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T

ik tiek galime sau
leisti“, – taip atsako valdžios atstovai, paklausti apie bet kokių problemų
sprendimą. Nes viskas tėra
skaičiai. Žmonės – irgi. Socialdemokratai turi alternatyvą politikai, kurioje nebeliko idėjų. Politikai, kurios akcentas – vien bendrasis vidaus produktas (BVP).
„Valstybės turtėjimas negali
būti savitikslis – valstybė sėkminga tiek, kiek sukuria galimybių savo piliečiams. Sugrąžinti politiką į Lietuvą – pagrindinis mūsų siekis“, – interviu „Socialdemokratui“ tvirtino Lietuvos socialdemokratų partijos
(LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas.
Apie ką nekalba technokratai

vės valstybė kūrėsi irgi ne iš pinigų gausos.
Kai susitari, kas yra svarbu,
tuomet mėgini ieškoti galimybių. Štai, pavyzdžiui, Lietuvos
socialiniame kontrakte – Konstitucijoje – parašyta, kad valstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose mokslas yra nemokamas.
Tačiau šis principas yra pažeistas: apklausos rodo, kad trečdalis tėvų samdo korepetitorius ir
už mokslą moka. Maža to, iš valstybės biudžeto švietimas yra taip
menkai finansuojamas, kad mokytojų atlyginimai žemi, o ugdymo rezultatai prasti.
Sugrąžinti politiką reiškia tai,
kad socialdemokratai grįžta prie
principų, kurie yra svarbiausi.
Tada ieško priemonių ir galimybių jiems įgyvendinti. Tarkime,
švietimo atveju tai būtų teisinga mokesčių ir atlyginimų sistema. Technokratai apie tai nekalba: jie nežino, kas yra teisinga mokesčių sistema, net neturi
tokios sąvokos. Nes nėra politikos. Tai – tik buhalterinis biudžetas, kur išlaidos ir pajamos
privalo sutapti.
Tuo tarpu politika įveda moralinį lygmenį – apie tai, kas yra
teisinga ir neteisinga, kas yra vertinga, kas yra svarbiausia. Politikos sugrąžinimas į Lietuvą yra
esminis mūsų siekis.

– Socialdemokratinės vizijos
Lietuvai iki 2024 metų įžangoje kalbama apie naujus pažangos rodiklius, politikos viršenybę, tikrosios politikos poreikį. Atrodo, tiek daug veikiančių politikų, o politikos nėra?
– Politikos viršenybė yra politinių idėjų ir principų viršenybė
prieš technokratinį, smulkmenišką valdymą. Gerovės valsty– Esame girdėję apie daug vibės kūrimas prasideda nuo tei- zijų, susitarimų ir kitokių dosingų principų. Švedijos gero- kumentų. Kuo Socialdemokra-

tinė vizija Lietuvai yra ypatinga
ir kodėl būtent iki 2024 metų?
– Pasirinkome apčiuopiamą
laiko tarpą. Jei vizija būtų iki
2030 metų, pasikeistų trys parlamentinės kadencijos. Abejoju, ar visi dabar dalyvaujantys ir
priimantys sprendimus, tada dar
bus aktyvioje politikoje. Nesvarbu, pozicijoje ar opozicijoje, praleisime šią pusantros parlamentinės kadencijos, socialdemokratai
sieks tų tikslų ir pokyčių, kurie
yra išdėstyti Vizijoje.

Valstybė sėkminga tiek,
kiek sukuria galimybių
savo piliečiams
Ji labai aiškiai įvardija šalies
socialinio-ekonominio modelio pokyčius. Juos galima apibendrinti paprastai. Iki šiol vyrauja „iškepto ekonomikos pyrago“
analogija. Kitaip tariant, iš pradžių – ekonomikos augimas, o
tada svarstykime, kiek mes galime sau leisti skirti pinigų įvairioms viešojo gyvenimo sritims.
Mūsų siūlomas modelis kitoks. Centre – ne BVP ir jo augimas. Investicijos į viešojo gyvenimo sritis, švietimą, mediciną, kultūrą ir socialinių paslaugų
tinklą yra prielaidos, lemiančios
ekonomikos augimą.
Svarbiausia – išsilavinęs, svei-

Nijolė Dirginčienė

„Džiaugiuosi
pasirinkusi
teisingą kelią“
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kas žmogus, su išplėtota pasaulėjauta, gebantis užmegzti socialinius ryšius ir galintis pasitikėti
socialinėmis paslaugomis ligos,
nedarbo atveju. Tai yra veidrodinis to, ką sako dešinieji, atspindys. Ir tai nėra unikalu Lietuvos
socialdemokratams. Tokį modelį siūlo nemažai pasaulio ekonomistų, taip pat Nobelio premijos laureatai, tokie kaip Amartya Sen ir keletas kitų.
Sąlygas tebediktuoja dideli pinigai
– Socialdemokratinė vizija
pradedama nuo įtraukiančios
ekonomikos modelio, ekonominės demokratijos plėtojimo.
Dažnai girdime apie politinę
demokratiją, apie ekonominę
– ne.
– Ekonominė demokratija yra
ne tik konkrečių priemonių sąvadas. Tai – ir principų rinkinys.
Pavyzdžiui, įvairios valstybinės
priežiūros priemonės – sąžiningos konkurencijos, vartotojų teisių užtikrinimas.
Konkurencijos mūsų mažoje rinkoje su žiburiu nerasi. Yra
pustrečio degalinių tinklo, pustrečio banko, pustrečio prekybos centro ir du didieji maitintojai, kurie geba aptarnauti mokyklų tinklus arba ligonines. Tai
– oligopolinė situacija. Lietuvoje didelis kapitalas gali diktuoti
sąlygas. Trūksta demokratinės
kontrolės tokiam galimam pikt-
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„Palaiko ir įkvepia
žmonių pasitikėjimas“
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naudžiavimui ekonomine galia.
Ekonominė demokratija siūlo
svertus. Pavyzdžiui, į sprendimų
priėmimą, pelno dalybas ar pelno nukreipimą į profesinius pensijų fondus, kaip vieną iš papildomų garantijų senatvėje, įtraukti
dirbančiuosius. Tokia praktika
yra Skandinavijoje.
Ne dideli, o teisingi mokesčiai
– Akivaizdu, jog esant nedideliems mokesčiams, viešasis
sektorius skurs, viešosios paslaugos bus nekokybiškos arba
sunkiai prieinamos. Apklausos rodo, kad daugelis gyventojų – už viešųjų paslaugų plėtrą. Tačiau geresnis švietimas,
kokybiškesnė sveikatos apsauga – tai ir mokesčių klausimas.
– Mokesčiai suvokiami tarsi bauda žmonėms, kuriems sekasi, kurie stengiasi, dirba. Ir ne
be pagrindo. Lietuvos mokesčių
sistema yra neįtikėtinai skylėta.
Kai žmonės pasižiūri, kiek jie sumoka nuo savo darbo užmokesčio ir pamato, kiek nuo savo pajamų sumoka turtingai gyvenantis
žmogus, kyla neteisybės jausmas.
Žmonės pagrįstai klausia: kodėl
iš manęs turi paimti, o iš jo – ne?
Taigi, užburtas ratas. Dėl menko finansavimo kenčia viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas. Žmonės, mokantys mokesčius, piktinasi: jie moka ir už tai
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Idėjos

Kodėl kandidatuoju į merus?
Gintautas Paluckas
LSDP pirmininkas

M

ano, Socialdemokratų pirmininko, viena
iš užduočių – kelionės
po Lietuvą. Miestai ir miesteliai,
atrodo, sprendžia tas pačias
problemas: mažėjantis gyventojų skaičius, nusidėvėjusi infrastruktūra, prasmingo užimtumo stoka. Ir vaizdai miestuose skausmingai panašūs: už ES
lėšas atnaujintas parkas, menkai renovacijos paliesti miegamieji kvartalai ir apytuštės viešosios erdvės.

Niūrus vaizdas ir labai ryškios išimtys. Štai Birštonas – ten gyventojai į ateitį žiūri optimistiškai. Tokie miestai neapsistoja ties ES paramos įsisavinimu, jie žengia toliau
negu miesto parko atnaujinimas.
Dar daugiau: gyventojai juose yra
laimingesni ir sveikesni, labiau patenkinti savo miestu ir Lietuva negu vidutinis pilietis.
Kas lemia, kad kai kurie miestai
prakunta? Kodėl Druskininkuose dauguma gyvenamųjų namų renovuota, kai Vilniuje absoliuti dauguma apie renovaciją net nesvarstė?
Kodėl mažame Birštono centre gyvenimas pulsuoja, o Klaipėdos senamiestis – merdėja? Dėl kokios
priežasties Kaune gatvės kapitališkai remontuojamos, o Vilniuje kas
pusę metų dedami lopai tose pačiose vietose?

Atsakymas ir paprastas, ir sudėtingas. Būtent sudėtingą atsakymą
pirmiausia ir siūlo mūsų politiniai
oponentai. Jie skaičiuoja sutvarkytus gatvių kilometrus, renovuotus
kvadratinius metrus, savivaldybės
reklama „pasiektus ir motyvuotus“
miesto piliečius. Ir šitų sudėtingų
skaičiavimų pabaigoje pradingsta
žmogus – tas, kuris kasdien naudoja miesto infrastruktūrą ir nuolatos susiduria su prasta viešų paslaugų kokybe.
Yra ir paprastas atsakymas: viską lemia požiūris. Jeigu į miestą žiūrima kaip į verslo projektą,
jeigu miestas ir jo bendruomenė
supaprastinami iki buhalterinės
„išlaidos-pelnas“ lentelės, žmonių gyvenimo kokybė nukeliauja į užribį. Dėmesio centre atsiduria „teisingi“ ekonominiai parametrai ir visiškai nesvarbu, kieno
prakaitu, sąskaita ar nusivylimu
parametrai buvo išgauti.
Apmaudu, bet taip valdomas
Vilnius. Du (tarpusavyje susipjovę) liberalai Artūras Zuokas ir
Remigijus Šimašius kaip tik ir
praktikavo „įvaizdis yra viskas –
žmonės palauks“ valdymą. Prisiminkite A. Zuoko machinacijas kuriant savivaldybės įmones, joms skirtus miesto biudžeto
milijonus, teismus ir bankrotus.
Koks buvo viso to tikslas? Tikrai
ne vilniečių gyvenimo palengvinimas – verčiau jau savo asmeninių projektų įgyvendinimas sos-

tinės ir jos gyventojų sąskaita.
Ir jeigu iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad R. Šimašiaus prioritetai
kitokie, neapsigaukite – reklamos
ir kosmetinis remontas skirti ne
vilniečių gerovei, o R. Šimašiaus
politinei karjerai. „Obuolys nuo
obels netoli rieda“ – R. Šimašius
nuo A. Zuoko abejingumu vilniečių buičiai ir kasdienybei neatsilieka. Pavasarį darytas kosmetinis gatvių ir kiemų remontas jau
šį rudenį virsta duobėmis, brangiai kainavę dviračių takai jau dabar trupa. Savivaldybė padarė viską, kad nereikėtų statyti darželių,
atsisakė gyventojus skatinti dalyvauti gyvenamųjų namų renovacijos procese.
Bet blogiausia iliustracija – tai
vasaros karščiuose įvykęs Vilniaus
atliekų surinkimo sistemos perversmas. R. Šimašius žinojo, kad
sutrikimai – tikėtini. Buvo akivaizdu, kiek daug nepatenkintų
ir antra tiek – ne iki galo supratusių, kaip keičiasi atliekų surinkimas. Tačiau meras užsigeidė ir visai nebuvo svarbu, kaip tai paveiks
vilniečius – miestiečių interesai
kažkur žemai. Kuo viskas baigėsi? Sveikatos apsaugos ministerijos perspėjimu skelbti ekstremalią padėtį ir gyventojų protestais.
Žmonės yra nusipelnę kur kas
geriau negu vardan savo karjeros
miesto žmonių gerovę paaukoti
pasirengę politiniai karjeristai.
Todėl mes, socialdemokratai, siū-

Iliuzijos Europoje baigėsi,
metas atsitokėti ir Lietuvai

je turi siekti užtikrinti geresnes
gyvenimo sąlygas visiems, ir, pirmiausia, vaikams.

L

ietuvoje, panašu, dar tikima, kad politinė demokratija įmanoma, išvengiant rinkos ir kapitalo
priežiūros ir reguliavimo. Europa savo klaidas jau suprato: susitaikyti su laisvąją rinka tokia, kokia yra, negalima.
Dėl to sutarė spalio mėnesį Vilniuje vykusio, Socialdemokratų partijos organizuoto, Tarptautinio socialdemokratijos forumo dalyviai.
Socialdemokratijos DNR
nekinta
Nors pasigirsta abejonių, ar socialdemokratija apskritai turi ateitį,
kairiųjų vertybės kintančiame
pasaulyje kaip niekad aktualios

– į tai forume atkreipė dėmesį
Maria João Rodrigues, Socialistų ir demokratų frakcijos Europos Parlamente vicepirmininkė.
Ji priminė, kad socialdemokratijos DRN – aiškūs, nekintantys
dalykai. „Socialdemokratai – už
laisvę. Tačiau tam, kad laisvė būtų prieinama visiems, reikia užtikrinti lygybę. Tam, kad užtikrintume lygybę, reikia subalansuoti
visą sistemą taip, kad ji būtų teisinga. Jei susitaikysime su tokia
laisvąja rinka, kokia ji yra, teisybės nebus, lygybės visiems neužtikrinsime“, – pabrėžė M. J. Rodrigues.
Ji pažymėjo, kad socialdemokratai tiek nacionaliniame lygmenyje, tiek europiniame lygmeny-

Norima labai paprastų
sprendimų
Forumo svečiai svarstė, kad besikeičianti ekonomikos struktūra, skaitmenizacija, dirbtinis intelektas –
tai ir grėsmės, ir galimybės, nelygu, kokiu keliu suksime. Europos
Komisijos viceprezidentas Maroš
Šefčovič pripažino, kad nusivylimas demokratija, tradicinėmis politinėmis ideologijomis – suprantamas. „Kai gyventojai per krizę
praranda pajamas, santaupas, vėliau negali pasitikėti politiniu elitu, vyriausybe, valstybės institucijomis. Po tokios trauminės patirties
žmonėms norisi paprastų sprendimų, kuriuos ir siūlo populistai.
Laikai sunkūs ir socialdemokratai
moka labai didelę kainą“, – kalbėjo M. Šefčovič.
Diskusijų dalyviai atkeipė dėmesį į tai, kad europiečiai šiandien
jaučiasi nesaugūs: prie to prisidėjo migrantų krizė, daugelis svarsto, kaip nauja realybė pakeis darbo
rinką, miestą, kuriame gyvena, jų
vaikų ateitį.
M. Ševčovič, svarstydamas apie
socialdemokratų viziją Europai,
akcentavo, kad išeitis – jaunimas.

lome alternatyvą – skandinavišką
požiūrį į valdymą.
Skandinaviško požiūrio esmė –
centre yra žmogus. Miesto sėkmę
vertiname ne pagal skandalingus
paminėjimus užsienio žiniasklaidoje ir ne pagal paskubomis nulieto
asfalto ilgį. Kaip pagrindinis vertinimo kriterijus, ar miesto raida yra
sėkminga, yra miestiečių gyvenimo
kokybė. Kaip gerai veikia viešojo
transporto sistema? Ar pas gydytoją gali patekti be eilių? Ar miegamasis kvartalas – renovuotas, šviesus ir saugus? Darželiai ir mokyklos
– ar pakankamai arti ir nemokami? Užimtumas – ar miestas įtraukia į kultūrinį gyvenimą, ar palieka miestiečius prekybos centrams?
Šiuo metu einu Vilniaus vicemero pareigas, esu atsakingas už socialinius reikalus ir sveikatą, ir matau,
kad būtinas aktyvesnis savivaldybės dalyvavimas: palikti miestiečius ir jų problemas „savai eigai“
yra klaida.

Politiniai oponentai sako, kad
Vilnius turi spindėti, būti ryškus
ir įdomus – tik taip bus sėkmingas. Tačiau dabar sostinė „spindi“
savo kontrastais – 30 metrų nuo
savivaldybės dangoraižio žmonės
gyvena su lauko kanalizacija! Ir
ryškus Vilnius Europos kontekste
ne savo komfortu, ne žmonių gyvenimo kokybe, bet vienkartinėmis reklamomis.
Mes, socialdemokratai, matome kitokį Vilnių. Su greitu susisiekimu, lygiaverčiai geromis
mokyklomis, atnaujintais miegamaisiais kvartalais, saugų ir žalią.
Tai – lietuviško miesto vizija, kurią norime paskleisti po Lietuvą.
Padarysiu visą, ką galiu, kad
apie skandinavišką valdymo modelį išgirstų kuo daugiau vilniečių. Dabartinė merų praktika –
įvaizdis yra viskas – tikrai ne vienintelė įmanoma. Alternatyva
yra – ir tai mes, socialdemokratai!

„Siūlau labai paprastą motto – užtikrinkime, kad jauni žmonės šioje naujoje ekonomikoje būtų pajėgiausi dirbti, geriausiai išsilavinę.
Sukurkime tokią sistemą, kurioje kiekvienas žmogus galėtų įgyti
naujų įgūdžių, keisti savo profilį,
atnaujinti kompetencijas“.
Europos Komisijos viceprezidentas pabrėžė, kad, nepaisant BVP
augimo, realių atlyginimų didėjimas Europos Sąjungoje tesiekė 7-8
proc. „Žmonės jaučia, kad viskas
keičiasi, kad infrastruktūra gerėja,
bet jų asmeninės pajamos – ne. Ir
neaišku, kaip bus ateity. Taigi, turime orientuotis į jaunimą, labiausiai
kvalifikuotą jaunimą, kuris dirbs
ateityje“, – sakė M. Šefčovič.

mas. Estijos socialdemokratai švietimo sritį, pasak profesorės, laiko
„svarbiausiu skaitmeninio kapitalizmo varikliu“ ir sieks, kad kiekvienas vaikas turėtų geriausią išsilavinimą, atitinkantį jo talentus
ir galimybes. Kalbama apie švietimo reformą, kuri kiekvienam vaikui nuo pat pirmos klasės suteiktų individualų mokymosi planą.
„Kai kalbame apie pasaulinę finansų krizę, ją suprantame įvairiausiais aspektais. Estijoje ją vadinome ne krize, o galimybe atsikratyti pasenusių dalykų ir siekti
pažangesnių dalykų, vystyti skaitmeninę visuomenę. Tik apsišvietę
žmonės gali kontroliuoti šį naująjį pasaulį. Kaip jį kontroliuosime,
jei nesuprasime, kaip jis veikia? Socialdemokratai, spręsdami šiuos
klausimus, labai konfliktuoja su
verslo pasauliu. Jie pirmieji prakalbo apie tai, kad žmogaus teisės
naujajame pasaulyje svarbiausios ir
šioje kovoje reikia naujos lyderystės“, – minėjo M. Lauristin.

Estai panaikino vaikų skurdą
Marju Lauristin, Tartu universiteto profesorė, pirmoji atkurtos Estijos socialdemokratų partijos pirmininkė forume kalbėjo apie tai,
kad žmonės dažnai nesupranta,
kas yra socialdemokratija. Todėl
geriausia ne vien kalbėti ir aiškinti, o veikti. Štai, pavyzdžiui, Estijos valdantieji socialdemokratai
išsikėlė aiškų tikslą – panaikinti
vaikų skurdą, ir per ketverius metus išmokos vaikams buvo patrigubintos. Kaip nurodė M. Lauristin, išmokos skiriamos šeimoms,
kurios turi bent 3 vaikus ir siekia
500 eurų, o tai lygu minimaliam
atlyginimui.
Anot M. Lauristin, dabar Estijos socialdemokratų darbotvarkėje pagrindinis – švietimo klausi-

24 mln. skurstančių vaikų
Europos Parlamento narė, socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė
čia pat priminė, kad investicijos į
vaikus – prioritetas ir Europos
Parlamente. „Spaudžiame Europos Komisiją, kad ateinančių
7-erių metų biudžete būtų numatytos investicijos mūsų vaikams.
Prašome ne tiek ir daug – 10
mlrd. eurų. Oponentai krikščionys demokratai ir liberalai sako,
kad nereikia. Girdi, vaikų
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nieko negauna. Tuomet kodėl
jie turėtų mokėti? Neišsprendę
kokybės ir prieinamumo klausimų, mokestinės moralės nepadidinsime.
Bet mokesčiai nebūtinai turi
būti dideli. Mokesčiai pirmiausia turi būti teisingi. Nesvarbu
pajamų rūšis, pajamų mokestį turi mokėti nuo tiek, kiek uždirbi.
Dabar uždirbęs šimtą tūkstančių
iš darbo santykių, sumokėsi daug,
bet jei tie pinigai yra iš dividendų
– sumokėsi gerokai mažiau.

