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Galimybių nelygybė
Svarbiausia
– užimtumas,
kokybiškos viešosios
paslaugos ir
skaidrus, įtraukiantis
valdymas.

Justinas Argustas

R

egionai nuskurdo, nes
ligšiolė valdžia viską
matavo vien ekonomine nauda: apsimoka tai ar ne?
Miestų ir miestelių aikštės,
keliai sutvarkyti, tik žmonių,
galinčių dirbti ir užsidirbti,
mažėja. Nors vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje kaimo vietovėse gyvena
daugiau negu pusė visų gyventojų, yra Lietuva.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas
Paluckas sako, kad Lietuvai reikia
galvoti apie tikrą regionų politiką,
apie didesnį savivaldybių savarankiškumą, galių ir įgaliojimų suteikimą, apie darbo vietų kūrimą. Metas nustoti kalbėti apie pinigų efektyvumą ir pradėti galvoti apie vienodas visų Lietuvos žmonių teises
į galimybes.
– Politikai įvairiuose kontekstuose yra pamėgę Lietuvą suskirstyti į dvi. Vieni tokia retorika palydi pajamų nelygybės statistiką,
kiti – kalbėdami apie emigraciją,
treti – apie didžiųjų miestų ir regionų atskirtį. Kai kas sako, kad
pasakymas „dvi Lietuvos“ tėra
retorinė priemonė. Vienu atveju kalbama apie Vilnių ir likusią

Lietuvą, kitu – tarsi apie emigrantus, ir taip toliau. Taigi, kalbėdami apie regionus, negalime nepaliesti šios temos.
– Kiek pastebiu, daugiausiai
skirstoma geografiniu principu:
Vilnius ir likusi Lietuva. Bet tai nėra vienintelis skiriamasis bruožas.
Supriešinami socialiniai sluoksniai:
aukštas pajamas gaunanti Lietuva
ir žemas pajamas gaunanti Lietuva.
Per Nepriklausomybės laikotarpį
vidutines pajamas gaunančių žmonių sluoksnio sukurti net ir nepavyko. Kita atskirties problema – kokybiškų viešųjų paslaugų, t. y. sveikatos priežiūros, ugdymo ir pan.,
prieinamumas ir paskirstymas.
Štai Kaune ir Klaipėdoje tikrai
yra pasiturinčių žmonių, kurie gali sau daug leisti, tačiau, remiantis
statistika, yra labai didelė visuomenės dalis, ypač regionuose, šalies pakraščiuose, kuri gauna mažesnį nei
600 eurų darbo užmokestį. Palyginimui: vidutinis darbo užmokestis
– apie 1000 eurų. Taigi, pajamų ir
galimybių skirtumas Lietuvoje dramatiškas. Galimybes lemia išplėtotos viešosios paslaugas ar pajamų
dydis. O pajamų nelygybė mažina
asmens ar šeimos galimybę įsigyti
prieinamus dalykus rinkoje. Tuo
metu viešųjų paslaugų trūkumas
ar prasta jų kokybė lemia mažesnes
galimybes būti sveiku ar išsilavinusiu žmogumi. Būtent galimybių ne-

lygybė ir skiria Lietuvą į dvi dalis.
„Pustrečios Lietuvos“
samprata
– Kaip tokia situacija susiklostė? Tarsi nebuvo vyriausybės ar
vyriausybės programos, kuri neįsipareigotų mažinti atskirties regionuose. Juolab, kai Europos Sąjungoje (ES) Lietuva išsiskiria būtent tuo, kad kaimo vietovėse gyvena daugiau nei pusė visų šalies
gyventojų.
– Lietuvoje, ar būtų dešiniosios,
ar kairiosios vyriausybės, vis tik
dominavo neoliberali ekonominė
mintis. Ekonomistas Raimondas
Kuodis yra minėjęs „dviejų su puse“ Lietuvos koncepciją arba kitaip
– vieno išleisto euro efektyvumo
koncepciją. Anot kai kurių ekonomistų, racionaliausia neišlaikyti neefektyvios struktūros, t. y. mokyklų, gydymo, kultūros įstaigų,
ir visa tai koncentruoti į ekonominės galios centrus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą. Tokia samprata labiau tinka didesniems regionams
Europoje, kur yra išvystytas susisiekimo tinklas, kur yra labai stipri dirbančio žmogaus kvalifikacijos palaikymo ar perkvalifikavimo sistema, kur valstybė aktyviomis darbo rinkos priemonėmis padeda žmogui greitai pakeisti darbo
pobūdį, adaptuotis. Ta koncepcija

reikalauja stipriai išvystytos socialinių paslaugų sistemos.
Lietuvai tokia koncepcija netinka. Čia žmonės nėra pakankamai
mobilūs dėl to, kad trūksta socialinių paslaugų. Žmonės negali važiuoti iš Alytaus į Kauną dirbti,
nes susiduria su aibe iššūkių. Pavyzdžiui, tėvų, senelių, vaikų priežiūra ir panašiai. Lietuvai reikia
galvoti apie tikrą regionų politiką,
apie didesnį savivaldybių savarankiškumą, apie galių ir įgaliojimų
suteikimą, apie darbo vietų kūrimą regionuose, o ne savivaldybės
lygmeniu. Kartais viena savivaldybė nepajėgi pritraukti investuotojų,
nes trūksta žmonių, tad savivaldybės turėtų kooperuotis. Socialdemokratai „dviejų su puse“ miestų
koncepcijos, kuri vyravo daugelį
metų Lietuvoje, siūlo atsisakyti ir
pagaliau pradėti kalbėti ne apie pinigų efektyvumą, o apie žmogaus
teisę į galimybes.
– Socialdemokratai 5 žingsnių
pokyčio programoje yra suformulavę pagrindinį politinį uždavinį
– „Teisinga ir auganti. Visa Lietuva.“ Kokiomis priemonėmis Jūsų
minimą vienodą teisę į galimybes, kalbant apie regionus, siūlysite realizuoti? Kokie svarbiausi
akcentai?
– Trys socialdemokratų prioritetai, keičiant regioninę politiką,

yra: užimtumas, kokybiškos viešosios paslaugos ir skaidrus, įtraukiantis valdymas. Į sprendimų priėmimą reikia įtraukti žmones, kad
jie jaustųsi viso to dalis. Žmonės turi suprasti, kas ir kodėl yra daroma.
Puikus regioninės politikos pavyzdys yra neturtinga JAV Naujosios Meksikos valstija. Tam tikros
organizacijos užmezga ryšius, ieško
investuotojų, kurie būtų suinteresuoti sukurti darbo vietas. Lietuvoje tuo užsiima „Investuok Lietuvoje“. Kitaip tariant, organizacijos
susitaria paruošti tam tikrą kiekį
žmonių, gebančių dirbti reikiamoje srityje, t. y. jie bendradarbiauja su
profesinėmis mokyklomis, profesinio rengimo centrais, savivaldybe,
investuotojais ir pan. Toks bendradarbiavimas leidžia prisiimti įsipareigojimus ne vienai savivaldybei.
Kita vertus, be savivaldos įgalinimo ir be politinės galios savivaldoje, be bendradarbiavimo regioninių problemų neišspręsi. Galime imti Akmenės rajono atvejį. Po
milžiniškų pastangų buvo pasiekta, kad 180 mln. eurų būtų investuojama būtent Akmenėje. Kalbu
apie naują medžio drožlių gamyklą, kuri sukurtų apie 400 naujų
darbo vietų. Keliais, infrastruktūra, vandens tiekimu palikta rūpintis savivaldybei, kuri vylėsi, kad
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ES regionų politika

Atstumtieji: atotrūkis tarp kaimo
ir miesto Europos Sąjungoje
Šiuolaikinėje Europoje tradicinė kaimo-miesto skirtis
tampa vis mažiau reikšminga
regioninės plėtros požiūriu,
tačiau atotrūkis tarp miesto
ir kaimo, deja, vis dar yra opi
problema daugelyje Europos
Sąjungos valstybių narių.

Geografiškai teritorinis santykis tarp Europos Sąjungos kaimo
vietovių ir miesto vietovių (miestų, miestelių ir priemiesčių) yra
pasidalinęs apytikriai perpus. Kitokia yra demografinė situacija.
Kaimo teritorijose gyvena daugiau nei ketvirtadalis visų Europos Sąjungos gyventojų, o vien
miestuose, užimančiuose vos dešimtadalį visos teritorijos, gyvena daugiau negu 40 % valstybių
narių gyventojų. Vertinant kaimo ir miesto vietovių demografinius rodiklius, reikia pastebėti,
kad skirtingose valstybėse skirtingų tipų vietovių santykis ženkliai varijuoja. Pavyzdžiui, Estijoje, Airijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir Suomijoje kaimo vietovės
užima daugiau negu 80 % teritorijos. Vienintelė Europos Sąjungos valstybė narė, kurioje kaimo
vietovėse gyvena daugiau negu
pusė visų gyventojų, yra Lietuva.
Visiškai kitokia situacija yra Nyderlanduose, Maltoje, Belgijoje ir
Jungtinėje Karalystėje – valstybėse, pasižyminčiose itin aukštu urbanizacijos lygiu.
Gali ir vieni kitus papildyti,
ir konkuruoti
Kuo toliau, tuo ribos tarp miestų ir kaimo vietovių vis labiau išsitrina. Dažnai tradicinės geografinės apibrėžtys nebeatitinka pasikeitusių realijų, nes daugėja mišrių gyvenamųjų regionų, turinčių
ir miesto, ir kaimo bruožų. Tiek
miestai, miesteliai ir priemiesčiai,
tiek kaimo vietovės turi nemažai
privalumų, todėl veiksmingos regionų politikos rėmuose jie ga-

Vienintelė Europos
Sąjungos valstybė narė,
kurioje kaimo vietovėse
gyvena daugiau negu
pusė visų gyventojų, yra
Lietuva.
li puikiai vieni kitus papildyti ir
sustiprinti.
Kaimo vietovėse yra miestams
būtinų resursų – maisto, vandens
ir atsinaujinančių energijos šaltinių. Šiose vietovėse klesti turtingos ekosistemos, o jų išskirtiniai
kraštovaizdžiai puikiai tinka poilsiui ir turizmui. Kaimo vietovėse yra mažesnės būsto ir pragyvenimo kainos, daugiau erdvės, mažiau streso ir užterštumo, jų gy-

ventojus dažnai sieja glaudūs socialiniai ryšiai.
Miestai, savo ruožtu, yra būtini kaimo vietovių plėtrai. Būtent
miestuose galima pelningai parduoti kaimuose išaugintą ir pagamintą produkciją, rasti pageidaujamą darbo vietą, studijuoti norimą specialybę, gauti specializuotas gydymo paslaugas ir
naudotis daugeliu kitų viešųjų
paslaugų. Be to, miestai yra finansų, administraciniai ir politinės galios centrai,
čia sprendžiami patys įvairiausi socialiniai ir ekonominiai
klausimai.
Svarbu pabrėžti, kad
miestai ir kaimo vietovės
gali ne tik vieni kitus papildyti, bet ir tarpusavyje
konkuruoti. Europa – viena iš labiausiai urbanizuotų pasaulio dalių, todėl nestebina, kad per pastaruosius 50 metų miestai, miesteliai ir priemiesčiai vis intensyviau skverbiasi į kaimo
teritorijas – užima vis daugiau žemės ūkiui tinkamų
plotų ir sekina ekosistemas.
Šiandien miestuose, miesteliuose ir priemiesčiuose
gyvena daugiau negu 75 %
Europos Sąjungos gyventojų. Prognozuojama, kad
2020 m. šis rodiklis pasieks
80 %.

Skursta beveik kas
ketvirtas
Netinkama nacionalinė
ir regionų politika gali padidinti tarp miesto ir kaimo gyventojų esantį socialinį ir
ekonominį atotrūkį.
Beveik kas ketvirtas
kaimo vietovių Europos Sąjungos gyventojas kasdien susiduria su nepritekliaus keliamomis problemomis.
Lietuva, kartu su Bulgarija, Rumunija, Malta, Graikija, Latvija ir Kroatija, patenka į
Europos Sąjungos valstybių narių septintuką, kurių kaimo vietovių gyventojams labiausiai gresia skurdas ir socialinė atskirtis.
Europos Sąjungoje pastebima
aiški tendencija, kad daugumos
valstybių, kurios įstojo į Europos
Sąjungą 2004 m. ir vėliau, kaimo
vietovių gyventojai patiria didesnę skurdo ir socialinės atskirties
riziką, tačiau Vakarų ir Šiaurės
Europos valstybėse situacija yra
priešinga – jose su minėta rizika
labiausiai susiduria miestų, miestelių ir priemiesčių gyventojai.
Šią tendenciją galima paaiškinti
tuo, kad Rytų Europoje paskutiniais dešimtmečiais pastebimas
ryškus ekonominis miestų augimas, o Vakarų Europos miestuose – vis sparčiau auga pajamų

nelygybė.
Remiantis ES statistikos tarnybos (Eurostat) duomenimis,
su skurdo ar socialinės atskirties rizika susiduriantys gyventojai patiria mažiausiai vieną iš trijų blogybių – finansinį skurdą,
didelį materialių gėrybių stygių
arba gyvena itin žemo darbingumo lygio namų ūkyje. Viena dvyliktoji visų kaimo vietovių Europos Sąjungos gyventojų susiduria su itin didelio skurdo rizika.

Absoliutus skurdo lygis nustatomas, vertinant, ar gyventojai,
gali susimokėti už būsto nuomą
ir komunalines paslaugas, reguliariai ant savo pietų stalo padėti mėsos ar žuvies patiekalų, per
metus bent savaitei išvykti atostogų, turi skalbimo mašiną, telefoną ir t. t.
Atotrūkį tarp Europos Sąjungos kaimų ir miestų išryškina susirūpinimą keliantys duomenys.
Kaimo vietovių gyventojai dažniau negauna reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų ir greičiau palieka švietimo sistemą.
Tik apytikriai vienas ketvirtadalis visų 30-34 metų amžiaus Europos Sąjungos kaimo vietovių
gyventojų turi aukštąjį išsilavinimą. Beveik visose Europos Sąjungos valstybėse narėse (išskyrus Belgiją, Airiją ir Liuksem-

burgą) kaimo gyventojai, lyginant su miestiečiais, rečiau naudojasi internetu. Kasdien prie interneto prisijungia mažiau negu
du trečdaliai kaimo vietovių gyventojų, nors prie tinklo reguliariai jungiasi mažiausiai trys
ketvirtadaliai miestiečių. Daugumoje Rytų Europos valstybių kaimo vietovėse nedarbo lygis yra aukštesnis negu miestuose. Įdomu, kad Šiaurės ir Vakarų Europos valstybėse situacija
darbo rinkoje yra priešinga –
nedarbo rodikliai mieste yra
aukštesni nei kaime.

Funkcinių regionų plėtros
būtinybė
Visoje Europos Sąjungoje tiek
viršnacionalinė, tiek vietinė valdžia vis daugiau dėmesio skiria
miesto ir kaimo vietovių partnerystės projektams, suteikiantiems galimybę siekti maksimaliai efektyvaus regioninio bendradarbiavimo. Šie projektai
peržengia tradicinio teritorinio
suskirstymo ribas ir yra orientuoti į funkcinius regionus, kuriuos plėtoti yra žymiai perspektyviau negu administracinius regionus.
Sąvoką „funkciniai regionai“
suformulavo kaimo-miesto skirtį tyrinėjantys mokslininkai. Ji
nusako konkrečios teritorijos socioekonominius ryšius ir integraciją, o ne administracines
ribas. Tai reiškia, kad funkcinis regionas gali peržengti
net kelių skirtingų teritorijos suskirstymo vienetų sienas, todėl jo valdymas neišvengiamai
susiduria su administraciniais keblumais.
Socialiniam ir ekonominiam kaimo ir miesto
atotrūkiui mažinti funkcinių regionų plėtra svarbi tuo,
kad ja peržengiamas formalus
administracinis suskirstymas
ir siekiama kompleksiškai atsižvelgti į visus funkcinius regionų ryšius – demografinius
procesus, komercinius santykius,
viešąsias paslaugas, ekologinius,
energetinius, technologinius aspektus, taip pat nacionalinių ir
municipalinių valdžių struktūrų ypatybes.
Europos Sąjungos parama
Pastaruosius keletą dešimtmečių Europos Sąjunga skiria didelį dėmesį šalių ekonominei ir
socialinei sanglaudai užtikrinti.
Vadinamoji sanglaudos politika
yra viena iš bendrųjų ES politikų, kurios tikslas – mažinti išsivystymo skirtumus tarp ES regionų arba, kitaip tariant, siekti
subalansuoto ir tvaraus teritorijų vystymosi. 2014–2020 m.
laikotarpio sanglaudos politikos tikslams, t. y. ekonominiam
augimui, naujų darbo vietų kū-

rimui ir teritoriniam bendradarbiavimui, įgyvendinti skiriama
351,8 mlrd. eurų (arba trečdalis
viso ES biudžeto). Šio periodo
ES sanglaudos politikos lėšomis
siekiama ir strategijoje „Europa
2020” numatytų tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio Europos augimo.
ES sanglaudos politika iš esmės įgyvendinama Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo lėšomis. 2014-2020 m.
laikotarpiu Lietuvai skirta 6,709
mlrd. eurų sanglaudos politikos
tikslams įgyvendinti.
Regioniniam vystymuisi ES
taip pat skiria lėšas iš Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (Lietuvai šiuo periodu skirta 1,613 mlrd. eurų) ir Europos
jūros reikalų ir žuvininkystės
fondo (skirta 0,063 mlrd. eurų).
Visi kartu minėti fondai sudaro Europos struktūrinius ir investicinius (ESI) fondus, iš kurių projektams Lietuvoje 2014–
2020 m. laikotarpiu skirta 8,385
mlrd. eurų.

beveik kas ketvirtas
kaimo vietovių Europos
Sąjungos gyventojas
kasdien susiduria
su nepritekliaus
keliamomis
problemomis.
Per pirmus ketverius 20142020 m. finansinio periodo metus projektų vykdytojams išmokėta apie ketvirtadalis ES paramos lėšų, o sutarčių pasirašyta
už daugiau nei pusę ES skirtos
paramos lėšų.
Vykstant diskusijoms dėl
2021-2027 m. ES biudžeto, neramina galimai mažėsianti ES
parama Lietuvai. Mažesnė parama numatoma dėl gerėjančių
Lietuvos makroekonominių rodiklių. Lietuvai reikia identifikuoti labiausiai nuo ES fondų
priklausomas politikos sritis ir
pasiruošti galimai mažesnėms
ES investicijoms.
Turime aiškiai suvokti, kad kol
kas mūsų galimybės, pasitelkiant
ES paramą, iki minimumo sumažinti socialinius ir ekonominius regionų skirtumus, yra labai
didelės. Lieka atviras klausimas,
kiek mes sugebėsime šiomis galimybėmis pasinaudoti.
Paruošta remiantis šiais šaltiniais: https://ec.europa.eu/
eurostat, https://cohesiondata.
ec.europa.eu/, www.esinvesticijos.lt
LSDP komunikacijos skyrius

Tendencijos
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G. Paluckas: galimybių nelygybė skiria
Lietuvą į dvi dalis

Atkelta iš >1 p.

Anot Gintauto Palucko, į sprendimų priėmimą reikia įtraukti žmones, o darbo vietų kūrimas – valstybės pareiga

Vyriausybė kažką duos. Kokia išvada? Nekompleksiški, nesuderinti veiksmai neleidžia savivaldybei
imtis atsakomybės, nes ji net neturi
galimybės, neturi tam instrumentų. O kai prisideda politinės valios
trūkumas, tuomet po truputį miršta ir mūsų šalies regionai.
Ne naikinti, o perkvalifikuoti
– Kaip gali būti kuriamos darbo vietos, kai regionuose trūksta
kvalifikuotos darbo jėgos, galinčios dirbti ir užsidirbti? Nedarbo lygis, nelygu savivaldybė, skiriasi 3 kartus. Matome, kad darbo pajamos tarp skurdžiausios ir
turtingiausios savivaldybės skiriasi daugiau nei pusantro karto.
– Taip, investuotojams trūksta
kvalifikuotos darbo jėgos. Yra pasaulyje daug pavyzdžių, kaip tokios ir panašios problemos sprendžiamos – ir Europoje, ir JAV. Savivaldybės, profesinės mokyklos,
net valstybė per finansinius fondus sudaro sutartis ir, kol rengiami dokumentai, 6 mėnesius vyksta moduliniai mokymai, ruošiami
žmonės, galintys dirbti toje srityje.
Lietuvoje bendradarbiavimo tarp
savivaldybės, profesinio rengimo
mokyklų ir verslo yra labai mažai.
Kad operatyvumas ir lankstumas
būtų didesnis, reikia daryti rimtas
pertvarkas.
Kita priemonė – suteikti savivaldybėms savarankiškumo. Savivaldybės negali nieko pasiūlyti, nes
neturi teisės: jos negali suteikti žemės, derėtis dėl mokesčių. Nes tai –
ne savivaldybių galioje. O valstybė
yra viena iš rimčiausių darbo vietų
kūrėjų. Ji turi visus instrumentus,
t. y. gali palaikyti ir pajamų lygį, ir
darbo vietų skaičių.
Vis dėlto darbo vietų, kurias kuria valstybė, regionuose mažėja. Suprantu, kad efektyvu valstybines
institucijas kaip „Sodra“ ar Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)
centralizuoti. Tačiau tos darbo vietos gali likti rajonuose. Tarkime, jei
VMI kontroliuojančius specialistus
perkvalifikuotų į konsultuojančius
specialistus ir panašiai. Nereikia
naikinti darbo vietų, t. y. centralizuoti, tarsi regionuose nėra darbo.
Atvirkščiai, palankiau tai pavers-

ti valstybės pagalba – tie žmonės,
pavyzdžiui, tampa konsultantais.
Tai tik pavyzdys, kaip valstybė galėtų elgtis.
– Viena opiausių problemų regionuose – netolygus atlyginimų
augimas: atskirtis tarp savivaldybių išlieka labai didelė. Žmonės jaučiasi nesaugūs, mažėja ir
viešųjų paslaugų prieinamumas,
pašalpų gavėjų skaičius nemažėja. Valstybė čia galėtų reikšmingiau prisidėti. Jūsų akimis, kaip?
– Valstybė gali daryti įtaką atlyginimų augimui, kurdama naujas
darbo vietas. Privačiame sektoriuje
atlyginimai – dešimtadaliu didesni
nei valstybiniame sektoriuje. Kitaip
tariant, privatus sektorius nori būti
patrauklus darbdavys, todėl, valstybei imantis veiksmų, kelia atlyginimus. Prisiminkime: kai buvo padidinti socialinių darbuotojų atlyginimai, nevyriausybinės organizacijos, kurios buvo susijusios su socialiniu darbu, atlyginimus irgi pakėlė,
nes būtų praradusios savo darbuotojus. Valstybė savo sektoriuje atlyginimus gali reguliuoti per bazinį dydį, per koeficientus ir panašiai.