Mokesčiai nebūtinai turi
būti dideli. Mokesčiai
pirmiausia turi būti
teisingi
Jei Lietuvoje bus „du greičiai“
– mokantys mokesčius turės naudotis viešosiomis paslaugomis,
kurios neatitinka jų lūkesčių, o
nemokantys mokesčių tuos pinigus skirs privačioms paslaugoms
– turėsime padalytą Lietuvą. Vieni mėgausis savo susikurta gerove
ir privačiomis paslaugomis, o kiti bus įsiutę, kad turi mokėti mokesčius ir už tai nieko negauna.
– Daugelis paklaus, kas nustatys teisingo prisidėjimo prie
gerovės kūrimo ribas ir pasirūskurdą turi įveikti pačios nacionalinės valstybės. Tačiau kodėl
vienoje turtingiausių bendrijų
– Europos Sąjungoje – net 24
mln. vaikų skursta?“, – kalbėjo
V. Blinkevičiūtė.
Kodėl europiečiai šiandien
jaučiasi nusivylę, klausė ir forumo diskusijoje dalyvavęs Europos Komisijos narys, socialdemokratas Vytenis Andriukaitis. „Todėl, kad per mažai yra
socialinės Europos ir per mažai į kasdieninius skaudulius
reaguojančių europiečių. Europa šaukia visu balsu, kad taupymas, atlyginimų ir investicijų
karpymas nėra vienintelė priemonė išvengi finansinio eurokracho“, – sakė jis.
Kaip apibendrino Lietuvos
socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas,
akivaizdu, kad politinė demokratija neįmanoma be ekonominės demokratijos. „Besikeičianti ekonomikos struktūra,
skaitmenizacijos amžius, dirbtinis intelektas, ateisianti sintetinės biologijos era lemia arba
galimybes, arba grėsmes. Arba ir
tai, ir tai. Nenormalu, kai žmogaus gyvybę gelbstintys vaistai
prieinami už 500 tūkst. eurų.
Pavieniui šių problemų įveikti
negalime. Visa Europos Sąjunga vienu balsu turi kalbėti apie
visas šias problemas ir jas spręsti“, – apibendrino jis.
LSDP komunikacijos skyrius

pins, jog jis nebūtų neteisingas
tam tikrų žmonių atžvilgiu?
– Tai yra tam tikras pasaulėžiūros diktuojamas klausimas. Šiuo
metu mokestinė našta Lietuvos
gyventojams paskirstyta neteisingai. Kuo didesnės pajamos, tuo
mažesnius mokesčius sumoki. Tai
yra unikalu visoje Europos Sąjungoje. Tokia sistema neleidžia
net diskutuoti apie teisingumą.
Kitaip tariant, didžiausią naštą
neša tie, kurie gauna mažiausias
pajamas.
Šių dalykų sprendimas ir atsakymas į klausimą – kas yra teisinga ir kas ne – priklauso nuo pasaulėžiūros. Socialdemokratai turi savo požiūrį, liberalai –
savo, konservatoriai-krikdemai dar kitokį. Kiekviena politinė partija turi savo atsakymą ir būtent
jie rungiasi rinkimų metu,
kai yra teikiami siūlymai ir
žmonės pritaria, nes ir jie
panašiai mąsto. Socialdemokratai kalba apie solidarumą: prie gerovės kūrimo
turi prisidėti visi.

sistemą. Kas tai?
– Švietimo sistema Lietuvoje
nėra nemokama, korepetitorių
samdymas kainuoja ir ne visi ga-

Nelygybė yra
užprogramuojama dar
mokykloje. Tai negali
būti priimtina niekam

li sau tai leisti. Ugdymo sistema
netolygi, kelių greičių. Valstybinėse ugdymo įstaigose yra vykdomas rūšiavimas ir selekcija: įvairūs egzaminai, susirenkami ge-

riausi iš geriausių, mokykloms su
prastesniais rezultatais paliekami
prastesni mokiniai, tad mokyklų
tinklas – netolygus.
Lietuvos vaikai, dėl įvairiausių
priežasčių, gauna skirtingą išsilavinimą. Nelygybė yra užprogramuojama dar mokykloje. Tai negali būti priimtina niekam. Vaikai nėra kalti, kad jų tėvai yra silpnesni finansiškai. Arba dėl to, kad
politikai taip sugalvojo. Tai yra
moralės ir teisingumo klausimas.
Tai yra tikroji politika.
Tad, kalbant apie švietimo sistemą, turi būti užtikrintas kokybiškas ir prieinamas išsilavinimas visiems. Nesvarbu, ar tai

Švietimas – ne pagal
kišenę ar pažintis
– Vizijos dalyje, skirtoje švietimui, yra punktas
apie valstybinę universalią nemokamą švietimo
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kaimiška teritorija ar didmiestis, negali būti blogų mokyklų. Ir
tai principas – akmenyje iškaltas,
pavyzdžiui, Skandinavijoje. Mes
lygiuojamės į jos švietimo sistemą. Ne pagal kišenę ar pažintis,
o prieinama visiems – štai ką akcentuojame kalbėdami apie švietimo, sveikatos apsaugos sistemas, socialines paslaugas.
– Ši Vizija taps pagrindu įvairių rinkimų programoms. Kaip
ji bus pildoma konkrečiais pasiūlymais?
– Socialdemokratinė vizija –
tai koncepcija, ji apibrėžia principus. Vėliau konkrečios Vizijos
nuostatos bus plėtojamos, priklausomai nuo to, kokiems rinkimams ruošiamasi. Atsižvelgiant į
rinkimų tipą, nuostatos bus gryninamos, pateikiant atskirus siūlymus ir priemones.
Jei tai bus Europos Parlamento (EP) rinkimai, kalbėsime apie
tai, kokias iniciatyvas ir pozicijas
socialdemokratai palaikys EP. Jei
tai – savivaldos rinkimai, pateiksime konkrečias priemones, kaip
įgyvendinti nuostatas sveikatos
apsaugos srityje. Pavyzdžiui, kaip
bus užtikrinamas paslaugų prieinamumas ir kokybė, šeimos gydytojų tinklo plėtra. Šeimos gydytojai atsakingi ne tik už pirminį gydymą, bet atlieka ir profilaktikos,
prevencijos funkcijas. Šios paslaugos turi būti kuo arčiau gyventojų.
Tai yra tik vienas pavyzdys, tą patį
galime pritaikyti aibei kitų sričių,
konkretizuodami vizijos idėjas.

Dviguba pilietybė – daug vieno atvejo variantų

T

uo metu, kai Seime buvo
svarstoma dėl referendumo dėl dvigubos pilietybės rengimo tvarkos, spalio mėn. 10-11 d. Lietuvos socialdemokratų partija vykdė
vidinę apklausą „Ar pritariate
dvigubos pilietybės įteisinimui Lietuvos Respublikoje?“
Visuotinėje apklausoje dalyvavo 2793 partiečiai. 71 % apklaustųjų pasisakė už dvigubą
pilietybę, 29 % – prieš. Kadangi kitų metų gegužės mėnesį,
kartu su Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimais, rinksimės į referendumą dėl dvigubos pilietybės klausimo, yra
svarbu susipažinti su įvairiais
galimais pilietybės variantais,
nes kiekvienas siūlo skirtingus
teisių ir pareigų santykius.
Išsakytos įvairios pozicijos
Paskelbus apklausą, partiečiai aktyviai įsitraukė į diskusiją dėl to, ar yra
reikalinga dviguba pilietybė. Buvo
išsakytos įvairios nuomonės. Vieni sakė, kad, atsižvelgiant į tai, kad
Lietuva yra Europos Sąjungoje, lietuviškas pasas jau dabar gali atverti
nemažai durų ir antros pilietybės,
bent jau ES šalies narės, nereikia;
kiti teigė, kad dauguma išvykusių
iš Lietuvos padarė tai savo noru ir
jų negalima lyginti su tais, kurie išvyko iš Lietuvos iki 1990 metų kovo 11-osios ar buvo ištremti. Parti-

jos bičiuliai, kurie palaikė dvigubos
pilietybės idėją, klausė, kas nutiks
lietuviams po „Brexit“, jei nebus
pasiektas susitarimas tarp Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos,
sakė, kad emigravę žmonės turi turėti teisę į Lietuvos pilietybę, nes tokį gyvenimo sprendimą galėjo padiktuoti sudėtingos gyvenimo sąlygos. Dar kiti svarstė, kad dvigubą
pilietybę galėtų gauti tik tie asmenys, kurie gyvena Europos Sąjungos arba NATO šalyse.
Ką suteiktų dviguba
pilietybė?
Vykstant apklausai, partiečiams
taip pat kilo nemažai klausimų dėl
to, kokias teises ir pareigas turėtų
asmenys dvigubos pilietybės įteisinimo atveju: mokesčiai, tarnavimas Lietuvos kariuomenėje, galimybė gauti socialinę paramą ir t. t.
Partijos pirmininkas Gintautas
Paluckas teigė, kad „viena pilietybė, kurią mes visi turime, yra teisės ir pareigos, t. y. mes turime teisę balsuoti, turime teisę į socialines
garantijas, bet mes turime ir pareigą atlikti karinę tarnybą, mokėti
mokesčius ir pan. Kai mes kalbame apie dvigubą pilietybę, tai mes
turime teisę balsuoti, teisę į kažką,
bet kur yra pareigos? Kitose valstybėse tas balansas tarp teisių ir pareigų yra išlaikomas, o pas mus kalbama tik apie teises. Mano supratimu, negali būti dviejų rūšių piliety-

bės, o dabar siūloma būtent dviejų
rūšių pilietybė. Mes atsargiai žiūrime į šiuos siūlymus ir bandome išprovokuoti normalią, labai tvarkingą ir racionalią diskusiją apie teises
ir pareigas“.
Kai kurie bičiuliai mano, kad išvykusieji turėtų balsuoti ten, kur
gyvena ir moka mokesčius. Galimybę įgyvendinti tokį variantą suteikia airiškas dvigubos pilietybės
modelis.
Jei žmogaus, gimusio užsienyje
bent vienas iš tėvų yra Airijos pilietis, tokiu būdu ir jis įgyja teisę gauti
Airijos pilietybę, bet tuo pačiu gali
likti ir tos valstybės, kurioje gimė,
piliečiu, jei tik tai leidžia tos šalies
įstatymai. Tačiau, jei asmuo kaip
gyvenamąją vietą pasirenka ne Airiją, jis balsavimo teisės negauna –
pilietybės suteikimas yra simboliškas veiksmas, kuriuo valstybė parodo dėmesį savo gyventojams ir leidžia išlaikyti ryšį su tėvų ar senelių

gimimo vieta.
Kitas pavyzdys – Vokietija. Šioje valstybėje dvigubą pilietybę galima gauti jei: 1) esi ES šalies narės
arba buvusios Sovietų Sąjungos šalies pilietis; 2) esi iš šalies, kuri nesudaro sąlygų atsisakyti turimos pilietybės; 3) esi etninis vokietis; 4) vienas iš tėvų yra amerikietis/-ė (kitas
– vokietis/-ė); 5) gavai Vokietijos atsakingų institucijų leidimą išlaikyti
kitą pilietybę. Vokiškas modelis yra
selektyvesnis už airiškąjį.
Greitai laukia didelis ir sunkus
darbas apsispręsti, kokios dvigubos
pilietybės viziją mes norime įgyvendinti, o nusprendus – pasiekti, kad būtent mūsų siūlymas būtų
priimtas. Partijos viduje diskutuosime, siūlysime ir kartu judėsime
link sutarimo, kuris būtų priimtinas visiems.
LSDP komunikacijos skyrius
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Ar išsiderėsime didesnę ES paramą po 2020 m.
ir sustabdysime regionų atskirtį?

Rasa Budbergytė
Seimo narė, LSDP pirmininko
pavaduotoja

P

rognozuojama, kad po
2020 metų ketvirtadaliu
gali sumažėti Lietuvai skiriamos Europos Sąjungos regioninės plėtros ir sanglaudos
politikos lėšų. Šios lėšos yra tiesiogiai susijusios su naujų darbo vietų kūrimu ir regioninės
atskirties mažinimu.
Mūsų šaliai toks staigus europinės paramos sumažėjimas būtų
smūgis – šiuo metu sanglaudos politikos lėšos sudaro apie 70 proc. visų
Lietuvos viešųjų investicijų.
Tokie Europos Komisijos užmojai mažinti valstybei narei skiriamas ES lėšas yra inspiruoti Brexit
ir to, kad Lietuva pagal BVP santykį vienam gyventojui jau viršija 75
proc. ES vidurkio. Pastarasis dalykas reiškia, kad Lietuva bus priskiriama pereinamiesiems regionams,
tokiems kaip Suomija, Prancūzija ir
kitos išsivysčiusios šalys.
Vis dėlto finansavimas Lietuvai
ateityje priklausys ir nuo mūsų pastangų įtikinti Briuselio biurokratus
tuo, kad šalyje turime du skirtingus
regionus – Vilniaus apskritį, kurios
išsivystymas siekia 109 proc. ES vidurkio, ir likusią Lietuvą – 62 proc.
ES vidurkio.
Derybos dar tik prasideda, galutiniai sprendimai gali nusikelti net į
2020 metus, jeigu nepavyks pasiekti
susitarimo kitų metų pradžioje. Nesėkminga derybų baigtis pristabdytų mūsų regionų plėtrą ir didintų
žmonių tikimybę pakliūti į „mažų
algų arba vidutinių pajamų spąstus“,
o tai spartintų emigracijos tempus.
Tiesa, ūkininkų tiesioginės išmokos simboliškai didės, bet siūloma
drastiškai mažinti lėšas kaimo plėt-

rai – net 26 proc. Negana to, Lietuvai pasiūlytas griežtesnis paramos
dydžio ribojimas – iki 1,55 proc. šalies BVP. Ši sumažinta paramos riba pasiūlyta, siekiant išvengti mūsų
ekonomikai gręsiančio perkaitimo.
Ekspertai pastebi, kad Lietuva ir
kitos Rytų ir Centrinės Europos šalys yra pasiekusios didelę pažangą.
Ne paslaptis, kad Lenkija ir Vengrija dėl savo kai kurios per daug nuo
ES sutarties dalykų „nepriklausomos“ politikos yra užsitraukę tam
tikrą nemalonę, galbūt kartu ir mus,
nors ir niekuo dėtus, tempia su savimi. Pietų Europa iki šiol demonstruoja mažiau pažangos, nepaisant
to, lėšų gali gauti daugiau. Reikia tikėtis, kad šie ekspertų spėjimai, liks
tik gandais.

70
%
visų Lietuvos viešųjų

investicijų – ES lėšos

Nerimą kelia ne vien galinti stipriai sumažėti ES finansinė parama, tačiau ir tai, kad Lietuva iki
šiol nesugeba efektyviai pasinaudoti skiriamomis lėšomis. Remiantis Europos Komisijos duomenimis, Lietuva gavo gerokai
mažiau grąžos iš Bendrijos biudžeto, vertinant šalių pajamų ir
išlaidų rodiklius, nei kaimyninė
Lenkija ar Rumunija. Pavyzdžiui,
2016 m. Lenkijos grąža siekė 7
mlrd. eurų, Rumunijos – 6 mlrd.,
Graikijos – 4 mlrd., Lietuvos – tik
1,14 mlrd. eurų.
Vėluojame, o juk iki 2020 metų turi būti patvirtinti projektai,
įvykyti viešųjų pirkimų konkursai ir visas finansavimas paskirstytas, todėl lėšas gali tekti ne investuoti, o tiesiog įsisavinti. Finansų
ministerijos oficialiais duomenimis, iki 2018 m. iš 6,7 mlrd. eurų
ES finansinės paramos lėšų (dabartinio laikotarpio) Lietuvai išmokėta tik šiek tiek daugiau nei
1 mlrd. eurų, o tai yra tik apie 24
proc. visos numatytos sumos. Ne-

paisydama to, finansų ministerija
tikisi, kad Lietuvai skirti 6,7 mlrd.
eurų bus efektyviai investuoti ir
sukurs 12,6 mlrd. eurų bendrojo
vidaus produkto, ir, net nedarant
jokių reformų, iki 2023 metų bus
pasiekti ženklūs socialiniai-ekonominiai pokyčiai.
Didžiausią sumą šių lėšų planuojama skirti energijos vartojimo
efektyvumo didinimui, o mokslo
ir inovacijų vystymui ir socialinės
atskirties mažinimui – dvigubai
mažiau. Tai reiškia, kad neturime
rimtų ambicijų kurti gerovės valstybę, o rūpinimasis realių skirtumų mažinimu regionuose yra tik
gražūs žodžiai.
Nors iki šiol Lietuvai skirti europiniai pinigai turėjo pagerinti kiekvieno šalies gyventojo gyvenimo
sąlygas ir atnešti reikšmingą kokybinį proveržį ekonomikoje bei
sumažinti gręsiančią regioninę atskirtį, to pasiekti, deja, vis dar nepavyksta. 2014-2020 m. ES fondų
lėšų poveikio Lietuvos apskričių

nei ir socialinei plėtrai, didesnės teritorinės sanglaudos, matuojamos
pagal BVP kiekio vienam gyventojui rodiklį, finansinė parama nepaskatins. Priešingai, yra prognozuojama, kad pagal pagrindinius
ekonominius veiksnius (investicijas, žmogiškąjį kapitalą, technologinę pažangą) pirmaujančioms Vilniaus, Kauno, Klaipėdos apskritims
teks didesnė lėšų dalis, todėl ir poveikis bus didesnis, o tai toliau prisidės prie regioninių skirtumų didėjimo. 2023 m. Vilniaus apskrities priartėjimas prie ES vidurkio
bus didesnis nei likusios Lietuvos.
Kaip teisingai yra pastebėjusi EBPO, regioniniai finansiniai pervedimai yra nepakankama sąlyga paskatinti regioninių skirtumų mažėjimą. Lietuvos perėjimą iš vidutinių į aukštesnių pajamų valstybių gretas gali užtikrinti tik perėjimas į aukštesnės pridėtinės vertės
ekonomiką, todėl po 2020 m. bus
gyvybiškai svarbu pagerinti ūkio
efektyvumą lemiančius rodiklius

(darbo rinkos efektyvumo, technologinio pasirengimo, suaugusiųjų
perkvalifikavimo). Regioninės spe– ketvirtadaliu
cializacijos išgryninimas ir įgalinimas turi būti paremtas reikiamomis
mažiau ES paramos
kompetencijomis ir finansiniais išplėtrai analizė atskleidė, kad, ne- tekliais. Reikia keisti ir ES lėšų inpaisant teigiamos įtakos ekonomi- vestavimo struktūrą, ir jų paskirs-

2020 m.

tymo metodiką. Vargu, ar investicijos vien į socialinės-fizinės viešosios infrastruktūros gerinimą, klojant trinkeles naujiems pėsčiųjų takams ar statant arenų kompleksus,
padės pasiekti ekonominį proveržį
ir sukurti naujas darbo vietas ištuštėjusiuose šalies regionuose. Kol kas
niekuo nesiskiriame nuo Portugalijos, kuri, skirtingai nei Airija, didžiulę dalį ES investicijų skyrė keliams, vietoj to, kad vystytų mokslą ir inovacijas.

Turime du skirtingus
regionus – Vilniaus
apskritį, kurios
išsivystymas siekia

109% ES vidurkio,
ir likusią Lietuvą –
62% ES vidurkio.
Lietuva tik keliolika procentų ES
lėšų skiria ekonomikos ir verslo sąlygų gerinimui, o tai tik dar kartą
patvirtina, kad greitos pažangos neverta tikėtis. Viena vertus, palankiai
vertinu Finansų ministerijos iniciatyvą skirstyti Lietuvą į du atskirus
(NUTS) regionus, siekiant sustabdyti drastišką sanglaudos lėšų mažinimą, nes ekonominis išsivystymas
ir vienam gyventojui tenkanti bendrojo vidaus produkto dalis skiriasi
Lietuvos didžiuosiuose miestuose ir
regionuose. Kita vertus, jeigu ir pavyks išsiderėti didesnę finansinę paramą iš ES, nežinia, ar šios lėšos bus
panaudotos ne tik šaligatvių klojimui ir parkų sodinimui, sukuriant
tik laikinas darbo vietas.
Taigi, jau prieš derantis dėl didesnės ES paramos, būtina turėti aiškius prioritetus, kaip žadame, pasitelkdami sanglaudos politiką, pasiekti greitesnį regionų augimą, o tai reikštų ir mažesnį vaikų skurdą, didesnę darbo kokybę,
mažėjantį „neturtingų pensininkų“ skaičių.

Kad tyloje ir tamsoje atsirastų žodžiai ir vaizdai

Raminta Popovienė
Seimo narė, LSDP pirmininko
pavaduotoja

Klausos negalią turintiems –
tik 5 proc. pritaikytų laidų
Ar kada nors bandėte žiūrėti televizorių, išjungus garsą. Jei pabandytumėte tai padaryti, suprastumėte,
kaip jaučiasi kurtieji, žiūrėdami kino filmą ar kasdien transliuojamas
žinių laidas. Panašiai jaučiasi ir regos
negalią turintys žmonės, kai jiems
nėra įgarsinamos nebylios scenos.
Lietuvoje gyvena apie 6 tūkstan-

čius visiškai negirdinčių ir 40 tūkstančių neprigirdinčių žmonių. Regėjimo negalią turinčių žmonių taip
pat daug: vien Aklųjų ir silpnaregių
draugija vienija apie 15 tūkstančių
narių, o didesnių ar mažesnių regėjimo problemų turinčių yra kur kas
daugiau. Kokias galimybes gauti informaciją turi šie žmonės?
Šiuo metu visuomeninio transliuotojo – LRT televizijos – paslaugų nepakanka klausos ir regos
negalią turintiems asmenims, nes
neužtikrinamos jų, kaip lygiaverčių
visuomenės narių, galimybės gauti
juos dominantį naujausią informacinio pobūdžio televizijos programų turinį.
Žmonės su klausos negalia dabar
gali suprasti tik kiek daugiau nei 5
proc. LRT televizijos programų. O

norėtų kur kas daugiau ir išsamesnės informacijos – naujienų laidų,
politinių diskusijų, pažintinių, publicistinių, istorinių, vaikams skirtų
ir kitų laidų. Pagal pateiktus LRT
duomenis, 2018 m. transliuojamų
originalios produkcijos programų
su subtitrais yra 5,8 proc. (330 val.
per metus), su vertimu į lietuvių
gestų kalbą – 5,4 proc. (310 val. per
metus).
Pritaikytų regos negalią turintiems asmenims laidų iš viso nėra.
Nekalbame apie tai, kad visą visuomeninio transliuotojo produkciją reikėtų pritaikyti regos negalią
turintiems asmenims. Tačiau, kaip
teigia patys neįgalieji, jie negali ,,pamatyti“ meninių, dokumentinių ar
animacinių filmų, kuriuose „daugiau kalba vaizdai“, nors technolo-

giniai sprendimai jau leidžia naudoti akustinį vaizdų aprašymą ir tokiu
būdu rodomus vaizdus perteikti į
kalbą. Norint suprasti kaip praktikoje tai veikia, rekomenduojama
pažiūrėti nacionalinio transliuotojo
mediatekoje esantį vienintelį žmonėms su regos negalia pritaikytą filmą „Gražuolė“ (filmas regos negalią turintiems asmenims pritaikytas
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentų ir dėstytojos dr. Lauros Niedzviegienės
iniciatyva ir lėšomis).

nių ar kultūros programų su subtitrais trukmė eteryje siekia nuo
20 iki 100 proc. viso transliavimo
laiko, verčiamų į gestų kalbą nuo
2 iki 20 proc., o 3-20 proc. transliuojamų televizijos programų yra
su akustiniu vaizdo aprašymu, t.
y. pritaikytos regos negalią turintiems asmenims. Įpareigojimai
vykdyti nustatytus televizijos
programų prieinamumo žmonėms su negalia reikalavimus paprastai taikomi ir visuomeniniams, ir komerciniams transliuotojams. Vis dėlto visuomeniniams transliuotojams nustatomi
Kitose valstybėse neįgaliesiems pritaikoma iki
griežtesni reikalavimai. Seimo
100 proc. programų
kanceliarijos Informacijos ir koIšanalizavus statistiką, paaiškėjo, munikacijos departamento Tyrikad Europos Sąjungos šalyse in- mų skyriaus atliktas tyrimas
formacinių, meno, dokumenti- apie Europos Sąjungos šalių

Frakcijos naujienos

Socialdemokratų frakcijos darbai

O

pozicinė Socialdemokratų partijos frakcija, susiformavo prieš
metus – 2017 m. lapkričio
mėnesį. Pasitraukus daliai
ankstesnės frakcijos narių,
Seimo LSDP frakcijos nariais liko Juozas OLEKAS,
Julius SABATAUSKAS, Rasa BUDBERGYTĖ, Algirdas
SYSAS, Raminta POPOVIENĖ, Algimantas SALAMAKINAS, o prie frakcijos naujai
ir sėkmingai prisijungė Dovilė ŠAKALIENĖ ir Linas BALSYS. Frakcija pasiskelbė opozicine ir per metus nuveikė
nemažai darbų. Seimui pateikta keliasdešimt įstatymų projektų ir pataisų. Iš jų
reikšmingiausi:
• Visiems biudžetininkams
algos turi būti padidintos 20
proc. Dabar biudžetinių įstaigų
darbuotojai – kultūros, socialinio, švietimo sektorių darbuotojai, valstybės tarnautojai –tebegauna per krizę apkarpytus atlyginimus. Dabartinė valdžia tik
atskiroms grupėms – prokurorams, kai kuriems pareigūnams
– algas padidino šimtais ar net
tūkstančiais eurų. Socialdemokratai pateikė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo priedų pakeitimo projektą, kuriuo
remiantis atlyginimai padidėtų
visiems tolygiai, neprivilegijuojant nei vienos grupės.
• Turčių mokestis. Socialdemokratai pateikė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektą, siūlydami progresinius gyventojų pajamų mokesčio tarifus. Įstatymo projekte numatomi keturi gyventojų pajamų mokesčio tarifai, kurie leistų didesnes pajamas gaunantiems asmenims labiau prisidėti prie visuomenės gerovės. O dabar yra netgi
atvirkščiai, mūsų mokesčiai yra
regresiniai – t. y. mažesnes pajamas gaunantys gyventojai sumoka daugiau mokesčių.
visuomeninių transliuotojų paslaugų pritaikymą klausos ir regos
negalią turintiems asmenims parodė, kad kai kuriose Europos Sąjungos šalyse konkretūs televizijos programų prieinamumą didinančių priemonių taikymo rodikliai, išreikšti televizijos programų
valandomis arba procentais, įtvir-

• PVM tarifas turi būti sumažintas ne tik centriniam šildymui, bet ir malkoms ir biokurui. Dar metų pradžioje socialdemokratai Seimui pateikė siūlymą mažinti PVM tarifą, siekiant kompensuoti vis didėjančias šildymo išlaidas ne vien išskirtinai besinaudojantiems centriniu šildymu, bet ir besikūrenantiems malkomis ir biokuru.
O Vyriausybė tik šį rudenį sunerimo dėl brangstančio šildymo ir

pateikė savo siūlymą – sumažinti
PVM tarifą malkoms. Akivaizdu, bandoma išvengti socialiai
jautrių ir teisingų socialdemokratų projektų svarstymo ir teikiami alternatyvūs, šiek tiek pakeisti projektai.

Miškų įstatymo pataisas registravo frakcijos narys, reaguodamas į beatodairišką miškų kirtimą, ypač po Vyriausybės sprendimo padidinti Lietuvoje kertamų miškų plotus.

• Antstolių pelnai neturi
augti skolininkų sąskaita. Socialdemokratai teikė Civilinio
proceso kodekso pataisas, kurios
apribotų antstolių išieškomas
sumas. Su Teisingumo ministe-

rija ruošiamos pataisos antstolių apetitui suvaldyti – nustatyti vienodą būtinųjų išlaidų dydį
(iki 10 eurų) ir mažas skolas perduoti administruoti valstybei.
Kol kas akis bado tokios priešpriešos: iš vienos pusės 300 000
paprastų žmonių, kuriuos slegia
skolos, iš kitos – apie šimtas teisininkų, uždirbančių 15 milijonų eurų per metus, t. y. kiekvienas atskirai –daugiau nei šalies
prezidentė.

• Kiekvieno piliečio teisė
kreiptis į Konstitucinį teismą.
Frakcija pasiūlė Konstitucijos
straipsnių pakeitimus, numatančius, kad kiekvienas žmogus,
o ne tik Seimo nariai ar institu• Parama jaunoms šeimoms,
cijos galėtų kreiptis į Konstitucinį teismą. Šiam siūlymui Sei- norinčioms įsigyti būstą. Tai
mas jau pritarė ir po pateikimo, viena iš trijų idėjų Lietuvai. Soir po svarstymo. Beliko priimti. cialdemokratai Seime registravo
siūlymą nediskriminuoti jaunų
• Riboti plynus kirtimus sau- šeimų pagal gyvenamą vietą ir
gomose teritorijose – tokias valstybės paramą – sumažintą
cijos kreipėsi dėl didesnio informacijos prieinamumo, Kultūros
komitete inicijavau darbo grupę,
kurioje, dirbdami kartu su neįgaliųjų organizacijomis ir kitomis
institucijomis, parengėme LRT
įstatymo projekto pataisas. JoIniciatyva Seime gimė po
neįgaliųjų kreipimosi
se siūloma nustatyti, kad visuoKai kurčiųjų ir aklųjų organiza- meninis transliuotojas televizijos
programas turi pritaikyti klausos
ir regos negalią turintiems asmenims. Tokių televizijos programų
transliacijų, kurių kartojimas neįskaičiuojamas į klausos ir regos
negalią turintiems asmenims pritaikytų programų transliavimo
laiką, trukmė turėtų sudaryti:
1) programos su lietuviškais
subtitrais – ne mažiau kaip 50
procentų viso transliavimo laiko;
2) programos, verčiamos į lietuvių gestų kalbą, – ne mažiau
tinti įstatymuose. Kai kurių valstybių įstatymuose numatyta, kad
šiuos rodiklius turi nustatyti tam
tikros transliuotojų veiklos priežiūros institucijos arba Vyriausybė.

PVM tarifą – suteikti jaunoms
šeimoms, įsigyjančioms būstą
bet kuriame Lietuvos regione.
Valstiečiai pateikė ir Seime priėmė savo alternatyvų projektą,
pagal kurį paramą skiriama tik
tam tikruose regionuose būstą
perkančioms šeimoms. Deja, realybė tokia, kad žmonės kuriasi
ten, kur yra darbo, o tai reiškia,
kad paramos daugiausia kreipiasi
jaunos šeimos iš Vilniaus, Kauno
ir Klaipėdos rajonų. Kyla klausi-

mas, ar tai galima vadinti regionų politika?
• Rezidentams algos turi būti
padidintos 30 proc., kaip ir kitiems medikams, antraip Lietuva rengs gydytojus kitoms valstybėms. Frakcija Seimui pateikė
Medicinos praktikos įstatymo
projektą dėl rezidentų atlyginimų didinimo, tačiau valdantieji
vėlgi pateikė ir Seime priėmė pačių parengtą įstatymo projektą,
kuriame numatyta kur kas mažiau kelti medikų algas nei jiems
buvo žadėta.
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ria būtų suteikta teisė išlaikyti
pilietybę Lietuvoje gimusiems
vaikams, kuriuos įvaikina užsienio piliečiai, susituokdami su jų
lietuviu motina arba tėvu, arba
tais atvejais, kai likusius be globos vaikus įvaikina užsienio piliečių šeimos.
• Žmonėms su negalia turi
būti užtikrinta galimybė gauti
informaciją. Socialdemokratų
pateiktu įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad visuomeninis transliuotojas – LRT televizijos programas pritaikytų klausos ir regos negalią turintiems asmenims. Tokių programų transliavimo laiko trukmė turėtų sudaryti: 1) programų su lietuviškais subtitrais – ne mažiau kaip
50 proc. viso transliavimo laiko;
2) programų, verčiamų į lietuvių
gestų kalbą, – ne mažiau kaip
20 proc. viso transliavimo laiko;
3) programų, pritaikytų regos
negalią turintiems asmenims,
– ne mažiau kaip 10 proc. viso
transliavimo laiko.
• Žiaurus elgesys su gyvūnais
negali būti toleruojamas. Seimas po pateikimo pritarė socialdemokratų frakcijos narių pateiktoms įstatymų pataisoms,
kuriomis siūloma ne tik griežtinti bausmes už žiaurų elgesį su
gyvūnais, bet ir uždrausti skriaudikams laikyti gyvūnus, įpareigoti juos dalyvauti smurtinio elgesio pataisos programose; žiaurus elgesys su gyvūnu laikomas
ir laukinių gyvūnų išnaudojimas cirke.

• Išsaugoti pilietybę įvaikintiems Lietuvos piliečiams. Socialdemokratų frakcija pasiūlė
Pilietybės įstatymo pataisą, ku-

• Pradinukų tėvų teisė prižiūrėti vaikus karantino metu
ir gauti išmokas. Seimo socialdemokratai pasiūlė, kad pradinių klasių vaikus, kai mokyklose
paskelbiamas karantinas dėl epidemijos, galėtų prižiūrėti vienas
iš jų tėvų ar globėjų pagal Ligos
ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Ligi šiol tokią teisę turėjo tik ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai. Seimas po pateikimo tam pritarė.

kaip 20 procentų viso transliavimo laiko;
3) programos, pritaikytos regos negalią turintiems asmenims, – ne mažiau kaip 10 procentų viso transliavimo laiko.
Šių rodiklių būtų siekiama palaipsniui, kasmet didinant neįgaliesiems pritaikytų laidų kiekį:
1) programų su lietuviškais subtitrais transliavimo laikas kiekvienais metais būtų ilginamas ne
mažiau kaip 5 procentais;
2) programų, verčiamų į gestų
kalbą, transliavimo laikas kiekvienais metais būtų ilginamas ne
mažiau kaip vienu procentu;
3) programų, pritaikytų regos
negalią turintiems asmenims,
transliavimo trukmė kiekvienais
metais būtų ilginama ne mažiau
kaip 0,5 procento.
Lietuva yra įsipareigojusi įgy-

vendinti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Konvencijoje nurodoma,
kad ,,Valstybės, šios Konvencijos Šalys, siekdamos, kad neįgalieji galėtų gyventi savarankiškai ir visapusiškai dalyvauti
visose gyvenimo srityse, imasi
atitinkamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliesiems lygiai su
kitais asmenimis fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir
ryšių, įskaitant informacijos ir
ryšių technologijų bei sistemų,
taip pat kitų visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumą“.
Seimas, svarstydamas teikiamas pataisas, turėtų įvertinti
Jungtinių Tautų organizacijos
poziciją ir realias, dabar esančias, neįgaliųjų asmenų galimybes gauti informaciją.

6

Socialinė politika

Mes – socialinis skydas Lietuvai ir Europai
Vilija Blinkevičiūtė
LSDP pirmininko pavaduotoja,
Europos Parlamento Moterų teisių ir
lyčių lygybės komiteto pirmininkė

T

V reportažas suglumina.
Veiksmas vyksta vieno
rajono savivaldybėje.

Gyvenvietė. 7 kilometrai nuo rajono centro. Buvusios mokyklos
bendrabutis pertvarkytas į puikius
socialinius būstus. Didžioji dalis lėšų iš 0,5 milijono eurų – ES parama. Rajono valdžia tik per vargus
randa norinčių apsigyventi šiuose
butuose, nors eilė socialiniam būstui gauti didelė.
Ir rajono meras, dešinysis politikas, pratrūksta (tiksli citata):
„Mes nesuprantam, ko norim.
Mes esam jau išpuikę nuo begalybės lengvatų, nuo begalybės
pašalpų, nuo begalybės valdžios
sudarytų sąlygų, kad mes galim
naudotis viskuo. Atsisakyti gy-

venti tokiame bute yra nuodėmė.“
Ir pasiūlo išbraukti iš laukiančiųjų socialinio būsto eilės visus, kurie
atsisakė valdžios pasiūlymo.
Reportažo pabaiga.
Čia kur toks rojus, kuriame
skurstantieji yra išpuikę iki begalybės (visi iki vieno?) ir valdžios
apkamšyti pūkinėmis pagalvėmis?
Lietuvoje? Čia tiek daug socialinių paslaugų ir paramos neįgaliesiems, vienišoms mamos ir tėčiams,
čia taip smarkiai rūpinamasi visais
vaikais ir senoliais, kad jau dar daugiau norėti yra nuodėmė? Ir visa tai
Lietuvoje, kurioje turtinė ir pajamų
nelybė, skurdas ir atskirtis – vieni
didžiausių ES?
Toks valdžios ir politikų požiūris, šiuo atveju nuskambėjęs iš rajono mero lūpų, privedė Europą
prie socialinio liepto galo. Lietuvą – taip pat. Užtenka paminėti,
kad Lietuvoje skursta kas ketvirtas
vaikas, o visoje ES – apie 25 milijonai vaikų.
Iiliuzijos Europoje, kad laisvoji
rinka išspręs visas žmonių problemas, jau baigėsi. Praėjusiais metais
Gioteborge ES institucijos, profesinės sąjungos sutarė, kad būtina
vykdyti Socialinių teisių ramsčio
politiką. Aiškiai pasakyta, kad ne-

bus socialinės Europos – neliks ir
Europos Sąjungos. Didžiąja dalimi toks dėmesys socialinei politikai – Europos socialdemokratų nuopelnas. Socialdemokratai
grįžta į aiškios kairiosios politikos kelią.
Ką siūlo Europos socialdemokratai? Paminėsiu tik kelis siūlymus ir veiklos kryptis socialinio
teisingumo srityje.
ES turėtų priimti ambicingą
Nulinio skurdo planą, skirtą perpus sumažinti skurdą iki 2030 metų ir panaikinti skurdą iki 2050
metų. Būtina, kad valstybės narės
nustatytų pakankamas minimalių pajamų sistemas, skirtas žmonėms, gyvenantiems žemiau skurdo rizikos ribos. Nei senatvės pensija, nei minimalus atlyginimas negali būti mažesni už skurdo ribą.
Vienas iš pagrindinių siūlymų
– Europos vaikų garantija, kuri
leistų vaikams vaduotis iš skurdo
jau ankstyvoje vaikystėje ir padėtų suteikti lygias galimybes įgyti
ne tik nemokamą, bet ir kokybišką išsimokslinimą, gauti kokybiškas sveikatos ir priežiūros paslaugas, turėti tinkamą būstą ir tinkamai maitintis. Išskirtinis dėmesys
– vienišoms mamoms ir tėčiams,

auginantiems vaikus.
Tai reiškia, kad būtina sukurti
ambicingesnę darbo ir asmeninio, šeimos gyvenimo pusiausvyrą užtikrinančią politiką: lanksčios motinystės, tėvystės, tėvų ir
slaugytojų atostogos; nebrangios,
aukštos kokybės priežiūros paslaugos vaikams ir negalintiems
savimi pasirūpinti žmonėms. Tai
vienintelis būdas iš tiesų skatinti
ir užtikrinti lygias moterų teises,
atlyginimus ir pensijas, taip pat
tėvų lygiateisišką dalyvavimą šeimos gyvenime. Tai reiškia ir moterų sveikatos bei reprodukcinių
teisių skatinimą, įskaitant galimybę visoje ES moterims teikti
saugų ir teisėtą abortą.
Būtina priimti bendrą visai ES
direktyvą dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų visų formų darbui. Europoje turi būti uždrausta nulinių valandų darbo sutartis. Laikas grįžti prie reikalavimo,
kad darbo diena neturėtų trukti
ilgiau kaip 8 valandas.
Socialdemokratai siūlo mažinti per didelę (ir vis didėjančią) pajamų nelygybę, įvedant progresinius, kapitalo, turto mokesčius labiausiai pasiturintiesiems.
Dalis išvardintų pasiūlymų jau

Kas apgins socialinius darbuotojus?

J

au tampa gražia tradicija mūsų partijos europarlamentarų organizuojamos konferencijos bičiuliams. Praėjusiais
metais susirinko mūsų seniūnai, šiemet – socialiniai
darbuotojai. Į Bistrampolio
dvarą atvyko net 300 socialinių darbuotojų iš visos Lietuvos!
Socialinių darbuotojų darbas
kaimuose, miesteliuose ir miestuose – neįkainojamas. Ant jų
pečių visu svoriu gula atskirties,
nelygybės, skurdo pasekmės –
visa skaudi realybė, kuri ne visiems matoma iš aukštų Vil-

niaus bokštų.
Lietuva ir visa Europa sensta. Ateityje reikės vis daugiau
socialinių paslaugų ir pagyvenusiems žmonėms, ir neįgaliesiems. Tai reiškia, kad socialinių darbuotojų poreikis tik didės. Tačiau jau šiandien Lietuvoje trūksta daugiau kaip 1000
socialinių darbuotų. Deja, bet
socialinių darbuotojų atlyginimai nedideli, o reikalavimai ir
atsakomybė – milžiniški. Ne visada socialiniams darbuotojams
sudaromos ir tinkamos bei saugios darbo sąlygos. Tai nenormalu. Kas apgins socialinius
darbuotojus?
Nenuostabu, kad Lietuvos

rinti darbą ir šeimos interesus,
mano pasiūlytą Vaikų garantijos iniciatyvą.
Dėkoju LSDP Tarybos sekresocialdemokratų pirmininko
Gintauto Palucko siūlymas so- toriato darbuotojams už bencialiniams darbuotojams nu- drą darbą, organizuojant konfestatyti 4 darbo dienų savaitę (o
mokėti už 5) sulaukė audringų
plojimų.
Savo siūlymus taip pat pateikė
Socialinių darbuotojų asociacijos tarybos narė Janina Šokaitienė, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas, LR Seimo
narys Algirdas Sysas, kiti konferencijos dalyviai.
Džiaugiuosi, kad kalbėjomės
viena kalba. Žmonių kalba. Ir
apie Lietuvą, ir apie Europos
Parlamente svarstomus teisės
aktus dėl nelygybės, atskirties
mažinimo, dėl galimybių de-

svarstomi Europos Parlamente,
tačiau pasiekti sprendimus lengva nebus. Tai puikiai iliustruoja mano pasiūlyta Europos vaikų
garantijos iniciatyva, kuriai priešinasi krikščionys demokratai ir
liberalai. Priešinamasi ir mūsų
siūlymui ateinančių 7-erių metų
ES biudžete numatyti konkrečias
investicijas į mūsų vaikus – 10 milijardų eurų.
Europos Parlamento dešiniesiems, kaip ir tam rajono savivaldybės merui, atrodo, kad socialinės pagalbos vaikams ir šeimoms
yra per daug.
Džiaugiuosi, kad aiškūs socialiniai sprendimai numatyti mūsų,
Lietuvos socialdemokratų partijos, vizijoje iki 2024 metų. Universali nacionalinė senatvės pensija, adekvačios ir ilgalaikės nedarbo išmokos, didesnė piniginė
parama šeimoms ir ypatingai vaikams, socialinių paslaugų plėtra
– tai tik dalis priemonių įveikti
skurdą ir socialinę atskirtį.
Einame vienintele teisinga
kryptimi. Einame kartu su Europos socialdemokratais. Tik mes
visi kartu galime sukurti ir išlaikyti socialinį skydą. Ir Lietuvoje,
ir Europoje.

renciją, o Lietuvos socialiniams
darbuotojams – už atkaklumą
ir atsidavimą.
Vilija Blinkevičiūtė

Kodėl moterys turi dirbti du mėnesius per metus už dyką?
Orinta Leiputė
LSDMS pirmininkė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

M

es nuolat kalbame
apie vyrų ir moterų
atlyginimų skirtumus. Beveik visose pasaulio
šalyse vidutinis vyrų atlyginimas yra didesnis už moterų.
Paprastai moterys dirba prasčiau apmokamus darbus arba užima žemesnes pareigas.