Neteisinga Vyriausybės
politika pradėjo
stabdyti atlyginimų
augimą, nes buvo plačiai
atvertos durys darbo
jėgai iš trečiųjų šalių.
Gaila, tačiau neteisinga Vyriausybės politika pradėjo stabdyti atlyginimų augimą. Buvo plačiai atvertos durys darbo jėgai iš trečiųjų šalių. Darbininkai, atvykę iš Baltarusijos ar Ukrainos, sutinka dirbti už
mažesnius atlyginimus ir dažnai be
socialinių garantijų. Ir tai, be abejonės, stabdo atlyginimų augimą.
Galų gale, reikia kalbėti apie profesinių sąjungų stiprinimą. Profesinės sąjungos vietomis stiprios, vietomis – išvystytos, pramoniniuose miestuose – išliko tradiciškos.
Vienas žmogus prieš darbdavį yra
bejėgis. Verslo kultūra Lietuvoje
dar nėra pasiekusi Vakarų Euro-

pos lygio, nors ir ten visko pasitaiko. Darbdavys labai dažnai leidžia
sau menkinti, žeminti ar net neatlyginti darbuotojui už viršvalandžius. Žmonių nesaugumo jausmas
darbe didelis, jei nėra santaupų, jei
dirbama už minimalų atlyginimą.
Toks žmogus suvokia, kad, jį atleidus, sunkiai išgyvens net mėnesį.
Lietuvoje nėra sąryšio, bendrystės
– visi sudaužyti į smulkius gabaliukus, kitaip tariant, vyrauja nuostata
„eik ir apsigink pats.“ Tik bendras
veikimas yra išeitis, norint pakeisti susiklosčiusią situaciją.
Beje, kai kalbame apie darbo vietų kūrimą, reikia nepamiršti, kad
Lietuvoje yra daug smulkiųjų gamintojų, smulkiųjų ūkininkų, kurie negali konkuruoti, nes jų produkcija nepatenka į didžiųjų prekybos centrų lentynas. Tačiau būtent jie užtikrina žemės ūkio sektoriaus gyvybingumą. Čia valstybė ar savivaldybės galėtų pagalvoti
apie kooperacinių, tų pačių ūkininkų valdomų prekybos taškų, kurie
dirbtų, sakykime, tris dienas per savaitę, atsiradimą. Tokių parduotuvėlių, kooperatyvų prekybos taškų
atsiradimui, įsteigimui, finansavimui turi būti valstybės ar savivaldybės pagalba.
Ne šeimininkė savo kieme

– Vis dėlto, kalbant apie regionus,
esama paradoksų. Pavyzdžiui,
Pietryčių Lietuva, nors netoli sostinės, tačiau gyvuoja skurdžiai, o
kiti regionai, atrodo, gerokai nutolę nuo apskričių centrų, laikosi
puikiai. Algų skirtumas tarp Lietuvos regionų – apie 30 proc. Kas
lemia tokį netolygumą ir skirtumus tarp pačių regionų?
– Aktyvus savivaldos politikų
veikimas duoda vaisius. Svarbu,
kaip savivaldybių merai suvokia
savo užduotis. Ar jie tik padalina biudžeto pinigus, ar yra suinteresuoti spręsti užimtumo problemas, kurti darbo vietas ar sudaryti sąlygas tų darbo vietų kūrimui.
Štai Marijampolė yra išskirtinis pavyzdys. Daugelis įsivaizduoja, kad
tai sėkmės atvejis. Ne. Tai yra dešimtmetis sunkaus ir intensyvaus
darbo. Marijampolės merė Irena
Lunskienė ir visa politinė vadovybė turėjo aiškią viziją, rūpinosi, kad
Marijampolėje būtų gera gyventi,
kad būtų, ką veikti. Kai atlieki visus šiuos darbus, tuomet atsiranda
kvalifikuoti darbuotojai, o vėliau
įsikuria ir darbdaviai.
Kita vertus, reikia suprasti, kad
valstybės politika yra orientuota į 7
laisvąsias ekonomines zonas (LEZ)
ir ten koncentruojamas Vyriausybės dėmesys. Kitos savivaldybės,
kad ir kaip jos norėtų, tiesiog neturi, ką pasiūlyti – jos neturi jokių įgaliojimų derėtis. Savivaldos įgaliojimas, savivaldos stiprinimas yra viena iš svarbių krypčių. Savivalda nėra šeimininkė savo kieme ir kartais
tuo yra piktnaudžiaujama.

– Vis garsiau girdisi kitas priekaištas: regionų infrastruktūrą
sutvarkėme, o gyventojų skaičius
tolydžio mažėja. Taigi, kas toliau?
– Savivaldybių politika, siekusi
sukurti malonią, gerą aplinką gyventojams (aikščių ir skverų tvarkymas, keliai) turėjo labai trumpalaikį efektą. Tokie projektai už
ES pinigus buvo skirti sukurti gerovę ir infrastruktūrą. Tikėtasi, kad
šie projektai sukurs apie 300 tūkst.
darbo vietų. Vis dėlto, projektams
pasibaigus, liko tik 33 tūkst. darbo vietų.
Dabar turime nuskurdintą socialinę infrastruktūrą – sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, slaugos
įstaigas. Mažų miestų ligoninėse
neliko specialistų, nes visos socialinės paslaugos centralizuotos. Tai
reiškia, kad žmogus negaus sveikatos priežiūros paslaugų, nes jam
susižeidus neapsimoka važiuoti į
centrą, t. y. kitą didesnį miestą –
tai kainuos papildomai. Ir kas daroma? Sakoma, kad tokią ligoninę
reikia uždaryti, nes ji neatlieka savo funkcijų.
Vien pinigų dalybos

– Regionų politika neatsiejama
nuo ES paramos. Lig šiol, kaip ir
minėjome, apsiribota infrastruktūros gerinimu.
– Reikia pasimokyti iš praeito
laikotarpio klaidų. ES pinigų dalybos, kurių nelydi kitos priemonės, nebus efektyvios. Pinigų dalybos kai kur buvo virtę savivaldybių
biudžeto pratęsimu. Buvo samprotaujama maždaug taip: čia gal dviračių taką padarysime, čia atnaujinsime poliklinikos pastatą ir t. t.
Tai ne regionų politika. Verdiktas
aiškus: darbo vietų, kurios išliko,
nesukurta. Nesakau, kad reikia to
atsisakyti – reikia kurti aplinką,
kurioje malonu ir gera gyventi, tačiau, visų pirma, reikia gerai apgalvoti, kas sukurs užimtumą. Antai
vienas iš esminių JAV prezidento
veiklos įvertinimo kriterijų yra sukurtų darbo vietų skaičius. Ekonominis augimas, t. y. bendrasis
vidaus produktas, dar nieko nepasako – tai yra vidurkis. Tuo metu
sukurtų darbo vietų skaičius yra
neginčijamas rodiklis. Norėčiau,
kad kiekvienos savivaldybės mero
įvertinimas būtų matuojamas būtent sukurtų darbo vietų skaičiumi.
Tuomet atsiras didesnis spaudimas
centrinei valdžiai, atsiras daugiau
motyvacijos judėti.
– Turime Lietuvos regioninės
politikos „Baltąją knygą darniai
ir tvariai plėtrai“. Joje esame įsivertinę esamą situaciją ir numatę tam tikrą regioninės politikos
strategiją iki 2030 m. Tačiau tuo
pačiu paskutiniai statistiniai duomenys rodo, kad reikalai eina blogyn.
– „Baltoji knyga“ konceptualiai
yra neblogas dokumentas, kuriame daug puikių idėjų, kurias minėjau, t. y. savivaldybių įgalinimas,
galimybės disponuoti žeme, profe-

sinio rengimo centrų reorganizavimas leidžiant mokymo modulines
programas formuoti kartu su savivaldybe ar verslu tam tikrų projektų rėmuose. Tačiau net pati Vidaus
reikalų ministerija tas idėjas laiko
utopija – jas įgyvendinti nėra politinės valios (apie tai plačiau rašo
R. Budbergytė – p. 4, red. past.).
Lietuvoje viskas yra atvirkščiai –
vyksta sparti centralizacija, pradedant miškų reforma, baigiant
„Sodra“ ar Darbo birža, virstančia Užimtumo tarnyba. Šiandien
yra vykdoma ne regionų išlaikymo politika, o regionų susitraukimo politika.

Kiekvienos savivaldybės
mero įvertinimas
turėtų būti matuojamas
sukurtų darbo vietų
skaičiumi.
– Viena iš išeičių, apie ką ir kalba gyventojai, tai jų įtraukimas į
sprendimų priėmimą. Gyventojai mano, kad į jų nuomonę neatsižvelgiama. Nors yra prikurta
įvairiausių instrumentų – „e. pilietis“ ir kitų – jie, regis, neefektyvūs. Štai dabar prasideda diskusija dėl būsimos savivaldos reformos – keliama tiesioginių seniūnų rinkimų idėja.
– Visi sutinka, kad savivaldą reikia artinti prie žmonių. Tiesioginiai seniūnų rinkimai – įdomi, bet
labai pavojinga tema. Tiesioginiai
seniūnų rinkimai lemtų, kad vienoje savivaldybėje būtų apie 20-30
„merų“. Tai programuoja politinį
konfliktą, tai nėra efektyvus valdymo būdas, tai didina administracines išlaidas. Kita vertus, valdžia arčiau žmonių yra gerai. Sutinku, kad turi atsirasti antrasis savivaldos lygmuo, bet vis tik, jis turi kilti į viršų. Kitaip tariant, mes
kalbame apie regioninę politiką,
tačiau neturime jokios regioninės
valdžios. Pavyzdžiui, panaikinus
apskritis, neliko, kam rūpintis regionine ligonine. Kaip savivaldybėms susitarti, kokios ten bus paliktos paslaugos, o kokios bus regioniniuose centruose? Visų pirma,
turi atsirasti antras regioninis savivaldos lygmuo.
Kalbant apie seniūnus ir seniūnijas, manau, turėtų būti tęsiama arba supaprastinama praėjusių metų
reforma. Paprastai tariant, seniūnas
turi turėti pinigų, kad galėtų spręsti vietines problemas. Kad jis neužsiimtų raštų siuntinėjimu į savivaldybę. Dalinis finansinis savarankiškumas turi būti išspręstas. Tokiu būdu ir seniūnas tampa reikšmingu žmogumi, atsiranda politinis nuoseklumas, politinė linija, o
strateginis lygmuo išlieka savivaldybės rankose. Dabar seniūnas yra
tarsi valdžia vietoje, tačiau jis neturi
jokių finansų ir įgaliojimų. Socialdemokratai turi labai stiprių, turinčių žmonių pasitikėjimą seniūnų korpusą.
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Valdantieji pakirto
savivaldybių lūkesčius

Rasa Budbergytė
Seimo narė, LSDP pirmininko
pavaduotojas
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ar pernai buvo patvirtinta regioninės politikos „Baltoji knyga“
darniai plėtrai 2017-2030“.
Vyriausybė pagal ją šiuo metu rengia priemonių planą,
kuriuo remiantis bus siekiama regionų skirtumus ir jų
potencialą sėkmingiau panaudoti šalies gerovei kurti.
Taigi, galvosopis rimtas – kaip
galų gale sukurti stiprius regionus. Juk tokį pažadą savo rinkėjams davė „valstiečiai“ ir jų vyriausybė. Rengiamame plane priemonių įvardijama daug ir kai kurios
būtų visai geros, jeigu būtų suskaičiuoti jų kaštai ir finansavimo šaltiniai. Deja, valdantieji, įgyvendindami mokesčių reformą, numojo
ranka į regionų poreikius, o be finansavimo „Baltoji knyga“ gali taip
ir likti tiesiog baltais lapais. Kol kas
valdančiųjų rinkiminiai pažadai
regionams nepildomi. Į regionus
neiškeliamos nei ministerijos, nei
naujai sukurtos valstybės įmonės,
tokios kaip Valstybinių miškų urėdija, nei kuriamos ten darbo vietos.
Apmaudu, nes būtent dabar labai tinkamas laikas ir gera proga
gaivinti regionus ir mažinti nelygybę tarp savivaldybių.
Gerovės lygio skirtumai
regionuose
Regionų plėtros priemonėmis turėtų būti siekiama mažinti akivaizdžius skirtumus tarp apskričių ir
tarp savivaldybių.
Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. I ketv. viduti-

nis darbo užmokestis Vilniaus regione buvo 1000,3 Eur, o vidurio
ir vakarų Lietuvos regione – 816,5
Eur. Per metus jis augo Kauno, Marijampolės ir Vilniaus apskrityse;
Klaipėdoje nepakito, likusiose šešiose apskrityse sumažėjo. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, o mažiausiai Tauragės apskrities gyventojai. Dvidešimt keturiose savivaldybėse vidutinis darbo užmokestis
padidėjo nuo 0,1 % Alytaus rajone,
Druskininkų ir Kaišiadorių savivaldybėse iki 3,6 % Kėdainių rajono savivaldybėje.
Didžiausias nedarbo lygis registruojamas Zarasų, Lazdijų, ir Ignalinos (apie 15 %) savivaldybėse, o iki
6 % nedarbas siekia Kretingos, Neringos ir Elektrėnų savivaldybėse.
Lyginant savivaldybes, gerovės
skirtumai pastebimi žymesni, o gyventojų užimtumas ir pajamos daugelyje apskričių leidžia patenkinti
tik minimalius poreikius.
Ekonominė plėtra – kertinis
elementas regionų politikoje
Pastaruosius kelis metus Lietuvoje stebima džiuginanti užsienio investicijų augimo tendencija. „Investuok Lietuvoje” duomenimis, šiemet atsirado 12 naujų gamybos ir
plėtros projektų, o pernai jų buvo
dar daugiau. Be to, pagal planuojamų sukurti darbo vietų pridėtinę
vertę Lietuva pašoko iš 32 į 3-iąją
vietą. Geriau už Lietuvą pasirodė
tik Airija ir Singapūras.

gyventojų pajamos
daugelyje apskričių
leidžia patenkinti tik
minimalius poreikius.
Investicijos sėkmingai susikoncentravo į regionus, padidėjo viešieji ištekliai šiai sričiai. Prie sėkmės
labai prisidėjo ankstesnis sprendimas savivaldybėse kurti laisvąsias
ekonomines zonas (LEZ). Kauno LEZ kuriasi vokiečių milžinas „Continental“ ir amerikiečių

„Hollister“, Šiauliuose JAV langų
gamintojas įsipareigojo įdarbinti
iki 600 darbuotojų. Jungtinės Karalystės bendrovė „Intersurgical“
pasirinko įkurti gamyklą Visagine, nes ten veikia puiki profesinė
mokykla. „Investuok Lietuvoje“
vadovas Mantas Katinas nurodo,
kad dabar yra palanki situacija investicijoms ateiti į Lietuvą, kadangi patys užsienio investuotojai ieško
naujų rinkų. Tai nepaprastai geras
ženklas, bet kol kas tikrai ne viskas
sistemiškai padaryta, kad investuotojų lūkesčiai būtų patenkinti. O
progą atgaivinti regionus mes turime žūtbūt išnaudoti!

Reikalingos investicijos į fizinę infrastruktūrą, kuri pritraukia
verslą. Sumanios šalys savo lėšomis laisvosiose ekonominėse zonose pastato gamybai skirtus pastatus, kad atėjęs investuotojas iškart galėtų pradėti gamybą. Ir pas
mus reikalingi pokyčiai, kuriant
aukščiausios kokybės infrastruktūrą regionuose, naikinant biurokratines kliūtis poveikio aplinkai
vertinimo, teritorijų planavimo srityse. Kitaip investuotojas netruks
palyginti, ką siūlo Latvija, Estija arba Lenkija, ir pasirinks investuoti
ten, kur palankiausia aplinka verslui vystyti.
Daugybė dalykų yra keistinų:
pasirodo, kad neturime tiek, kiek
reikia paruoštų žemės sklypų, tin-

kamos kvalifikacijos darbo jėgos.
Švietimo sistema privalo būti
pertvarkyta taip, kad būtų užtikrintas kompetencijų tobulinimas
ir persikvalifikavimo galimybės, ir
tai turi tapti valstybės prioritetu.
Aukštosios mokyklos nekonkurencingos tarptautinėje erdvėje, vykstanti universitetų konsolidacija kol
kas nerodo gyvybės ženklų. Ugdomos kompetencijos vis dar neatitinka darbo rinkos poreikių. Ekspertai siūlo daugiau dėmesio skirti informacinių-komunikacinių technologijų valdymo įgūdžių tobulinimui ir kūrybiškumo lavinimui.

atims iš savivaldybių biudžetų 160
mln. eurų. Merai prašo keisti finansavimo formulę, nes mažėja galimybės įgyvendinti regioninės politikos priemones, kuriant socia-linės
gerovės valstybę su tolygesne regionų socialine ir ekonomine plėtra. Prašo spręsti ir drastiškai apribotų savivaldybių skolinimosi teisių problemą. Deja, Finansų ministerija su tokiais savivaldybių norais
nesutinka, nes savivaldybės neturi
savarankiškų pajamų šaltinių ir to
neleidžia konstitucinis fiskalinės
drausmės įstatymas.
Apribotos savivaldybių galimybės ir paskatų pritraukti verslą ir
kurti verslui palankias sąlygas trūValdantieji pakirto
kumas skurdžiausių rajonų gyvensavivaldybių lūkesčius
Lietuvos savivaldybių asociacija tei- tojus vis dar stumia ieškoti darbo
gia, kad savivaldybių biudžetų pa- ir geresnio uždarbio svetur, todėl
jamos savarankiškoms funkcijoms regionų atskirties problema išlieka.
atlikti nuo krizės pradžios sumažėValstybės išlaikomų darbo
vietų kūrimas regionuose
Valdantieji nori nenori turi prisiminti savo pažadus. Į regionus reikia pritraukti naujų gyventojų, jaunų profesionalų ir neužtenka imigrantų. Pažiūrėkime į Daniją. Dabar ten reformuojama mokesčių
administravimo sistema ir naujos
darbo vietos kuriamos regionuose.
Tuo tarpu Lietuvoje kol kas girdime kalbas apie uždaromas ligonines, mokyklas, o tai reiškia vieną –
valstybė mažina darbo vietas regionuose, mažina ir rajonų gyventojų
galimybes gauti viešąsias paslaugas.
Jei priimami tokie sprendimai, turi
būti užtikrinta, kad žmogus turėjo apie 20 %, atskirų savivaldybių tų galimybę savo ar viešuoju trans– beveik trečdaliu. 2017 m. 38 sa- portu geru keliu pasiekti gydymo
vivaldybių biudžetų prognozuoja- įstaigą, mokyklą, darželį, savo darmos pajamos vis dar sudarė tik iki bovietę ir t. t.
Tai labai svarbu ir norint tai įgy85 % prieš krizę gautų pajamų. Ir
tik nuo šių metų, iš esmės, visos sa- vendinti prireiks didelių viešųjų invivaldybės, išskyrus Neringą, jaučia vesticijų, ir ne tik iš ES fondų, bet ir
pajamų didėjimą. Taip savivaldybės iš biudžeto. Planuojama, kad viešųatgavo gerokai didesnę motyvaciją jų paslaugų teikimo taškus gyvenskatinti užimtumą, verslumą ir in- tojai turėtų pasiekti per pusę valanvesticijų plėtrą, mažinti emigraci- dos ir greičiau, o darbovietę – per
ją ir gyventojų migraciją į didžiuo- vieną valandą.
Baltosios regionų knygos įgyvensius miestus.
Deja, pasak savivaldybių atstovų, dinimas neturėtų palikti baltų lajų didesni lūkesčiai žlugo, nepraėjus pų regionų politikoje, pavyzdžiui,
nei šešiems mėnesiams nuo metų dėl priemonių finansavimo kaštų ir
pradžios. Priimtos Gyventojų paja- šaltinių, ir atsakyti į klausimus, ar
mų mokesčio įstatymo pataisos dėl tapsime imigrantų traukos ir mažų
neapmokestinamojo pajamų dy- algų šalimi, ar visgi išsiveršime iš vidžio padidinimo jau kitais metais dutinių pajamų spąstų.

Valstiečių regionų politika – skęstantis laivas?

Tomas Jakutavičius
LSDP narys
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ikriausiai ne kartą jums
teko girdėti pasakymą
apie dvi Lietuvas, kai
turima omenyje ne kas kita,
kaip didelis atotrūkis tarp
didžiųjų Lietuvos miestų ir
miestelių bei kaimo vietovių.

Paradoksalu – nors valdantieji
akcentuoja gerėjančius ekonominius ir socialinius rodiklius, regionų atskirtis tik didėja. Remiantis
Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, Utenos ir Alytaus regionuose nedirba net kas aštuntas
gyventojas, pašalpų gavėjų palaipsniui daugėja. Pritraukti pakankami
investicijų ir sukurti daugiau darbo
vietų sugeba tik vienetai savivaldybių, o visoms likusioms taip ir nėra sudaromos tinkamos sąlygos išnaudoti savo potencialą. Valdančiųjų vykdoma regionų darnaus
vystymo(si) politika yra ne tik neefektyvi, bet, regis, ir destruktyvi.
Regionai su gražiai sutvarkytomis
tuščiomis gatvėmis, nuostabiais ne-

veikiančiais fontanais, tyliomis vaikų žaidimų aikštelėmis ir apytuštėmis renovuotomis mokyklomis.
Ar tai yra tai, ko nori valdantieji?

Skirtingiems regionai –
skirtingi vystymosi modeliai
Net ir sąlyginai mažoje valstybėje, tokioje kaip Lietuva, regionai
yra labai skirtingi. Kiekvienas savitas savo geografine padėtimi,
gamtiniais ištekliais, turima infrastuktūra, ten gyvenančiais žmonėmis. Jei regione išvystytos tam
tikros pramonės sritys arba yra
tinkamos sąlygos vystyti turizmą, yra lengviau pritraukti investicijas, plėtoti verslą ir kurti darbo
vietas. Tačiau, jei regionas silpnas,

nepasižymi jokiais išskirtinumais,
jo geografinė padėtis nepatogi ir
nepatraukli verslui (ypač pastebimas pasienio savivaldybių atotrūkis nuo kitų), turime aktyvią piliečių migraciją iš tokio regiono.
Remiantis statistiniais duomenimis, trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (ir jų aplinkiniuose
rajonuose) gyventojų skaičius auga. Kitur gyventojų mažėja. Vidinė gyventojų migracija tampa
nevaldoma.
Akivaizdu, ką mes turime, jei visiškai skirtingiems regionams taikome tuos pačius vystymosi modelius. Manau, reikėtų kiekvienam regionui, miestui ir kaimo
vietovei, taikyti skirtingas plėtros

ir vystymosi priemones. Žinoma,
tai nėra lengva užduotis nei vietos,
nei nacionalinei valdžiai, tačiau tai
įmanoma įgyvendinti.
„Sąrašiniai’’ regionai
LVŽS rinkiminėje programoje
nemažai kalbama apie regionų
stiprinimą. Puikiai apgalvotas
strateginis žingsnis, skirtas pritraukti kuo daugiau rinkėjų. Tačiau, kaip neretai nutinka, rinkiminiai pažadai yra užmirštami, vos tik užsidaro balsadėžės.
Pastaruoju metu, kalbant apie
LVŽS regionų politiką, daugiausiai girdime apie mistinį „juodąjį
ligoninių sąrašą“. Rajonų ligonines, rodos, ketinama uždaryti ar
>12 p.

Frakcijos naujienos

Po susitikimų skyriuose gimsta
įstatymų projektai
Juozas Olekas
LSDP frakcijos Seime seniūnas,
Laisvės kovų komisijos pirmininkas

L

ietuvos socialdemokratų
partijos frakcijos Seime
nariai nuolatos vyksta į
susitikimus su skyrių bičiuliais,
kuriuose diskutuoja aktualiais
visuomenei klausimais, aptaria įstatymų projektus, aiškinasi žmonių problemas. Tokie
susitikimai ir juose vykstančios diskusijos, aptarti įstatymų projektai yra didelis stimulas Socialdemokratų frakcijos
narių darbui Seime.
Šiuo metu jau esame aplankę apie
40 skyrių, kai kuriuose skyriuose
apsilankė ne vienas Seimo narys ir
ne po vieną kartą. Esame pasižadėję

iki sesijos pabaigos aplankyti visus
skyrius, todėl labai laukiame kvietimų iš visų rajonų ir miestų.
Dažniausiai susitikimuose keliamos darbo vietų trūkumo, darbo
apmokėjimo, sveikatos ir socialinių
paslaugų teikimo problemos, nerimą kelią vaikų teisių, infrastruktūros ir kiti klausimai.
Po šių diskusijų skyriuose gimsta nauji įstatymų projektai, pataisos, kuriuos mes teikiame ir giname Seime, taip pat – paklausimai
ministrams Vyriausybės valandos
metu, organizuojami susitikimai,
konferencijos Seime. Pavyzdžiui,
Socialdemokratų frakcijos narių
registruotos pataisos dėl biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio koeficientų didinimo, Gyventojų pajamų mokesčio progresinio tarifo, PVM sumažinimo malkoms ir
biokurui, atlyginimų medikams ir
rezidentams didinimo, dėl piliečių
teisės individualiai kreiptis į Konstitucinį teismą ir daug kitų buvo suformuluoti, užregistruoti ir pateikti svarstyti Seime po to, kai dėl šių
dalykų nuolat buvo keliami klau-

simai skyriuose, vyko diskusijos su
įvairių rajonų gyventojais.
Nemaža dalis teiktų siūlymų Seime buvo priimta arba valdantieji
priėmė siūlymus dalinai, įtraukdami tam tikras nuostatas į teikiamus
įstatymų projektus.
Kai kurių sumanymų valdantieji atsisakė po to, kai socialdemokratai Seime pateikė skyriuose bičiulių išsakytą kritiką. Pavyzdžiui,
po mūsų kritikos sveikatos ministro pateiktai reformai premjeras ir
valdančiųjų frakcijos seniūnas suskubo pranešti, jog neketina uždarinėti rajonų ligoninių.
Šį klausimą mūsų nariai kėlė ir
Šakiuose, ir Vilkaviškyje, ir Jonavoje – žmonės nerimavo. Jiems gyvybiškai svarbu, kad medicininę
pagalbą gautų kuo arčiau namų ir
kuo greičiau. Uždarius ligonines,
gyventojams kyla iššūkis nuvykti
pas medikus. Rajonuose dirbantiems gydytojams ir slaugytojams
ima trūkti darbo, atsiranda profesinių įgūdžių tobulinimo ir pragyvenimo problemos. Tad siūlome,
kad turintys kvalifikaciją medi-

Frakcijos naujienos

kai galėtų dirbti savo rajonuose,
padėti vietiniams gyventojams,
o, esant reikalui, visuomet, galėtų
nusiųsti pacientą į centrines gydymo įstaigas.
Nuo pavasario labai aktualus
mokytojų darbo apmokėjimo
klausimas, kadangi valdantieji keičia darbo apmokėjimo tvarką. Po
įstatymų pataisų priėmimo ir diskusijų su skyrių bičiuliais, rugpjūčio 22 d., organizavome konferenciją-diskusiją Seime „Rugsėjo 1-ąją
pasitinkant“, kurioje kartu su švietimo ir mokslo ministre, profesinių sąjungų atstovais ir skyrių bi-
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čiuliais bei frakcijų nariais kalbėjomės, diskutavome, kaip bus įgyvendinama nauja darbo apmokėjimo tvarka. Mokytojai turi aiškiai
žinoti, kaip jie dirbs nuo rugsėjo
1-osios ir kaip jiems už tą darbą
bus mokama, o rajonų gyventojai
turi būti informuoti, kokios mokyklos bus uždarytos ir kur tuomet mokysis jų vaikai, kaip bus
išspręstas pavėžėjimo klausimas.
Seimo socialdemokratų frakcijos nariai ir toliau lankysis partijos skyriuose, lauks kvietimų susitikti, diskusijų ir siūlymų pačiais
įvairiausiais klausimais.