Labai nedaug moterų eina vadovaujamas pareigas ir, apskritai, istoriniu požiūriu – visada moterys turėjo prastesnes karjeros galimybes
nei vyrai. Moterų profesinėje karjeroje daug dažniau pasitaiko pertrūkiai, kuriuos lemia vaikų auginimas, ligos, o vėliau ir senų tėvų slauga. Geriau apmokamų vadovaujamojo pobūdžio darbų ypač vengia
mamos, nes tokiam darbui reikia
daug laiko ir energijos ir jį sunku
derinti su šeimos gyvenimu. Kartais, net jeigu moteris ir turi galimybę rinktis tarp geriau apmokamo darbo, bet toliau namų ir prasčiau apmokamo darbo, bet arčiau
namų – moteris pasirenka pastarąjį. Paprastai moteris galvoja dar

ir apie tai, kad galėtų per pietų pertrauką parbėgti iki namų, pamaitinti iš mokyklos parėjusius vaikus ir vėl grįžti į darbą, skaičiuoja
laiko sąnaudas kelionei, kvalifikacijos kėlimui ir kitiems dalykams,
kurie „atima“ laiką iš šeimos. Darbo pasirinkimą lemia ir tokie dalykai kaip: ar išvystyta savivaldybėje viešojo transporto sistema, ar
šeima turi vieną ar du automobilius, ir pan.
Kiekviena darbo vieta turi tam
tikrą vertę rinkoje. Profesijos pasirinkimas lemia ir atlygio dydį.
Deja, vis dar yra labai ryškus darbų skirstymas į vyriškus ir moteriškus. Moterys daugiausia dirba švietimo, kultūros, socialinių,
sveikatos paslaugų srityse, o ten –

tradiciškai atlyginimai mažesni.
Kita vertus, vyrai paprastai atkakliau derasi dėl įdarbinimo sąlygų,
o moterys linkusios sutikti su siūloma alga, nesiderėti.
Statistikos departamento duomenimis, didžiausi atlyginimų
skirtumai stebimi finansų ir draudimo sektoriuje (38,3 proc.), beveik trečdaliu mažesnį atlyginimą
moterys gauna informacijos ir ryšių, žmonių sveikatos priežiūros ir
socialinio sektoriaus srityse. Mažiausi skirtumai fiksuojami statybų ir švietimo sektoriuose, kur jie
neviršija trijų procentų. Po šios informacijos paskelbimo teko skaityti komentarus, kad tai yra nesąmonė, nes draudimo agentų uždarbis
priklauso nuo sutarčių kiekio ir

vertės, tačiau komentatorius turbūt neįvertino, kad skaičiuojami
vyrų ir moterų atlyginimų vidurkiai ir kad eilinio draudimo agento alga smarkiai skiriasi nuo padalinio ar visos įstaigos vadovo, kuris
dažniausiai yra vyras, algos.
Analizuojant ES statistikos tarnybos (Eurostato) atlikto tyrimo
„Moterų ir vyrų gyvenimas Europoje – statistinis portretas“
duomenis (tyrimas atliktas kartu
su ES valstybių narių ir ELPA šalių statistikos tarnybomis), matome, kad vyrai dažniau užima
aukštesnius postus nei moterys
Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui,
2017 m. tik apie trečdalis (34 %)
vadovų ES buvo moterys. Vadovaujamas pareigas užimančių
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Kaip užtikrinti teisingumą išieškant skolas?
Antstolių veiklos reguliavimo pasiūlymai

Dovilė Šakalienė
LR Seimo narė, socialdemokratė

su antstoliais, bet ir pasiūliau papildomą paketą priemonių: nustatyti vienodą būtinųjų išlaidų normą
visoms byloms; perduoti smulkių
skolų valstybės naudai išieškojimą
VMI; sustabdyti bylinėjimosi išlaidų ir procesinių baudų keliavimą antstoliams; sukurti papildomų vykdymo išlaidų pagrįstumo
sisteminės kontrolės mechanizmą;
įsteigti telefoninę liniją, skirtą konsultuoti su antstoliais susiduriančius žmones.

Per metus antstoliai išieško maždaug 100 mln. eurų, iš jų 30 mln.
yra antstolių pajamos, iš kurių maždaug pusė yra patiriami kaštai, o likusi dalis – gaunami atlyginimai,
gerokai viršijantys Lietuvos Respublikos Prezidentės algą. Antstolių algos „į rankas“ siekia iki 40 000
eurų, vidutiniškai uždarbis yra 10
000 eurų, ir tik keli antstoliai uždirba mažiau nei 3 000 eurų.
Šiandien mes turime paradoksalią situaciją, kai valstybės deleguotą
funkciją vykdantys asmenys ne tik
neproporcingai pelnosi iš daugeliu
atvejų skurstančių skolininkų, tačiau ir stokojama aiškumo ir skaidrumo, reguliuojant skolų išieškojimo kaštų dydį. Mane pasiekia
daugybė skundų ir istorijų, skolininkai su manimi pasidalina antstolių vykdymo išlaidų apskaičiavimais, kurie sveiku protu sunkiai suvokiami: pavyzdžiui, 40 eurų skola,
pridėjus ranką antstoliams, virsta
kelių šimtų eurų skola. Dabartinė
situacija, kai skolų išieškojimo kaštai išauga kelis kartus ir žmogui su
menkomis pajamomis sumažėja
galimybė grąžinti skolas, yra žlugdanti ir vedanti į skurdo spąstus.
Vietoj to, kad žmonės dengtų skolas, jie didele dalimi dengia skolos
išieškojimo kaštus.
Dirbu šių klausimų sferoje jau
kuris laikas ir žinau, kiek spaudimo iš antstolių patiria visi – nevyriausybininkai, žurnalistai, ministerijų tarnautojai – kurie imasi iniciatyvos pagaliau užbaigti laukinių
Vakarų erą antstolių veikloje: nuo
didžiulių atskaitymų iš atlyginimo ar pensijos, kai žmogui nelieka
pragyvenimui net minimalaus vartojimo poreikių krepšelio, iki unikalios sistemos, kai už tą patį darbą paimami trys užmokesčiai, t. y.

būtinosios vykdymo išlaidos, papildomos vykdymo išlaidos ir dar
antstolio atlygis. Tad nors tema labai sunki – privalu apie ją diskutuoti, įsigilinti ir siūlyti efektyvius
sprendimus.
Nuoširdžiai džiaugiuosi Prezidentės iniciatyva – labai nelygioje kovoje jos tvirta pozicija ir parama itin svarbi. Jau pavasarį, kai Seime taip sunkiai skynėsi kelią mano
pataisos Civilinio proceso kodeksui, remiamos Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo
ir šimtų kitų nevyriausybinių organizacijų (viso – apie 600 NVO),
aiškiai pamatėme, kaip giliai įaugęs
antstolių lobizmas į įstatymų leidybą ir politikos formavimą.
Tad, deja, nebuvo pritarta mano pasiūlymams, kad visas vieno
žmogaus skolas administruotų vienas antstolis, taip ženkliai sumažinant administravimo kaštus ir
palengvinant naštą mažoms įmonėms, kuriose daugeliu atvejų dirba skolininkai. Dėl atskaitymų dydžių pasiektas kompromisinis variantas – aš siūliau atskaityti 20 %,
buvo pritarta Vyriausybės pasiūlymai atskaityti 30 %. Tai, žinoma, palengvina situaciją, nes šiandien atskaitoma pusė minimalios
algos, tačiau, atsižvelgdama į gerąją ES praktiką, kai daugelyje šalių nuo minimumo atskaitoma
10 %, ir toliau sieksiu atskaitymų
sumažinimo.
Jėgų disbalansas nestebina – iš
vienos pusės turime 300 000 paprastų žmonių, kuriuos slegia skolos, kurie neturi pinigų brangiems
advokatams, o iš kitos pusės – gerą šimtą puikių, stiprių teisininkų,
uždirbančių 15 milijonų eurų per
metus. Kas stebina – kad tiek metų buvo ignoruojamas faktas, jog
antstoliai vykdo valstybės deleguotą funkciją. Tai nėra šiaip verslas ir
dėl to stebina didžiulis pyktis ir ginčai, paviešinus antstolių uždarbius,
kelis kartus viršijančius aukščiausio
valstybės pareigūno – Respublikos
Prezidentės algą. Per metus Lietuvoje išieškoma 100 mln. eurų, iš jų
30 mln. eurų tenka antstoliams –
ar tikrai skolų administravimas turi kainuoti 30 %?
Todėl š. m. rugsėjo 6 d. spaudos
konferencijoje kartu su Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu ir Lietuvos vartotojų organizacijų aljansu ne tik išreiškiau
paramą Teisingumo ministerijos
pasiūlymui nustoti derinti įkainius

moterų dalis neviršijo 50 % nė
vienoje ES šalyje: didžiausia moterų vadovių dalis buvo Latvijoje
(46 %), Lenkijoje ir Slovėnijoje
(po 41 %), Vengrijoje, Lietuvoje,
Bulgarijoje, Švedijoje ir Estijoje
(po 39 %), mažiausia – Liuksemburge (19 %), Kipre (21 %), Čekijoje (25 %), Nyderlanduose, Danijoje ir Italijoje (po 27 %). Moterys uždirba vidutiniškai 16 %
mažiau negu vyrai. Vyrai uždirba

vidutiniškai daugiau negu moterys visose ES šalyse, tačiau jų darbo užmokesčio atotrūkis skiriasi.
Didžiausi skirtumai tarp moterų
ir vyrų darbo užmokesčio užfiksuoti Estijoje (25,3 %), Čekijoje
(21,8 %), Vokietijoje (21,5 %),
Jungtinėje Karalystėje (21 %) ir
Austrijoje (20,1 %), mažiausi –
Rumunijoje (5,2 %), Italijoje (5,3 %),
Liuksemburge (5,5 %), Belgijoje
(6,1 %) ir Lenkijoje (7,2 %).

P

rimenu, kad Lietuvoje kas dešimtas žmogus turi skolų, tai beveik
300 000 gyventojų, kurie 118kai antstolių per metus atneša maždaug 15 milijonų eurų pelno.

Detaliau apie siūlomas
priemones:
Šiuo metu antstolių būtinosios
vykdymo išlaidos skiriasi iki keliasdešimt kartų, priklausomai nuo
išieškomos sumos – gali siekti ir
400, ir 1000 eurų. Jos nėra nei tinkamai pagrindžiamos, nei pateisinamos. Šiuos veiksmus sieti su sko-

rią reikėtų spręsti – tai mažų skolų Valstybės naudai išieškojimas.
Tokio pobūdžio skolos sudaro didžiąją dalį visų skolų ir yra lengvai
išieškomos, tad būtina tokio pobūdžio skolų išieškojimą perleisti
valstybei, taip apsaugant žmones
nuo skolos padidėjimo kelis ar keliolika kartų. Tuo labiau, kad visos
tam būtinos sąlygos yra sukurtos ir
išieškojimo mechanizmas puikiai
veikia per VMI ir Registrų centro
sistemas. Tai užtikrins galimybę
smulkioms skoloms neišaugti iki
absurdiškų dydžių.
Beje, kai Teisingumo ministerija
mėgino užtikrinti supaprastintą išieškojimo procesą skoloms iki 100
eurų, dėl antstolių spaudimo buvo
padaryta išimtis administracinėms
baudoms. Įdomi išimtis, nes būtent
administracinės baudos sudaro 85
% skolų iki 100 eurų. Tad, jei vai-

los dydžiu yra neteisinga, nes būtinosiomis vykdymo išlaidomis yra
įvardijami standartiniai fiksuoti 5
antstolio veiksmai, kurie yra vienodi visose vykdomose bylose. Pagal
Sprendimų vykdymo instrukcijos
48 punktą, į būtinas vykdymo išlaidas įskaitomos patvarkymo priimti
vykdomąjį dokumentą vykdyti parengimo, vykdomosios bylos užvedimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimo, patvarkymo dėl vykdomosios
bylos užbaigimo parengimo, vykdomosios bylos archyvavimo, saugojimo ir sunaikinimo išlaidos. Jų
savikaina yra identiška, nepriklausomai nuo išieškomos sumos, o turint omenyje tai, kad praktiškai viskas atliekama elektroninėje erdvėje,
jų savikaina yra labai žema. Todėl
siūlau nustatyti vienodą būtinųjų
vykdymo išlaidų dydį, nepriklausomai nuo išieškomos sumos, kuris neturėtų viršyti 10 eurų.
Dar viena rimta problema, ku-

kas išsigandęs tėvams nepasakė apie
gautą 10 eurų baudą už pamirštą
namuose nuolatinį bilietą, niekas
neapsaugos nuo baudos padidėjimo kelis kartus, kai ji bus perduota antstoliams. Akivaizdu, jog siekiant teisingumo, administracinių
baudų išieškojimas gali ir turi būti
administruojamas pačios valstybės.
Stebina ir bylinėjimosi išlaidų,
procesinių baudų (pvz. neatvykimo į teismą) ir kriminalinių baudų tvarkymo funkcijos priskyrimas
antstoliams. Šios skolos nesunkiai
galėtų tapti mokėtinomis prievolėmis ir būti supaprastintai išieškomos tiesiogiai VMI. Kol kas teismai
neturi sąsajos, kad galėtų perduoti
informaciją apie skolininkus VMI,
tačiau tokia informacijos dalinimosi sistema yra nesudėtinga, nebrangi, o, vertinant būtinybę visoms
valstybės institucijoms elektronizuotis, ir neišvengiama.
Todėl planuoju parengti Teismų

įstatymo pataisą, kuri įpareigotų
teismus sukurti ir pildyti elektroninę platformą e-teismai sistemoje,
kurioje būtų įregistruojami teismų
priteisiami mokėtini mokesčiai
ir kitos smulkios skolos ir perduodami supaprastintam išieškojimui VMI. VMI turėtų gauti suformuotą mokėjimo prievolę – asmens vardą, pavardę, asmens kodą
ir mokėtiną sumą. Geras pavyzdys
yra Vilniaus miesto savivaldybė, turinti savo vidinę el. sistemą.
Kita problema, su kuria susiduriama – išpūstos papildomos vykdymo išlaidos. Sulaukiama daug
skundų, kad įtraukti papildomų
išlaidų žingsniai nėra būtini ar pagrįsti. Siūloma apriboti galimybę
piktnaudžiauti įkainiais ir veiksmais, kurie nėra būtini. Šiandien
papildomų išlaidų pagrįstumas patikrinamas tik tais retais atvejais,
kai antstolis apskundžiamas teismui. Šiuo metu Teisingumo ministerija neturi galimybės to daryti. Tačiau, akivaizdu, kad būtinas
nuolatinės priežiūros mechanizmas su aiškiais saugikliais, kontroliuojant papildomų veiksmų taikymą. Žinoma, svarbu užtikrinti, kad
nebūtų konkurencijos su teismais,
tačiau visgi siūlau, kad Teisingumo
ministerija turėtų galimybę tikrinti išlaidų pagrįstumą ir vykdymo
išlaidose neatsirastų tokie punktai kaip „antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimas 11 egzempliorių“.
Atsižvelgiant į žemą visuomenės
teisinį raštingumą ir labai ribotas
skolininkų galimybes gauti teisines konsultacijas privačiai, vienas
iš itin efektyvių pagalbos metodų
būtų informacinė linija, administruojama Teisingumo ministerijos, kurioje būtų konsultuojami
žmonės, susidūrę su antstoliais.
Viena vertus, konsultacijos prisidėtų prie šiuo metų itin netolygaus jėgų tarp antstolių ir skolininkų balanso sulyginimo, kai žmonės žinotų, kokias turi galimybes apsiginti
nuo galimų antstolių klaidų (pvz.,
išieškojimo iš pašalpos) ar piktnaudžiavimo (pvz., būsto arešto esant
100 eurų skolai –areštuoti galima
tik turtą, kurį antstolis planuoja realizuoti didelės skolos dengimui).
Tuo pačiu tai būtų efektyvi priemonė, skatinanti skolininkus būti
aktyviais, bendradarbiauti su antstoliu ir nesislėpti nuo skolų, nes, deja, kad ir kaip būtų baisu, „skola –
ne rona, neužgis“.

Tokia statistika reiškia, kad Lietuvoje ir visoje Europoje moterys
(lyginant su vyrais) per metus beveik du mėnesius dirba nemokamai. Tokį atlyginimų skirtumą lemia segregacija darbo rinkoje, darbo schemų, kurios leistų vyrams
ir moterims derinti darbą/karjerą ir šeimą, neapmokamą darbą namuose, slaugos įsipareigojimus, trūkumas. Taigi, darbo užmokesčio atotrūkis susijęs su įvai-

riais kultūriniais, teisiniais, socialiniais ir ekonominiais veiksniais.
Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai lemia ir mažesnes moterų pensijas: ES jos yra
vidutiniškai 34 proc. mažesnės
nei vyrų. Atlyginimų skirtumai
ypač skaudžiai atsiliepia vienišoms mamoms, auginančioms
vaikus. Mūsų socialdemokratų
tikslas – ieškoti būdų, kaip didinti moterų ekonominę galią,

derinti darbą, karjerą ir šeimos
gyvenimą ir tokiu būdų mažinti
moterų skurdą. Lietuvos socialdemokratės kartu su Europos socialdemokratėmis inicijavo akciją, paskelbdamos spalio 31 dieną
Europos moterų ir vyrų atlyginimo nelygybės diena. Taip buvo bandoma atkreipti politikų,
darbdavių ir visos visuomenės
dėmesį į šios problemos aktualumą ir mastą.
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Keturi didieji socialdemokratijos

N

epriklausomybės akto
signataras, Europos Komisijos narys, LSDP garbės pirmininkas, gydytojas, istorikas ir visuomenininkas Vytenis Povilas Andriukaitis sako:
„Jei tik lūpomis, o ne širdimi
kartojate apie ištikimybę keturiems principams – laisvei, lygybei, brolybei ir teisingumui,
nesivadinkite socialdemokratais“. Apie socialdemokratijos
idėją ir jos didžiuosius principus, tikrųjų vertybių paieškas, šiandienos Lietuvos ir pasaulio politines aktualijas, istorines patirtis ir išgyvenimus
interviu su socialdemokratu
V. P. Andriukaičiu.
- Jūsų tėvai – 1941-ųjų tremtiniai, į Lietuvą sugrįžę 1958 m. Kokia Jūsų šeimos istorija? Ką Jums
ir Jūsų šeimai reiškė grįžimas į
Lietuvą ir galimybė gyventi, nors
ir okupuotoje, bet visgi savoje žemėje, tėvynėje?
- Mano tėveliai buvo suimti 1941
m. birželį ir kartu su dviem mano
broliukais, Remigijumi ir Šarūnėliu, ištremti pradžioje į Altajų, vėliau į steigiamus lagerius prie Laptevo jūros, už poliarinio rato. Ten
aš ir gimiau, Kisiūre, Tit Ari saloje. Tačiau nelabai mėgstu tą žodį „tremtiniai“. Tas aukos, tremties sindromas – jo tiek daug dabar
visur, ir jis yra taip primityviai sureikšminamas. Atrodytų, kad mūsų tauta yra vienintelė, kuri patyrė
tokius dalykus, kad ta tremtis – išskirtinumo ženklas.
Lietuva visada buvo tėvelių žodžiuose, kalbose, prisiminimuose.
Man Lietuva buvo tokia idilija ir
kaip idilija išlieka iki dabar. Svarbiausias dalykas yra Lietuva – tėvynė mūsų, tai ypač gerai žino tie,
kurie gimė ne tėvynėje. Štai toks
paprastas dainos posmelis „Leiskit
į tėvynę, leiskit į namus, ten sušils
krūtinė, atgaivins jausmus“, kaip jis
ilgesingai skambėjo tremties žmo-

nių lūpose. Tai
pasilieka visam
gyvenimui, ta
ilgesio šventumo atmosfera – sušildo,
įkvepia. Tai labai gražu ir būtina atsiminti, bet tai nereiškia, kad tai
kažkas išskirtinio iš kitų tautų. Ir karelams,
ir latviams, ir
moldovams, ir
ukrainiečiams,
kurie grįžo iš
lagerių platumų, ko gero tas
pats.
Ir tas žodis
„tremtinys“ galėtų turėti visai kitą prasmę
šiandieniniame
praskydusiame,
vartotojiškame pasaulyje. Negali
matyti savo vaikystės ir viso kito
tik per savąją prizmę. Tai egoizmas. Reikėtų žiūrėti plačiau, matyti visos kartos su daugybę istorinių dramų mozaiką. Pavyzdžiui,
vienas epizodas – 1941 m. mano
tėveliai atsiduria prie Laptevo jūros, kitas epizodas – 1941 m. mažo žydų tautos berniuko tėvai, seserys ir broliai išžudomi Lietuvoje.
Štai kodėl istorinės atminties
kontekste tremtiniai yra tik elementas. Suprasti ir analizuoti visumą yra būtinybė. Taigi, mano
vaikystė ir jaunystė gali būti begalinių faktorių ir begalinių istorinių kombinacijų pavyzdžiu, bet
mano šeimos patirtys yra tik vienos iš tūkstančių patirčių.
Antrojo pasaulinio karo mėsmalė permalė milijonų žmonių
gyvenimus, tarp jų ir mano tėvelių, ir tai turi būti suvokta kaip baisi drama, kuriai šiandien mes turime taikos alternatyvą – Europos
Sąjungos tvarką. Bet, rodos, kad
ta tvarka mums nieko nereiškia,
nes, kai matai, kiek žmonių nori karo, ima siaubas. ES mechanizmai – minkštieji, taiką statantys, jie yra kur kas svarbesni nei
mechanizmai, paremti ginklu ir
kumščio teise. Aš negaliu patikėti, kad šiandien ir vėl yra situacija,
kai tarp tautų įsivyrauja šaltojo karo retorika.

- 1975 m. baigėte Kauno medicinos institutą, 1984 m. Vilniaus
valstybinio universiteto Istorijos
fakultetą. Tuo pačiu 1975-1982 m.
dalyvavote A. Strazdelio nelegalaus humaniškosios minties savišvietos universiteto veikloje,
už kurią 1976 m. sovietų valdžios
buvote suimtas. Ar būtų galima
sakyti, kad savišvieta, ieškant atsakymo į pasaulėžiūrinius klausimus, kartais žmogaus gyvenimo kelią lemia net labiau nei formaliosios studijos ir įgytos profesinės kompetencijos?
- Profesija be pasaulėžiūros yra
nulis, tai yra tik amatas. Medici-

nos nėra be etikos, be supratimo
apie meną, be mokslo. Medikas negali neturėti pažiūrų.
Aš augau šeimoje, kurioje liaudininkų, varpininkų tradicija buvo gyva. Būdamas vaikas, klausiau
savo tėvo, kas aš esu. Mokykloje netapau spaliuku, man neleido mama
ir tėvas. Ketvirtoje klasėje aš jau
didžiavausi, kad juo nesu. Netapau ir pionieriumi, nors 90 % klasiokų jais buvo. Klausimas, kas tu,
kokios tavo pažiūros nedavė ramybės. Ėmiau labai domėtis pažanga.
Man buvo dėstoma, kad marksizmas-leninizmas yra pažanga, tačiau
gyvenime aš to nemačiau. Ir aš nutariau nukalti savo vertinimą, savo
pasaulėžiūrą, savo kriterijus ir savo
teoriją. Ėmiau nagrinėti socializmą
ir, ypač, socialistinės minties raidą
nuo XVIII a.
Universitete įsijungiau į disidentinį judėjimą prieš marksizmą-leninizmą, tarybinę socializmo sampratą. Buvau vienas aršiausių Tarybų Sąjungos kritikų, daug kartų
tardytas ir areštuotas.
Kartu su draugu gydytoju V. Kutorga įkūrėme Antano Srazdelio savišvietos universitetą, kuriame studijavome demokratinį socializmą,
pripažįstantį visas žmogaus teises
ir laisves, tarp jų ir nuosavybės teisę, demokratiją kaip santvarką, tačiau tuo pačiu sakantį, kad kapitalizmas turi būti transformuojamas,
kad reikia kurti humaniškesnes sąlygas milijonams žmonių, mažinti
nelygybę ir išnaudojimą.
Kam man reikėjo šio universiteto? Tam, kad aš turėčiau savo pažiūras, kad galėčiau toliau būti, mokytis, skleisti idėjas.

- Jau ne vieną dešimtmetį aktyviai užsiimate politine veikla. Kas
Jus atvedė į politiką? Ir, vis dėlto,
kodėl ji, politika, o ne medicina
ar istorija?
- Aš nežinau, ką reiškia žodis „politikas“. Aš žinau, kaip teisiškai apibrėžti tą veiklą, tačiau šis apibrėžimas man yra tik siaura teisinė sąvoka. Savęs politiku nevadinu. Tai
nonsensas. Nėra tokios profesijos
– valdyti žmones. Jei manai, kad
yra – tai tu esi nacistas, komunistas, fašistas.
Aš esu visuomenininkas, esu gydytojas, chirurgas, istorikas. Turiu profesiją ir šiandien dirbu kaip
profesionalas, kaip gydytojas, kaip
mokslininkas, labai sudėtingoje pozicijoje Europos Komisijoje, kur esu
atsakingas už žmonių sveikatą ir
maisto saugą. Kaip visuomenininkas esu socialdemokratas. Socialdemokratinė mokykla yra labai įpareigojanti. Ji vienodai įpareigoja ginti
laisvę, lygybę, brolybę, teisingumą.
Visuomeninę veiklą suprantu, kaip
moralinį apsisprendimą būti vienoje ar kitoje barikadų pusėje.
- Jūs buvote vienas iš LSDP atkūrimo iniciatorių. Kaip ir kodėl
tuo metu kilo mintis inicijuoti
LSDP atgimimą?
- Dar A. Strazdelio universitete
įkūrėme pirmąją socialdemokratinę grupę, nutarėme atgaivinti var-

pininkus, valstiečiusliaudininkus, socialdemokratų partiją. Ir aš
save priskyriau socialdemokratams, S. Kairiui ir kitiems. Tai buvo dar 1972-1979 m.
1987 m. užmezgėme
ryšį su užsienio delegatūrų atstovais, tiek
valstiečių liaudininkų, tiek socialdemokratų. 1988 m., prasidėjus Sąjūdžiui, dalyvaujant Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio kūrimosi procese, ėmėme
brandinti mintį apie
daugiapartinę Lietuvą, burti aukštųjų mokyklų žmones. Kartu
su K. Antanavičiumi, K. Uoka, A. Sakalu, J. Oleku,
E. Zingeriu ir kitais bendraminčiais
ėmėme ieškoti, kas gali tapti iniciatyvinės grupės Socialdemokratų
partijos veiklai atkurti nariais. Subūrėme virš 800 žmonių, norinčių
dalyvauti partijos atkūrime. Prisijungus trims Vilniaus universiteto
šviesuoliams D. Kirveliui, J. Šatui ir
A. Bagdonui, taip pat kai kuriems
Sąjūdžio aktyvistams, 1989 m. atkūrėme Socialdemokratų partiją.

- 1990-1992 m. buvote Konstitucijos rengimo darbo grupės narys. Su kokiais iššūkiais ir problemomis buvo susidurta, rengiant
Konstitucijos projektą. Dėl ko
daugiausiai kilo diskusijų?
- Dar prieš Konstitucijos rengimą susidūriau su svarbių valstybei dokumentų tvarkymo reikalais.
Dalyvavau 1990 m. Kovo 11-osios
dokumentų rengimo darbo grupės veikloje. Buvo didelė laimė čia
būti ir noriu pasidžiaugti dėl vienos formuluotės, o, būtent, dėl paskutinio Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo sakinio: projekte buvo parašyta, kad
Lietuvos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas sieks realizuoti
valstybės suverenitetą, aš nesutikau
su užduoties nukėlimu į ateitį ir po
ilgų ginčų buvo priimta mano formuluotė, sakanti, kad ne sieks, o
dabar realizuos valstybės suverenitetą. Tokie dalykai sukuria gyvenimo prasmės pojūtį.
Konstitucijos rengimo darbo
grupėje dirbome nuo 1990 m. iki
1992 m. Šioje darbo grupėje išsis-

Baltijos kelyje su šeima

kyrė du pogrupiai – tų, kurie gynėme
parlamentinę demokratiją su silpnomis prezidento galiomis, ir tų,
kurie gynė prezidentinę demokratiją su stipriomis prezidento kaip vykdomosios valdžios galiomis. Prezidentinės konstitucijos gynėjai siekė
realizuoti V. Landsbergio sumanymą – sukurti prezidentinę respubliką. Kadangi darbo grupėje nepavyko rasti sutarimo, ji suskilo.
Tuomet Sąjūdžio radikalai, vadinamasis Arbatos klubas, sugalvojo
rengti referendumą dėl prezidento
institucijos (be Konstitucijos). Prezidentinės respublikos gynėjai referendumą pralošė. Ir tuomet skilo
parlamentas. V. Landsbergis išsivedė didelę dalį parlamentarų ir ėmė
posėdžiauti atskirai. Siekiant įveikti
krizę, buvo nutarta parengti jungtinę konstituciją, iš dviejų skirtingų konstitucijų projektų. Dėl vienų straipsnių sutarėme, o dėl kurių
nesutarėme – nusprendėme palikti
referendumui.
Reikia pasakyti, kad mes, parlamentinės respublikos šalininkai,
laimėjome žymiai daugiau balsų
(ir straipsnių), ir šiandien Konstitucinis teismas neatsitiktinai išaiškino, kad Lietuva yra parlamentinė demokratinė respublika, su kai
kuriais prezidentinės respublikos
bruožais. Taip stipraus prezidento
šalininkai su V. Landsbergiu priešakyje pralošė žaidimą dėl prezidentinės respublikos.
Šiandien reikia pasakyti, kad šalies prezidentė D. Grybauskaitė yra
prisiėmusi daugiau galių nei jai leidžia Konstitucija. Deja, neatsiran-

principai

da parlamentarų-konstitucinės teisės gynėjų, kurie galėtų įrodyti, kad
prezidentė D. Grybauskaitė neturi
tokių teisių, kokias yra politiškai ir
psichologiškai prisiėmusi.

- Esate sakęs, kad Lietuvai socialdemokratija reikalinga kaip
vanduo ištroškusiam, kad mums
reikalinga kairioji partija su visiškai aiškiu profiliu. Kas gi nutiko
Lietuvos partinei sistemai, kad
per tris nepriklausomos Lietuvos
dešimtmečius nebuvo išgryninta
tikra socialdemokratinės ideologijos kairioji politinė jėga?
- Reikia suvokti, kad socialdemokratija nėra nei partija, nei partijos
nario bilietas. Tai pasaulėžiūra, paties gyvenimo poreikių pagimdyta
visuomeninė mintis, sakanti, kad
laisvė, lygybė, brolybė ir teisingumas yra tie keturi elementai, kurie
leidžia visuomenėje gerai jaustis visiems žmonėms.
Lietuvos socialdemokratų partijai teko didžiulė atsakomybė 19921996 m. būti opozicijoje Lietuvos

demokratinei darbo partijai, ir mes,
skirtingai nuo dešiniųjų, buvome
konstruktyvioje opozicijoje. 19962000 m. buvome opozicijoje Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų partijos blokui, ir tik
nuo 2001 m., mes, kaip socialdemokratai, jau priėmę į savo gretas
LDDP narius, turėjome progą būti vykdomojoje valdžioje.
2001-2002 m. mūsų pagrindinė užduotis buvo nepavėluoti integruotis į ES su kitomis dešimt
šalių, kad nenutiktų taip, kaip vėliau nutiko Rumunijai ir Bulgarijai.
Buvo labai daug darbo: teko priimti 800 naujų įstatymų, pertvarkyti teisinę ir socialinę sistemas, daugelį dalykų adaptuoti sklandžiam
įvairių mechanizmų veikimui ES.
Mums teko didžiulė nacionalinė
užduotis, todėl socialiniai mechanizmai vėlavo.
Po 2004 m. rinkimų problemos
buvo dar didesnės. Socialdemokratams nepavyko turėti daugumos ir
jie visą laiką balansavo koalicijoje,
kartais su Naująja sąjunga, kartais

su Darbo partija. Vėliau ištiko pasaulinė finansų krizė. Šiame kontekste
stipresniems socialdemokratų sprendimams neužteko pajėgumų.
2012-2016 m. didžiulį vaidmenį
suvaidino griežtas taupymo kursas,
milžiniška finansų krizė, o dar reikėjo vykdyti įstojimo į eurozoną reikalavimus. Tai smarkiai suvaržė socialines galimybes, ir vėl nebuvo galima
išgryninti tikrosios socialdemokratinės politikos.
Tačiau šiandien matau tam puikias galimybes, geras atsinaujinimo
sąlygas, atėjo laikas modernizuoti socialdemokratinę mintį.
- Kaip Jūs matote tikrą socialdemokratą, koks jis? Kokios jo pažiūros, nuostatos?
- Socialdemokratijos nėra be etikos, be tikėjimo, be vilties, be meilės
žmogui, be altruizmo. Socialdemokratija kelia be galo sunkius klausimus: Jūsų laisvė, galimybių lygybė,
socialinis saugumas ir teisingumas,
solidarumas, Jūsų orumas ir lygiavertiškumas. Jeigu Jūs tik lūpomis, o ne
širdimi kartojate apie ištikimybę keturiems principams – laisvei, lygybei, brolybei ir teisingumui, ir nesuprantate,
kad tai yra sugyvenimo esmė, nesivadinkite socialdemokratais.
- Šiandien dėl savo
socialinių teisių į kovą
po truputį kyla medikai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, reikalaudami ne tik sąlyginai
didesnių atlyginimų ir
geresnių darbo sąlygų,
bet vieno paprasto ir elementaraus, sakyčiau, pamatinio, išsivysčiusios
demokratinės valstybės
elemento – teisingesnio
socialinio perskirstymo,
didesnio socialinio teisingumo. Kodėl mums
taip sunku jį pasiekti ir užtikrinti? Kodėl socioekonominiai rodikliai, atspindintys socialinio teisingumo buvimą ar nebuvimą šalyje, yra vieni žemiausių ES?
- Jeigu lyginsime šalis, kurios buvo Tarybų Sąjungos sudėtyje, matysime, kad didelių skirtumų tarp
jų nėra. Tiek Lietuvos, tiek Latvijos, tiek Estijos socialinė tikrovė
yra labai panaši. Lygintis su Lenkija negalime, nes jos vadinamasis
socializmas buvo šiek tiek kitoks ir
startinės sąlygos, griuvus Sovietų
Sąjungai, buvo kitos. Kita vertus,
Lenkija yra didelė valstybė ir masto ekonomika čia veikia truputėlį
kitaip nei mažųjų valstybių ekonomika. Taip pat negalime lygintis su tokiomis šalimis kaip Šveicarija. Turime kalbėti apie panašius
dydžius, panašias sąlygas ir panašias startines pozicijas.
Kodėl bruzda gydytojai, mokytojai, socialiniai darbuotojai? Todėl, kad viešųjų finansų sistema
yra labai primityvi, neparemta solidarumu. Kodėl mes, piliečiai, sutinkame, kad mūsų bendroje pini-

Asmenybė
ginėje, t. y. valstybės biudžete,
būtų tiek nedaug pinigų? Todėl,
kad 90 % Lietuvos žmonių mano, kad bendros piniginės nėra.
Visuomenė negali toliau egzistuoti, jei jos viešieji finansai tokie menki. Kaip tuomet padidinti algas medikams, mokytojams? Atsakymas vienas – mokesčių sistema turi būti principingai peržiūrėta socialinio teisingumo linkme. Aš daug metų
gyniau progresinius mokesčius
ir sakiau, kad reikia pereiti prie
pažangios mokesčių sistemos.
Mūsų bendrojo nacionalinio
produkto perskirstymo mechanizmai yra vieni silpniausių.
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mybės, ir, galiausiai, įvyktų kokybiniai pokyčiai sveikatos apsaugos sistemoje?
- Sveikatos apsaugos sistema susiduria su iššūkiais, bet jie ypatingai nesiskiria nuo tų, su kuriais
susiduria kitos šalys. Tai galiu pasakyti tvirtai, kaip ES komisaras.
Pavyzdžiui, paslaugų prieinamumo problemos daug didesnės Italijoje, Jungtinėje Karalystėje nei
Lietuvoje, Vokietijoje labai trūksta gydytojų ir seselių, taigi statistiniai duomenys nerodo, kad
mes, lyginant su kitomis Europos šalimis, būtume labai blogoje padėtyje.
Sveikatos apsauga yra platesnė

Konstitucijos rengimo darbo grupė

Šiandien mes turime dideles visuomenines išlaidas, bet menkas
įplaukas. Jeigu Jūs neturite didžiulių pajamų, vadinasi, aš turiu
ateiti Jums į pagalbą. Ir padaryti
tai galiu, tik pasitelkus perskirstomuosius instrumentus. Kitaip
sakant, viešieji finansai turi būti didesni, kad kompensuotume
tuos asmeninius finansus, kurie
yra nepakankami.
Kitas dalykas – mūsų nacionalinis turtas, kuris yra valdomas visiškai neprotingai. Mūsų geopolitinė padėtis atėmė iš
mūsų galimybę turėti papildomas viešąsias įplaukas. Mes atsisakėme naftos tranzito iš Rusijos per Lietuvos uostus, atsisakėme dujų tranzito, kitų infrastruktūrinių projektų. Kodėl
Belgija neatsisako Lukoil‘o naftos gamyklos Antverpene? Net
ir taikant sankcijas Rusijai, procesai čia nenutrūksta. Mes galėtume palankiau išnaudoti savo
geopolitinę padėtį, bet šaudome
sau į kojas.
Ir, galiausiai, reikia pasakyti,
kad, vertindami gerovę, mes negalime skaičiuoti vien BVP. Kas
yra BVP? Tai yra vartojimo dydis, investicijų srautai, eksportas minus importas, bet tai neatspindi žmonių gyvenimo kokybės.
- Šiandien sveikatos apsaugos sistema susiduria su daugybe iššūkių: paslaugų prieinamumas ir kokybė, medikų atlyginimai, darbo sąlygos, emigracijos mastai ir t. t.
Kiekvienas naujas ministras
siekia reformuoti sistemą, tačiau niekaip nepavyksta pasiekti proveržio šioje srityje.
Ar yra įmanoma rasti bendrą
vardiklį, vieną strategiją, kuria vadovautųsi visi ministrai,
nepaisant partinės priklauso-

sąvoka nei paprastai manome.
Ji apima ne tik ligų ir negalavimų nebuvimą. Kai kalbame apie
sveikatą, turime kalbėti ir apie
žmogaus gyvenimo kokybės rodiklius, t. y. pakankamą darbo
užmokestį, tinkamą būstą, galimybę ilsėtis, sportuoti, įsigyti
gerą maistą. Kitaip sakant, sveika gyvensena matuojama socialiniais indikatoriais.
Turime įtvirtinti visuomenės
sveikatos standartus visuose sektoriuose – ar tai būtų švietimo
sektorius, ar transporto, ar žemės ūkio, ar bet kuris kitas. Turime siekti sveikesnių gyvenimo
sąlygų visiems. Štai čia yra sveikatos apsauga.
Kai kalbame apie ligą ir jos gydymą, kalbame apie ligų gydymo
sistemą arba sveikatos gydymo
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linksniuojamas viešojoje erdvėje. Jūs, būdamas sveikatos apsaugos ministru, sulaukėte ne
mažesnio visuomenės dėmesio
dėl tuomet Jūsų inicijuotų reformų. Visgi, Jūsų ir dabartinio
ministro idėjos ir veiklos planai
sveikatos apsaugos srityje labai
skiriasi. Kaip vertinate dabartines reformas? Ar sutiktumėte
su tokiu pastebėjimu, kad šiuo
metu siekiama pertvarkyti ne
medicinos įstaigas, pritaikant
jas prie žmogaus poreikių, o visuomenę, pritaikant ją prie medicinos įstaigų poreikių?
- Matau ministro pastangas
įtvirtinti sveikatinimo intrumentas, tačiau, manau, kad A. Veryga
nuėjo konfrontacijos keliu ir paskendo smulkmenose, o tai labai
kompromituoja visuomenės sveikatos instumentų taikymą praktikoje. Ligų gydymo sektoriuje ministras turi labai nedidelę patirtį
ir matau čia didžiulius trūkumus,
turiu ką pasakyti šiuo klausimu,
bet norėčiau tai daryti tete-a-tete.
- Norėčiau Jūsų paklausti,
kaip Europos Komisijos atstovo – kokią Europos ateitį regite?
Praėjusiais metais Europos Komisija pristatė penkis galimus
ES raidos scenarijus. Kuris iš jų
Jums atrodo priimtiniausias ir
palankiausias Lietuvai?
- Aš pasisakau už tokią Europos
Sąjungą, kurioje didesnis dėmesys būtų skiriamas žmonių gyvenimo kokybei, sveikatai, socialinių garantijų minimaliam paketui, kurioje būtų užtikrinta, kad
už tą patį darbą būtų proporcingai mokamas tas pats atlyginimas
kiekvienoje šalyje narėje. Socialinės rinkos mechanizmai ES mastu nėra stiprūs, ir po didžiulių
taupymo programų, šiandien mes
turime virš 100 mln. žmonių, kurie gyvena sunkiai.
ES reikia drąsių reformų, reikia keisti neoliberaliąją darbotvarkę, kuri lemia gyvenimo lygio skirtumus. Dalis žmonių yra
nusivylę ES projektu. Dėl to, manau, kad visiems socialdemokra-

Su Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker

įstaigų tinklą. Kai kalbame apie
sveikatą, kalbame ne apie pacientus, o apie piliečius, kuriems turi
būti garantuotos kokybiško gyvenimo sąlygos. Deja, šiandien
visuomenės sveikatai užtikrinti
skiriama per mažai pinigų.

tiją išpažįstantiems žmonėms
šiandien yra didžiulė užduotis
permąstyti, kokie socialiniai mechanizmai turi būti sustiprinti ir
kuo greičiau realizuoti praktikoje. Jeigu to nebus, trečdalis ES piliečių neberems ES projekto kaip
tokio. Turime suvienyti pastan- Šiandieninis sveikatos ap- gas tam, kad sumažintume sociasaugos ministras A. Veryga dėl linę nelygybę ir skurdą, skirtuvykdomų pertvarkų yra nuolat mus tarp ES šalių narių.