Frakcijos narių ir LSDP pirmininko lankymosi skyriuose žemėlapis

Gintautas Paluckas
Rasa Budbergytė
Juozas Olekas
Raminta Popovienė
Julius Sabatauskas
Algimantas Salamakinas
Algirdas Sysas
Dovilė Šakalienė

Socialdemokratai surengė mokytojų Už Vyriausybės sprendimų –
ir švietimo ministrės akistatą
medienos pramonės
interesai
S
ocialdemokratų frakcija Seime organizavo diskusiją apie nuo
šio rugsėjo įvedamą etatinį
mokytojų darbo apmokėjimą. Į diskusiją su švietimo ir
mokslo ministre Jurgita Petrauskiene buvo pakviesti
pedagogai iš įvairių rajonų.

„Mokyklose jaučiama įtampa dėl etatinio mokytojų darbo
apmokėjimo – mokytojai nežino, koks jis realiai bus nuo šios
rugsėjo 1-osios, o psichologai,
logopedai, darželių auklėtojai
iš viso palikti užribyje“, – susitikimo Seime priežastis aiškino Socialdemokratų frakcijos
seniūnas Juozas Olekas.
Švietimo ir mokslo ministrė
pripažino, kad ikimokyklinio
ugdymo įstaigų darbuotojų atlyginimai dar nėra peržiūrėti ir
pažadėjo jau šį rudenį to imtis.
Ministrė sulaukė daug klausimų. Mokytojai tvirtina nespėję visko paklausti, o kai kurie atsakymai jiems pasirodė
neaiškūs.
„Uždaviau konkretų klausimą – dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo. Mokyklos negauna pakankamai knygų, mokytojai priversti išlaidauti, keldami kvalifikaciją. Bet yra ir kitų
klausimų, pavyzdžiui, dėl vaikų, mokomų jungtinėse klasėse
– juk tai nusikaltimas prieš vaikystę“, – sakė iš Šakių atvykusi

mokytoja Eglė Dragūnaitytė.
Pasak didelį darbo stažą turinčios E. Dragūnaitytės, mokytojų atlygimai kaip buvo problema, taip ir lieka. Net ir po
ministrės aiškinimų, ji nesužinojo, koks bus jos atlyginimas
po mėnesio. „Mokytojas niekada, pradėdamas mokslo metus,
nežino, nei kiek jis gaus atlyginimo, nei kiek jis dirbs. Juk vaikas gali tiesiog iš klasės išeiti ir
klasės neliks. Tai aš nežinau ir
šį kartą, kiek uždirbsiu“, – tvirtino pedagogė iš Šakių.
Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbta atlyginimų skaičiuoklė sukėlė sumaištį, nes,
remiantis ja, vienų mokytojų
atlyginimai kyla, kitų mažėja.
Ministrė mokytojams paaiškino, kad, įvesdami į skaičiuoklę
duomenis, jie galėjo suklysti –
nurodė algą su priedais, todėl
ir matė mažesnį nei dabar atlyginimą. Su ministre buvo diskutuojama ne vien apie atlyginimus, bet ir apie besikeičiantį
mokyklų finansavimą.
Seimo socialdemokratų frakcijos narė Rasa Budbergytė paprašė Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų patikslinti per
kokį laikotarpį bus išmokėti
žadami papildomi 95 mln. eurų. Ministerijos atstovas Aidas Aldakauskas nurodė, kad
pinigai bus panaudoti per dvejus mokslo ir trejus biudžeto
metus. Mokytojai suskaičiavo,

kad tokiu atveju jų algos turėtų didėti vidutiniškai 80 eurų.
Vis dėlto, daug susitikime iškeltų klausimų taip ir liko neatsakyti. Pavyzdžiui, pagalbą mokyklose teikiančių psichologų,
logopedų, socialinių pedagogų atlyginimai lieka neaptarti.
Šių specialistų labai trūksta, o
ministerija jų etatus ir atlyginimus palieka reguliuoti savivaldybėms.
„Į kai kuriuos klausimus ministrė, akivaizdu, vengia atsakymo ir atsakomybę permeta
savivaldybėms – mokyklų steigėjams: raskite lėšų, išsispręskite problemas, nes viskam pinigų neužtenka. Mes suprantame, kad, pavyzdžiui, patyčių kupinoje ugdymo įstaigoje
švietimo kokybė bus prasta. Čia
trūksta kompleksinio požiūrio,
ir tas atsakomybės numetimas
savivaldybėms situacijos esmingai nepakeis“, – sakė Lietuvos
socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas.
„Deja, dalies atsakymų negavome ne tik mes, bet ir į diskusiją iš tolimiausių rajonų suvažiavę pedagogai. Todėl Socialdemokratų frakcija įsipareigoja toliau stebėti šią mokytojų atlyginimų situaciją, kelti reikalavimus valdantiesiems
ir teikti įstatymų pataisas, kurios mokytojų darbo apmokėjimą darytų skaidresnį“, – sakė J. Olekas.

A

r premjerui vis dar tinka
aplinkos ministras? Tokį klausimą viešai iškėlė
Socialdemokratų frakcijos nariai, kai buvo priimtas Vyriausybės nutarimas, leidžiantis didinti miškų kirtimus 6 %.

„Net nesiverčia liežuvis priminti,
kad žaliaisiais save vadinantys valdantieji savo Vyriausybės programoje įsipareigojo saugoti Lietuvos
gamtą ir miškus. Ministro pirmininko tiesioginė atsakomybė yra
išsiaiškinti, ar aplinkos ministras
gali dirbti. Galų gale pasitikrinti,
prezidentei nunešus teikimą, ar ją
tenkina toks ministras, kuris atveria kelią didesniam miškų kirtimui“, – sakė Seime spaudos konferenciją dėl miškų kirtimo surengęs
Juozas Olekas.
Socialdemokratai mano, kad
aplinkos ministras ir valdančiųjų
vyriausybė, didindami miškų kirtimo plotus, tiesiog parodo, kad dirba medienos perdirbėjų pramonės
interesams. Jų tikslas dabar vienas
– padidinti medienos kiekius.
Aplinkos ministerijos argumentai, kad padidinus miškų kirtimus, atsirastų galimybė mažinti
malkų ir biokuro kainas socialdemokratams atrodo tiesiog ciniški.
Centralizuotam šildymui naudojamas biokuras, kaip ir malkos, išties brangsta. Tačiau biokurui nau-

dojama tik apie 15 % medienos. Paties biokuro netrūksta, dalis jam
tinkamos medienos tiesiog paliekama pūti miške. Brangstančio
biokuro kainomis, pasak socialdemokratų, naudojamasi kaip priedanga didinti miškų kirtimus. Tuo
tarpu, realiai brangstančių malkų
ir biokuro klausimas, artėjant šildymo sezonui, nesprendžiamas.
Frakcijos nariai atkreipia dėmesį
į tai, kad dabar biokurą centralizuotam šildymui naudoja beveik
visos savivaldybės. Šildymo sezono metu jų gyventojai patirs dar
vieną finansinį smūgį. Malkos ir
biokuras dabar pabrango penktadaliu. Naujai įsteigta Valstybinių
miškų urėdija sako, kad šis kuras
dar brangs ir tuo pat metu džiaugiasi pelnais.
Seimo socialdemokratų frakcijos narys Linas Balsys parengė įstatymo pataisą, kuria siekiama uždrausti plynuosius miškų kirtimus
saugomose teritorijose.
Frakcijos seniūnas J. Olekas sako, kad jeigu nei prezidentė, nei
Vyriausybės vadovas neįvertins
aplinkos ministro veiklos, opozicinės partijos rudenį vėl rinksis
tartis dėl interpeliacijos teikimo
aplinkos ministrui. Tai jau būtų
antra interpeliacija šiam ministrui. Pavasario sesijoje K. Navickas išvengė atstatydinimo, nes jį
rėmė valdantieji.
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ES parama: Vilnius ir močiučių Lietuva
Vilija Blinkevičiūtė
LSDP pirmininko pavaduotoja,
Europos Parlamento Moterų teisių ir
lyčių lygybės komiteto pirmininkė

parama Lietuvai gali mažėti. Kita vertus, Lietuva ir šiandien nepanaudoja didelės dalies jai skirtos
ES paramos.

albėti ir rašyti Europos
Sąjungos biudžeto milijardų tema – ne pats dėkingiausias reikalas močiučių
(skurdo ir atskirties) Lietuvoje,
kurioje dažnam žmogui ir keli
eurai – nemaži pinigai. Juolab
kad ir šiandien, bėgant penkioliktiems Lietuvos narystės
ES metams, finansinė Bendrijos parama mūsų šaliai kelia
aistras. Vieni žmonės mato joje tik neūkiškumą, biurokratiją, konkurencijos pažeidimus.
Kiti, priešingai – realią pagalbą, galimybes ir ekonomikos
augimo skatinimą.

Socialdemokratai – už
investicijas į žmogų
Gegužę Europos Komisija pateikė
siūlymus 2021-2027 m. regioninei
politikai skirti 11 % mažiau lėšų
nei 2014-2020 m. Pasiūlyta regioninės politikos paramą Lietuvai sumažinti ketvirtadaliu (iki 5,6 milijardo eurų), penktadaliu mažinti
ES paramą Lietuvos kaimo plėtrai.
Panašiai siūloma mažinti paramą
Estijai, Slovakijai, Čekijai, Maltai,
Lenkijai ir Vengrijai.
Europos Komisijos siūlymai sukėlė nemenką audrą Europos Parlamente. Buvo aiškiai pareikšta pozicija, kad ES turi gausiau finansuoti
saugumą, gynybą ir migracijos politiką, bet nemažinti paramos žemės ūkiui ir vargingiau gyvenantiems regionams. Taip pat – toliau
remti mokslinius tyrimus, mainų
programą Erasmus+, jaunimo užimtumą, smulkųjį ir vidutinį verslą
bei infrastruktūros plėtrą.
Europos Parlamento socialde-

K

Ir dauguma turi ne vieną argumentą, pavyzdį ar skaičių savo teiginiams paremti.
Dažnai pati savęs klausiu: kokia
mūsų Lietuva būtų šiandien, jei
tos ES paramos nebūtų apskritai?
Klausimas aktualus ir žvelgiant į
netolimą ateitį: po 2020-ųjų ES

mokratai ne kartą pareiškė (taip pat
ir aš asmeniškai), kad būsimajame
ES biudžete negalima mažinti investicijų į socialinę sritį, į žmones,
nes tai tik didins skurdą ir socialinę

atskirtį. Būtina užtikrinti tinkamą
socialinių programų finansavimą,
numatyti lėšas naujoms programoms – Socialinių teisių ramsčio
iniciatyvai, Europos Prieinamumo
aktui, Vaikų garantijos iniciatyvai.
Panaši situacija, kai buvo norima
mažinti ES biudžeto išlaidas socialinėms programoms, buvo ir prieš
5 metus. Tuomet, daugiausiai Europos Parlamento socialdemokratų pastangomis, pavyko pasiekti,
kad socialinės investicijos nebūtų
mažinamos.

Ar pavyks sostinę atskirti
nuo Lietuvos?
ES institucijose vis garsiau skamba siūlymai mažinti ir socialines
investicijas, pavyzdžiui, atsisakyti
paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Skamba ir
siūlymas valstybėms labiau prisidėti prie projektų finansavimo: jau
ne 25, o 45 procentais. Tokie galimi sprendimai sukeltų papildomų
socialinių ir finansinių problemų
Lietuvos regionams, rajonų savivaldybėms.
Viena iš pagrindinių priežasčių,
kodėl Lietuvai (ir kitoms valstybėms) ateityje siūloma mažesnė ES
parama – bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui jau
pasiekė 75 % ES vidurkio (klausimas valdantiesiems: tai kodėl tuomet atlyginimai ir ypač pensijos
Lietuvoje – vis dar labai toli nuo šio
rodiklio?). Pasiekus šią ribą, parama
valstybėms mažėja.
Tik, deja, tokia statistika neatspindi realios situacijos visoje Lietuvoje. Pagal BVP, tenkantį vienam
gyventojui, Vilniaus apskrities išsivystymas nuolat didėja ir siekia net

Europos Parlamento
socialdemokratai ne
kartą pareiškė (taip pat
ir aš asmeniškai), kad
būsimajame ES biudžete
negalima mažinti
investicijų į socialinę
sritį, į žmones, nes tai
tik didins skurdą ir
socialinę atskirtį.

109 % ES vidurkio, o likusios Lietuvos – vos 62 %.
Lietuvos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą suskirstyti Lietuvą į
du regionus – į Sostinės bei Vidurio ir Vakarų Lietuvos. Pagal šį planą didžioji dalis ES paramos tektų
Lietuvos regionams. Toks scenarijus būtų palankus rajonų savivaldybėms. Tik yra vienas „bet“: kol
kas nėra jokių žinių ir garantijų,
kad Briuselis pritars tokiam Lietuvos norui.

Nevyriausybinės organizacijos: be maisto,
pasitikėjimo ir su spengiančia tyla
Vaidas Rusys
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjungos pirmininkas

Š

iauliai yra senas miestas.
Senesnis negu Vilnius visu šimtu metų. Šiauliai
taip pat yra labai įdomus miestas. Turime labai įdomų ir kitokį
merą, turime labai keistą skardinę lapę, nukopijuotus nuo
Kauno „Mes tvarkomės“ plakatus ir išraustas gatves bei nuolatines tapatumo diskusijas –
miestas Šiauliai ar ne.

Nuo šių metų turime ir administracijos direktoriaus sprendimą,
kuriuo remiantis Šiauliai bus vienintelis miestas Lietuvoje, kuriame
draudžiama iš savivaldybės finansuojamų projektų lėšų pirkti maistą ar maitinimo paslaugas. Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos prezidentas sako, kad „neturiu informacijos, kad kuri nors kita savivaldybė,
skirdama pinigus projektams, skatinantiems nevyriausybinių organizacijų veiklą, draustų pirkti maisto
ar maitinimo paslaugas. Jaunimo
organizacijos, ir apskirtai nevyriausybinis sektorius, vykdo nemažai
mokymų, organizuoja renginius ir
susitikimus, kuriuose būtinas maitinimas. Šių susitikimų metu nevyriausybinių organizacijų nariai
dažnai mokosi, diskutuoja ir priima sprendimus, kaip prisidėti prie
valstybės gerovės.”

direktorius priėmė pats vienas. Tam
nereikėjo Šiaulių savivaldybės tarybos pritarimo. Patvirtino, nepasitaręs su nevyriausybinėmis organizacijomis: taip, lyg jų ir nebūtų, taip,
lyg jų tai neliestų. Priėmė ir šventa.
Šiaulių savivaldybės Jaunimo reikalų taryba nepritarė šiam sprendimui. Tarybą sudaro dvylika asmenų: šešis deleguoja savivaldybė,
šešis Šiaulių jaunimo organizacijų
asociacija „Apskritasis stalas“, kitaip sakant – jaunimo organizacijų atstovai. Tarybos nuomonė buvo
ignoruojama, nors pusę jos sudaro
patys savivaldybės atstovai. Sprendimas priimtas ir neatšaukiamas,
kaip gero valdovo ir tvirtos rankos,
nestabdančio ir atgal nesižvalgančio direktoriaus.

Iškrovos dienos, bet ne
savivaldybės administracijai
Nuo šio sprendimo praėjo jau šeši
mėnesiai. Per juos nevyriausybinės
organizacijos rašė projektus, laimėjo, pasirašė sutartis, o dabar pradėjo
tuos projektus įgyvendinti. Ir pamatė, kad be maisto ir maitinimo paslaugų yra sunku. Kodėl? Dviejų ir
daugiau dienų trukmės skautų stovykla be maisto? Kasmet aktyviausius jaunuosius savanorius sukviečiantis maisto gaminimo festivalis,
BBQ party, be maisto? Laužo šviesoje ir su mintimi, kad keptas maistas yra blogai? Sveikatingumo stovykla tampa tikrai sveikatos stiprinimo stovykla, jeigu tiki „iškrovų“
dieta. Nevyriausybinių organizaciTvirta ranka ir nestabdantis
jų konferencijos be vandens ir kavos
administracijos direktorius
Sprendimą Šiaulių administracijos pertraukėlių, kitaip nei savivaldy-

organizacijų, priklausančių asociacijai „Apskritasis stalas“, protestavo
prie savivaldybės dėl priimto sprendimo. Kas iš to protesto? Pilietinės
visuomenės augimas ir aiškus savo
pozicijos gynimas. Tačiau protestas liko neišgirstas, nes administracijos direktorius išvyko. Galiausiai,
Nepatikimo partnerio
protesto dalyviai buvo apkaltinti
istorijos kūrimas
drumsčią miesto ir Šiaulių vyskuBet sakysite – didelio čia daikto. po (!!!) ramybę. (Administracijos
Gauni dalį finansavimo iš savival- direktoriaus ir Šiaulių vyskupo padybės, kitą dalį juk galima papra- vardės tos pačios).
šyti iš privataus sektoriaus. Tą organizacijos ir daro, tą organizacijos darė anksčiau ir labai sėkmingai. Tačiau šie metai kitokie. Ilgas
ir sėkmingas bendradarbiavimas
su partneriais nutrūko. Savivaldybės nepasitikėjimas nevyriausybinėmis organizacijomis pereina ir į
partnerių iš verslo sektoriaus nepasitikėjimą. Ir po kiekvieno skambučio, net ir buvusiems draugiškiems
rėmėjams, su prašymu prisidėti prie
renginio vandeniu ar bandelėmis,
gaunamas tas pats atsakymas: „atsiprašome, bet jeigu jumis nepasiti- Daugiau pinigų, mažiau
ki savivaldybė ir sako, kad jūs pra- laisvės
valgote pinigus, tai ir mes nepasiti- Jaunimo nevyriausybinėms orgakime jumis“. Šis sprendimas tiesio- nizacijoms šiais metais buvo skirta
giai kenkia visoms Šiaulių nevyriau- 30 % daugiau pinigų nei 2017 m.
sybinėms organizacijoms, kuriamas Šiaulių savivaldybė labai didžiuomitas apie tai, kokios nepatikimos jasi, skirdama daugiau lėšų jauniyra ,,viską pravalgančios‘‘ nevyriau- mui. Neužtenka vien skirti dausybinės organizacijos. Tuo pačiu šis giau pinigų ir sakyti, kad mes rūsprendimas demotyvuoja ir organi- pinamės jaunais žmonėmis Šiauzacijų narius, kurie visi veikia sava- liuose. Absurdas, bet lėšų skiriama
norystės pagrindu ir už savo veiklą daugiau, o galimybių jaunimui yra
negauna jokių pinigų.
mažiau. Kitaip tariant, tai – spekDaugiau nei 50 jaunimo atstovų taklis, kurio aktorius yra savivališ įvairių jaunimo nevyriausybinių dybė, o žiūrovai – jaunimo nevybės: pastaroji pasiliko sau teisę užsisakyti vandens ir mėgautis kavos
pertraukėlėmis konferencijų metu.
Sau galima, tačiau kitiems ne. Toks
administracijos direktoriaus sprendimas. Už tai jis gauna mero padėką. Sveikiname su puikiu darbu.

riausybinės organizacijos.
Jeigu Šiaulių savivaldybės administracija mano, kad nevyriausybinės organizacijos, įgyvendindamos
projektus, viską pravalgo, galima
įvesti pinigų, skiriamų maistui ir
maitinimo paslaugoms, ribojimus.
Pavyzdžiui, kurui iš projekto lėšų
galima skirti ne daugiau negu 10
% visos projekto sumos. Kodėl nebuvo galima to paties padaryti su
maisto ir maitinimo paslaugomis?
Jeigu visi pinigai pravalgomi, kyla
klausimas, kodėl buvo padidintos
jaunimo organizacijų projektams
skiriamos lėšos? Manau todėl, kad
daugybę metų jaunimas sėkmingai
įgyvendino projektus, pateikė visas
ataskaitas ir negavo nei vieno priekaišto iš pagrindinio savo partnerio
– savivaldybės.
Man Šiauliai patinka, patinka čia
gyvenantys žmonės, Šiaulių kultūrinis gyvenimas, kuris skiriasi nuo
visos Lietuvos. Patinka Kaštonų
alėjos medžiai ir miesto parkai, patinka įvairovė ir skirtybė. Turime
įdomų miestą, labai įdomų merą ir
labai konservatyvią ir nuobodžią
Šiaulių savivaldybės administraciją su spengiančia tyla.
(Ne) išvados
Nevyriausybinės organizacijos jungia bendruomenes, vienija žmones,
kviečia juos dirbti bendram tikslui,
visuomenės labui. Jų atstovai turi
bendradarbiauti su vietos valdžia,
nuolat kalbėtis, siekti pokyčių. Nevyriausybinių organizacijų nariai
atstovauja bendruomenių interesams. Su kuo dar, jeigu ne su savo
bendruomene turi kalbėtis vietos
valdžia? Kalbantis su savimi daug
idėjų neatsiranda.

Rinkimai
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Už visiems teisingą Lietuvą!

Paulius
Visockas
Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas naujo Lietuvos
Respublikos Seimo nario rinkimuose, vyksiančiuose 2018 m.
rugsėjo 16 d. vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje.