Jaunimas
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Lietuvių yra kur kas daugiau nei 2,8 milijono
Lukas Tamulynas
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjungos biuro vadovas

„Pilietybė yra tai, kas sukuria
respubliką; monarchijos gali
išgyventi be jos”, – yra pasakęs Markas Tvenas. 28 metai
nepriklausomybės. 28 metai
respublikos kūrimo. Plyta po
plytos, statant savo namus,
kasdien keliaujant į mokyklą,
universitetą ar darbą. Mums
patinka kritikuoti ir peikti tai,
ką patys kuriame, bet retai
prisiimame atsakomybę už
valstybę, kurią kuriame.

Šiandien aš raginu prisiimti atsakomybę už savo šalį ir jos piliečius.
Neatimkime Lietuvos pilietybės
iš tų, kurie nori ją išsaugoti, nemažinkime Lietuvos piliečių skaičiaus
dar labiau.
Lietuva svarsto svarbų klausimą
– Konstitucijos keitimą dėl dvigubos pilietybės instituto išplėtimo.
Pagrindinio įstatymo keitimas visada yra ypatingai svarbus. Šį kartą
jis netgi dar svarbesnis, nes liečia vieną iš pamatinių valstybės elementų
– pilietybę. Simboliška, kad Konstituciją „svarstysime“ referendumu
– visi turėsime balsą, visi būsime
lygūs. Apie referendumo specifiką

ir jo diskreditavimą truputį vėliau.
Dabar apie kritiką pačiam referendumo klausimui – dvigubai pilietybei. Vienas iš pagrindinių dvigubos pilietybės kritikos elementų yra
elementarios emocijos. Kodėl jie ne
čia? Kodėl nekuria kartu su mumis?
Kodėl išvažiavo? Mano atsakymas
tokiai kritikai yra labai paprastas –
1,1 milijardo eurų. 1,1 milijardo eurų arba beveik po 400 eurų kiekvienam Lietuvos gyventojui. Tiek pinigų vien per 2017 m. į Lietuvą atnešė emigrantai. 3 % Lietuvos BVP
yra sukurta žmonių, kurių šiuo metu čia nėra. Gyvename ekonominio
pakilimo laikais, per sunkmetį šie
procentai dėl suprantamų priežasčių buvo gerokai didesni. Tad, kodėl mes nenorime suteikti galimybės lietuviui išlikti lietuviu ne tik
širdyje, bet ir pase?

kad Jungtinė Karalystė pasitrauks iš
Europos Sąjungos be sutarties. Pasitraukus be sutarties, gali kilti pavojus ir laisvam judėjimui Šengeno zonoje. Lietuviai, turėdami tik
Jungtinės Karalystės pilietybę, gali nebeturėti galimybės lengvai aplankyti šeimos narius.
Mes nuolat kalbame apie būtinybę susigrąžinti emigrantus. Šiuo
atveju Lietuvos Respublikos pasas
taptų „naudingesnis”: paskatintų
diskusiją apie Lietuvą tarp visų emigrantų.

Brexit
Kalbėdami apie dvigubą pilietybę,
turime atsižvelgti ir į šalies, kurioje
galimai reziduoja daugiausiai lietuvių, kontekstą. Aktyvavus 50 Lisabonos sutarties straipsnį, Jungtinė
Karalystė pradėjo išstojimo iš Europos Sąjungos procedūras ir išstojimo derybas. Kol kas susitarimo tarp Nes mūsų juk 3 milijonai?
Europos Sąjungos ir Jungtinės Ka- Tiesa sakant ne. 2 mln. 799 tūkst. –
ralystės nematyti. O tai gali reikšti, bent jau nuolatinių gyventojų. Mes

nekalbame apie 3 milijonus jau senokai, dabar negalime kalbėti ir
apie 2,8 milijono gyventojų. Tokiais
tempais mažėja gyventojų skaičius.
Bet Lietuvos Respublikos Ministras
Pirmininkas sugeba paskatinti emigraciją, rėždamas gydytojams – tegul emigruoja! Tai atspindi daugiau
nei įmanoma. Tai atspindi cinišką
požiūrį į tuos, kuriems priklauso
valstybė – tautiečius. Dar daugiau,
likus pusantrų metų iki svarbaus
referendumo, mes vis dar kalbame
ne apie tai, kaip pritraukti žmones
prie balsadėžių, kaip parodyti, kad
šis sprendimas yra svarbus, o apie
tai, kaip apskritai referendumas turėtų būti organizuojamas. Valdančioji dauguma sąmoningai ar ne,
tačiau diskredituoja tiek referendumą, tiek ir Lietuvos Konstituciją ir
gali atverti spragą joje.
Pirmasis pasiūlymas – referendumą organizuoti dvi savaites. Tai reiškia, kad balsuotume sekmadienį,
tada būtų dviejų savaičių pertrauka ir prie balsadėžių vėl grįžtume
sekmadienį, kartu su antruoju prezidento rinkimų turu. Visu šiuo laikotarpiu būtų leidžiama agitacija už
ar prieš dvigubą pilietybę. Šis naujadaras (pripažinkime, valstiečiai yra
kūrybingi, formuodami naujadarus
demokratijoje) pažeistų balsavimo

Apie projektą „Šypsena prieš karą”
Rytų Ukrainoje
Arkadijus Vinokuras
LSDP narys

„Karas visada buvo paslėptas
už storo televizoriaus stiklo,
už knygos kietų viršelių. Karas prasidėjo, kai man buvo
12 metų. Atsimenu akimirką, po kurios staiga manyje viskas sudužo. Patrankos
sviedinys pralėkė tiesiai virš
mano galvos. Man buvo baisu. Prisimenu žvakių šviesą
ir pūvančio rūsio kvapą, prisimenu žmones, mirštančius
iš bado… Žmonės neteko
vilties… Jie virto gyvuliais“, –
sako Ksenija, 16 metų mergina, gyvenanti Rytų Ukrainoje,
pafrontės miestelyje.

Apie 2 milijonai vaikų per pastaruosius 10 metų žuvo karo zonose.
Šiandien karinių konfliktų aukos –
apie 95 proc. civilių. Pusė jų yra vaikai. Apie 300 000 vaikų daugiau nei
80 šalių dalyvauja kariniuose konfliktuose. Vaikai smurtu verčiami
kariauti, minuoti, išminuoti. Mer-

gaitės naudojamos kaip „žmonos“,
teigia organizacijos „Koalicija prieš
vaikų-karių naudojimą“ (Coalition
to Stop the Use of Child Soldiers)
ekspertai. Palikti vieni ir bejėgiai
jie arba verčiami kariauti, arba yra
išnaudojami.
Šių metų rugsėjo 3-17 d. karo zonoje, Stanica Luhanskaja, Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos socialdemokratų partijos, organizacijos Blue/Yellow, Baltijos Cirko, Vokietijos generalinio konsulato
Dniepropetrovske ir nevyriausybinės organizacijos „Naujasis Donbasas“ pastangomis buvo įgyvendintas
projektas „Šypsena prieš karą”.
Projekto tikslas – padėti
įveikti neigiamas karo
pasekmes vaikams
Projekto tikslas buvo, bendradarbiaujant su Stanica Luhanskaja administracija, t. y. švietimo skyriumi,
kariuomene, policija, trijų mokyklų
direktoriais, socialiniais darbuotojais, teatro pagalba padėti karą paty-

rusiems paaugliams (nuo 12 iki 17
metų) ir jų šeimoms įveikti neigiamas karo pasekmes vaikams.
Rezultatas viršijo lūkesčius. Teatro ir cirko spektaklio kūrimo proceso metu su paaugliais ir mokytojais buvo kalbama apie savigarbą,
pagarbą vienas kitam, solidarumą
ir atjautą. Taip pat apie smurtą ir
patyčias. Paaugliai (34), niekada nestovėję scenoje, sukūrė nepaprastą
spektaklį, prie kurio prisijungė dar
100 vaikų ir 20 rajonų mokyklų –
viso apie 800 mokinių prisidėjo prie
projekto ir jo idėjų. Tai didžiausias
kultūrinis-socialinis projektas Stanica Luhanskaja nuo 2014 metų.

Projekto rezultatai
„Mama, aš esu laisvas ir tik laisvas
žmogus gali kurti laisvą Ukrainą”,
– pasakė vienas penkiolikmetis, grįžęs namo po eilinės kūrybinės sesijos. Vienos mokyklos mokytojos
reakcija buvo tokia: „Pone Vinokurai, Jūsų projektas pataikė į dešimtuką. Mūsų vaikai nesišypsojo.
Dabar šypsosi. Ačiū Jums.”
Reikia turėti omenyje, kad per
dvi savaites, projekto įgyvendinimo metu, Stanica Luhanskaja teri-

torijoje įvyko tris susišaudymai, šaudoma buvo iš okupuoto Luhansko
pusės į Stanica Luhanskaja miestelį.
Tai rodo, kad miestelio bendruomenė gyvena pastovioje karo baimėje
ir būsenoje. Tai stipriai neigiamai
veikia šeimas.
Šis projektas sulaukė didžiulio
Rytų Ukrainos regiono vadovų,
tarp jų Donbaso regiono gubernatoriaus ir jo administracijos,
Ukrainos žiniasklaidos – radijo,
televizijos, IT portalų ir spaudos –
dėmesio. Iki šios dienos (2018 m.
spalio mėn.) vis dar diskutuojama
apie projektą mokyklose, šeimose,
dienraščiuose. Jaunimas pafrontės
miestelyje Marjinkoje sukūrė laisvo jaunimo platformą, kurioje dalinamasi mintimis ir idėjomis, kilusiais iš projekto. Visur buvo akcentuojama Lietuvos socialdemokratų partijos parama projektui.
Mat LSDP yra aiškiai pasisakiusi
už socialinio ir psichologinio atsparumo politikos visuomenėje
skatinimą.
LSDP finansavimo dėka sudariau metodologiją darbui su vaikais patyrusiais karo baisumus,
smurtą šeimoje, etninius konflik-

nepertraukiamumo principą ir greičiausiai padarytų patį referendumą
nelegitimiu arba įtrauktų jį į „pilkąją zoną“ ir leistų kvestionuoti.
Antrasis, gerokai labiau pavojingas dalykas – ketinimas sumažinti
referendumo kartelę. Pirmojo ir keturioliktojo konstitucijos straipsnių
keitimams galioja didesnė apsauga.
Tad, norint keisti šiuos straipsnius,
reikia pusės visų balsavimo teisę
turinčių piliečių balsų, o tai sudaro
apie 1,25 mln. piliečių. Valstiečių
frakcija Seime nori įtvirtinti nuostatą, kad šiems keitimas užtektų
dviejų penktadalių visų balsavimo
teisę turinčių piliečių balsų. Kas galėtų paneigti, kad šiuo sumažinimu
nebūtų pasinaudota, keičiant kitus
svarbiausius Konstitucijos punktus,
bandant pakeisti pamatinius principus, kuriais remiasi mūsų demokratija. Šis sumažinimas sukurtų
pavojingą precedentą ir tai atšaukti būtų sunku.
Mes, kaip socialdemokratai, negalime skaldyti tautos. Gal kai kurios politinės jėgos gali sau leisti piliečiams klijuoti „runkelių”, „viščiukų fabrikų” ir kitas etiketes, tačiau
tai nėra socialdemokratų kelias. Vienyti, o ne skaldyti – toks yra socialdemokratiškumo principas. Aš balsuosiu už, o tu?

tus. Teatro meną naudojau kaip
įrankį, padedantį vaikams suvokti save ir aplinką, atgauti pasitikėjimą savimi ir suaugusiais. Pasidalinau šia metodologija su švedais,
norvegais, ukrainiečiais.
Projektas bus tęsiamas
Projektu Lietuvoje susidomėjo
Šiaurės šalių ministrų tarybos ofisas, Britų Taryba. Užsienio reikalų
ministerija tikisi, kad šis projektas
bus tęsiamas. Kitas projektas, kilęs
iš šios patirties, t. y. „Bendraukime
šypsena“, skirtas darbui su skirtingų etninių grupių paaugliais Lietuvoje ir, galbūt, Armėnijoje.
Profesoriaus, vaikų psichiatro ir
JT eksperto Dainiaus Pūro nuomone, projektas yra „puikios pagalbos Ukrainos vaikams pavyzdys“. Kaip teigia D. Pūras, „labai
vertinu Arkadijaus ir jo kolegų
darbą Ukrainoje ir esu dėkingas
už šį projektą, kurio tikslas – padėti Ukrainai ir jos vaikams. Tai
tikras Lietuvos pagalbos Ukrainai
atvejis. <...> Arkadijaus Vinokuro
ir jo kolegų kūrybiškas būdas gelbėti pažeistas vaikų sielas yra be
galo svarbus“.
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N. Dirginčienė: „Džiaugiuosi pasirinkusi
teisingą kelią“

inint Lietuvos vietos savivaldos dieną, Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotuose apdovanojimuose buvo pagerbti ir trys labiausiai
savivaldai nusipelnę asmenys. Aukščiausias Lietuvos
savivaldos apdovanojimas
– „Auksinės krivūlės riterio“
ženklas buvo įteiktas Birštono savivaldybės merei Nijolei Dirginčienei. Šis apdovanojimas yra teikiamas už
ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir
stiprinimui.

tinių santykių plėtrą ir europinių
vertybių propagavimą.
Svarbiausi profesiniai pasiekimai: didžiųjų investicijų pritraukimas į Birštono kurortą
– „Eglės“ sanatorijos ir sveikatingumo komplekso „Vytautas
mineral SPA“, Birštono kurorto infrastruktūros sutvarkymas
ir pritaikymas turizmui, Birštono, kaip tarptautinio kokybiškų
sveikatinimo paslaugų kurorto,
įvaizdžio suformavimas, turistų
skaičiaus augimas, gyvenimo kokybės Birštone gerėjimas.
N. Dirginčienės teigimu,
„Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimas – tai visų birštoniečių darbo ir kurorto sėkmės istorijos įvertinimas. Kartu ir patvirtinimas, kad daugiau kaip prieš
dvidešimt metų pasirinktas kelias – aktyviai dalyvauti vietos
bendruomenės gyvenime – buvo teisingas.
„Pirmą kartą į Birštono savivaldybės tarybą buvau išrinkta
1995 m. Visuose vėlesniuose rinkimuose taip pat sulaukiau rinkėjų palaikymo, buvau renkama
ir komitetų pirmininke, valdybos nare, dirbau administracijos
direktore. Taigi, gerai žinau visus
darbo savivaldoje lygius ir džiaugiuosi, kad tas ilgas kelias iki merės pareigų, pelnant žmonių pasi-

Jau trečią kadenciją N. Dirginčienei einant merės pareigas,
Birštono savivaldybė yra pelniusi daug įvairių apdovanojimų už
įgyvendintus turizmo projektus,
teisingas permainas šilumos ūkyje, pažangą, vykdant daugiabučių namų renovaciją ir įgyvendinant demonstracinį kvartalų
energinio efektyvumo didinimo projektą ir kt. Gauti ir trys
europiniai apdovanojimai. Tarp
asmeninių įvertinimų – „Metų
kultūros politiko“ apdovanojimas už didžiulį dėmesį kultūrai,
„Veido“ žurnalo organizuotuose
merų rinkimuose buvo išrinkta
„Geriausia mere“ 2013 m.
N. Dirginčienė nuo 1995 m.
yra Birštono savivaldybės tarybos narė, 2005 m. buvo paskirta
Birštono savivaldybės administracijos direktore, o nuo 2007
m. išrinkta ir eina Birštono savivaldybės mero pareigas (trečia
kadencija). Merė aktyviai dalyvauja respublikinėje ir tarptautinėje politikoje, yra Lietuvos savivaldybių asociacijos Tarptautinių
ryšių komiteto pirmininkė, tarybos ir valdybos narė, Kauno regiono plėtros tarybos pirmininkė,
Europos tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso narė. Aktyviai pasisako už regioninę politiką, prisideda prie regionų specializacijų formavimo, propaguoja Europos vertybes Lietuvoje –
Birštono savivaldybė yra gavusi
tris Europos tarybos apdovanojimus už miesto indėlį į tarptau-

tikėjimą, buvo labai įdomus. Įdomus, nes man visada buvo svarbu savo veikla, idėjomis prisidėti
prie priimamų sprendimų. Labai
vertinu kiekvieno žmogaus aktyvumą ir iniciatyvas ir džiaugiuosi tuo, ką pasiekėme, ką kartu sukūrėme“, – sako N. Dirginčienė.
Siekiant išsiaiškinti, kaip Birštono savivaldybės gyventojai vertina savivaldybės teritorijoje teikiamas viešąsias paslaugas, šių
metų birželio-rugpjūčio mėnesiais Vytauto Didžiojo universitetas atliko gyventojų nuomonės
tyrimą. Jo rezultatai parodė, kad
palankiausiai Birštono savivaldybės gyventojai vertina kultūros,
švietimo, aktyvaus poilsio ir rekreacijos paslaugas. Tyrimo metu buvo apskaičiuotas ir bendras
gyventojų pasitenkinimo indeksas, kuris Birštono savivaldybėje
siekia 84,5 proc. (100 proc. rodo
visišką pasitenkinimą, 0 – visiš-

M

D. Adamonytės nuotr.

ką nepasitenkinimą).
„Birštonas pastaruoju metu
yra sparčiausiai augantis kurortas Lietuvoje – sulaukiame vis
didesnio turistų srauto, plečiame
jiems teikiamų paslaugų spektrą,
geriname jų kokybę. Vis dėlto
Birštonas nėra tik kurortas, todėl siekiame, kad žmonėms čia
būtų gera ne tik poilsiauti, bet ir
gyventi, dirbti. Birštono strategijoje numatyta kurti verslui, investicijoms palankią aplinką, tokiu
būdu puoselėjant birštoniečių gerovę ir pritraukiant naujakurius.
Tyrimo rezultatai mums padės
– kreipsime savo pastangas taip,
kad galėtume šiuos tikslus įgyvendinti“, – teigia Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė.
Tyrimo metu taip pat buvo vertinamos įvairios paslaugos: viešojo transporto, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros, socialinės; taip pat kurorto saugumas.
Gyventojai pateikė savo nuomonę ir turizmo, pramogų, kurorto įvaizdžio klausimais. Taip pat
buvo vertinamos Birštone teikiamos komunalinės paslaugos, savivaldybės darbas.
Kultūros paslaugų Birštono
savivaldybėje vertinimų vidurkis siekia 9,2 balo. Itin palankiai (9,36 balo) apklausos dalyviai įvertino viešosios bibliotekos
ir jos padalinių veiklą ir kultūrinių renginių įvairovę (9,07 balo).
Švietimo paslaugų srityje gyventojai geriausiai vertina mokyklų
ir vaikų darželių pasiekiamumą
(9,26 balo). Panašiai vertinama
ir ugdymo kokybė ir vaikų patekimo į darželius galimybės. Tyrimo rezultatai rodo, kad gyventojai teigiamai vertina dabartinę Birštono infrastruktūrą ir jos
priežiūrą – kelių, gatvių ir takų
apšvietimą, jų bendrą būklę, šaligatvius ir kitus takus
patogiam pėsčiųjų judėjimui (bendras vertinimas siekia 8,14 balo). Kiek prasčiau, tačiau aukščiau nei vidutiniškai, buvo vertinamas automobilių aikštelių pakankamumas
(6,9 balo).
Bendras Birštono savivaldybės darbo (savivaldybės mero, administracijos ir Tarybos
veikla) vertinimas siekia 8,4 balo. Atskiros

savivaldybės veiklos sritys – socialinės paramos skyriaus veikla,
teisinės ir kitos paslaugos, gyventojų skundų ir pasiūlymų nagrinėjimas, savivaldybės gebėjimas
pritraukti privačias investicijas
ir savivaldybės po rinkimų atlikti darbai – vertinami balais nuo
7,0 iki 8,9.
Turizmo paslaugų srityje geriausiai buvo įvertintas Birštono
įvaizdis (vertinimų vidurkis siekia 9,23). Gyventojai teigiamai
vertina pastangas kurorto žinomumui didinti, gausėjančius turistų srautus, jų pagarbą aplinkai
(vertinimų vidurkis – 8,3). Gyventojai pastebi su turizmo plėtra
susijusį eismo intensyvumą vasaros sezono metu, tačiau ir ši sritis
vertinama geriau nei vidutiniškai.
Kalbant apie turizmą, kurortas
išgyvena tikrą pakilimą – 2017 m.
sulaukė beveik 110 tūkst., o
2016 m. – virš 71 tūkst. turistų. Per pastaruosius metus turistų skaičius Birštone išaugo beveik 55 proc. Pastaraisiais metais Birštone investuota 60 mln.
Eur., sukurta 600 naujų darbo
vietų, yra galimybė dirbti sėkmingai veikiančiose sanatorijose, sveikatingumo, SPA centruose, viešbučiuose, restoranuose,
smulkaus verslo įmonėse. Birštone veikia UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ – seniausia mineralinio vandens gamintoja Lietuvoje, kurios produkcija eksportuojama į 17 šalių. Taip pat veikia medicininės
ir reabilitacijos įrangos gamybos
įmonė „Taneta“.
Kalbėdama apie artimiausius planus, N. Dirginčienė teigia, kad labai svarbu yra turėti aiškią strategiją, viziją ir kartu su komanda ją įgyvendinti.
Birštonas turėtų išlikti medici-
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nos, gydymo, sveikatos paslaugų kurortu,
turinčiu gilias tradicijas, išlaikyti kokybiškas paslaugas, siekti ir
tapti tarptautiniu unikalių sveikatinimo paslaugų kurortu. Visi turistai ir svečiai turi pasijusti kaip karaliai ne
tik dėl sutvarkytos ir
išpuoselėtos aplinkos,
bet ir dėl karališko, kokybiško aptarnavimo.
Kaip pastebi merė,
dabar esame sparčiausiai augantis kurortas
Lietuvoje, šie skaičiai džiugina ir
įpareigoja tęsti pradėtus darbus.
Visgi, kartu su augančiu turistų
skaičiumi, išaugusiu nakvynės
vietų skaičiumi, atsiranda ir kiti iššūkiai miestui: eismo reguliavimas (sezono metu miestas
jau perpildytas automobilių, planuojama riboti įvažiavimą į kurortą), nedidelio darbo užmokesčio problema (dauguma žmonių
dirba aptarnavimo sektoriuje, o
ten algos yra nedidelės).
Artimiausi planai ir ambicijos yra ir toliau tvarkyti kurorto
infrastruktūrą, parkus ir skverus,
tęsti šaligatvių, gatvių, apšvietimo tvarkymą, siekti, kad neliktų
apleistų pastatų, tęsti sėkmingą
daugiabučių renovaciją. Planuojama įrengti dar daugiau mineralinio vandens biuvečių, įrengti
specializuotus, pavyzdžiui, vaikams, šeimoms skirtus parkus,
lynų kelią per Nemuną, atviras
koncertams skirtas erdves, šachmatines, orkestrines. Puošti miestą naujomis skulptūromis, sodinti kuo daugiau medžių, dekoratyvinių augalų ir gėlynų.
Ambicingi planai – kad Birštonas taptų tarptautiniu kurortu,
kad į jį atvyktų vis daugiau svečių iš užsienio, kad didėtų Birštono kurorto tarptautinis žinomumas. Yra planuojamas „Birštono vartų“ projektas: čia galėtų
atsirasti biurai, apgyvendinimui,
sveikatinimui skirtos vietos, įsikurti IT, technologijų sektoriaus
atstovai, tarptautinės įmonės, didesnes pajamas uždirbantys profesionalai, paslaugų, kurių vis dar
trūksta kurorte, teikėjai. Bus siekiama, kad Birštonas ir toliau išliktų sveikatos paslaugų kurortu,
bet kartu ir žaliu tylos miestu,
kur labai svarbu ekologija, kokybiškos paslaugos, unikalumas.
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V. Mitrofanovas: „Palaiko ir
įkvepia žmonių pasitikėjimas“
ji, berods, turėjo jų virš 900, dabar
turi virš 200, ir siekia turėti 170. Latvija taip pat įgyvendino administracinę savivaldybių stambinimo reformą ir šiandien turi 120 savivaldybių. Mes turime 60 savivaldybių ir
nuolat girdime, kad reikia šį skaičių mažinti. Man kartais susidaro
įspūdis, kad Laisvosios rinkos instituto prezidentas Ž. Šilėnas mano,
kad geriausia būtų turėti vieną merą visoje Lietuvoje.

V

italijus Mitrofanovas,
jau trečią kadenciją vadovaujantis Akmenės
rajono savivaldybei ir ne sykį
apdovanotas Lietuvos ir užsienio institucijų už pasiekimus, vystant savivaldą, sako,
kad jo didžiausias išškovojimas yra parodytas žmonių
pasitikėjimas. Apie atliktus
darbus, įveiktus sunkumus ir
laukiančius iššūkius interviu
su Akmenės rajono meru
V. Mitrofanovu.
- Kuo Naujoji Akmenė išskirtinė ir patraukli vietos gyventojams
ir atvykėliams?
- Pirmiausia reikėtų pasakyti, kad
Naujoji Akmenė – naujas miestas,
kitais metais švęsiantis 70 metų jubiliejų. Ji garsėja savo geologiniais
turtais, naudingosiomis iškasenomis, dideliu pramoniniu potencialu. Visgi, po Nepiklausomybės pakelbimo, užsidarius Rytų rinkoms,
Akmenė, kaip pramoninis miestas,
išgyveno sunkius laikus. Bendrovėje „Akmenės cementas“ darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 3500 iki
600. Daug žmonių, ieškodami darbo, paliko miestą.
Ilgą laiką netrūko manančių, kad
Akmenėje tik „dulkės ir pigūs butai“. Šio neigiamo įvaizdžio atsikratyti buvo labai sunku. Šiandien
Akmenės rajonas atsigauna, mes
sugebėjome pakilti, įrodėme, kad
sunkiu darbu galima labai daug
pasiekti.
Ypatingą dėmesį skiriame jaunų
šeimų gyvenimo kokybės gerinimui. Būstai Akmenėje nebrangūs,
didelė dalis daugiabučių renovuota
(130 iš 380), tvarkome gyvenamųjų namų aplinką (šiuo metu sutvarkyta 38 daugiabučių aplinka), būsto šildymo kaštus sumažinome net
40 %. Įrenginėjame dviračių takus,
esame pripažinti dviračių miestu;
džiaugiamės unikaliu vaikų darželių tinklu: Akmenės rajone jų net
septyni. Taikome kitas priemones:
siekdami palengvinti jaunų šeimų
gyvenimo kasdienybę, viename iš
darželių atidarėme kūdikių grupę ir
dabar tėvai turi galimybę 0-6 mėn.
amžiaus vaikučius 4 valandoms palikti auklėtojų priežiūroje.
Siekiame, kad Akmenė būtų ne
tik „naujoji“, bet ir „jaunoji“.

- Dabar labai „madinga“ lyginti savivaldybes tarpusavyje, skaičiuoti įvairius indeksus, matuoti rodiklius, vesti statistiką ir t. t.
Kaip šiame kontekste atrodo
Akmenės rajono savivaldybė? Ar
savivaldybės sprendžia panašias
problemas, ar vis dėlto skirtingas?
- Aš labai nemėgstu lyginti savivaldybių, juk jos visos labai skirtingos. Nepritariu Laisvosios rinkos
instituto daromoms analizėms. Jeigu visos savivaldybės būtų vienodos,
tipinės, mes galėtume jas lyginti, tačiau dabar jos visos skirtingos: negali tarpusavyje lyginti Birštono, Nidos ir Kėdainių.
Kita vertus, tam tikri rodikliai atspindi savivaldybių ekonominę-socialinę padėtį: pavyzdžiui, vidutinis
darbo užmokestis, nedarbo lygis.
Jeigu analizuotume Šiaulių apskrities savivaldybes, tai Akmenės rajono žmonės uždirba daugiausiai, tačiau nedarbo lygis mūsų krašte net
12 %. Norėčiau, kad savivaldybei
būtų perduota darbo biržos funkcija, įsipareigočiau sumažinti nedarbo
lygį per du metus perpus, bet ministerija nesutinka pamėginti.
Džiaugiuosi bent tuo, kad Akmenės rajono savivaldybė dalyvauja
pilotiniame projekte, kuriuo ilgalaikiai bedarbiai įtraukiami į darbo rinką.
Pripažinkime ir tai, kad šiandien
savivaldybės stipriai konkuruoja dėl
investicijų pritraukimo ir valstybės
skiriamų lėšų. Norėtųsi, kad tokia konkurencija neperaugtų į susipriešinimą, kad visos savivaldybės augtų ir klestėtų, dalintųsi gerąja patirtimi.
Kitas šiandien dažnai keliamas
klausimas – ar visos savivaldybės
reikalingos? Aš manau, kad visos
būtinos. Lietuva šiandien patenka
į Europos šalių, kuriose yra pačios
stambiausios savivaldybės, trejetuką. Estija stambina savivaldybes, bet

- Meru esate nuo 2008 m. Akivaizdu, turite didelį gyventojų pasitikėjimą. Akmenės rajono savivaldybė ne kartą apdovanota
„Auksine krivule“ skirtingose
veiklos srityse. Koks svarbiausias
Jūsų kaip mero pasiekimas? Kuriuo apdovanojimu labiausiai didžiuojatės?
- Didžiausias pasiekimas – tai
žmonių pasitikėjimas, kurį jie parodė per tiesioginius mero rinkimus. Įvairūs skirtingų institucijų
apdovanojimai – tai dėmesys, savivaldybės darbo įvertinimas, bet,
svarbiausia, ką apie tave mano žmonės, kaip jie vertina tavo darbą.
Mano, kaip mero, darbo pradžia
buvo nelengva. Socialdemokratai
patikėjo man šias atsakingas pareigas, susiklosčius liūdnoms aplinkybėms, amžiną atilsį išėjus žmonių
mylimai Eugenijai Meškienei. Tuo
metu buvau vienas jauniausių merų
Lietuvoje, neturėjau didelės politinės patirties. 2009 m. prasidėjo finansų ir ekonomikos krizė, mūsų
biudžetas sumažėjo 14 mln. eurų,
įstaigų biudžetai mažėjo trečdaliu,
žmonės ėjo neapmokamų atostogų. Džiaugiuosi, kad pavyko susidoroti su iškilusiais sunkumais tiek
pirmosios, tiek antrosios kadencijos metu ir 2015 m., įvykus tiesioginiams merų rinkimams, žmonės
man suteikė mandatą dirbti toliau.
2017 m. buvau išrinktas geriausiu
Lietuvos meru.
Kalbant apie tai, kaip savivaldybės darbą vertina skirtingos institucijos, galime pasidžiaugti ne vienu apdovanojimu. Naujausias maloniai nustebino: Europos Tarybos
Parlamentinė Asamblėja, 47 valstybių institucija, įteikė diplomą už
demokratinių tradicijų puoselėjimą
ir sklaidą. Šį apdovanojimą yra gavę tokie miestai kaip Kijevas, Lvovas, Hamburgas ir kiti milijoniniai
Europos miestai. Tarp jų ir Naujoji Akmenė.
Džiaugiamės „Auksine krivūle“,
gauta iš Krašto apsaugos ministerijos – „Savivaldybė, iš kurios 2015
metais daugiausiai savanoriškai atėjo karo prievolininkų atlikti nuo-

latinę privalomą pradinę karo tarnybą, skaičiuojant procentais nuo
savivaldybės gyventojų skaičiaus“
(Naujojoje Akmenėje Šaulių Sąjungos skyrius vienas didžiausių
Lietuvoje); „Auksine krivūle“, gauta iš Užsienio reikalų ministerijos
– „Už viešosios diplomatijos puoselėjimą“ (palaikome santykius su
Mariupoliu, organizuojame karių
vaikams stovyklas, renkame ir vežame labdarą į Ukrainą ); „Auksine krivūle“ iš Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos – „Už geriausius
bei novatoriškiausius sprendimus ir
pasiekimus socialinės paramos srityje“ (pašalpos gavėjų skaičių rajone sumažinome net 42 %), kitais
apdovanojimais.
- Su kokiais didžiausiais iššūkiais šiandien susiduria Naujoji
Akmenė?
- Nuo 2004 m. didžiausias iššūkis buvo pasiekti, kad Naujosios
Akmenės laisvoji ekonominė zona
(LEZ) imtų veikti. Ilgą laiką šioje zonoje nei viena įmonė nevykdė
veiklos. Šiandien čia kuriasi medienos klasteris, ateina Vakarų medienos grupės investicijos, kurios planuojama, kad sieks pusę milijardo
eurų ir ilgainiui sukurs apie 1000
darbo vietų. Tikimės, kad žmonės
čia atvažiuos dirbti ir iš Joniškio, ir
iš Šiaulių, ir iš Mažeikių.

Stengiamės į Akmenės rajoną
pritraukti kuo daugiau investicijų,
esame įsipareigoję visokeriopai padėti potencialiems investuotojams,
nesukurti biurokratinių kliūčių.
Dar vienas mūsų tikslas – sutvarkyti sporto infrastruktūrą. Šiandien didžiąją dalį viešųjų pastatų ir
viešųjų erdvių, kultūros centrų esame sutvarkę, renovavę, o sporto bazė dar laukia savo eilės. Taip pat ketiname sukurti akmeniečio kortelę,
kuri būtų išduodama gyvenamąją
vietą Akmenės savivaldybėje deklaravusiam asmeniui ir suteiktų jam
įvarias nuolaidas. Mūsų planuose
ir viešojo transporto tarp Naujosios Akmenės ir Papilės miestelio
paleidimas, naudojant vieną tarifą
(pvz., 1,50 Eur).
Tačiau svarbiausias tikslas ir didžiausias iššūkis – kad kiekvienas
čia gyvenantis žmogus galėtų išdidžiai ištarti „gyvenu Akmenės
rajone“.
- Kaip vertinate šiandien vykdomą regioninę politiką: didmiesčiai vs regionai?
- Manau, kad šiandien vykdomą
regionų politiką gerai iliustruoja
paveikslėlis su trimis beždžionėlėmis, kur viena iš jų užsimerkusi,
kita – užsikimšusi ausis, o trečia
– išsižiojusi. Kitaip tariant, regionų niekas nemato, niekas negirdi,

bet labai daug apie juos kalba. Manau, kad regionai niekada neišlips
iš duobės, jei nesukursime tam tikrų specialių priemonių, skirtų regionams stiprinti.
Tam, kad regionai sustiprėtų reikia vieno dalyko – gerai apmokamų
darbo vietų. Jei nebus darbo, gali
daryti ką nori ir kiek nori, žmonės
regione nesikurs. Kita vertus, žmogus nebūtinai turi dirbti samdomą
darbą, darbo vietą jis gali susikurti
ir pats, tačiau tam reikalinga valstybės parama. Štai, pavyzdžiui, Darbo
birža įgyvendino verslo iniciatyvų
skatinimo priemonę, pagal kurią asmenims, norintiems pradėti verslą,
teikiama parama. Tačiau paramai
gauti numatė sąlygą – turėti užstatą, kurio vertė būtų 50 % gaunamos
paramos sumos. Pagalvokime, kas
turi geresnes sąlygas pradėti verslą
– Naujosios Akmenės gyventojas,
turintis butą, kurio vertė 10 000
eurų, ar vilnietis, turintis butą, kurio vertė 100 000 eurų? Štai tokia
pas mus regionų politika.
Kitas labai svarbus dalykas, kalbant apie regionus, yra investicijų
skatinimas. Manau, kad turėtų būti
sukurtos specialios priemonės, kuriomis būtų siekiama pritraukti investuotojus į regioną. Pavyzdžiui,
jeigu įmonė investuoja regione, gauna penkis kartus didesnę valstybės

paramą nei tuo atveju, kai investuoja didmiestyje.
Nepritariu minčiai, kad regionus
stiprinančios priemonės pažeidžia
teisingos konkurencijos principus.
Šiandien, kalbant apie paramą jaunoms šeimoms įsigyti būstą regione, daug kas klausia, kuo gi vilnietis prastesnis už skuodiškį? Atsakymas yra paprastas: jis ne prastesnis,
vilnietis yra daug geresnėje padėtyje
nei skuodiškis, jis turi daug didesnę
pasirinkimo laisvę ir daug daugiau
galimybių.
Manau, kad valstybė turi kryptingai skatinti ir remti regionus.
Nukreipti paramą į konkretų sektorių: pavyzdžiui, Naujojoje Akmenėje skatinti statybų sektoriaus vystymąsi, Kėdainiuose – maisto pramonės, Šiauliuose – elektronikos ir
t. t. Kyla klausimas, kodėl ES investicijos nėra nukreipiamos į, pavyzdžiui, infrastruktūros LEZ‘e sukūrimą? Dabar europinė parama naudojama pastatų renovacijai, aplinkos grąžinimui, bet, kas iš tos sutvarkytos aplinkos, jei žmonių regionuose nebelieka?
Labai norėtųsi, kad tos savivaldybės, kurios aktyviai dirba, rodo iniciatyvą, būtų palaikomos ir skatinamos centrinės valdžios.
Kalbino
Monika Čiuldytė-Kačerginskienė
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M. Sinkevčius: „Didžiausias iššūkis –
kad namai neliktų tušti“
Mindaugas Sinkevičius – ne
tik LSDP Jonavos rajono skyriaus pirmininkas, bet ir ilgametis rajono vadovas. 20112016 m. jis ėjo mero pareigas,
pelnė ne tik vietinių gyventojų pagarbą, buvo įvertintas ir
nacionaliniu mastu – pripažintas geriausiu 2014 metų
meru Lietuvoje.

2016-2017 m. ėjo LR ūkio ministro pareigas. Artėjant 2019 m. tiesioginiams mero ir savivaldos rinkimams, bičiuliai ir vėl nori matyti
M. Sinkevičių rajono vadovo pozicijoje. „Dar tikrai yra, ką nuveikti“,
–sako M. Sinkevičius.
- Ūkio ministro pareigos neabejotinai leido pamatyti visų šalies rajonų ir miestų ekonominę
perspektyvą. Kaip šiame ūkio/
ekonominiame kontekste atrodo Jonava?
-Lietuvos kontekste Jonava atrodo tikrai neblogai ir, mano manymu, turi geras ateities perspektyvas. Nors emigracija ir demografinės problemos be išimties palietė
visą šalį, esame 9 pagal gyventojų
skaičių miestas šalyje su išplėtota
medienos apdirbimo ir chemijos
pramone. Mūsų teritoriją kerta geležinkelio vežė, magistralinis kelias
A6, visai šalia – Kauno tarptautinis
oro uostas. Žinau, kad ne viena savivaldybė giriasi esanti Lietuvos viduryje, tuomet mes galime drąsiai sakyti, kad Jonava yra to vidurio centre. Ir visi šie dalykai, kurie mums,
jonaviečiams, įprasti ir savi, yra nemenkas privalumas.
Verta paminėti ir tai, kad savivaldybė racionaliai išnaudojo skirtingų finansinių laikotarpių Europos Sąjungos finansinę paramą.
Daugelis pastebi sutvarkytas aikštes, fontanus, įrengtus dviračių takus, bet investuota buvo ne tik į socialinę infrastruktūrą, estetiką ar
gyventojų patogumą. Daug ES lė-

šų buvo skirta kardinaliems Jonavos centralizuotos šilumos gamybos pokyčiams. Dar visai neseniai
100 % visos centralizuotai tiekiamos šilumos gamindavome degindami dujas, dabar jas pakeitė gerokai pigesnis biokuras. Per kelis metus pakeistos miesto šilumos trasos
leido maksimaliai sumažinti šilumos nuostolius.
Europos Sąjungos paramos dėka
esami vieni iš lyderių daugiabučių
namų renovacijos srityje. Vertėtų
prisiminti ir kitus projektus, kurie
leido atnaujinti daug bendrojo la-

abejoju, kad, juos įsileidus, šiandien
galbūt būtume ištikti Ukmergės ar
Prienų likimo, kur šilumos kainos
vienos didžiausių šalyje. O dabar,
kaip jau minėjau, galime džiaugtis
modernizuotu ir vienu pigiausių šilumos ūkių.

vinimo ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigų. Daug savivaldybės lėšų buvo ir yra skiriama viešojo transporto pertvarkai, kad kelionės tikslą
mieste ar priemiestyje būtų galima
pasiekti moderniais autobusais. O
kur dar pokyčiai, sprendžiant įvairius socialinius klausimus – tiek socialinio būsto, tiek įvairiausių socialinių problemų ištiktus jonaviečius.
Kitaip tariant, jeigu reiktų Jonavą
lyginti su namais, tai privalu pasakyti, kad gyvename moderniuose,
sutvarkytuose, šiltuose ir patogiuose namuose. Žinoma, visada yra ką
tobulinti. Šiuo metu pats didžiausias iššūkis – kad tie namai neliktų
tušti. Ir kad miestas bei rajonas būtų
ne tik patogūs gyventi, bet čia savo
gyvenimus nusprendę kurti žmonės rastų darbo, veiklos, gautų visas švietimo, medicinos, socialines
paslaugas, jaustųsi saugūs.
-Kokios yra stipriosios Jonavos
pusės? Kaip pavyko pasiekti teigiamų pokyčių dar tuomet, kai
buvote rajono vadovu?
- Visiems pokyčiams reikia laiko
ir sistemingo darbo. Manau, vienas
iš svarbių veiksnių buvo politinis
stabilumas, gebėjimas vienodai matyti problemas ir suformuluoti aiškius jų sprendimo būdus. Kalbu ne
tik apie socialdemokratus ir išskirtinai jų nuopelnus, kalbu apie žmonių rinktų daugumos politikų sutarimą, o ne politikavimą, intrigas ar
rietenas. Tad labai daug ką lėmė politinė branda. Galbūt jonaviečiai to
aiškiai ir nepastebi, juk, kai ramu ir
viskas klostosi gerai, žmogus su tuo
natūraliai susigyvena ir nori galvoti
tik apie tai, kaip galėtų būti dar geriau. Jonavos atveju kartelė pakelta
labai aukštai.
Bet dalies viso to galėjo ir nebūti.
Na, pavyzdžiui, savu laiku vyravo
didžiulis gyventojų nepasitikėjimas
ir skepticizmas dėl daugiabučių renovacijos. Pamenu, kai gyventojams
tekdavo pristatyti renovacijos galimybes, tekdavo išklausyti galybę nepasitenkinimo. Tada buvo galima
tiesiog numot ranka – gyventojai
nenori, nesutinka, nepasitiki – tai
ir tiek to, bala nematė. Bet darbas
nebuvo nustumtas į šalį ir šiandien
pasiektas rezultatas yra įspūdingas.
Dar vienas pavyzdys – savivaldybei teko spręsti, ar modernizuoti savo katilines patiems ir pasitikėti savivaldybės įmone, ar įsileisti „nepriklausomus“ šilumos tiekėjus, kurie
vienas po kito brovėsi pro duris. Ne-

- Kaip manote, kokie sprendimai, kurie buvo priimti Jonavoje,
galėtų tapti pavyzdžiu kitoms savivaldybėms?
- Jonava ne kartą viešai apdovanota už jau mano minėtą itin sparčią daugiabučių namų renovaciją,
už realiai įgyvendintus kompleksinės, kvartalinės renovacijos projektus Panerių gatvėje. Pagyrų esame sulaukę už spartų šilumos ūkio
modernizavimą. O kur dar vis dažniau girdimas, manyčiau, pelnytas –
sportiškiausios savivaldybės titulas.
Juk išties per paskutinius 5-7 metus
Jonavoje nutiestas ne vienas kilometras dviračių-pėsčiųjų takų, įrengta
slidinėjimo trasa, pastatyta sporto arena, įrengtas dirbtinės dangos
futbolo sporto aikštynas, šiuo metu vyksta stadiono tribūnų statyba.
Galima didžiuotis ir aktyviu kultūriniu Jonavos gyvenimu, kurį užtikrina Joninių slėnio amfiteatras,
arena, sutvarkyta kultūros centro
didžioji salė.
Galbūt mažiau žinoma, bet taip
pat labai svarbu ir tai, kad savivaldybė sulaukia padėkų už aktyvų socialinių paslaugų užtikrinimą, darbą
su socialinės rizikos grupėmis ne tik
mieste, bet ir kaimiškose seniūnijose. Nors švietimo pertvarkų klausimai šiuo metu itin įaudrinę visuomenę, reiktų pastebėti, kad savalaikiai Jonavos savivaldybės sprendimai dėl švietimo įstaigų tinklo
optimizavimo leido joms užtikrinti ugdymo paslaugas net ir retėjančiose kaimo vietovėse.
Malonu ir tai, kad pokyčiai matomi ne tik miesto centre, bet ir seniūnijose. Tikrai malonu pravažiuoti
Užusalius, Žeimius ar Šveicariją,
kur pokyčiai, ypatingai infrastruktūriniai, akivaizdžiai matyti.