Keli klausimai kandidatui:
- Kas Jus atvedė į politiką? Kodėl, be mokytojo ir sportininko
profesijų, nusprendėte eiti ir politiko keliu?
Dirbdamas pedagogu, daug keliavau po Lietuvą su auklėtiniais:
mes dalyvaudavome įvairiose varžybose, o tuo pačiu daug bendraudavome su vietos bendruomenėmis. Kaip tik tuomet pamačiau,
kokie dideli skirtumai egzistuoa
tarp Lietuvos regionų – vienos seniūnijos labai gražiai tvarkosi, gyvuoja, o kitos, deja, yra apleistos ir
nyksta. Mačiau labai daug problemų, susijusių su gyventojų skaičiaus
mažėjimu, su darbo ar gerai apmokamo darbo nebuvimu. Ta patirtis,
viso to matymas, noras padėti, noras pakeisti situaciją, atvedė mane
į politiką. Esu čia tam, kad atstovaučiau savo krašto žmonėms, visos Lietuvos žmonėms ir padėčiau
spręsti regionų problemas.
- Kas Jums kaip politikui, socialdemokratui svarbiausia?
Man kaip žmogui ir kaip politikui svarbiausia, kad visuomenėje
būtų užtikrintas socialinis teisingumas, kad visiems šalies gyventojams būtų sudarytos lygios galimybės ir orios gyvenimo sąlygos. Kad
pagalbos sulauktų tiek senas, tiek
jaunas, kad kiekvienas žmogus, o
ne tik saujelė išrinkųjų, turėtų palankias sąlygas dirbti ir auginti vaikus Lietuvoje.
- Kokias principais ir nuostatomis vadovaujatės dirbdamas?
Man darbe svarbiausia išgirsti
žmogų, įsiklausyti į jo problemas,
ne tik matyti teisės aktus, bet pajusti ir suprasti, kuo gyvena žmogus.
Deja, dažnai mes esame atitrūkę,
neatsistojame nuo kėdės, nežinome, kas vyksta už mūsų kabineto
durų, ne mieste, o regione, kažkur
kaime. Didmiesčio ir regionų gy-

Pasisakau už:

• Socialinės atskirties mažinimą;
• Švietimo sistemos efektyvumo
didinimą, kaimo mokyklų išsaugojimą, tinkamą mokytojų darbo
apmokėjimą;
• Kokybiškas medicinos paslaugas ir
rajono medicinos įstaigų išsaugojimą;
• Didesnį dėmesį ir pagalbą pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms;
• Verslumo ir investicijų skatinimą;
• Smulkiųjų ūkininkų rėmimo programos parengimą ir įgyvendinimą;
• Paramą bendruomenių projektams
ir jaunimo iniciatyvoms;
• Rajonuose esančios infratruktūros
gerinimą, kelių tvarkymą, žvyrkelių
išsalfaltavimą;
• Žaliosios aplinkos išsaugojimą.

venimas – du skirtingi dalykai, ir
noriu jausti ir suprasti, kaip žmonės gyvena ir mėginti jiems padėti.
- Kaip vertinate dabartinę Zanavykų krašto situaciją? Su kokiais didžiausiais iššūkiais šiandien susiduria Zanavykai? Kaip
siūlytumėte juos spręsti?
Pirmiausia, reikia pasakyti, kad
Zanavykai yra žemės ūkio kraštas
ir čia labai jaučiamas darbo sezoniškumas. Ne visi ūkininkai gali
užtikrinti darbo vietas visą sezoną, todėl žmonės, ieškodami darbo
ar geresnio atlyginimo, turi rinktis
didžiuosius miestus arba važinėti kasdien tam tikrą atstumą, kad
užsidirbtų pragyvenimui. Taip pat
krašte labai stipriai jaučiamas gyventojų skaičiaus mažėjimas. Natūraliai mažėja ir moksleivių. Tai lemia mokyklų tinklo pertvarką, todėl dalis mokyklų yra uždaromos.
Palaipsniui dvylikametė mokykla
tampa dešimtmete, o pastaroji aštuonmete. Taip susidaro užburtas
ratas, nes tėvai visgi linkę leisti savo vaikus į dvylikametę ugdymo
įstaigą. Gyvenamojoje aplinkoje

Kartu su kraštiečiais
ir socialdemokratais
Gyvenu Zapyškyje, miestelyje, ties
kuriuo prasideda rytinės Zanavykų
krašto žemės. Jų pakraščiuose išsibarstę Kudirkos Naumiestis, Sudargas, Slavikai, Kriūkai, Griškabūdis, Gelgaudiškis, Plokščiai, Višakio
Rūda, Ežerėlis, Lekėčiai ir kiti žavūs
miesteliai, o centre įsikūrę Šakiai ir
Lukšiai su istoriniu Zyplių dvaru.
Zanavykija yra knygnešių, partizanų ir laisvės kovotojų kraštas. Jis
visada garsėjo nuoširdžiais, darbščiais ir svetingais žmonėmis. Skaudina tai, kad šis kraštas, skirtingai nuo pakaunės, kur gyventojų
skaičius sparčiai auga, pasižymi bene gausiausia emigracija Lietuvoje.
Krašte, kuris galėtų būti vienas turtingiausių šalyje, tuštėja namai, sodybos, mokyklos, beveik nebeliko
smulkiųjų ūkių. Metas keisti situ-

aciją! Gyvenime – kaip sporte. Jei
rezultato nėra, vadinasi, kažką darai ne taip. Ir jei šiandien Lietuvoje,
savo gimtinėje, gyvename ir jaučiamės ne taip, kaip norėtume, reiškia
šalies politikoje reikia rimtų pokyčių. Esu jiems pasirengęs.
Kai mano krašto ūkininkas arba
žmogus, sumanęs kurti savo, kad ir
nedidelę įmonę, skundžiasi, jog besikaitaliojantys įstatymai ir vienam
verslui tenkanti kontrolierių kariauna atmuša net geriausius norus, negalima numoti ranka. Tai tęsiasi nebe vieną dešimtį metų. Laikas dėti
tašką padėčiai, kuri baigia išvyti iš
šalies tuos, kurių rankų, proto, kūrybos šiandien itin reikia. Kad pagaliau imtume lipti iš duobės, kurioje – socialinė atskirtis, lygūs ir
„lygesni“, didžiulės pajamų „žirklės“, praraja tarp lobstančiųjų ir
skurstančiųjų.

nesant mokyklos, gyventojai linkę keisti gyvenamąją vietą ir artėti
link didmiesčių.
Ta pati situacija ir su kitomis viešosiomis paslaugomis. Rajonų ligoninėms gresia uždarymas, siekiama
įgyvendinti sveikatos priežiūros įstaigų centralizaciją. Kitaip tariant,
ta aplinka, kuri verčia žmogų jaustis saugiu, po truputį nyksta.
Vienintelis kelias spręsti šias problemas yra kryptingos, sąmoningos valstybės investicijos į regionus,
jų plėtrą ir vystymąsi. Tik taip galima suvaldyti situaciją ir išlaikyti
regioną klestintį, nes verslas savo
ruožtu natūraliai investuos ten,
kur didesnė darbuotojų koncentracija ir patogesnė logistika.

tangas, kad jie pasiliktų savo krašte, kad neišsivažinėtų į didmiesčius, o kurtų gyvenimą čia, savo
gimtinėje.

- Kokią matote Zanavykų krašto ateitį? Kokia būtų socialdemokratų rajono ateities vizija?
Zanavykų kraštą ateityje regiu
klestintį. Čia gyvena tikrai nuostabūs, darbštūs, mylintys savo kraštą,
tautą, kultūrą ir kalbą žmonės. Tad
labai norėčiau ir dėsiu visas pasPaulius iš arčiau:

Paulius Visockas gimė 1975 m. spalio
21 d. Kaune. Baigė Ežerėlio vidurinę
mokyklą. Lietuvos sporto universitete įgijo kūno kultūros mokytojo
profesinę kvalifikaciją ir edukologijos magistro laipsnį.
Po studijų du dešimtmečius dirbo
Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje kūno kultūros mokytoju, yra
mokytojas metodininkas. 2015 m.
buvo išrinktas Kauno rajono Metų
mokytoju.

- Kokius svarbiausius darbus
planuotumėte atlikti, tapęs Seimo nariu?
Be jau įvardintų problemų, kurių sprendimui ir skirčiau didžiausią dėmesį, man, kaip pedagogui,
ypatingą nerimą kelia situacija
švietimo sistemoje. Šiandien mes
turime mirštančią pedagogo profesiją, jauni žmonės nesirenka mokytojo darbo, nes atlygis yra neadekvatus. Pedagogo darbas, iš esmės, vertinamas nekvalifikuoto
darbuotojo įkainiu. Norint keisti
situaciją, nepakanka perskirstyti
valandas, būtina kelti mokytojų
darbo valandinį įkainį. Tik taip
mes galėsime pasiekti, kad mokytojo profesija taptų prestižine. Tai
nepaprastai svarbu mūsų šalies tolimesnei raidai ir vystymuisi. Tad
švietimo sistemai skirčiau ypatingą dėmesį.
2015 m. išrinktas Kauno rajono savivaldybės tarybos nariu. Nuo 2017
m. yra Kauno rajono savivaldybės
mero pavaduotojas.
Nuo aštuonerių metų Paulius
aktyviai sportuoja. Yra daugkartinis
Lietuvos, 2014 m. Baltijos šalių, 20152016 m. ir 2018 m. Europos svarsčių
kilnojimo čempionas.
Su žmona Egle ir dukterimis
Karolina, Kotryna ir Milda gyvena
Zapyškyje, gerai žino Zanavykų
krašto problemas.
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Nelinksmai juokaujame, kad ne
tik buitis ir galimybės, bet net tiesa
ir teisingumas šioms dviem žmonių grupėms Lietuvoje skirtingi.
To neturi būti! Kaip ir valdžios keliaklupsčiavimo prieš stambųjį kapitalą. Esu tikras – pribrendome
tai keisti. Todėl aš – su socialdemokratais, tais, kurie apsivalė nuo nomenklatūrinio balasto ir yra pasiryžę tapti ne popieriniais, o tikrais
kovotojais už lygias galimybes visiems. Už geresnį, teisingesnį, turtingesnį gyvenimą. Už sąlygas grįžti namo, o ne kelionę į oro uostą su
emigranto bilietu. Lietuva turi būti teisinga visiems savo vaikams! Tokie mano, dalyvaujančio Seimo rinkimuose, tikslai. Kviečiu Jus veikti
kartu. Ateikite rugsėjo 16 dieną į
rinkimų apylinkes ir atiduokite savo balsą už permainas, už Lietuvą,
kuri būtų teisinga visiems!

Apie Paulių Visocką
Juozas Olekas, LSDP
frakcijos Seime seniūnas:
Paulių Visocką pažįstu jau kuris
laikas kaip aktyvų Kauno rajono
mero pavaduotoją, rajono, kuriame
gerėja žmonių gyvenimo sąlygos,
atsiranda daug naujų darbo vietų,
gražėja gyvenamoji aplinka. Tai
nemažas ir P. Viscoko indėlis.
Paulių galėčiau apibūdinti kaip
profesionalų, atsidavusį darbui
ir labai aktyvų žmogų. Jis dažnai
dalyvauja įvairiose diskusijose,
pasitarimuose, renginiuose, visada
pateikia siūlymų, kaip gerinti
konkrečios bendruomenės žmonių
gyvenimo ir darbo sąlygas.
Toks veržlus ir jaunatviškas žmogus, turintis vadovavimo savivaldybei patirties būtų didelė paspirtis
Seime. Pauliaus, kaip žmogaus,
žinančio, kaip pritraukti ir išlaikyti
jaunus žmones regione, labai
reikėtų Zanavykų krašto žmonėms,
kur gyvenimo sąlygos ir užimtumas nėra tokie, apie kokius svajoja
vietos gyventojai.
Man, kaip žmogui, savo politinę
karjerą taip pat pradėjusiam
Zanavykų krašte, labai malonu, kad
zanavykai šiltai priima savo žemietį,
juo pasitiki, randa atvirą ir nuoširdžią bendrą kalbą. Todėl manau,
kad dauguma Zanavykų apygardos
rinkėjų palaikys Pauliaus kandidatūrą, nes jis savo profesionalumą
ir darštumą yra įrodęs, dirbdamas
savivaldoje, ir, manau, kad atėjo
tinkamas laikas šitą patirtį perkelti
į Seimą.

Algimantas Damijonaitis,
Šakių rajono savivaldybės
tarybos narys:

Paulius Visockas su žmona Egle ir dukterimis Karolina, Kotryna ir Milda

Su Pauliumi susipažinau dar
būdamas rajono vicemeru. Galiu
pasakyti, kad tai be galo darbštus,
organizuotas, padorus ir sąžiningas
žmogus, atsidavęs savo darbui ir
bendruomenei, ne vienus metus
dirbęs mokykloje, lengvai randantis
bendrą kalbą su žmonėmis. Paulius
turi darbo patirties savivaldoje, gali
didžiuotis pasiekimais, kurie rodo,
kad yra neeilinė asmenybė, galinti
atstovauti platesnį žmonių ratą ir
ginti jų interesus. Tad rajono gyventojus kviečiu ir kviesiu palaikyti
Pauliaus kandidatūrą.
Nemokama kandidato Pauliaus Visocko politinė reklama
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Asmenybė

Su VU Filosofijos istorijos ir logikos katedros kolegomis

Pasaulis pagal Bronislovą Genzelį
arba sveiko proto versija

Monika Čiuldytė-Kačerginskienė

„žaidimai“, buvo daromi susitarironislovas Genzelis – vie- mai, ieškoma sąjungininkų. Tie
na iškiliausių Lietuvos procesai vyko nuolat.
kultūrinio ir politinio gyvenimo asmenybių, skirtingais Apie studijas Maskvos
Lietuvos istorijos tarpsniais di- M. Lomonosovo universiteto
desniu ar mažesniu laipsniu Filosofijos fakultete
prisidėjęs prie šalies pažangos. Kalbant apie filosofijos studijas
Maskvoje, turiu pasakyti, kad
Dar okupacijos metais profeso- man imponavo toks profesorius
rius B. Genzelis ėmėsi plėtoti filo- kaukazietis Š. Mamedovas, kuris
sofinį švietimą Lietuvoje, kartu su dėstė Kaukazo tautų filosofijos isbendražygiais išleisdamas profe- toriją ir rašė apie ją. Tuo tarpu apie
sionaliai paruoštų Filosofijos isto- Lietuvos ir Baltijos šalių filosofinę
rijos chrestomatijų seriją, kas bu- mintį nebūta nieko, tad aš pasisiūvo negirdėtas neregėtas dalykas liau parašyti diplominį darbą. Mavisoje sovietijoje. Vėliau, su Sąjū- no pasiūlymas buvo aistringai sudžio iškilimu, tapo pirmo ryšku- tiktas. Pasirinkau rašyti apie Joną
mo politine figūra, dalyvavo išsi- Šliūpą. Jie nei girdėjo, nei žinojo,
vaduojamojo judėjimo iniciaty- kas tas J. Šliūpas, kas „Aušra“. Darvinės grupės veikloje, yra vienas bą apgyniau ir man pasiūlė stoti į
iš Kovo 11-osios Nepriklausomy- aspirantūrą (aut. dabar doktoranbės akto signatarų, kūrusių Lie- tūra), tačiau Maskvoje likti nenotuvos valstybingumą pirmaisiais rėjau. Pasiėmęs rekomendaciją į
dešimtmečiais po Nepriklauso- aspirantūrą, atvažiavau į Lietuvą
mybės paskelbimo. Visada princi- su tokia tema – XIX a. tautinės
pingai besilaikantis savo pozicijos, savimonės ugdymas. Žiūri į manepailstančiai kovojantis už švie- ne akis pastatę, bet juk disertacitėjiškus idealus ir kultūros poten- ją rekomendavo Maskvos univercialo iššsaugojimą, socialinį teisin- siteto filosofijos taryba, tad nieko
gumą, skaudžiai išgyvenantis dėl negali sakyti. Aš Maskvoje dar pašiandien mūsų visuomenę užklu- minėjau, kad J. Šliūpas domėjosi
pusių problemų, bet tikintis šalies K. Marksu („Aušroje“ išspausdiateitimi B. Genzelis sako, kad, ne- no straipsnį „Mokslas apie tautižiūrint nieko, vis tik reikia vengti nę ūkę“, kuriame rėmėsi K. Marksavęs suniekinimo ir sumenkini- su, citavo F. Engelsą), ir tai užtimo, tai yra tokių dalykų, kurie ga- krino, kad mano kandidatinė dili išpurenti dirvą net galutiniam sertacija buvo patvirtina be jokių
valstybingumo praradimui. Sa- problemų.
višvieta ir atsakomybė, pasak profesoriaus, yra du svarbiausi ir būti- Leidybinė veikla
ni elementai valstybės ir tautos iš- Aš norėjau reabilituoti Levą Karlikimui. Apie praeities patyrimus saviną (aut. Levas Karsavinas –
ir pamokas, dabartinę politinę ir religijos filosofas, istorikas, poekultūrinę situaciją pokalbyje su tas, palikęs ryškų pėdsaką Lietuvos ir Europos kultūroje ir moksB. Genzeliu.
le), tad pasiūliau savo kurso draugui Nikolajui Semionkinui, kuris
Apie tai, kas vyko anuomet
Negalima visų dalykų, vykusių domėjosi rusų religine filosofija ir
anuomet, tapatinti ir vertinti viena- dirbo institucijoje prie TSKP CK,
reikšmiškai. Situacijos būdavo skir- parašyti į „Problemas“ (buvau retingos. Kiekvieną kartą, leidžiant dakcinės kolegijos narys; pirmuoknygą, rašant straipsnį ar rengiant sius numerius rengėme kartu su
mokslinį darbą, vykdavo tam tikri I. Ledu, vėliau, nuo 4 numerio, į re-
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dakcinę kolegiją prisijungė R. Ozolas) straipsnį apie L. Karsaviną. Jis
parašė rusiškai, mes išvertėm į lietuvių kalbą. Mūsiškiams tai padarė įspūdį – apie L. Karsaviną rašo TSKP CK darbuotojas! Paskui
N. Semionkinas savo atsiminimuose rašė, kad, jeigu tą straipsnį būtų
atspausdinęs rusiškai, darbo būtų
reikėję pasiieškoti kitur.
„Problemoms“ (aut. „Problemos“ – filosofinės minties žurnalas) ieškojome įdomių ir patrauklių
straipsnių. Neilgai trukus, „Komuniste“ pasirodė triuškinanti recenzija apie žurnalą, pavadinta „Ideologinė diversija“. „Problemų“ redakcinė kolegija buvo išformuota (po 12
numerio), aš, I. Ledas ir kiti buvome
pašalinti iš redakcijos sudėties. Universitete gavau papeikimą. Pagal to
meto tvarką, jei tau „nenuima“ papeikimo, metus laiko negali gintis
disertacijos. Universiteto rektorius
J. Kubilius atsisakė perrašyti mano
charakteristiką. Kadangi jis garsėjo
kaip tarptautinis mokslininkas, tai
su juo skaitėsi.

Negalima nacizmo
sutapatinti su
tautiškumu. Čia yra
visiškai skirtingi
dalykai. Pas mus
bandoma sutapatinti,
norint diskredituoti
tautiškumą.
Disertacija
Anuomet visas disertacijas tikrindavo Maskvos ekspertai, tvirtindavo Aukčiausioji atestacinė komisija.
Visi buvo nustebę, kad mano disertacija buvo labai greitai ir operatyviai patvirtinta, nors buvo kalbų,
kad komisijai apie mane nusiųsta
neigiama medžiaga. Aš jau tuomet
nutuokiau, kad čia mane galimai
pridengė prof. Pavelas Škurinovas,
kuris tuo metu buvo minimos ko-

misijos Filosofijos padalinio vadovas. P. Škurinovas buvo mano diplominio darbo apie J. Šliūpą vadovas, kai dar studijavau M. Lomonosovo universitete. Jis mano gyvenime suvaidino nemažą vaidmenį.
Visuomet, kai atvažiuodavo į Lietuvą, užsukdavo ir pas mane. Sakydavo, jog geresnės žvejybos nei
Trakuose, pasaulyje nėra.
Vasarą, atvykęs į Lietuvą ir susitikęs su manimi, profesorius sako: „Žinai, apie tavo disertaciją atėjo visas vežimas dokumentų, bet
apie visas geras disertacijas kas nors
blogai rašo“. Aš pasidomėjau, ar jis
skaitė tuos dokumentus, o profesorius ir sako: „Ką tu, ar aš turiu
laiko visokiems niekams skaityti“.
Sakė, padėjęs į stalčių visą medžiagą
apie mane ir nuėjęs pas didžiausią
autoritetą – Maskvos universiteto
TSRS Tautų filosofijos istorijos katedros vedėją prof. Ivaną Ščipanovą.
(I. Ščipanovas buvo savo srities ekspertas, jo žodis buvo labai svarus).
Kaip pasakojo P. Škurinovas, nunešęs disertaciją katedros vedėjui,
priminė, jog aš jų auklėtinis. I. Ščipanovas atsakė, kad prisimena mane ir paklausė: „Kaip disertacija?“.
P. Škurinovas nurodė, kad gera ir
minėtas profesorius, Tautų filosofijos istorijos katedros vedėjas disertaciją patvirtino. „Kai rezoliuciją užrašo I. Ščipanovas, ją pakeisti
gali tik M. Suslovas“ – taip tuomet
pasakė P. Škurinovas.
Tad tokie žaidimai tuomet vyko.
Maskva irgi buvo suinteresuota –
laikėsi nuostatos, kad tarp disertacijų ir kitų darbų recenzentų turi
būti ir mokslininkų iš provincijos.
Apie filosofijos istorijos
chrestomatijas
Sumanėme leisti „Filosofijos istorijos chrestomatiją“. Kažkas panašaus buvo išleista ir Čekoslovakijoje. Parengėme knygą „XIX
ir XX amžių Vakarų Europos ir
Amerikos filosofija”. Iš anksto
žinojome, kad be „saugiklio” ši
knyga užklius. O kokie saugik-

liai gali būti? Ir vėl padėjo mano
studijų ryšiai. Pažinojau žurnalo „Filosofijos problemos” („Voprosi Filosofii“) redaktorių. Tai
buvo „kepurinė“ pažintis. Laikas
nuo laiko susitikdavome, kartais
parašydavau kokį nereikšmingą
straipsnelį į minėtą žurnalą. Susitariau su redaktoriaus pavaduotoju ir keliais redakcijos darbuotojais, kad jie parašytų į „Filosofijos problemas” teigiamą recenziją
apie chrestomatiją.
Kaip ir buvo galima tikėtis,
netrukus „Komuniste“ pasirodė chrestomatijos kritika. Mane
pasikvietė LKP CK sekretorius
A. Barkauskas pasiaiškinti. Mums
pasisekė, kad recenzija „Komuniste“ buvo labai nemokšiškai parengta (supainioti filosofai su rašytojais ir pan.). Padariau tekstų kopijas iš „Didžiosios tarybinės enciklopedijos“ ir „Filosofijos problemų“ ir nunešiau A. Barkauskui. Šis skaitė patenkintas ir
išrėžė: „Šis sukčius taip lengvai
neišsisuks“ (kalbėjo apie „Komunisto“ redaktorių G. Zimaną, saugojusį „marksizmą“ nuo laisvamanybės). Pastarasis sekančią dieną
atnešė prašymą atleisti iš antraeilių pareigų universitete.
Su Viduramžių chrestomatija buvo dar kitaip. Viduramžių chrestomatijoje įdėjome ištrauką iš Ibn
Sinos knygos. 1980-aisiais Bucharoje (aut. Uzbekistane) buvo organizuojamas pasaulinis UNESCO
kongresas pagerbti Ibn Sinai. Tais
metais buvo jo tūkstantmečio jubiliejus. Jame dalyvavo mūsų akademikai J. Minkevičius ir A. Žukauskas. Nors Viduramžių chrestomatija dar nebuvo išleista, bet turėjome leidinio signalinį egzempliorių
(aut. pirmąjį bandomąjį (ar kelis pirmuosius) leidinio egzempliorių, kurį spaustuvė siunčia autoriui ir leidėjui kaip tiražo pavyzdį), kurį davėme akademikams vežtis į minėjimo
iškilmes. Nuvažiavę į konferenciją,
pastarieji įteikė knygą UNESCO
gereraliniam sekretoriui. Tuo metu juo buvo toks indas; jis knygą pamatė, pavartė ir iškėlė tribūnoje, sakydamas: „Štai, kaip gražiai Tarybų
Sąjunga Ibn Siną pagerbė“.
Kaip tik, tuo metu konferencijoje
dalyvavo Tarybų Sąjungos viršūnėlė. Jie liko labai patenkinti. Vėliau
L. Šepetys, grįžęs iš konferencijos,

Asmenybė
pasakojo, kad po minėjimo vyko
vyriausiųjų ideologų pasitarimas,
ir visi džiaugėsi, kaip gerai lietuviai pasielgė, kokie dėkingi jiems
esame, mes nepagalvojome, o štai
lietuviai pagalvojo apie Ibn Siną.
Po tokių įvykių, kaipgi cenzūra
nepatvirtins leidinio.
Kaip atsivėrė erdvės darbuotis filosofijos sferoje
Tokių ir panašių žaidimų būta dar
daugiau. Štai kokios įdomybės.
Nuo studijų laikų pažinojau tokį
Ričardą Kosolapovą. Jis staigiai padarė karjerą – N. Chruščiovo laikais, bet paskui išliko ir L. Brežnevo laikais. Jis tapo žurnalo „Komunistas“ vyriausiuoju redaktoriumi,
buvo TSKP CK narys. Tokius titulus kaip jis Lietuvoje turėjo tik
A. Sniečkus.
Aš visada dalyvaudavau įvairiose konferencijose, į kokias tik kviečia. Vienoje konferencijoje jis manęs paklausė, kodėl aš jiems nerašau. Aš atsakiau taip: „Aš gi provincialas, o čia toks rimtas žurnalas“. Tuomet R. Kosolapovas man
pasiūlė baigti taukšti niekus, imti
ir parašyti, o tada pažiūrėti, kas iš
to išeis. Aš paėmiau ir parašiau apie
filosofijos istorijos objektą. Čia buvo labai jautrus klausimas Lietuvoje, neliečiamas dalykas tiek G. Zimano, tiek I. Zakso ir A. Gaidžio
opusuose. Parašiau, atspausdino,
nors pats to nepastebėjau, kažkaip
pražiopsojau. Po kurio laiko gaunu
G. Zimano skambutį, jis man sako,
kad mūsų skaitytojai norėtų matyti Jus mūsų puslapiuose. Nustėrau,
padėkojau. Nuo tada man ir mano
kolegoms atsivėrė erdvės darbuotis
filosofijos sferoje.
Apie Karlą Marksą
Lietuva kažkokia išskirtinė šalis, galbūt yra vienintelė šalis, kuri nesugeba subalansuoti požiūrio
į minties istoriją, užklimpsta kažkokiuose prietaruose. Pavyzdžiui,
Algirdas Julius Greimas, vienas žymiausių lietuvių filosofų, vadina
save neomarksistu. Ne K. Marksas įdiegė autoritarizmą, jis buvo
tik ekonominės teorijos kūrėjas.
Reikia prisiminti, kad net V. Kudirka buvo susižavėjęs K. Marksu. O štai Tarybų Sąjunga išvystė marksizmą-leninizmą. Tarp
K. Markso ir V. Lenino buvo tiek
pat bendro kaip tarp V. Lenino ir
T. Akviniečio. Buvo sukurtas mitas. Reikia pažymėti, kad K. Marksas nėra kalbėjęs apie jokią diktatūrą, jis kalbėjo apie ekonomines

struktūras, jo veikalas ir vadinasi
„Kapitalas“. Pasidomėkite, ar tarp
Vakarų Europos ekonomistų kas
nors taip taukštų, kaip Lietuvoje,
ar šitaip galima?
Sąjūdis
Manau, kad padariau klaidą. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įstatuose nebuvo numatyta Tarybos pirmininko pareigybė. Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, LPS įstatai buvo sulaužyti
ir V. Landsbergis išrinktas pirmininku. Tuomet Audrius Butkevičius kėlė tą klausimą – kodėl įstatai
sulaužyti. Aš įtikinau (neįtikinau,
bet jis pasidavė įtakai) A. Butkevičių, kad nekonfliktuotume tarpusavyje. Ir tai buvo klaida. Jeigu
pirmą žingsnį pradėjome nuo įstatų sulaužymo – tai atvėrė kelią tolimesniems. Nutarus šias pareigas
perleisti R. Ozolui, V. Landsbergis nepasitraukė. Ir vėlgi mes nuolaidžiavome, nereikalaudami, kad
pasitrauktų. Viduje liejome nepasitenkinimą, bet griežtai nepasakėme ne. Ar girdėjote, kad kuris, pretenduodamas į tautos lyderius, savo
tautą pavadintu runkeliais, šunauja
kaip V. Landsbergis.
Apie kalbą ir kultūrą
Kalbėdami apie šiandienos realijas,
prisiminkime istoriją. Pažiūrėkite,
kaip šiandien vokiečiai graužiasi,
atgailauja, kad balsavo už A. Hitlerį. O kas dabar Lietuvoje dedasi.
Kai aš išgirstu kalbant, kad rengiamasi likviduoti Lietuvių kalbos ir
Lietuvių literatūros katedras, nejučia prisimenu J. Gebelsą: „Kai išgirstu žodį „kultūra“ mano ranka
pati siekia revolverio“.
M. Muravjovą vadino „koriku“,
jis uždraudė lietuvišką spaudą.
M. Suslovas sakė, kad Lietuva bus
be lietuvių. Ar praktiškai ne tą patį sako R. Karbauskis: Lietuva bus,
kalba nereikalinga. S. Skvernelis
siūlė keisti lietuvių kalbos valstybinį statusą. Paskui žodžius atsiėmė, neva pasikarščiavo. Bet tu esi
premjeras, tu negali šitaip elgtis.
Tokį sprendimą gali priimti tik
piliečiai referendumu. Tačiau kai
kurie žmonės išsigąsta „postų“ ir
nebežino, ką daryti, todėl pradeda
daryti nesąmones. Ar gali užimti premjero postą žmogus, kuriam
kalbos kultūra yra lėšų švaistymas?
Pasaulinio garso italų mokslininkas Gvidas Mikelini, atvažiavęs į Lietuvą, sako, kad yra daugiau
negu pritrenktas dėl to, ką dabar
mato universitete, esą tokio nuos-

Su Maskvos M. Lomonosovo universiteto bendrakursiais

mukio Lietuvoje niekada nėra buvę. Štai Švedijoje profesoriui ranką
spaudžia karalius, o pas mus – ima,
nubalsuoja ir teikia. Dabar esi neatsakingas už tai, ką kalbi. Tau šauna į galvą didžiausia kvailystė ir nesi
atsakingas. Nuplagijavai mokslinį
darbą – o tau slaptu balsavimu paliko profesoriaus vardą. O S. Skvernelis, ar sulaukė kokios nors atsakomybės už siūlymą panaikinti valstybinės kalbos statusą?
Pasižiūrėkime į tarpukario Lie-

B. Genzelis su R. Ozolu ir K. Motieka

Būtina sąlyga
išlikimui yra tai, nuo
ko pradėjo XIX a.
švietėjai – savišvieta ir
atsakomybė.
tuvą. Pirmajame Seime buvo priimtas įstatymas, kad kiekvieno valsčiaus centre turi būti progimnazija, kiekvienos apskrities centre
– gimnazija, kiekviename kaime
– pradinė mokykla. Tuomet buvo
laikomasi tokios nuostatos: patys
mokomės ir mokome kitus. Vyresniųjų klasių moksleiviai mokė pradinukus ir pan. Kiekviename centre tuomet buvo biblioteka, pradėti
steigti muziejai. O kas dabar, bibliotekas uždarinėja, buvo mėginama
uždarinėti ir muziejus. O kaip dabar kalba mūsų kultūros ministrė:
interviu sako, kad mano tėvynė ten,
kur man gerai.
Šiandien viena didžiausių grėsmių mums – galutinio valstybingumo netekimas. Vienos tautos sunaikinamos fiziškai, kitos – pačios susinaikina. Pačių susinaikinusių ne
tiek daug – pavyzdžiui, mongolai.
Dabar pas mus irgi vyksta savęs suniekinimas, savęs susinaikinimas.
Iš kitos pusės, kodėl yra didžiosios ir mažosios valstybės. Visada
vienos valstybės auga kitų sąskaita. Mano įsitikinimu, A. Merkel ir
E. Macron nėra spontaniškai veikiantys. Jie nori plėstis tokių durnių kaip mes sąskaita.
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Apie socialinę neteisybę
Šiandien darbdaviai negerbia darbuotojų. Paplitęs tyčiojimasis iš
žmogaus, toks bajoriškas tyčiojimasis iš žemesnio už save. Toks požiūris ateina iš baudžiavos. Vienas
iš liberalų prieš rinkimus sakė, kad
jam geriausia santvarka – feodalizmas, dėl to, kad feodalizmas pririša žmones prie savo gyvenamosios
vietos, kad ekonomikai būtini juodadarbiai. Tuomet E. Gentvilas iš
karto pasakė, kad čia ne partijos pozicija. Bet ką tai
rodo? Vadinasi,
apie tai yra diskutuojama siauruose rateliuose.
Socialinis neteisingumas
šiandien yra
pats didžiausias. Teisėtai ar
neteisėtai, bet,
pavyzdžiui,
R. Karbauskis
valdo 30 tūkst.
hektarų žemės,
kai kitose Europos šalyse didžiausia norma
yra 250 hektarų. Ir niekam
kitur neateina
į galva „apeiti“
šiuos įstatymus.
XVIII a. bajorija nutautėjo,
bet kaimas liko,
visa šviesuomenė anuomet atėjo iš kaimo. Dabar mūsų žmonės
priversti išvažiuoti, jie neturi darbo, jų negerbia.
Dar prieš 2500 metų Aristotelis
sakė: yra dvi pačios negarbingiausios profesijos, tai – tie, kurie nori
gyventi iš palūkanų ir tie, kuriems
norisi pragyventi tik iš prekybos. Jie
nieko negamina ir nieko nesukuria.
Jie naudojasi kitų darbo vaisiais. Ir
dabar galima paaiškinti, kodėl, sakysime, žydai tapo prekybininkais.
Istorija paprasta: kai romėnai žydus
išvijo iš Palestinos, jiems liko vienintelės laisvos darbo vietos – bankininkų ir prekybininkų. Amatininkystė turėjo savo tradiciją, tai
buvo Europos senųjų tautų profesija, o prekybininkų niša buvo laisva. Ir žydai užėmė tą nišą.
Šiandien Lietuvoje turtingiausių
žmonių sąraše yra N. Numavičius.
Pas mus patys turtingiausi yra ne
tie, kurie kažką sukuria, kaip B. Gates, bet tie, kuriuos praktiškai remia
valstybė. Tai Lietuvos tragedija.
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jos nariai. Tai yra negerai. Turi būti
atsakomybė, nes kitaip neaišku, ką
žmogus atstovauja. Pavyzdžiui, ką
dabar atstovauja S. Skvernelis? Lietuva nėra išskirtinė šalis, negalima
atmesti, kas per amžius patikrinta.
Apie tautinę idėją
Negalima nacizmo sutapatinti su
tautiškumu. Čia yra visiškai skirtingi dalykai. Pas mus bandoma sutapatinti, norint diskredituoti tautiškumą. Jeigu kairysis, tai, manoma, kad būtinai turi būti internacionalistas, o jei dešinysis – tai nacionalistas. Šita koncepcija yra labai
naudinga konservatoriams ir liberalams. Tai du skirtingi dalykai –
vienu atveju kalbama apie ekonomiką, o kitu – apie ideologiją.
Panašiai pas mus diskredituojamas marksizmas. Jeigu taip galvosi, tai reikia prakeikti Naująjį Testamentą, Pauliaus laiškus korintiečiams. Juk, pavyzdžiui, vienas iš
komunizmo ideologijos pradininkų, teoretikų buvo Tomas Moras.
O jis yra šventasis. Tarybiniais laikais galėjai rašyti apie šv. T. Morą
kiek tik nori. Tik reikėjo nuimti žodelį „šventasis“. Iš kur atsirado komunos? Tai pirmos krikščioniškos
bendruomenės. Iš čia komunizmas.
Viskas supainiojama arba dėl žinių
trūkumo, arba tikslingai, siekiant
vienokios ar kitokios naudos.
Kalbant apie nežinojimą, pateiksiu vieną pavyzdį. Per vieną
mano knygos pristatymą, atsargos pulkininkas A. Dudavičius
uždavė klausimą susirinkusiems,
kuriais metais buvo paskelbta Vasario 16 d. Nepriklausomybė. Nei
vienas negalėjo atsakyti. Tuomet
kažkuris jaunuolis pasakė: „Pas
mus, pas jaunimą kitoks istorijos
supratimas“.
Tarybiniais laikais egzistavo istorijos faktų iškraipymas, istorija buvo pristatoma vienpusiškai,
bet net tada neatsirasdavo tokio
aršaus tautiškumo priešininko,
kaip, sakysime, dabar N. Putinaitė, kad J. Basanavičių pavadintų
psichiniu ligoniu. Arba V. Kudirką – nevykėliu gydytoju. Aš neturiu atsakymo, kodėl taip mėginama suniekinti šiuos žmones, gal
norima save kažkaip išaukštinti.

Kodėl pasitraukiau iš LSDP
Kodėl aš pasitraukiau iš socialdemokratų? Pagrindinė priežastis buvo kultūros ir švietimo politika. Visiškai nepritariau to meto vyriausybės veiksmams, buvo žlugdoma
tiek kultūra, tiek švietimo sistema.
Šiandien aš tikiu atsinaujinimo
idėja, jeigu netikėčiau, tai negrįžčiau į partiją.

Svarbiausi ir būtini valstybės išsaugojimo ir gyvybingumo elementai
Būtina sąlyga išlikimui – tai, nuo
ko pradėjo XIX a. švietėjai. Savišvieta ir atsakomybė, svarbu,
kad kiekvienas žmogus jaustųsi,
kad jis šeimininkas. Pavyzdžiui,
vokiečiai dar ir šiandien jaučiasi atsakingi už A. Hitlerį. Arba
pas mus tarpukariu visos vyriausybės rūpinosi kultūra, skyrė jai
lėšų, net tarybiniais metais valstybė skirdavo pinigų kultūrai, o
dabar, viskas, kaip XIX a., arba iš
savų lėšų arba iš privačių. Valstybė praktiškai kultūros neremia.
Kodėl mes taip nusigyvenome?

Apie partijas
Jokia visuomenė negalima be partinės sistemos, tik – diktatūra. Ir pas
mus yra vienas dalykas, kuris negalioja kitose šalyse – partijos gali
kelti kandidatus, kurie nėra parti-

Linkėjimas Lietuvai
Linkiu, kad Lietuva būtų demokratinė šalis, susitvarkiusi, vyrautų socialinis teisingumas, nebūtų
demonstruojama socialinė viršenybė, žmonės neišsivaikščiotų.

Regionai
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Vilkaviškio rajono siekis –
tapti moderniu ir patraukliu
Algirdas Neiberka
Vilkaviškio rajono meras

V

ilkaviškio kraštas visada
garsėjo ne tik nuostabiomis lygumomis ir aukštumomis, istoriją menančiais
piliakalniais, istorijos ir kultūros paminklais, bet ir puikiais,
darbščiais žmonėmis. Šiame
rajone gimė daug Lietuvai nusipelniusių žmonių.
Tai ne tik tokios iškilios asmenybės, kaip patriarchas, Nepriklausomybės Akto signataras dr. Jonas Basanavičius ar Lietuvos himno autorius dr. Vincas Kudirka, bet ir daugelis kitų visuomenės veikėjų. Šiandien Vilkaviškio rajonas vis labiau
atsinaujina ir nori tapti patrauklia
vieta ne tik čia gyvenantiems, bet
ir atvykstantiems žmonėms.
Pastarieji metai Vilkaviškio rajono savivaldybei buvo gausūs svarbių darbų ir įvykių, pradėti reikšmingi projektai. Sunku nepastebėti, kaip pamažu neatpažįstamai keičiasi Vilkaviškio rajono aplinka. Vi-

sus darbus planuojame ir vykdome,
atsižvelgdami į gyventojų poreikius.
Juk žmonės nori ne tik namuose
patogiai gyventi, jie trokšta išeiti į
miestą, pasivaikščioti, pasportuoti,
su šeimomis ar svečiais gražia aplinka pasidžiaugti.
Per kelis metus įvykusius pokyčius Vilkaviškio rajono gyventojai
tikrai mato. Rekonstruota centrinė
Vilkaviškio miesto dalis – dr. Jono
Basanavičiaus aikštė, sparčiai vyksta gatvių tvarkymo ir asfaltavimo
darbai dideliame gyvenamųjų namų kvartale, pakloti nauji šaligatviai, vyksta daugiabučių namų renovacija, renovuojamos mokyklos,
modernizuota Vilkaviškio ligoninė, atnaujintas apšvietimas Vištyčio miestelyje, padaryta ir daug kitų darbų. Džiugina ir kasmet mažėjanti savivaldybės skola.
Vilkaviškyje 2017 m. pradžioje buvo pradėtos tvarkyti Žalumynų kvartalo gatvės. Įgyvendinus šį
projektą, bus sutvarkyta dvidešimt
miesto gatvių, kurių ilgis daugiau
nei 7 kilometrai. Be to, pagrindinėse gatvėse įrenginėjami šaligatviai pėstiesiems, rengiamos nuovažos, naftos gaudyklės, pakeičiami esami gatvių šviestuvai ir įrengiamas papildomas gatvių apšvietimas. Tvarkomame kvartale taip
pat planuojama įrengti lietaus nuotekų tinklus, kad būtų surenkamas

paviršinis lietaus vanduo nuo asfaltuojamų dangų.
Šie metai Vilkaviškio rajono savivaldybei gausūs ir kitų iššūkių. Pradėtas įgyvendinti pėsčiųjų tako tarp
Radastų ir Lauko gatvių Vilkaviškio mieste įrengimo projektas. Taip
pat parengtas projektas Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos su
dviračių ir pėsčiųjų takais prie Šeimenos upės sukūrimui, ketinama
sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės
prieigas, viešąsias erdves Pilviškiuose, Virbalyje, Kybartuose, pritaikant jas bendruomenių reikmėms.
Bus vykdomi savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros, geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros,
bešeimininkių apleistų pastatų ir
įrenginių likvidavimo, taip pat kai
kurie kiti projektai. Šiais
metais
ketinama pradėti naujos Vilkaviškio
autobusų
stoties ir
labai reikalingos
VilkavišG. Gudaičio nuotr.

Prienų kraštas keičiasi
Alvydas Vaicekauskas
Prienų rajono savivaldybės meras

T

uriu pripažinti, kad gavęs
Prienų skyriaus socialdemokratų pasitikėjimą ir
dalyvaudamas tiesioginiuose mero rinkimuose, žinojau,
kad laimėjus rinkimus, lauks
daug iššūkių. Dabar, besibaigiant kadencijai, džiaugiuosi,
kad didžioji dalis LSDP rinkimų
programoje užsibrėžtų tikslų –
įgyvendinta.
Galima drąsiai teigti, kad pagrindinis mūsų rinkimų programos
punktas – atpiginti šilumos kainą
gyventojams – įvykdytas. Ryžtingai nutraukėme prieš 15 metų sudarytą sutartį su privačiu šilumos
tiekėju. Dabar šilumos ūkį tvarko ir
administruoja savivaldybės įmonė,
o kaina gyventojams krito. Džiaugiuosi ir kitais pirmaisiais kadencijos darbais, tokiais kaip vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Prienų
mieste, teniso kortų, sporto aikštelių įrengimas, mokyklinių autobusų įsigyjimas, socialinių paslau-

gų plėtra.
Šiame ES finansiniame laikotarpyje suplanavome darbų ir Prienuose, ir kaimiškosiose vietovėse. Stadiono mikrorajono erdvių, Prienų
autobusų stoties atnaujinimas, Veiverių pirminės sveikatos priežiūros
centro, buvusios „Nemuno“ mokyklos rekonstrukcija (jau startavo).
Netrukus prasidės Stakliškių ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų,
Stakliškių darželio, Veiverių Tomo
Žilinsko gimnazijos atnaujinimas.
2018 m. papildomai bus įrengtos
vaikų darželio grupės Veiveriuose
ir Skriaudžiuose. Tęsdami 2017 m.
darbus, toliau modernizuojame
pėsčiųjų perėjas, gatvių apšvietimą, vykdome vandentvarkos projektus Strielčiuose, Stakliškėse ir
Vėžionyse. Rudenį bus užbaigti stadiono prie arenos darbai, o miesto
centras pasipuoš fontanu.
Darbai galėjo vykti kiek greičiau,
jei ne biurokratinės kliūtys – ministerijų koridoriuose stringantys projektų aprašai, per ilgi dokumentų
tvarkymo, sklypų formavimo terminai, sudėtingos tarpinstitucinio
dokumentų derinimo procedūros.
Dėl šių priežasčių dar nepradedami ir Jiezno viešųjų erdvių darbai –
ilgai nebuvo patvirtintas aprašas;
projektas numatytas net penkiuose sklypuose, kuriuos reikėjo įteisinti ir atlikti archeologinius tyrinėjimus. Kaip ir visoms savivaldybėms,
taip ir Prienams, trūksta pinigų ke-

lių tvarkymui. Liūdina apleisti statiniai. Pastarųjų savininkams nustatėme didesnius mokesčius. Kai kuriuos pastatus ketiname paskelbti
bešeimininkiais, bet ši procedūra
sudėtinga ir labai ilga.
ES lėšomis planuojame sutvarkyti dar vieną patrauklią erdvę – šalia
„Revuonos“ viešbučio esantį parką,
Kęstučio paminklo prieigas, prie
Nemuno įrengti apžvalgos aikštelę.
Šiuo metu rengiami dokumentai ir
planuojami konkretūs darbai. Pats
viešbutis nebeveikia nuo 1995 m.,
tačiau senojo malūno pastatas ir dabar patraukia kiekvieno, atvažiuo-

kio sporto salės statybas.
Rajone skiriamas didelis dėmesys geroms ugdymo(si) proceso sąlygoms užtikrinti. Švietimo įstaigose atnaujinamos sporto salės, mokyklų ir darželių teritorijos aptveriamos tvoromis, 7 rajono mokyklose įrengtos biokuro katilinės, dvie-

jose mokyklose pakeista higienos
normų neatitinkanti grindų danga,
įrengtas modernus sporto aikštynas prie „Aušros“ gimnazijos, skirtas ne tik gimnazijos, bet ir miesto
bendruomenei, renovuota Kybartų
gimnazijos dalis ir pradėta Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos renovacija.
Taip pat sutvarkyta dalis Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastato,
jame įkuriant Atvirą jaunimo centrą, o praėjusių metų pabaigoje pasirašyta finansavimo sutartis projektui „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio
rajono savivaldybėje“, pagal kurį bus
sutvarkomos likusios vidaus erdvės.
Turistai vis dažniau atranda naują
Vilkaviškio krašto veidą. Vilkaviškio rajono kultūros ir turizmo pasididžiavimas – neseniai rekonstruotas Paežerių dvaras. 2017-aisiais metais Paežeriai buvo paskelbti mažąja
Lietuvos kultūros sostine Marijampolės apskrityje. Rūmuose ekspodžiaugti rezultatais dar negalime,
bet tikiu, kad ši patraukli vieta, o
ypač, kai susitvarkys aplinka, sulauks savo šeimininko.
Daug kas sako, kad nereikia tvarkyti parkų, viešųjų erdvių. Bet, aš
manau, kad tai ne tik kelia gyventojų pasididžiavimą savo kraštu, bet
skatina verslininkus plėsti verslą,
vykdyti naujas veiklas ir kurti naujas darbo vietas. Štai, tik atnaujinus
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiąją salę, įrengus ten kokybišką aparatūrą, žiūrovai į ją sugrįžo – čia galima pasižiūrėti naujausių filmų premjeras, spektaklius,
koncertus, o kavinė prailgino darbo
laiką ir sulaukia daugiau lankytojų.
Daug bendraujame su kraštie-

Jono Milaknio nuotr.

jančio per tiltą nuo Vilniaus pusės,
dėmesį.
Kadangi savivaldybė negali vykdyti viešbučių, kavinių veiklos, ieškome privataus investuotojo viešbučiui atnaujinti. Kol kas pasi-

čiais, vietos verslininkais, su kuriais
kartu organizuojame renginius –
džiaugiuosi atgijusia aviacijos švente Pociūnų aerodrome, tris metus
organizuojamu pėsčiųjų žygiu Nemuno kilpomis. Taip pat siekiame

nuojamos išskirtinės svarbos ir vertės nacionalinės meno kolekcijos iš
Lietuvos dailės muziejaus rinkinių
ir privačių kolekcijų. Įvairios turistinės grupės vis dažniau apsilanko
Kybartų seniūnijoje, čia jas domina
po geležinkelio stotimi esantys požemiai, Vištyčio ežerą vis labiau atranda povandeninio nardymo entuziastai, įdomių edukacinių programų yra paruošusios kaimo bendruomenės. Be to, sutemus galima
gėrėtis nuostabiu apšviestos Vilkaviškio katedros vaizdu. Daugiau nei
pusė Vilkaviškio katedros apšvietimui reikalingų lėšų buvo skirta iš savivaldybės biudžeto, o pastato ir teritorijos išorinio apšvietimo sistema
prijungta prie miesto apšvietimo.
Apšviesta katedra vakarais atrodo
įspūdingai ir puošia miestą.
Šiame nuostabiame Suvalkijos
kampelyje gausu kultūros paminklų, lankytinų vietų, susijusių su
krašto istorija, literatūros paveldu.
Rajono gyventojai turi kuo didžiuo-

tis, o mes didžiuojamės jais. Dedame visas pastangas, kad Vilkaviškio rajonas taptų modernus ir patrauklus ne tik čia gyvenantiems,
bet ir atvykstantiems, kad norėtųsi
čia sugrįžti.
įgyvendinti ambicingą idėją ir prie
Prienų J. Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos įamžinti garsiojo mūsų
krašto poeto atminimą. Jau parengtas projektas, o šios idėjos įgyvendinimui telksime ir visuomenę, ir vietos verslininkus.
2017 m. pagaliau dviračiu taku
susijungėme su Birštonu, o metų
pabaigoje Prienų, Alytaus miesto
ir rajono, Birštono savivaldybės ir
„Visuomenės harmonizavimo parkas“ pasirašėme susitarimą dėl dviračių takų tinklo.
Džiaugiuosi, kad jau kelintus
metus Taryboje pavyksta patvirtinti didesnę paramą ūkininkams,
smulkiajam ir vidutiniam verslui.
Mano, kaip ir visų savivaldybės
darbuotojų, misija – dirbti žmonių labui. Todėl daug bendrauju
su gyventojais, iš kurių sužinau ir
apie problemas, ir apie džiaugsmus,
stengiuosi suvienyti ir Tarybos narius (ir pozicijos, ir opozicijos), priimant svarbius rajono gyventojams
sprendimus. To įrodymas – trečius
metus iš eilės vienbalsiai priimtas
savivaldybės biudžetas, visų balsais nutraukta sutartis su privačiu
šilumos tiekėju, sutarimas palaikyti
Prienų krepšinio komandą.
Prienų kraštas kyla – čia nedidelis nedarbo lygis, kuriasi naujos
verslo įmonės, gera geografinė padėtis, gražėja aplinka, puikios sąlygos auginti vaikus, sportuoti, aktyviai veikia Trečiojo amžiaus universitetas. Dėkodamas visiems, kurie
dirba kartu, noriu pasakyti, kad tikiu Prienų krašto ateitimi.
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Eksperimentas – ar išliks gyvybė Ignalinos rajone?

Dalia Savickaitė
LSDP narė

U

tenos regionas įdomus
ir Lietuvai, ir pasauliui.
Čia atliekamas eksperimentas su gyvais žmonėmis: ar išliks gyvybė šiame regione, kuomet radioaktyvių
atliekų saugykloje pasibaigs
šių atliekų saugojimui skirtas laikas.
Jis trumpas – 25 metai, o kas toliau? Niekas nežino. Liepą Visagine lankėsi ES politikų komanda,
kurioje ir buvęs ilgametis Ignalinos
rajono meras B. Ropė. Susirinkusieji svarstė, kaip vyksta atominės
elektrinės uždarymo darbai, kaip
tvarkytis su finansavimu, skirtu
jiems atlikti. Nekalbėta, kas bus su
išmontuotomis radioaktyviomis
atliekomis, neaptarinėta, kad Lietuva – kaip ir su atomine elektrine (AE), taip ir su saugykla – lieka
branduoline valstybe, neaptarta, ką
reikėtų daryti, ištikus avarijai, kad
būtų garantuota medicininė pagalba, paruošti keliai evakuacijai, kur
slėptuvės, kaip bus sprendžiamos
problemos, jei avarijos vienu metu
įvyks ir Astrave, ir Visagine. Pagaliau tai ir grėsmė visos Lietuvos gėlo vandens atsargoms, nes požeminiai šaltiniai susisiekia.

Čia atliekamas
eksperimentas su gyvais
žmonėmis: ar išliks gyvybė
šiame regione, kuomet
radioaktyvių atliekų
saugykloje pasibaigs šių
atliekų saugojimui skirtas
laikas.
Statistika skelbia, kad Utenos
apskrityje ir vilkų daugiausia. Jie
– pavojingi, bet ne tiek, kiek išsirinktoji valdžia. Lietuvos valdžios,
neinicijuojančios net diskusijos šiais
klausimais, požiūris į regioną vilkiškas: sostine rūpinamasi, o paribiai – kaip nors... Tyrimais nepagrįstų reformų darymas medicinoje, matyt, atima iš ministro įžvalgos
jėgą. Kaip ir iš energetikos, vidaus
reikalų, krašto apsaugos, susisie-

kimo ministrų. Gal jiems neleidžiama kompleksiškai spręsti problemų?
Atskirti pavojingus gyvybei
objektus reikalinga stipri buferinė
zona, kuri mažintų grėsmę šalia gyvenantiems, ir sostinei, kuri ne taip
jau toli, ir visai Lietuvai, ir net kaimyninėms užsienio valstybėms.
Kur žmonės slėpsis, kaip evakuosis,
kas teiks pagalbą, kur veš ligonius?
Gal ministrai mano gyveną Dievo
ausy? Gal jie kokią indulgenciją išsipirko? Ar šiandien jie gali garantuoti, kad įvykus avarijai saugykloje (dėl kurios kokybiškumo nuolat
vyksta diskusijos), medicininę pagalbą bus galima teikti pačiame Visagine? Ar Ignalinos, Zarasų ligoninės negalėtų sulaukti pastiprinimo? Čia jau ne tik sveikatos, bet ir
krašto apsaugos bei kitų ministrų
rūpestis. Tai valstybės problema, tai
– grėsmė nacionaliniam saugumui.
Gal tų ligoninių finansavimui
lėšų rasis ir kitų ministerijų biudžetuose? Juolab, kad neteko matyti jokios analizės apie sergamumą Ignalinos atominės elektrinės
(IAE) regione: ar išplitusios ligos
nėra radioaktyvumo pasekmė? Tegul neužsigaus černobyliečiai, nelaikau jų tyrimo objektais, bet tai,
kad nėra sekama jų ligų eiga – eilinė valdžios nuodėmė, nes neaišku,
kaip pradiniai pakenkimai mutuoja. „Pastiprintų“ sveikatos apsaugos
priemonių reikia ir Jonavoje, ir Kėdainiuose, ir Mažeikiuose.
Radioaktyvus šiukšlynas
Žmonijai ypatingą ir neprognozuojamą grėsmę kelia ilgaamžės radioaktyviosios atliekos. Jų skilimo trukmė ilga. Tik po 500 000 metų panaudotas kuras radiotoksiškumu
prilygsta natūraliam uranui. Saugumą žmogus suvokia ir kaip tokių atliekų tvarkymą. Vizualiai jos
nesiskiria nuo pramoninių atliekų:
naudoti įrenginiai, prietaisai, drabužiai, filtrai, skysčiai. Nuo „tradicinių“ šiukšlių jos skiriasi tuo, kad
skleidžia pavojingą jonizuojančią
spinduliuotę. Pavojingumą lemia
spinduliuotės rūšis ir intensyvumas. Didelę dalį tokių atliekų Lietuvoje „pagamino“ IAE, bet jų yra
medicinos įstaigose (onkologiniuose skyriuose), pramonės įmonėse
(ypač naftos ir dujų (iš „Independence“ – jos vežamos per visą Lietuvą), kur įvairūs matavimai negali būti atliekami naudojant ugniai
atsirasti ir išplisti palankius prietaisus), mokslo tiriamosiose įstaigose ir pan.
Šiukšlynai – Aplinkos apsaugos
agentūrų kontrolės objektai. Radioaktyvios šiukšlės –pavojinges-

nės, todėl jų tvarkymu rūpinosi prie
Energetikos ministerijos veikusi
Radioaktyvių atliekų tvarkymo
agentūra (RATA). Ji veikė pagal
Valstybinės atominės energetikos
saugos inspekcijos ir Radiacijos saugos centro išduotas licencijas, bendradarbiavo su TATENA ir Euroatom ekspertais. RATA sprendė uždavinius, kaip saugiai galutinai sutvarkyti šias atliekas. Galutinis sutvarkymas – fantastika, nes
sunku įsivaizduoti, kaip atrodys civilizacija... Juk žmogus protaujančiu laikomas tik pastaruosius 400
000 metų.
Radioaktyviosios atliekos buvo
saugomos Maišiagaloje (Širvintų
r.) ir bus saugomos Drūkšiniuose
(Visagino sav.). RATA kontroliavo, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos ir patalpintos į saugyklas ir
atliekynus, stebėjo jų saugojimą,
vykdė poveikio aplinkai tyrimus,
užtikrino, kad jos nekeltų grėsmės
aplinkai ir žmonėms.
AE reaktoriai bus ardomi pirmą kartą. Tokių darbų praktikos
pasaulyje nėra, pasekmės sunkiai
prognozuojamos. Įvairūs šaltiniai

Ignalinos AE

teigia, kad, be jau išardytų ir iš visos Lietuvos į Visaginą atvežtų atliekų, teks patalpinti ir numatomas išardyti medžiagas. O tai IAE aktyvios zonos reaktoriuje buvusio 1800
t grafito, kuris eksploatacijos metu
kaupė radiaciją. Sukaupta radioaktyvi anglis labai laki, nesuyra kelis
tūkstančius metų. Aktyvioji reaktoriaus zona buvo apsupta metriniu
grafito sluoksniu: tai dar apie 400 t
atliekų. Apsauginio sluoksnio betonas taip pat tapo radioaktyvus,
o tai dar 2000 t neprognozuojamo
poveikio. Radioaktyvus vanduo, tekėjęs 8 strypais, saugomas separatoriuose, veikė 8 atskyrikliai, kurių
kiekvienas sveria apie 300 t. Kažin
ar tai viskas...
Lietuvaičiai, kaip žiogai, IAE uždarant, už gautas lėšas šokę ir dainavę, taip sprendę „socialines“ problemas, baigiantis „šiltam“ finansiniam periodui, susizgribo „optimi-

zuoti“ radioaktyvių atliekų tvarkymo procesus. 2018 m. birželio mėn.
energetikos ministro įsakymu RATA reorganizuojama. Prie IAE prijungiama RATA. IAE pati saugos,
pati kontroliuos, rūpinsis visos Lietuvos radioaktyviomis atliekomis.
Kas ją tikrins? Netekome garanto,
priverčiančio atliekų gamintojus jas
sutvarkyti. Tokių atliekų paruošimui išvežti į saugyklas lėšų turi būti atrasta ir mokslo, ir medicinos, ir
visose kitose įstaigose, įmonėse ir
šiame regione gyvenančių žmonių
išlikimu besirūpinančiose ministerijose ir savivaldybėse.

moralesni. Tvarkymą privalo atlikti
ta karta, kuri turėjo naudos iš veiklos, dėl kurios susikaupė atliekos.
Lietuva pasistatė paviršinį atliekyną šalia IAE. Tai laikinas saugojimo būdas. Žmonijai nesugalvojus, kaip tvarkytis toliau, ateities
archeologai, kurie anksčiau nei po
500 000 metų pabandys „atkasti“
tokį „pilkapį“, ko gero patirs tai, ką
patyrė egiptologai įsibrovę į piramides... Jų mirtys buvo aiškinamos
ir kaip senųjų dievų bausmė... La-

Grėsmės ir galimybės
IAE pati saugos, pati
Nuo 2011 m. ES pradėjo galioti direktyva, nurodanti, kad šalys na- kontroliuos, rūpinsis
rės turi paruošti saugos programas, visos Lietuvos
kurios būtų realiai finansuojamos. radioaktyviomis
Niekas niekada negali būti apdraus- atliekomis. Kas ją
tas nuo nelaimės. Net preciziškieji
japonai Fukušimos tragedijos neiš- tikrins? Netekome
vengė. Patirtis parodė, kad po avari- garanto, priverčiančio
jų grėsmę kelia ne branduolinis ku- atliekų gamintojus jas
ras, o naudotos įrangos kiekiai. Nė- sutvarkyti.
ra kur jų saugoti. SGD terminalas
Klaipėdoje „daugina“ panaudotos bai svarbu, kad naujieji „pilkapiai“
būtų saugomi, kol atsiras
naujos technologijos, o iš
kartos į kartą informacija apie juos būtų perduodama tiksliai ir tinkama
terminologija.
Visos Utenos regiono savivaldybės nuo rizikos centro yra nutolusios apie 100 km. Įvykus avarijai, nei viena
nebus apsaugota. Grėsmė neturi virsti panika,
bet Visuomenės sveikatos centrai neruošia tokiai nelaimei. Vengrija,
įrangos. Niekas negali apsidrausti Prancūzija savivaldybėms moka
nuo žmogaus klaidų. Juo labiau, kad kompensacijas. Skandinavijoje
dabar dauguma IAE dirbančiųjų nuolat gerinama infrastruktūyra nusivylę, dirba „nuo-iki“, nebe- ra. Savivaldybininkai turėtų susimąsto strategiškai arba yra naujai telkti darbui su Vyriausybe, siekatvykę ir nebesuvokia visko taip or- dami gerinti situaciją padidintos
ganiškai, kaip ją statę žmonės. Už- rizikos zonoje. Europarlamendarius IAE, rizikos faktorius nema- taras B. Ropė augo vos keliolika
žėja. Tokie specifiniai objektai nuo- kilometrų nuo saugyklos. Jo palat yra ir teroristų akiratyje. Bran- dėjėjas A. Gaidamavičius – puiduolinės valstybės yra padidintos kus ekologas. Galvijų dujos, lauko
rizikos grupės ir net nedidelė ava- tualetai grėsmė, o radioaktyviorija ilgam sutrikdo šalies gyvenimą. ji saugykla? Įvykus avarijai, KarPasaulis ieško būdų, kaip saugiai bauskio milijonai neišgelbės. Liesutvarkyti šias atliekas. Jų perdir- tuva – branduolinė valstybė. Sibimo galimybės visose valstybėse tuacija reikalauja atsakomybės
dar silpnos. Bandomasis gilumi- prieš šalies gyventojus ir būsimas
nis atliekynas (apie 500 m gylyje) kartas. Po elektrinės likusią grėsyra JAV. Švedija ir Suomija pradėjo mę čia gyvenantiems reiktų komjų įrengimo darbus, nes paviršiniai pensuoti sveikatinimu, saugumu,
atliekynai tokias atliekas neutrali- ekonomine nauda, nes lietuviui
zuoja tik pusę vienos žmonių kartos baugu gyventi Lietuvoje, kuogyvenimo. Giluminiai atliekynai met valdžia ją naikina savo žiny– saugesni. Nesant pasirinkimo ir biškumu.

Valstiečių regionų politika – skęstantis laivas?
Atkelta iš >4 p.

pertvarkyti į slaugos namus. Iš viršaus „nuleidžiami“ sprendimai,
kuriais remiantis rajonuose uždaromos sveikatos priežiūros įstaigos – akibrokštas žmonėms, planuojantiems kurtis provincijoje.
Išstumdami kvalifikuotą darbo
jėgą (medikus), priversdami žmones vykti 50 kilometrų ir daugiau

tam, kad pasinaudotų sveikatos
priežiūros paslaugomis, valdantieji puikiai parodo požiūrį į regionus: kurie nenunyksta patys,
sunaikinsime. Jeigu „juodojo sąrašo” politika nebus įgyvendinta,
tai bet kokiu atveju jau sukėlė nemažai pasipiktinimo ir destrukcijos regionuose.

Sėkmingų regionų realybė –
(ne)tolimoje ateityje?
Akivaizdu, jog Lietuva negali augti be regionų. Augti turime visi
kartu. Šiuo metu susidaro įspūdis, kad LVŽS nemano, jog mūsų regionų politika turi būti grindžiama integralumu, sumanumu,
konkurencingumu ir lygiomis ga-

limybėmis visiems. Manau, kad
būtina išplėsti valstybės paramą
problemiškiems regionams, suteikiant lengvatines paskolas ar
paskolų garantijas verslui vystyti,
atleidžiant verslą nuo tam tikrų
mokesčių, subsidijuojant infrastruktūrinius ir socialinius projektus. Turime skatinti žmonių vers-

lumą, žemės ūkio augimą ir plėsti
kooperaciją, sudaryti tinkamas sąlygas investicijoms ir inovacijoms,
telkti bendruomenes. Tokiu būdu
sukursime daugiau darbo vietų,
skatinsime jaunimo užimtumą ir
specialistų migraciją į mažesnius
miestus. Argi tai neskamba progresyviai? Žinoma, kad taip, tad
laikas veikti.
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Šilutės krašte – ne tik potvyniai

Sigitas Šeputis
Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktorius, LSDP
Šilutės skyriaus pirmininkas

R

usnės sala, apjuosta į
Atmatą ir Skirvytę išsišakojusio Nemuno, vienintelė tokia Lietuvoje. Ji traukia
turistus ir poilsiautojus, žvejus – iš visų Lietuvos kampelių.
Kai ne kartą per metus potvyniai
apsemia Nemuno deltos pievas, tikru išbandymu tampa 400 metrų
kelio į Rusnę atkarpa. Kol negilu, ja automobiliai pervažiuoja, kai
vanduo pakyla, automobilius tenka
pergabenti kelininkų traktoriais su
specialiomis priekabomis. Per šalčius tos priekabos apledija. Tačiau,
vandens gyliui pasiekus metrą, net
ir šio vienintelio susisiekimo su sala nelieka. Gyventojus perveža tik
amfibija, gali pagelbėti kariškiai su
specialia technika, dar sraigtasparnis ypatingu atveju. Praėjusį rudenį lietaus vandenys ilgam atitvėrė
Rusnę nuo Lietuvos. Šis potvynis
buvo didžiausias išbandymas per
kelis dešimtmečius.
Nors kelias į Rusnę nėra vietinės
reikšmės ir čia tvarkosi Lietuvos automobilių kelių direkcija, Šilutės rajono savivaldybei dešimtmečius teko klausytis kaltinimų ir priekaištų, kad prie vandens apsemto kelio
ruožo ilgos automobilių eilės, tenka gaišti, šalti. Ir štai pagaliau gera
žinia: birželio 22 d. estakados statybvietėje įkasta kapsulė su laišku
ateities kartoms. Šiemet pastatys estakadą, o kelią rekonstruos, ko gero, kitais metais (numatoma įrengti dviratininkų ir pėsčiųjų takus;
iškirtus ant sankasų augusius me-

džius, kelias bus platesnis, saugesnis,
turės naują asfalto dangą). Dalinuosi šia žinia su laikraščio skaitytojais,
nes esu įsitikinęs, kad apžvelgti potvynio vandenis nuo estakados rasis
norinčių, net ir įsikūrusių atokiuose Lietuvos kampeliuose.
Iš Šilutės mažųjų laivų uosto, taip
pat nuo Rusnės Atmatos upe nuo
vasaros plaukioja laivai, kurie užsuka ir į išskirtinį Lietuvoje, šiais metais išrinktu vienu gražiausiu kaimu
– Minijos kaimą, per kurį tekanti
Minijos upė yra pagrindinė gatvė.
Minijoje savo laivus švartuoja savininkai iš visos Lietuvos.
Toliau Šilutės krašto turistų, poilsiautojų keliai suka į paukščių žiedavimu garsų Ventės ragą: po rekonstrukcijos atnaujinta ir išplėsta Ventės rago ornitologijos stotis
siūlo ne tik pamatyti, kaip žieduojami iš naujųjų gaudyklių surinkti
paukščiai, kuo turtingas vietos muziejus, bet ir buria paukščių stebėtojus. Stebėtinai greitai populiarėja mūsų krašte paukščių stebėjimas,
savita turizmo ir poilsio pramoga.
Šią vasarą išbetonuotas ir atnaujintas Ventės rago molas, bus išgilintas farvateris ir čia galės švartuotis
laivai. Sulauksime svečių, todėl jau
rūpi, ar Ventės rage jie ras kur išgerti
kavos ar užkąsti. Tariamės su verslininkais dėl šios paslaugos.
Į Nidą iš Šilutės jau antrus metus kursuoja keltas. Turistams ir
poilsiautojams siūloma paslauga –

iš ryto laivu į Nidą, vakare – atgal,
greitai išpopuliarėjo. Į Nidą galima
nuplaukti ir mažesniais mūsų verslininkų laivais ir laiveliais.
Gal nevarginsiu skaitytojo virtine skaičių, savivaldybės įvykdytų ir vykdomų projektų sąrašu su
keliasdešimt pavadinimų, milijoninėmis investicijų sumomis. Jos
– didelės. Tačiau paminėsiu statybas, kurių, kaip ir estakados, šilutiškiai labai laukia.
Šilutės centinėje Tilžės gatvėje
jau statoma nauja Šilutės autobusų stotis su prekybos centru, iš šios
teritorijos Šilutės autobusų parkas
bus iškeltas į atokesnį miesto kampelį – Dariaus ir Girėno gatvės galą, ten jau statomas naujas parkas.
Turėsime apsispręsti, ką daryti su
turima autobusų stotimi – didelė,
senoviška ir niūri. O ji ir buvęs Šilutės autobusų parkas yra Šilutės šv.
Kryžiaus katalikų gražios bažnyčios ir nuosavų sodybų kaimynystėje. Tad nauji statiniai su gražiai
sutvarkyta aplinka tikrai papuoš
šią miesto dalį. Keisis vaizdas ir kitame Šilutės centrinės gatvės gale.
Važiuojant per Šilutę į mažųjų laivų uostą, anksčiau sutvarkytą, gavus Europos Sąjungos fondų
paramą, tenka kirsti Šilokarčemos
kvartalą prie Šyšos upės: istorinė,
svarbi Šilutės miesto dalis su senąja turgaus aikšte, unikaliomis jos
prieigomis. Šiemet Šilutės miesto
šventė surengta būtent šioje aikštėje – tai atsisveikinimas su tuo, kas
yra dabar, nes prasidės 3 mln. eurų vertės projekto įgyvendinimas.
Tikimės, kad ši vieta labai pagražės, nes juk ji yra šalia restauruoto
H. Šojaus dvaro, kuriame įsikūrė
Šilutės H. Šojaus muziejus. Dvarininkas H. Šojus buvo didis Šilutės
mecenatas: ant jo padovanotos žemės pastatyta evangelikų liuteronų
bažnyčia – Šilutės miesto simbolis,
ligoninė, gaisrinė ir dar daug kas.
Šiuo metu tvarkome parką šalia
buvusio dvaro, o kaimynystėje pastatytas jau tarybinių laikų kultū-

ros namų pastatas irgi netrukus,
vykdant projektą, bus rekonstruotas ir atnaujintas. Čia veikia Šilutės kultūros ir pramgų centras.
Reikia Šilutėje gražių ir šiuolaikiškų kultūros namų, reikia jaukesnės aplinkos, susirinkus į Vasario
16-osios, Kovo 11-osios iškilmes.
Šios šventės sutampa su nusipelniusių ir kraštą išgarsinusių žmonių pagerbimu: įteikiamos „Lietuvininkų vilties“, „Sidabrinės nendrės“ premijos.
Mūsų investiciniai projektai,

ir juos visa tai įkvėps sugrįžti?
Jaunieji sumainyti žiedus renkasi Švėkšnos šv. Jokūbo bažnyčią. Ne
tik iš Šilutės, bet iš visos Lietuvos. Ši
unikalaus grožio bažnyčia su viaduku, kuris šventorių jungia su dvaro
parku, jau yra tapusi Lietuvos jaunavedžių rotuše. Rudenį Švėkšnoje
vyksta iš moliūgų padarytų žibintų
šventė „Mes už šviesą“. Kelias į šviesą
– tik per darbus. Tokie mes gyvename Šilutės krašte, kurį kviečiu aplankyti. Galbūt rudenį, kai Šilutės mažųjų laivų uoste vyksta tarptautinis
žuvienės virimo čempionatas? Gal į
Kintus ant marių kranto, kur vasarą
vyksta Žvejų šventė, skamba muzika,

Žuvienės virimo čempionatas

savivaldybės ir kartu su užsienio
partneriais pritrauktos Europos
Sąjungos fondų lėšos nukreiptos
į atsinaujinimą, gyventojui patogesnės aplinkos kūrimą ne tik Šilutėje, bet ir dar dešimtyje seniūnijų. Dviračių ir pėsčiųjų takai,
poilsio parkeliai, skverai, aikštės
– tai reikalinga ir vietos gyventojui, ir turistui, poilsiautojui. Šilutės kraštas – upių, marių, unikalios gamtos kraštas, kuris neatskiriamas nuo turizmo ir poilsio.
Juk Šilutės kraštas, sakoma, kur
vanduo ir žmonės kuria gyvenimą. Kai dirbi savivaldoje, supranti, kad kasdienis darbas, nepaisant
rūpesčių, turi prasmę: gražėja pamarys, jame patogiau gyventi vietos žmogui, atvykusiam svečiui.
Gal tokios permainos padės apsispręsti ir išvykusiems į užsienį, gal

o kultūros centre galima išvysti Vydūno rankų liestą arfą? O gal tiesiog
įkopti Ventės rage į švyturį ir per marių platybes pažvelgti į Neringos kopas? Traukia žaluma – sustokite Juknaičiuose, kur gyvenvietė – parkas
turi net septynias giraites, tuos tūkstančius medžių sodino ir tebesodina
vietos žmonės ir svečiai. Saugos, Gardamas, Žemaičių Naumiestis, Vainutas, Usėnai, Katyčiai – dar šešių savivaldybės seniūnijų centrai, dar keli istorijos puslapiai, kuriuos nuoširdžiai kviečiu atversti. Pamario krašte – Mažosios ir Didžiosios Lietuvos
kultūrų tiltai. Šilutė – Mažosios Lietuvos regiono sostinė, kurioje galima
išgirsti ir lietuvininkų tarme kalbant,
tik reikia atvažiuoti, pamatyti, prisiliesti, pajusti ir išgyventi. Čia gyvena
nuoširdūs, darbštūs ir svetingi žmonės. Susitikime.

Infrastruktūros pokyčiai – gyventojų patogumui

M

ažeikių rajono gyventojai ir atvykstantys iš kitur pastebi besikeičiantį miesto
veidą: įgyvendinant įvairius
projektus, tvarkomos miesto
gatvės, daugiabučių namų
kiemai. Nors ir palengva, bet
rajone mažėja kelių su žvyruota danga. Prieš akis – viaduko per geležinkelį statyba,
gatvių rekonstrukcijos ir kiti
darbai. Visa tai daroma gyventojų patogumui ir eismo
saugumui užtikrinti.

vienos miesto dalies patekti į kitą, kelia nemažai problemų. Traukinių eismas ir laukimas prie uždarytų pervažų trikdo automobilių ir pėsčiųjų judėjimą, todėl pėstiesiems įrengtas viadukas per geležinkelį, o vairuotojams viaduko
dar teks palaukti.
Pasak Mažeikių rajono savivaldybės mero Antano Tenio, viaduko per Židikų pervažą statybai
intensyviai ruošiamasi: parengtas
techninis projektas, atlikta ekspertizė ir pradėti rangos darbų viešieji pirkimai.

Opiausia problema –
geležinkelis
Mažeikiams davęs pradžią, o dabar miestą padalinęs į dvi dalis geležinkelis šiandien gyventojams
ir miesto svečiams, norintiems iš

Rekonstruojamos gatvės
Mieste rekonstruotos dvi pagrindinės gatvės – Laisvės ir Žemaitijos, bus rekonstruojama Skuodo gatvė. Pasak mero, taip pat parengtas techninis projektas, atlikti

16-osios gatve, įrengti pėsčiųjų
takai, apšvietimas. Pasak A. Tenio, šie klausimai nebuvo išspręsti, statant pėsčiųjų perėją per geležinkelį, todėl skubama tai padaryti dabar.
Kad būtų užtikrintas eismo saugumas, rekonstruojama Vilties–
Sedos gatvių sankryža, kur bus
Antanas Tenys
viešieji pirkimai, išspręstos finansa- įrengtas žiedas. Parengta visa dovimo problemos, derinami klausi- kumentacija Pavenčių gatvės remai dėl žiedinės sankryžos įrengi- konstrukcijai.
mo: „Pagal projektą buvo numatyta sankryža su šviesoforais, bet Tvarkomi keliai
eismo saugumui ir patogumui no- Mero teigimu, dėl rajono vietinės
rima įrengti žiedinę. Tikimės, kad reikšmės kelių būklės dar praėjutaip ir bus. Darbai turėtų netrukus siais metais kalbėta su seniūnais
ir išsiaiškinta, jog didžiausia žvyrprasidėti.“
Šiuo metu vyksta Stoties gatvės kelių problema – griovių formavirekonstrukcija, kurios metu bus mas ir vandens nuvedimas. Šiais
išasfaltuota gatvės dalis nuo pra- metais seniūnijos gavo lėšų krūmų
džios iki susikirtimo su Vasario šalinimui ir griovių sutvarkymui.

Kai kur šie darbai tebevyksta, kitur jie jau baigti. Lėšos skiriamos iš
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
Kelių priežiūros ir plėtros programos. Pasak A. Tenio, Tirkšliuose
asfaltuojama Klevų gatvė, dideli
projektai įgyvendinami Viekšnių
ir Sedos miestuose.
Mero teigimu, Mažeikiuose
lankęsis susisiekimo ministras
konstatavo, jog rajono kelių būklė
labai prasta, tačiau ir krizės metu
buvo asfaltuojami keliai į Leckavą, Purvėnus ir kitus kaimus, taip
pat padengtas asfaltas keturiose
gyvenvietėse, kuriose gyventojai
tiesiog skęsdavo dulkėse: „Ministro pateikta statistika nustebino,
bet tuo pačiu ir džiaugiuosi, nes
galėsime kreiptis į ministeriją ir
paskubinti asfaltavimo darbus.“
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Klaipėdai reikia proveržio ne tik
ekonomikoje, bet ir savivaldoje
Lilija Petraitienė
LSDP Klaipėdos miesto skyriaus
pirmininkė

Visu savo grožiu ir žavesiu miestas nušvinta, deja, tik vasarą, kai
prisipildo žmonių, o ne šaltuoju
metų laiku, kada Klaipėda tampa apsnūdusi, lėta ir uždara. Vėlyvą rudens ar žiemos vakarą senamiestyje beveik nesutiksi žmonių,
o naktį miestui aptarnauti užtenka vieno taksi.
Tą liūdną miesto tuštėjimo faktą patvirtina ir statistika: 2008 m.
Klaipėdos mieste gyveno 183,8
tūkst. gyventojų, 2017 m. – 149,7
tūkst. gyventojų. Per pastaruosius
10 metų prarasta apie 15 % gyventojų, likusi dalis – sparčiai sensta.
Maža to, demografinės prognozės
rodo, kad, neįgyvendinus pokyčių,
2030 m. mieste, tikėtina, gyvens tik
apie 126 tūkst. gyventojų.
Mažėja darbingo amžiaus žmonių, vaikų, daugėja pensinio amžiaus gyventojų. Klaipėdos miesto
gyventojų vidutinis amžius per pastaruosius keliolika metų išaugo šešeriais metais (2001 m. amžiaus vidurkis buvo 36 metai, o 2016/2017
m. – 42 metai.)
Klaipėdos socialdemokratai,
rengdamiesi savivaldos rinkimams,
kelia sau tikslą ne tik sustabdyti

miesto tuštėjimą, bet pasiekti, kad
žmonės kurtųsi, studijuotų, augintų vaikus Klaipėdoje. Miesto, kaip
ir valstybės, didžiausias turtas yra
gyventojai, nes jie kuria miesto gerovę, keičia miesto istoriją ir palieka jį ateinančioms kartoms.
Kodėl Klaipėda tuštėja? Pagrindinė priežastis – tai vidinė migracija į kaimyninę Klaipėdos rajono
savivaldybę. Gyventojų netenkina
gyvenimo kokybė miesto daugiabučių namų kvartaluose (ypač didelis socialinis atotrūkis tarp pietinės ir šiaurinės miesto dalies), kur
dauguma namų yra energetiškai
neefektyvūs, neestetiškos išvaizdos,
viešųjų erdvių ir kiemų infrastruktūra susidėvėjusi ir nepatraukli, nesutvarkyti želdiniai, trūksta vietų automobiliams statyti. Žmonės
išsikelia iš čia ir kuria naują, kokybišką gyvenimą individualių namų
kvartaluose užmiestyje.
Socialdemokratai, pirmiausia,
siūlo investuoti į patrauklios socialinės ir gyvenamosios aplinkos
kūrimą, t. y. Klaipėdos daugiabučių kiemų infrastruktūros (želdinių, apšvietmo ir kt.) sutvarkymą.
Didžiausią gyventojų nepasitenkinimą gyvenamąja aplinka kelia
automobilių stovėjimo vietų kiemuose trūkumas. Būtina parengti
naujų automobilių stovėjimo vietų daugiabučių kiemuose įrengimo projektus ir kuo skubiau tai įgyvendinti. Miestą valdantys liberalai
apie tai daug kalba ir rašo, deja, realybėje viskas juda ypatingai lėtai.
Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas būtų vienas iš
pirmųjų žingsnių, kuris pakeistų
situaciją iš esmės: taptų erdviau,
šviesiau, ir, žinoma, saugiau. Taip
pat būtų sustabdytas skirties tarp
pietinės ir šiaurinės miesto dalies
augimas.
Kitas svarbus uždavinys – problemos dėl senėjančios miesto ben-

Kiemų būklė – prasta
Šiais metais intensyviai pradėti
tvarkyti įvažiavimai į daugiabučių kiemus, šių būklė itin prasta.
Mero teigimu, anksčiau to daryti nebuvo galimybės, nes tam nebuvo lėšų: „Iš Kelių priežiūros ir

plėtros programos ir Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų buvo kategoriškai
draudžiama tvarkyti kiemus, tai
buvo galima daryti tik iš savivaldybės savarankiškų lėšų, tačiau,
kol buvo įtempta padėtis dėl biu-

K

laipėda – tai savito jūrinio identiteto miestas,
kur uostas su kranų gervėmis, kruiziniais laivais, keltais, mažaisiais laiveliais ir jachtomis, sklidinas žuvėdrų klyksmo ir vėjo.

druomenės sprendimas, t. y. jaunimo pritraukimas ir išlaikymas
mieste.
Tai padaryti gali padėti tik savarankiškas ir šiuolaikiškas, šiandienos visuomenės poreikius atliepiantis Klaipėdos universitetas,
kolegijos ir profesinės mokyklos,
kuriose yra tokios studijų programos, suteikiamos tokios kvalifikacijos, kurias vėliau jauni žmonės galėtų panaudoti, dirbdami miesto ir
regiono labui.
Socialdemokratai supranta savarankiško Klaipėdos universite-

Klaipėdos miesto gyventojai :

2008 m.

184 tūkst.

2017 m.

150 tūkst.

2030 m. tikėtina

126 tūkst.
to svarbą miestui ir kartu su visa klaipėdiečių bendruomene stojo jį ryžtingai ginti, kai, prasidėjus
aukštojo mokslo pertvarkos procesams, Vyriausybė užsimojo universitetą „susiaurinti“ iki kažkieno
filialo. Esame išsikėlę tikslą stiprinti Klaipėdos universitetą, siekti
efektyvaus miesto valdžios, verslo
ir mokslo įstaigų bendradarbiavimo, kad aukštojo mokslo įstaigos
taptų ne tik konkurencingos, bet
ir čia būtų ruošiami tokie specialistai, kokie reikalingi Klaipėdos darbo rinkai. Mes manome, kad šiandien nepakankamai išnaudojamas
Universiteto mokslinis potencialas,
savivaldybei rengiant įvairių miesto veiklos sričių monitoringus, atliekant mokslinius tyrimus ir gali-

džeto, to daryti negalėjome. Kol
negalėjome tinkamai suremontuoti, duobes bent jau užpildavome skalda. Atsiradus daugiau lėšų, kiemai pradėti tvarkyti ir bus
tvarkomi toliau.“
Darbai – vyksta
Pasak Mažeikių rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vedėjo Alfonso Žiulpos, buvo sudarytos dvi komisijos. Pirmoji komisija įvertino kiemų būklę, o antroji
priėmė sprendimus dėl prioritetų ir atrinko 11 blogiausių kiemų, kuriuos šiemet tikimasi sutvarkyti. Šiems darbams skirta
400 tūkst. eurų. Darbai pradėti
birželį. Pirmiausia suremontuoti
trys kiemai, kurių būklė buvo pati prasčiausia. Nuo liepos mėnesio
sutvarkyti Naftininkų g. kiemai,
toliau vyksta darbai Naftininkų g.,
Ventos g., Pavenčių g. kiemuose.

mybių studijas.
Klaipėdiečiai norės grįžti į savo
miestą ir kurti gyvenimą čia, kai
bus užtikrintos patrauklios darbo vietos, žmonių poreikius tenkinantis atlyginimas. Juk demografinė situacija ir ekonomika – susiję
tiesiogiai. Klaipėdos uostas su čia
veikiančiomis krovos įmonėmis
ir LEZ-e įsikūrusiomis aukštųjų
technologijų įmonėmis yra vienas
iš svarbiausių Klaipėdos regiono
ekonomikos variklių ir darbo vietų „kūrėjas“. Deja, šiandien pasigendame miesto valdžios, uosto,
verslo ir mokslo atstovų bendradarbiavimo, rengiant bendrą viziją ir sutariant, kokį miestą norime
kurti, kokias sritis reikia stiprinti,
kokių investicijų reikia pritraukti, kaip turėtų vystytis Klaipėdos
ekonomika.
Europos Komisija šalims narėms
rekomenduoja didinti investicijas
į žmogiškąjį kapitalą, našumą ir
darbo jėgos pasiūlą. Dar 2015 m.
rengti naują bendrą miesto ekonominės plėtros strategiją ir užtikrinti jos įgyvendinimą sutarė miesto
valdžia, verslas ir mokslo institucijos, pasirinkdamos „mėlynojo proveržio“ kelią, kurio tikslas pasiekti,
kad Klaipėda taptų pasaulinio lygio ekonomikos ir sparčių sprendimų miestu. Tai sveikintinas ir tęstinas projektas.
Manau, kad investicijos į žmogiškąjį kapitalą, klaipėdiečių susigrąžinimas, užtikrinant jiems geresnes gyvenimo sąlygas, galimybę
daryti karjerą, uždirbti konkurencingą atlyginimą ir kokybiškai gyventi, yra labai svarbus uždavinys.
Būtina užtikrinti bendradarbiavimą tarp miesto valdžios, verslo ir
mokslo institucijų, kad Klaipėda iš
tiesų taptų geriausia vieta gyventi,
dirbti ir investuoti Baltijos regione.
Mieste būtina išugdyti ir jaunųjų verslininkų kartą. Norint to pa-

A. Žiulpos teigimu, remontuojami ar darbams pasiruošta visuose 11-oje atrinktų kiemų.
Papildomai numatyta sutvarkyti dar tris kiemus, kurie pasirinkti todėl, kad gyventojai jau
anksčiau savo lėšomis parengė
projektus dėl automobilių stovėjimo aikštelių padidinimo, atliko kai kuriuos darbus ir taip
prisidėjo prie šių kiemų sutvarkymo. Siūloma ir kitų daugiabučių namų savininkams prisidėti
savo lėšomis, tada šie kiemai būtų tvarkomi pirmiausia.
Bus tęsiami
Pasak A. Tenio, Mažeikių miesto ir rajono infrastruktūra bus
gerinama ir toliau, kad gyventojai galėtų patogiai ir saugiai
važinėtis miesto gatvėmis ir rajono keliais. Eilėje laukia Pavenčių gatvės rekonstrukcija, Baltų
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siekti, reikia sudominti mokinius,
studentus ir kitus jaunuolius galimybe veikti savarankiškai, kurti savo verslą. Asmenims, norintiems
pradėti verslą, reikia užtikrinti galimybę įsikurti verslo inkubatoriuje,
kur lengvatinėmis sąlygomis galėtų
nuomotis patalpas, įrangą ir gauti
konsultacijas, taip pat paramą verslo pradžiai.
Klaipėda – išskirtinė dar vienu
aspektu. Būdama Liberalų sąjūdžio
citadele, Klaipėda yra klasikinis politinio protekcionizmo ir nepotizmo pavyzdys. Akivaizdi tendencija savivaldybės administracijoje, kitose savivaldos įstaigose (švietimo,
sveikatos, socialinių paslaugų ir t.
t.), savivaldybės kapitalo įmonėse
įdarbinti „savus“, partiečius ar giminaičius, proteguoti vienus ar kitus verslo subjektus, priimti jiems
naudingus sprendimus. Tuo tarpu, mieste kelią sunkiai skinasi tie
sprendimai, kurie keistų klaipėdiečių gyvenimo kokybę.
Klaipėdai reikia proveržio ne
tik ekonomikoje, bet ir savivaldoje. Tik išardę įsigalėjusias liberalų
partines protekcijas, priartėtume
prie skaidrumo ir bendruomeniškumo, gyventojų įtraukimo į savivaldos sprendimų priėmimo procesą.

aikštės įrengimas, tvarkomas Pavenčių paplūdimys. Lietuvos automobilių kelių direkcija įgyvendina Lietuvos–Latvijos bendrą
projektą, rekonstruojant kelią
nuo Mažeikių iki Latvijos pasienio ir toliau. Sutvarkyta sankryža ties Kurmaičiais.
„Darome viską, kad rajone liktų kuo mažiau neasfaltuotų kelių. Planuose numatyta asfaltuoti žvyrkelius Židikai–Pikeliai, Viekšniai–Laižuva ir kitus. Stengiamės, kad bent kelias
per gyvenvietes nebedulkėtų ir
gyventojams būtų maloniau ir
patogiau gyventi. Mieste yra ir
daugiau tvarkomų vietų, ypač
kiemai. Stengsimės, kad kasmet
jų būtų sutvarkoma vis daugiau“,
– sakė meras.
LSDP Mažeikių skyriaus
informacija
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Siūlymai

Telšiai – septynios priemonės nedarbo
problemai spręsti

T

elšiai – septynių kalvų
miestas, tituluojamas ne
tik Žemaitijos sostine,
bet ir mažąja Lietuvos Roma.
Sparčiai atgyjantis miestas,
įsisavinęs milijonus įvairių
fondų paramos, kasmet sulaukia vis didesnio vietos ir
užsienio turistų skaičiaus.

Visgi išoriškai gražiame mieste
egzistuoja ne tik džiaugsmai, bet
ir problemos, su kuriomis susiduria visi Lietuvos rajonai. „Guostis
problemomis – įprasta, o ieškoti
išeičių jas spręsti – sudėtingesnė
užduotis. Mes, telšiškiai, nuo seno garsėjame užsispyrimu ir tvirtybe, tad su problemomis nedraugaujame – jas naikiname“, – teigia
LSDP pirmininko pavaduotojas,
LSDP Telšių skyriaus pirmininkas Saulius Urbonas.
Šiame straipsnyje apžvelgsime
septynių kalvų mieste patvirtintas, nedarbo lygiui mažinti skirtas
priemones. Kiekvienai kalvai – po
vieną priemonę.
Viena iš spręstinų problemų ne
tik Žemaitijoje, bet ir visoje šalyje
– nedarbo lygis. Statistikos departamento duomenimis, nedarbo lygis Telšių rajone mažėja: 2015 m.
siekė 10,3 %, 2016 m. – 11,5 %, o
2017 m. – 9 %. „Nors situacija gana stabili, tačiau nedarbas vis vien
egzistuoja ir turi įtakos tiek emigracijai, tiek socialinei ir kitoms
sritims. Dirbantis ir save bei šeimą
sugebantis išlaikyti žmogus nevyks
į užsienį ar didmiestį, o liks gyven-

ti Telšiuose. Dėl to tiek mūsų, tiek
kitų regionų prioritetas – steigti
naujas darbo vietas ir teikti pagalbą
tai darantiems asmenims,“ – teigia
LSDP Telšių skyriaus pirmininkas
S. Urbonas.
Telšių rajone naujas darbo vietas
steigiantiems asmenims numatytos
įvairios lengvatos. Pirmoji: Telšių
rajono savivaldybė, norėdama suaktyvinti naujų darbo vietų kūrimą,
skatinti savivaldybėje verslo plėtrą ir pritraukti investicijas į Telšių
rajoną, Tarybos sprendimu taiko
valstybinės žemės nuomos, žemės
ir nekilnojamojo turto mokesčių
lengvatas (lengvatų suma negali
būti didesnė nei investicijų dydžio
suma). Kaip nurodo S. Urbonas,
darbo rinkoje remiamų bedarbių,
bedarbių, baigusių profesinį mokymą, ir jaunesnių kaip 25 metų
bedarbių įsteigtiems verslo subjektams (įmonėms, apibrėžtoms LR
smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme), pirmaisiais veiklos metais
minėti mokesčiai gali būti sumažinami 100 %, antraisiais – 75 %,
trečiaisiais – 50 %. Per pusę mokesčiai gali būti sumažinami įmonėms, apibrėžtoms LR smulkaus ir
vidutinio verslo įstatyme, einamaisiais metais įsteigusioms naujų darbo vietų darbo rinkoje papildomai
remiamiems asmenims. Teisę į lengvatą taip pat turi einamaisiais metais naujai įsteigtos įmonės: kaimiškose vietovėse pirmaisiais metais
nuo minėtų mokesčių atleidžiami
100 %, antraisiais metais – 50 %;
miesto teritorijoje – 50 %. Taip pat

lengvata gali būti skiriama verslo subjektams, einamaisiais metais
investavusiems į savivaldybės teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą, kai sutvarkyta teritorija arba
sukurta (atnaujinta) infrastruktūra
yra visuomeninės paskirties naudojimo teritorija ir neįeina į įmonės ar
privačių asmenų naudojamą žemės
valdą (pagal susitarimus su savivaldybės administracija), priklausomai nuo investicijos dydžio.

Saulius Urbonas

Antroji priemonė, galinti mažinti nedarbo lygį – Telšių rajono
savivaldybė rajono gyventojų verslumą skatina, kiekvienais metais
tvirtindama fiksuotus pajamų mokesčio ir lengvatų dydžius veiklai,
kuria gali būti verčiamasi, turint
verslo liudijimus.
Trečioji priemonė – Telšiuose
numatytos įvairios lengvatos įsigyjantiems verslo liudijimą. Tarkime, neįgaliems asmenims, kurie
yra nedarbingi ar iš dalies darbingi,
kuriems nustatytas vidutinis, sunkus ar lengvas neįgalumo lygis, nedidelių, vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių dydis, taikoma 100 %
lengvata; mokiniams ar studentams – 50 %, tėvams (įtėviams), auginantiems tris ar daugiau vaikų iki
18 metų ar vyresnius, kurie mokosi
ar studijuoja – 50 % ir t. t.

Mūsų širdyse – Kėdainiai
Tereza Sotnik

LSDP Kėdainių skyriaus pirmininkė
Danutė Vitauskienė

LSDP Kėdainių skyriaus garbės pirmininkė

„Mūsų širdyse – Kėdainiai“,
– taip sakome apie miestą,
kuriame gyvename, dirbame, auginame vaikus,
brandiname savo svajones
ir tikime, kad jis klestės.

Bėga metai, keičiasi valdžios,
keičiasi ir miestas. Su kiekvienais rinkimais, kiekvienos valdžios atėjimu žmonės sieja šviesiausias viltis. Šiuo metu mes, Kėdainių rajono socialdemokratai,
esame rajono savivaldybės tarybos valdančiojoje daugumoje, ir
baigiantis tarybos kadencijai, galime ir turime kuo pasidžiaugti.
Šitame labai permainingame rajono valdymo laikotarpyje (keitėsi valdančiosios daugumos sudėtis) socialdemokratams, kartu
su kitais koalicijos partneriais, vis
dėlto pavyko įgyvendinti dalį savo rinkiminės programos.
Štai Kėdainių mieste prie VŠĮ
Kėdainių pirminės sveikatos
priežiūros centro ir VŠĮ Kėdai-

nių ligoninės buvo atidaryta nauja automobilių stovėjimo aikštelė,
kuri labai palengvino gyventojų
ir ligoninės darbuotojų kasdienybę. Tai buvo didelė mūsų, rajono socialdemokratų, siekiamybė.
Atidarius aikštelę, buvo išspręsta
viena iš labai aktualių rajono problemų, nes kėdainiečiai, atvykstantys į šias gydymo įstaigas, automobilių stovėjimo aikštelės jau
seniai laukė. Atliktų darbų vertė
– beveik 300 tūkst. eurų.
Užbaigtas VŠĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro
Greitosios medicininės pagalbos
skyriaus pastato ir garažų remontas. Darbų vertė – 7,4 tūkst. eurų.
Pagerintas Kėdainių miesto ir kai
kurių kaimiškų vietovių apšvietimas. Rajone šiais metais apšvietimo tinklų atnaujinta už beveik
46 tūkst. eurų. Nemažai lėšų – 1
mln. 643 tūkst. eurų buvo panaudota Kėdainių rajono kelių ir gatvių priežiūrai, remonto, rekonstrukcijos darbams. Ugdymo įstaigų kiemo dangų remontui panaudota virš 100 tūkst. eurų.
Užtikrintos tinkamos sąlygos
kokybiškam vaikų ir jaunimo ugdymui veikiančiose ugdymo įs-

taigose. Įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją
programą, tikslingai organizuotas sveikatos projektų konkursai.
Finansuoti ir vykdyti 38 projek-

Ketvirtoji priemonė palengvina finansinę naštą savo verslą reklamuojantiems asmenims. Pagal Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką, reklamos davėjai,
vykdantys veiklą pirmuosius metus nuo įmonės įregistravimo juridinių asmenų registre, atleidžiami
nuo vietinės rinkliavos už leidimo
įrengti išorinę reklamą išdavimą.
Penktąja priemone siekiama sudaryti palankias sąlyga jauniems
specialistams įsidarbinti Telšių rajono sveikatos priežiūros įstaigose.
„Pagal Sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo tvarką, Telšių
rajono savivaldybė remia specialistų, būtinų rajono sveikatos priežiūros įstaigoms, mokymąsi. Materialinė parama skiriama bakalauro,
magistro mokymosi ar persikvalifikavimo studijų išlaidoms kompensuoti. Lėšas, reikalingas sveikatos priežiūros specialistams remti,
numato Telšių rajono savivaldybės taryba, tvirtindama savivaldybės biudžetą,“ – sako LSDP Telšių
skyriaus pirmininkas.
Šeštoji prie nedarbo lygio mažinimo prisidedanti priemonė –
Telšių rajono savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtinta Smulkiojo
ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programa. Iš jos lėšų smulkiojo
ir vidutinio verslo subjektams gali
būti kompensuojamos įmonės įregistravimo išlaidos, kompensuojamos palūkanos už paskolas, parama
gali būti skiriama parodoms, renginiams, konferencijoms ir seminarams organizuoti, leidiniams leisti.
Septintoji Žemaitijos sostinės
idėja, galinti sukurti nemažai darbo vietų – Pramonės parko steigimas. „Rekonstravome apleistą, be-

maž 16 ha užimančią Telšių buvusio karinio miestelio teritoriją.
Čia suformuota 13 naujų sklypų,
įrengtos ir rekonstruotos gatvės,
šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai, pakloti lietaus nuotekų ir gatvių apšvietimo tinklai, nugriauti
8 pastatai, įrengtos dvi transporto
priemonių stovėjimo aikštelės, atlikti kiti darbai. Suformuotus sklypus palankiomis sąlygomis žadama
nuomoti verslininkams, tad ši pramonės ir verslo plėtra neginčytinai
turėtų teigiamų pokyčių vietos ekonomikai: Telšių pramonės parkas į
regioną padėtų pritraukti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančias Lietuvos ir užsienio įmones, sudarytų palankesnes sąlygas vietos žmonėms
vystyti verslą, mažėtų nedarbo lygis,“ – teigia S. Urbonas.
Pašnekovo teigimu, naujų darbo vietų steigimą septynių kalvų
mieste sąlygoja ir sėkminga nacionalinių ir tarptautinių investuotojų paieška. Vienas iš paminėtinų
rezultatų – šiuo metu Telšių mieste statoma farmacijos laboratorija,
kurioje bus įdarbinta keliasdešimt
aukštos kvalifikacijos specialistų.

aplinkosaugos, žemės ūkio, verslo, turizmo ir kitų sektorių veiklas. Strateginio plano įgyvendinimas detaliai nagrinėtas Kėdainių rajono socialdemokratų tarybos posėdyje, o suformuluoti siūlymai perduoti rajono vicemerei socialdemokratei Olgai
Urbonienei.

tų tapti pažangiu technologijų ir
pramonės centru, kuris būtų patrauklus verslui ir investicijoms.
Tęsdamas senąsias tradicijas ir
kurdamas naujas, Kėdainių rajonas turėtų tapti švietimo, kultūros, meno, sporto, sveikos gyvensenos centru. Tikime (ir aktyviai
to sieksime), kad mūsų rajonas
ateityje taps ypač patraukliu kurtis jaunimui.
Šiandien svarbiausias mūsų
skyriaus tikslas – kuo sėkmingiau užbaigti dabartinės kadencijos savivaldybės taryboje veiklą, įgyvendinant kuo daugiau
mūsų programos nuostatų. Vizijoje – skyriaus veiklos stiprinimas ir gretų didinimas, pritraukiant jaunus, iniciatyvius ir energingus narius, kuriems rūpi krašto ir visos Lietuvos gerovė.
Šiuo metu, artėjant vietos savivaldos rinkimams, ruošiame
kandidatų į savivaldybės tarybos
narius sąrašą, daug diskutuojame
dėl mero kandidatūros. Ir, žinoma, svarbiausia – susitikimai su
rinkėjais, atliktų darbų aptarimas ir rinkiminių nuostatų formulavimas.
Mes – už pokyčius, ir manome, kad socialdemokratai turi galių tiems pokyčiams įgyvendinti
Lietuvoje.

LSDP Kėdainių skyriaus tarybos susirinkimui pasibaigus - nusiteikę darbams

tai. Šių klausimų sprendimas buvo ir tebėra nuolatiniame rajono
socialdemokratų dėmesio centre.
Aktyviai dalyvavome kartu su
koalicijos partneriais rengiant
Kėdainių rajono savivaldybės
2017–2019 m. strateginį veiklos
planą, kuris buvo patvirtintas savivaldybės taryboje 2016 m. gruodžio mėnesį. Rengiant šį planą,
aktyviausios buvo savivaldybės
taryboje socialdemokratus atstovaujančios vicemerė Olga Urbonienė ir Jūratė Judickienė. Šį
vidutinės trukmės dokumentą
sudaro 11 programų, kurios apima švietimo, kultūros, sveikatos, socialinio, infrastruktūros,

Tačiau mieste ir rajone yra dar
spręstinų klausimų: nesutvarkytų šaligatvių, neasfaltuotų gatvių,
kitų biudžetinėse įstaigose būtinų atlikti darbų. Kėdainių miesto gyventojų nepasitenkinimą kelia tvarkomų plotų aplink daugiabučius namus priežiūra, medžių
kirtimo klausimas ir kiti klausimai (pavyzdžiui, naujojo tilto per
Nevėžį statybos). Štai ir iššūkiai –
efektyvus biudžeto lėšų naudojimas, savalaikis aštriausių problemų sprendimas, įsiklausymas į
gyventojų nuomonę.
O kokia gi mūsų, socialdemokratų, Kėdainių rajono vizija?
Manome, kad Kėdainiai turė-
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Istorikai tapo Algirdo Brazausko portretą
Česlovas Juršėnas

Nepriklausomybės Akto signataras,
Lietuvos socialdemokratų partijos
garbės pirmininkas

N

eseniai „Diemedžio“
leidykloje išleista
dviejų jaunosios kartos lietuvių istorikų Sauliaus
Grybkausko ir Mindaugo Tamošaičio monografija „Epochų virsmo sūkuriuose. Algirdo Brazausko politinė biografija“.
Knyga buvo recenzuota žinomų istorikų bei politologų ir apsvarstyta Istorijos instituto dvidešimto amžiaus istorijos skyriaus
posėdyje.
Kuo reikšminga ši knyga? Visų pirma, tai, kaip pabrėžia patys
autoriai, pirmoji „išsami nuosekli
A. Brazausko kaip politinio veikėjo biografija“. Antra, tai – ne politinės publicistikos kūrinys, o rimtas mokslinis veikalas, kuriame
plačiai ir giliai aptariamas knygos
herojaus gyvenimas – nuo vaikystės žaidimų Kaišiadoryse iki euro-

pinio lygio politiko susiformavimo
ir aktyvaus veikimo. Trečia, tai – ne
apologetinis pasakojimas, o visapusiškas (taigi, ir kritiškas) mokslinis darbas apie įžymųjį istorinio virsmo, lūžio Lietuvos politinį veikėją Algirdą
Brazauską.
Labai svarbu, kad veikalas, kaip
mokslinė studija, remiasi labai plačia šaltinių baze. Galima dar pridurti, kad dalis archyvų medžiagos iš esmės pirmąkart (sakykim, gimnazisto
Algučio (A. Brazausko) dienoraštis)
panaudota, išanalizuota ir tokiu būdu įtraukta į mokslinę apyvartą. Taip
sakant, kitiems mokslininkams jau
bus lengviau susirasti ir – norint –
savas išvadas pasidaryti. Taip pat pabrėžtina, kad autoriai dažnai remiasi
A. Brazausko bendražygiais, A. Brazausko epochos didesniais ar mažesniais veikėjais, kurie kartu su knygos
herojumi veikė ir anais ir šiais laikais, todėl gali paliudyti, patvirtinti ar paneigti tai, ką kalba, rašo kiti,
kurie tik iš tolo stebėjo, vertino, kritikavo A. Brazauską. Tenka bepridėti liūdną pastabą, jog kai kurie mūsų istorikų pašnekovai jau nepaskaitys šios svarbios knygos, neįsijungs į
jos aptarimą...
Vertinant visą knygą, jos turinį, galima skirti du A. Brazausko gyvenimo ir veiklos etapus – ikinepriklausomybinį arba tarybinį ir Antrosios
Lietuvos Respublikos laikus. (Tiesa,

keletą vaikystės metų knygos herojus gyveno, ėjo į mokyklą „Smetonos laikais“ arba baigiantis Pirmajam Lietuvos Respublikos nepriklausomam gyvavimui).
Vertinant tarybinį laikotarpį, kai
A. Brazauskas nuo inžinieriaus statomoje Kauno HES (dabar ji pavadinta jo vardu) pakilo iki visos šalies masto veikėjo – LKP CK šakinio sekretoriaus (periodo pabaigoje
– CK I sekretoriaus), raktinė frazė
yra „Ir tuomet dirbome Lietuvai“
(A. Brazausko atsiminimų knygos
pavadinimas). Autoriai argumentuotai atmeta priekaištus, sarkazmą, užgauliojimą dėl šitos tezės.
Išties dalis anų laikų darbų (taip

pat ir A. Brazausko) turėjo išliekamąją vertę. Ir sąžiningai tai turime pripažinti. Beje, niekas nesiūlė
išardyti tarybines autostradas, nugriauti Kauno HES ar Operos ir
baleto teatro rūmus. Antra vertus,
reikia sutikti su autorių išvada, kad
A. Brazausko ir kai kurių bičiulių
kartojimas, jog anais laikais jis neužsiėmė politika, o buvo „ūkinis
veikėjas“, nėra realią tikrovę atitinkantis dalykas.
Didesnioji knygos dalis skiriama sudėtingam savarankiškosios
LKP kūrimui, Nepriklausomybės atgavimui ir jos įtvirtinimui,
Lietuvos išėjimui į plačius tarptautinius vandenis. Visuose šituose procesuose buvo reikšmingas
A. Brazausko (partijos lyderio, vicepremjero, Seimo Pirmininko, Prezidento, ilgiausio nepertraukiamai
dirbusio premjero) vaidmuo. Bet,
ar visad viskas pavykdavo, ar nesuklysdavo knygos herojus? Autoriai
argumentuotai įrodinėja, jog visko buvo (kad ir nelemtas Maišiagalos memorandumas), kad būta
mindžikavimo, svyravimo reikšmingais momentais. Ir knygos pabaigoje („Išvadose“) autoriai kategoriški: A. Brazausko „deklaruojama taktika „žingsnis po žingsnio“
pirmiausia buvo nepriimtina rinkimus laimėjusiam Sąjūdžiui, kurio
iniciatyva 1990 m. kovo 11 d. buvo

Lietuvos socialdemokratijos
keliai ir klystkeliai
Vytautas Plečkaitis

Istorikas, diplomatas, LSDP narys

Š

iemet pasirodė žinomo
Lietuvos kairiosios minties tyrinėtojo, istoriko
ir politologo Gintaro Mitrulevičiaus knyga „Lietuvos Socialdemokratijos ideologinė –
politinė raida 1914 – 1919 metais; istoriografija, tarptautinis ir istoriniai kontekstai, santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimu.“ (Vilnius, 2017,
831 psl.) Monografiją išleido
„Gimtojo žodžio“ leidykla.
Mano galva, tai yra kapitalinis
veikalas, moksliškai nagrinėjantis socialdmokratinės minties raidą XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, atskleidžiantis lietuviškos
socialdemokratijos formavimosi
ypatybes, parodantis Lietuvos socialdemokratų požiūrį į valstybės
atkūrimą, dalies socialdemokratų, pirmiausia, likusių Lietuvoje
Vokietijos okupacijos laikotarpiu,
Stepono Kairio ir Mykolo Biržiš-

kos bei kitų kairiųjų, aktyvų dalyvavimą Lietuvos Tarybos veikloje,
jų indėlį, priimant Vasario 16-osios
Nepriklausomybės atkūrimo aktą ir
kuriant nepriklausomą demokratinę valstybę.
Pastarieji socialdemokratai, kaip
ir daugelis Lietuvos Tarybos narių,
Lietuvos ateitį matė, Rusijos imperijai pralaimint ir Vokietijai patiriant
pergalę. Kai kurių istorikų jie vadinami germanofilais, nors, galbūt, tokiais ir nebuvo.
G. Mitrulevičiaus monografija,
pagrįsta daugeliu publikuotų ir iki
šiol nepublikuotų istorinių šaltinių,
leidžia naujai ir išsamiai pažvelgti
tiek į socialdemokratų partijos raidą, tiek ir į itin sudėtingą istoriniu
požiūriu laikotarpį.
Autorius, pasak istoriko dr. Dariaus Staliūno, „teisingai padarė pateikdamas detalią lietuviškosios socialdemokratijos raidos apžvalgą XIX
a. pabaigoje – XX a. pradžioje“. Be
tokios apžvalgos būtų sunku susigaudyti ir suprasti besikeičianią LSDP
politiką, jos lyderių skirtingą požiūrį ir laikyseną santykiuose su Rusijos imperijos valdžia, o nuo 1915 m.
rudens, kai lietuviškos žemės buvo
užimtos vokiečių kariuomenės, su
Vokietijos karine ir politine valdžia.
Vėliau su bolševikine Rusija ir Juzefo Pilsudskio vadovaujama Lenkija.
Beje, be platesnio tarptautinio
1914 – 1919 m. istorinio konteks-

to yra sunku paaiškinti ir Lietuvos
Tarybos, vėliau Lietuvos Valstybės
Tarybos, besikeičiančią politiką vokiečių okupacinės valdžios atžvilgiu, kai buvo einama į kompromisus, nusileidžiant vokiečių administracijai, net sutinkama su Lietuvos
karalystės, vadovaujamos vokiečių
princo, paskelbimo idėja, o vėliau,
pasikeitus tarptautinei konjunktūrai, atsižadama tos idėjos.
G. Mitrulevičius, pasiremdamas
gausiais šaltiniais, parodo Lietuvos
socialdemokratijos daugialypiškumą ir jos skirtingumą, priklausomai nuo geografinės vietos. Vienokių pažiūrų į socialdemokratiją ir
jos vaidmenį būsimoje Lietuvoje laikėsi V. Kapsuko vadovaujami socialdemokratai Jungtinėse Valstijose ar
Škotijoje, simpatizavę Rusijos bolševikams, kitokio požiūrio buvo lietuviai socialdemokratai Peterburge ir
Maskvoje, dar kitaip mąstė socialdemokratai Vilniuje ir Kaune.
Pavyzdžiui, 1917 m. rugsėjį, susikūrus Lietuvos Tarybai, LSDP pritarė jos veiklai ir „pasisakė už nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos
Respublikos sukūrimą“, akcentavo
tautinių mažumų teisių užtikrinimo ir apskritai demokratinės santvarkos būsimoje Lietuvos valstybėje būtinumą (G. Mitrulevičius,
p. 765). Vilniaus socialdemokratai,
susibūrę aplink S. Kairio leidžiamą
„Darbo balsą“, negatyviai vertino ru-

sų bolševikų ideologines nuostatas
ir politinę praktiką, pasisakė prieš
„lenkų dvarininkų siekius prijungti Lietuvą prie Lenkijos“.
Lietuvos Tarybos nariai S. Kairys ir M. Biržiška ir dar du Lietuvos Tarybos kairieji – demokratas,
o vėliau socialistų liaudininkų aktyvus veikėjas Jonas Vileišis ir socialdemokratams artimas Stanislovas
Narutavičius – pasisakė prieš aneksinius Vokietijos planus ir buvo laikinai pasitraukę iš Lietuvos Tarybos, kol nebuvo peržiūrėta taktika
dėl vokiečių ir nesugrįžta prie Vasario 16 d. teksto.
Autorius parodo ir skirtumus
tarp pačių Vilniaus socialdemokratų, kuriems kurį laiką vadovavo
P. Eidukevičius. Jis, neturėdamas
pagal partijos įstatus tam teisės, siekė pašalinti Lietuvos Tarybos narius S. Kairį ir M. Biržišką iš LSDP,
reikalaudamas, kad šie pasitrauktų
iš Lietuvos Tarybos, kaip vykdančios pernelyg paklusnią vokiečiams
politiką. Tačiau S. Kairys atsisakė
paklusti P. Eidukevičiaus nurodymui ir liko partijoje, o M. Biržiška
pasitraukė iš LSDP ir liko kairiuoju „nepartiniu socialdemokratu“.
Verta pastebėti, kad LSDP šiuo
autoriaus tyrinėjamu laikotarpiu
ir vėliau, iki pat XX a. pabaigos, neturėjo partijos pirmininko. Partijai
vadovavo kolegialus organas. Atskirais laikotarpiais iškildavo atskiri lyderiai, kaip Vladas Sirutavičius,
Steponas Kairys, Augustinas Janulaitis ir kt.

priimtas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas. A. Brazausko valiai išsipildžius, šio žingsnio
įgyvendinimas (priklausomai nuo
aplinkybių) būtų išsitęsęs nežinia
kiek“ (pabraukta – Č. J.).
Pirma, tuometiniai Centrinės ir
Rytų Europos kompartijų veikėjai (Slovėnijoj – M. Kučanas, Lenkijoj – A. Kvasnievskis, Latvijoj –
A. Gorbunovas, Estijoj – A. Riuitelis ir kiti) garbingai atliko jiems
tekusią patriotinę misiją. Neabejoju, kad taip pat būtų pasielgęs ir
A. Brazauskas (taktika galėjo būti kitokia). Antra, 1988–1989 m.
mesvisvijomėsEstiją,1990–1991m.
estai mūsų vytis neskubėjo, dabar
mes vėl juos vejamės... Nepriklausomybės atstatymas buvo šventas
reikalas, neatšaukiamas Tautos pavedimas, ir nei A. Brazauskas, nei
kuris kitas nebūtų pasukę atgal.
Ir pabaigoj – dar viena pastabėlė.
„Diemedžio“ leidykla išleido svarią
knygą, gero poligrafinio atlikimo,
gausiai iliustruotą (net gimnazisto
Algučio rašto pavyzdys įdėtas). Bet
nemaža dalis nuotraukų yra, taip
sakant, neįvardytų: žmonių veidai
yra, o pavardės ne visos. Manyčiau,
kad kitoj knygos laidoj šitas riktas
bus ištaisytas.
Tikiuosi, ne aš vienas lieku dėkingas autoriams už pateiktą įtikinantį A. Brazausko portretą.

Dabartiniai LSDP dešiniųjų stovyklos oponentai yra linkę sąmoningai klaidinti visuomenę, pateikdami LSDP, kaip praeityje glaudžiai
su bolševikais ir komunistais bendradarbiavusią partiją arba partiją,
išaugusią iš Rusijos bolševikų.
Tačiau istorija yra kur kas sudėtingesnė. Ją ir atskleidžia G. Mitrulevičius savo monografijoje. Autorius detaliai parodo skirtumus
tarp vadinamųjų tautinių socialdemokratų (V. Sirutavičius S. Kairys,
A. Janulaitis, M. Biržiška, J. Paknys,
A. Purėnas, V. Čepinskis, K. Venclauskis ir kiti), kurie aktyviai prisidėjo prie Lietuvos valstybės kūrimo ir jos stiprinimo ne tik politikoje, bet ir kultūroje bei moksle, savivaldoje ir Lietuvos ūkyje, ir tų, kurie
pasirinko radikalesnę, t. y. bolševikinę ir su Rusija susijusią ideologiją,
kurios lyderiai buvo V. MickevičiusKapsukas, Z. Aleksa-Angarietis,
V. Eidukevičius ir kt. Juos autorius
vadina socialdemokratais bolševikais, tapusiais komunistais. Pastarieji susiejo savo ateitį su bolševikine Rusija ir daugelis iš jų tapo stalinizmo aukomis.
G. Mitrulevičiaus knyga nėra lengvai skaitoma knyga. Ir ne vie dėl jos
apimties ir didžiulio mokslinio aparato. Tai sudėtinga, mokslinė, kantraus ir išprususio skaitytojo reikalaujanti monografija. Kaip pastebi jos recenzentas dr. Algis Povilas
Kasparavičius, „G. Mitrulevičiaus
monografija yra pirmas toks fundamentalus veikalas, skirtas Lietuvos socialdemokratijos istorijai. Ji
yra reikšmingas įnašas į Lietuvos
istorijos mokslą“.
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Krašto apsauga

Kaip apginti
Lietuvą?

D

videšimt pirmajame amžiuje saugumas nėra vien
tik investicijos į ginkluotę ir karinių pajėgų stiprinimą. Tai gerokai platesnė sąvoka, apimanti
ir vidinius procesus valstybėje: pirmiausia, tikėjimą ir pasitikėjimą savo
valstybe ir jos institucijomis, nusiteikimą ir pasiruošimą krizės atveju eiti ją ginti, žinojimą, kaip
elgtis, jei nutiktų kas netikėto.

Visuomenės parodyta valia priešintis, neabejingumas pavojaus signalams yra
vienas svarbiausių valstybės gynybos elementų. Tai
vadinama valstybės atsparumu grėsmėms.
Rugsėjį parlamentinės
partijos pasirašė susitarimą
dėl artimiausio dešimtmečio gynybos politikos. Susitarime numatyta ne vėliau
kaip iki 2030 m. finansavimą gynybai padidinti iki
2,5 % bendrojo vidaus produkto ir iki 2022 m. priimti sprendimą dėl visuotinės karo prievolės. Socialdemokratai šioms nuostatoms nepritaria.
Lietuva viena iš nedaugelio NATO šalių, kuri įgyvendina įsipareigojimus organizacijai ir gynybos reikalams skiria sutartą 2 %
finansavimą nuo BVP, todėl šiuo metu socialdemokratai siūlo apsiriboti esamu finansavimu ir susitelkti į visuomenės atsparumo
didinimą. Esamas finansavimas leis tinkamai apginkluoti mūsų karines pajėgas, kurios užtikrins ade-

Evaldas Navickas
1. įsipareigojimai
2018
m.
NATO

kvatų pasipriešinimą agresoriui karinės intervencijos atveju.
Socialdemokratai pasisako už profesionalią kariuomenę, palaiko savanoriškos
Šaulių sąjungos plėtrą ir pilietiškumo ugdymą.
Šiandien mums ypač
svarbu susitelkti į visuomenės atsparumo didinimą ir norint tai padaryti
reikia investuoti ne į ginkluotę ar kviesti kuo daugiau šauktinių, bet stiprinti valstybės socialinės apsaugos ir švietimo sistemas,
didinti gyventojų pasitikėjimą valstybės institucijomis, parodyti, kad Lietuva rūpinasi kiekvienu savo
piliečiu. Labai svarbu susitelkti į švietimo, socialinės
apsaugos ir sveikatos sistemos reformavimą, pradėti mokesčių reformą, kuri mažintų pajamų nelygybę, imtis tautinių mažumų
įtraukimo politikos. Tai esminiai šiandienos kovos dėl
piliečių meilės savo valstybei laukai.
Gerbdami įsipareigojumus NATO ir palaikydami esamą 2 % nuo BVP gynybos finansavimą, socialdemokratai kviečia didinti
investicijas į žmonių socialinį ir ekonominį saugumą. Tokiu būdu būtų auginamas piliečių pasitikėjimas valstybe ir didinamas visuomenės atsparumas grėsmės. Atspari visuomenė – tokia, kuri pasitiki savo valstybe, jos institucijomis, piliečiai pasitiki vieni kitais ir yra pasiruošę tinkamai reaguoti
grėsmės atveju.

2%

Tapdama NATO nare Lietuva įsipareigojo krašto apsaugai
skirti 2 % nuo bendrojo vidaus produkto finansavimą. Šį įsipareigojimą įvykdysime iki metų pabaigos.

2. išlaidos gynybai
2016 m.
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*Šiais metais Vyriausybė ketina dar keliolika milijonų eurų didinti krašto apsaugos finansavimą, kad būtų pasiektas NATO standartas gynybai – 2 % BVP. Paimta iš www.kam.lt

Atsparumo didinimas
pakloja pamatus ryžtingam pasipriešinimui, jeigu tokia valanda išauštų. Atgrasymas
atsparumu reiškia, kad
galimam priešininkui
yra parodoma, jog pulti neverta ne tik dėl būsimo karinio atsako,
bet ir dėl visaapimančio valstybės valdžios ir visuomenės
susitelkimo agresijai atremti.

NATO šalių išlaidos gynybai
proc. BVP

2,0

574,6

600

287,9

8. Atsparumo didinimas

Atspari visuomenė – tokia,
kuri yra aktyvi ir kurios piliečiai yra įsitraukę į viešąjį
gyvenimą, ji yra informuota apie grėsmes, tokioje visuomenėje vyrauja atvira
diskusija ir glaudūs ryšiai
tarp lyderių ir piliečių, vyrauja pasitikėjimas vieni kitais. Grėsmėms atsparios visuomenės nariai turi jaustis
ekonomiškai ir socialiai saugūs, jie turėtų jausti optimizmą dėl asmeninės ir kolektyvinės ateities, jausti bendrą
tikslą, būti pasiruošę tinkamai reaguoti.

proc. BVP

361,1

NATO Varšuvos viršūnių susitikime
2016 m. buvo patvirtinta Rusijos atgrasymo strategija, kurios svarbią
dalį sudaro valstybės atsparumo didinimas. Pastaruoju metu ir mokslinėje literatūroje analizuojama, kad reikšmingos įtakos nacionaliniam saugumui turi valstybės ekonominė, demografinė būklė, taip pat socialinė, kritinės
infrastruktūros būklė.

4. Atspari visuomenė

723,8

400

7. atgrasymas

Valstybės saugumas yra kompleksinė sąvoka, į kurią patenka
ne tik karinis pasirengimas, bet
ir visuomenės atsparumas grėsmėms.

2008–2018 m.
Lietuvos išlaidos gynybai

800

Socialdemokratai siūlo investuoti į „minkštąjį saugumą“ ir valstybės atsparumą.

3. Valstybės saugumas

873,0

Lietuva stokoja
„minkštojo saugumo“ elementų: visuomenėje
vyrauja neigiamos nuostatos
valstybės ir jos institucijų atžvilgiu, neslopsta emigracijos
mastai, visuomenės narių tarpusavio pasitikėjimas silpnas, pilietinė visuomenė itin trapi, dalis gyventojų nėra atsparūs propagandai ir išorės poveikiui, o skurdas kai
kuriuos piliečius yra nustūmęs į ekonominio ir pilietinio
gyvenimo užribį, nes Lietuvoje tinkamai neveikia socialinės apsaugos, švietimo ir sveikatos apsaugos sistemos.

6. investicijos

Socialdemokratų vadovavimo
krašto apsaugai metu išlaidos gynybai nuosekliai augo. 2012 m.
gynybai buvo skiriama 0,78 %
nuo BVP, 2016 m. – jau 1,49 %.
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5. „minkštasis
saugumas“

NATO EUROPE
Belgija
Bulgarija
Kroatija
Čekijos Respublika
Danija
Estija
Prancūzija
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Vengrija
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