- Kokios problemos išlieka aktualios Jonavai šiandien? Ar savivalda pajėgi jas išspręsti?
- Skirtingo masto iššūkių visais
laikas buvo ir bus, tačiau ne visi jie
vien tik mero, savivaldybės tarybos
ar administracijos pečiams. Dalis
klausimų reikalauja ir atitinkamo
požiūrio iš nacionalinių politikų.
Ir, deja, nuoseklumo, problemos
matymo ir sprendimo tęstinumo
ne visada galima tikėtis, pasikeitus
centrinei valdžiai.
Iliustratyvus pavyzdys – Jonavos
pietrytinio aplinkkelio klausimas.
Man darbuojantis meru, visiems
tiek Susisiekimo ministerijoje, tiek
Lietuvos automobilių kelių direkcijoje buvo suprantama ir aišku, kad
aplinkkelis būtinas. Atrodytų, visi vienodai supratome problemą ir
ji buvo sprendžiama, rengiant projektą, valstybės reikmėms perimant
privačią žmonių žemę. Esu absoliu-

čiai tikras, kad, jeigu tik popieriniai
darbai anuomet būtų buvę užbaigti,
šiandien aplinkkelis jau būtų naudojamas. O kas atsitiko, pasikeitus
ministerijos ir direkcijos vadovybei? Ogi garsiai buvo ištrimituota,
kad valstybė išleido dešimtis milijonų eurų projektavimo darbams
tų objektų, kurie nebus realizuojami. Tarp tokių įvardintas Jonavos
aplinkkelio projektas. Ar tai normali situacija, racionalus valstybinis požiūris? Aš taip nemanau. Tokie atvejai tik iliustruoja, kiek daug
reiškia nuoseklumo, politinio stabilumo ir tęstinumo faktorius, kuris
dažnai neįvertinimas.
Šiuo metu aplinkkelio situacija
tragikomiška – trukt už vadžių, vėl
iš pradžių. Rajono vadovai pakartotinai turės vėl įtikinėti centrinę
valdžią, kad aplinkkelis reikalingas, kad tai – ne vietos valdžios nepamatuotos užmačios ar tuštybė.
Tam reiks gaišti laiką. Laiką gaiš ir
nuolat spūstyse stovintys jonaviečiai ir Jonavą kertantys vairuotojai. Kas važiuoja Molėtų, Zarasų,
Utenos ar Anykščių kryptimis nuo
Kauno pusės pro Jonavą, supranta,
apie ką kalbu.
Kitas rimtas iššūkis – Jonavos

noras turėti teritoriją, kurioje galėtų steigtis pramonės, logistikos, gamybos įmonės. Jau nemažai laiko
praėjo nuo savivaldybės deklaruoto
siekio turėti pramonės parką Ruklos miestelio pašonėje. Šioje vietoje
net valstybinė žemė minėtam tikslui rezervuota. Ir tebūnie toje vietoje šiandien tik miškai ir krūmai,
bet reikia galvoti apie perspektyvą.
Tam reikia vyriausybės palaikymo,
šis klausimas nėra tik vietos politikų sutarimo reikalas. Dirbdamas
Ūkio ministerijoje su kolegomis
kėliau dar ambicingesnę idėją – turėti Jonavoje veikiančią laisvosios
ekonominės zonos (LEZ) teritoriją. Tokias zonas juk turi Kėdainiai,
Akmenė, Panevėžio rajonas. Ir, kad
klausimas nebūtų perdėm komplikuotas, siūlyčiau ir siekčiau, kad Jonavoje suplanuotos pramonės zonos
teritorijoje įsikurtų Kauno LEZ teritorinis padalinys. Ne visiems žinoma, kad dabartinė Kauno LEZ te-

ritorija siekia per 540 hektarų, bet
zonos operatorius jau yra išreiškęs
norą valstybei plėsti zoną iki 1000
ha. Tačiau plėstis nėra kur, dabartinio Kauno LEZ plėtrą vienoje pusėje riboja oro uostas, kitoje – magistralinis kelias A1, todėl viena realių galimybių yra nuo Kauno LEZ
fiziškai atsieto sklypo kitoje vietoje
įrengimas. Manau, kad tokią teritoriją būtent Jonava ir galėtų pasiūlyti.

- Kokią matote Jonavą po 5 ar 10
metų? Ir kokie pokyčiai Jonavos
lauktų artimiausiu metu, rajono
gyventojams vėl patikėjus rajono
vadovo vairą Jums?
- Aš esu ne optimistas, o realistas, galiu drąsiai sakyti, kad Jonava tikrai bus puiki vieta dirbti, gyventi, kurti šeimą. Tam reikia ne
tik gražių erdvių, trinkelių, takelių, fontanų. Esu matęs apklausą,
berods, Plungėje, kurioje klausiama kas lemtų, kad žmonės nenorėtų išvykti iš Plungės, neemigruotų. Tokios apklausos išvada tuomet
buvo ta, kad žmones nuo išvykimo
ir emigracijos sustabdytų mieste
įrengtas baseinas. Netikiu tokiomis
apklausomis. Baseinas, žinoma, gerai, bet ne tai žmones sulaiko gimtajame krašte.
Esame neblogai apsitvarkę savo
aplinką, tačiau tik čia susikoncentruoti nereikėtų. Laukia dešimtys
pačių įvairiausių darbų, nuo miesto eismo organizavimo, naujų žiedinių sankryžų įrengimo, vaikų žaidimų aikštelių plėtros, visuomeninių
pastatų renovacijos iki dviračių takų tvarkymo AB „Achema“ kryptimi. Visa tai ir dar daugiau – einamieji darbai, su kuriais gali susitvarkyti ūkiškas rajono vadovas, geras
administratorius su komanda. Tačiau man daug įdomesni ir labiau
svarbūs strateginiai rajono pokyčiai, ne fasadas, o vidus, kuris gal ir
mažiau matomas, bet labai svarbus.
Grįžtu prie savo teiginio, kad Jonava neturi ištuštėti, tam reiks kūrybingų pastangų. Turime aktyviau
bendradarbiauti su rajono užimtumo centru, Jonavoje veikiančia profesine mokykla, kuri ruoštų Jonavos rinkai reikalingus kvalifikuotus
darbuotojus. Tikiu, kad, jeigu žmonės Jonavoje turės darbo, karjeros
perspektyvų, gyventojų čia nemažės. Tinkamas finansinis apsirūpinimas yra pagrindas galvoti apie šeimos pagausėjimą. Būtent tinkamos
aplinkos užtikrinimas ir yra vienas
iš pagrindinių būsimos kadencijos
uždavinių.
LSDP Jonavos skyriaus
informacija
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Neringa – darnaus turizmo pajūrio kurortas

„N

eringa – legenda,
kuri įkvepia“, –
skelbia gražiausio
Baltijos pajūrio kurorto
šūkis, kviečiantis keliauti, ilsėtis, pažinti, pajausti smėlio
pustomam kraštui būdingą
laisvės pojūtį.

Neringos kurortinės tradicijos
siekia XIX a., o vietovės išskirtinumą kuria unikali gamta, savita
kultūra ir svetingi vietos gyventojai. Išskirtinėje teritorijoje lankosi keliautojai iš įvairiausių šalių, o tam, kad jie čia sugrįžtų ir
rinktųsi ilgalaikį poilsį, anot Neringos savivaldybės mero Dariaus
Jasaičio, būtina gerai išvystyta infrastruktūra, leidžianti šiame kurorte kokybiškai ilsėtis ir šaltuoju
metų laiku.
Didžiausią dėmesį Neringos savivaldybė skiria vandens, sveikatinimo ir kultūrinio turizmo plėtrai, kurorto patrauklumo didinimui, siekiant gerinti turizmo paslaugų kokybę, mažinti sezoniškumą ir išlaikyti kurorto unikalumą,
nedarant žalos gamtai.
Pastaruosius kelis metus Neringą džiugina naujovės darnaus judumo srityje – daugėja vandens
maršrutų, kurortas draugiškesnis
elektromobiliams, vystoma uostų
infrastruktūra. Svarbiu iššūkiu išlieka tarptautinės reikšmės dviračių tako, einančio per visą Kuršių
neriją, rekonstrukcija. „Galima
pasidžiaugti prieš penkerius metus atlikta prasčiausios atkarpos
rekonstrukcija, bet dėmesio reikalauja likusi trasa. Takas nebeatitinka šiandienos poreikių, yra per
siauras, vietomis visai išdūlėjęs“, –
situaciją komentuoja Neringos savivaldybės meras D. Jasaitis.
Gražiausiomis šalies vietovėmis

einantis takas yra Pajūrio dviračių
tako ir Europos dviračių takų tinklo dalis, kuria mielai keliauja ne
tik šalies gyventojai, bet ir užsienio turistų grupės. Kaip pasakojo
D. Jasaitis, apie būtinybę rekonstruoti likusią šio tako atkarpą ne
kartą diskutuota su jo šeimininkais – Lietuvos automobilių kelių direkcija.
Kaip pastebi meras, šiuo metu
einantis ir Lietuvos kurortų asociacijos prezidento pareigas, kurortinės infrastruktūros priežiūra ir palaikymas – iššūkis, su kuriuo susiduria visi šalies kurortai ir
kurortinės vietovės. „Kurortų infrastruktūra neapsiriboja tik vietos gyventojų poreikių tenkinimu.
Tai visuomeninė infrastruktūra,
skirta kelis šimtus kartų didesniam žmonių skaičiui, nei gyvena kurortinėse savivaldybėse. Dėl
to savivaldybių biudžetų lėšų viešosios infrastruktūros priežiūrai
nepakanka“, – pastebi D. Jasaitis.
Kaip pavyzdį meras pateikia poreikį rekonstruoti Nidos, Preilos ir
Pervalkos krantines, kurios apsaugo Kuršių marių krantus nuo erozijos. Rekonstrukcijos reikalauja ir
tarptautinio keleivinio Nidos uosto molai. Anot mero, nors savivaldybė rūpinasi dokumentacija, reikalinga šių objektų tvarkybai, tolimesni žingsniai jos biudžetui būtų

nepakeliami.
Vystant kurorto infrastruktūrą,
Neringos savivaldybei svarbiu uždaviniu išlieka unikalaus kraštovaizdžio išlaikymas, kultūrinio istorinio paveldo puoselėjimas. Neringos savivaldybė įgyvendina net
kelis projektus, kurių metu bus siekiama sutvarkyti kultūros ir gamtos paveldo objektus. Pavyzdžiui,
ruošiamasi Urbo kalno sutvarkymo projektui. Svarbų gamtos
ir istorijos paminklą planuojama
tvarkyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Teritorijoje, kurios žymiausias akcentas
Nidos švyturys, planuojama atnaujinti pasivaikščiojimo takus,
įrengti kraštovaizdžio apžvalgai
skirtas vietas, edukacines „stoteles“. Dar šiemet norima pradėti
tvarkyti Nidos evangelikų liuteronų bažnyčią, kuri statyta 18871888 metais. Ruošiamasi ir Preilos bibliotekos pastato tvarkybos
darbams. Šiame kultūros paveldo
objekte anksčiau veikė mokykla.
Kurortui būtina plėtoti kokybiškas ir tik jam būdingas unikalias paslaugas, tad džiugina kurorto investuotojų planai – jau šiais
metais planuojama pradėti Nidos
uosto pastato tvarkybos darbus,
kurie atvers galimybę čia įrengti
pasienio punktą, reikalingą laivybai su Kaliningrado sritimi plėtoti. Jau atliekama poilsio pastato
„Linėja“ rekonstrukcija. Rengiamas istorinio viešbučio „Nidos
banga“ rekonstrukcijos projektas.
Laukiamas įvykis – buvusio žuvininkystės ūkio Nidoje pastatų
rekonstrukcija. Ši teritorija pasikeis neatpažįstamai, kuomet investuotojai įgyvendins planus Nidoje įkurti 5 žvaigždučių „Radisson blu“ viešbutį.
Ilgai netrukus tūrėtų prasidėti

Nidos centrinės dalies sutvarkymo darbai. Neringos savivaldybė
parengė Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“
rekonstrukcijos projektą. Neringa 2021-aisiais bus Lietuvos kultūros sostine, tad šio pastato rekonstrukcijos laukia ne tik kurorto kultūros bendruomenė.
Buvusioje Nidos šiaurinėje komunalinėje ūkinėje teritorijoje –
Purvynėje planuojama vykdyti
savivaldybės gyvenamojo būsto
plėtrą, vystyti pėsčiųjų takų tinklą, įrengti sezoniškumo problemai spręsti būtinus dengtus teniso kortus.
Juodkrantės Žaliojo kelio teritorijoje (praėjusiais metais Vyriausybės nutarimu Neringos savivaldybei perduotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir Valstybės
sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės patikėjimo
teise valdomas čia esantis nekilnojamasis turtas) planuojama sukurti aktyviam laisvalaikiui skirtą infrastruktūrą.
Atsižvelgiant į tai, kad jaunos
šeimos nėra pajėgios įsigyti būstą
Neringoje ir į tai, kad čia faktiškai neegzistuoja ilgalaikė komercinė būsto nuomos rinka, savivaldybė inicijavo net kelis projektus,
kuriais sprendžiama gyvenamojo

V. Domarkas: „Svarbiausia –
nesustoti pusiaukelėje“
K

retingoje vykdomų darbų daug ir
teigiami poslinkiai
akivaizdūs. Tokios nuomonės laikosi Lietuvos
socialdemokratų partijos
kandidatas į Kretingos
rajono merus – Virginijus
Domarkas.

Politikas ne vienerius metus
yra Socialdemokratų partijos
narys, nuo 2015 m. – Kretingos skyriaus pirmininkas. „Atstovaujama partija yra pelniusi
rinkėjų pasitikėjimą ir Kretingos rajone, savivaldybės taryboje
visada turi savo atstovus, kurie
dirba valdančiojoje daugumoje“,
– sakė V. Domarkas.
Kalbėdamas apie kitus kandidatus į Kretingos rajono mero
postą, politikas pastebi, kad viską spręs rinkėjai – jie ir nulems,
kam patikėti tolesnį vadovavimą

savivaldybei. „Turiu ilgametę vadovavimo patirtį tiek privačiame
versle, tiek viešajame sektoriuje,
dirbau 2004–2008 metų kadencijos Seime. Gerai žinau Kretingos krašto žmonių lūkesčius ir
turiu aiškią viziją, kaip juos įgyvendinti“, – sako šešerius metus
Kretingos rajono savivaldybės
administracijai vadovaujantis
V. Domarkas.
Būsimuose rinkimuose politikas sako pristatysiąs naujų idėjų,
tačiau pagrindiniu tikslu išliks
darbų tęstinumas. Dar didesnis
dėmesys vietinių kelių priežiūrai, Kretingos miesto centro ir
gyvenviečių kompleksiniam atnaujinimui.
V. Domarkas tikino, kad Kretingos rajono savivaldybėje dirba kartu su gera komanda, kurios darbo rezultatai akivaizdūs,
o per artimiausius metus bus dar
labiau matomi. „Šiuo metu vyk-

dome 36 kelių infrastruktūros ir
47 kitus svarbius projektus, kurių bendra vertė – virš 33 mln.
Eur. Šios investicijos pasiekia
ne tik Kretingą, bet ir Salantus,
Darbėnus, Vydmantus, Kūlupėnus, Karteną, kitas rajono gyvenvietes. Džiaugiuosi visa administracijos komanda – tiek patyrusiais, nemažą dalį savo gyvenimo
savivaldai atidavusiais specialistais, tiek ir tais, kurių kelias savivaldybės koridoriuose dar tik
prasideda. Jaunimo polėkiu, ini-

ciatyvomis ir drąsa, neatsiejamu
nuo turimų žinių ir įžvalgų“, –
teigia V. Domarkas.
Politikas neslepia, kad prieš šešerius metus pradėjęs eiti Administracijos vadovo pareigas rado
ne vieną įstrigusį savivaldybei
svarbų investicinį projektą, užvilkintas statybas ir neišspręstas konfliktines situacijas su rangovais. „Atėjęs iš verslo srities,
esu įpratęs kalbėtis ir problemas spręsti neatidėliojant, čia
ir dabar, kiek įmanoma daugiau
bendraujant gyvai. Šioje vietoje
labai svarbus buvo ir komandos
sutelkimas, aiškus prioritetų nustatymas, iniciatyvos ėmimasis“,
– pabrėžia jis.
Pasiteiravus, kokiais per šį pastarųjų metų laikotarpį nuveiktais darbais labiausiai didžiuojasi, V. Domarkas pirmiausia išskiria suvaldytą savivaldybės finansinę situaciją.
„Taupiai ir racionaliai naudojant į biudžetą surenkamas ir savivaldybei skiriamas lėšas, nuosekliai mažinome jos skolą. At-

būsto problema. Tai turėtų padėti spręsti ir specialistų stokos problemą Neringoje.
Deja, kaip pastebi meras D. Jasaitis, pagrindine kliūtimi savivaldybės ir investuotojų planams išlieka
teritorijų planavimo procesų sudėtingumas. Dėl to šiandien Neringa
negali didžiuotis unikaliu Jūros terapijos centru, atgimusia Juodkrantės gyvenvietei ypatingai svarbia teritorija – Gintaro įlanka. Dėl Kuršių nerijos tvarkymo plane galiojančių nuostatų, Neringoje negali būti vykdomi civilinių orlaivių skrydžiai, nors visa tam reikalinga infrastruktūra jau yra.
„Vystant infrastruktūrą, gerinant teikiamų paslaugų kokybę su
iššūkiais susiduria tiek gyventojai,
tiek verslo atstovai, tiek Neringos
savivaldybė. Šiuo metu didžiausią
dėmesį skiriame teritorijų planavimo procesams, reikalingos dokumentacijos rengimui, o tai, kaip rodo patirtis, trunka nuo kelių metų iki dešimtmečio. Šiandien galiu
pasidžiaugti, kad pirmaisiais atkaklaus darbo rezultatais kurortas
galės pasigirti jau kitais metais“, –
apie optimistiškas kurorto ateities
perspektyvas kalba D. Jasaitis.
LSDP Neringos skyriaus
informacija

sakingas finansų valdymas jau
davė rezultatų – galime biudžeto lėšomis prisidėti prie spartesnių, miestui ir rajonui strategiškai svarbių viešosios infrastruktūros objektų statybų“, – sako
V. Domarkas. Be to, kaip pažymi politikas, savivaldybė jau antrus metus gali skolintis lėšų investiciniams projektams, to nėra
buvę nuo 2008 m.
Kretingoje šioms Kalėdoms
duris atvers ilgai laukta naujoji viešoji biblioteka: šiuo metu
baigiamos įrengti vidaus patalpos, gaminami reikalingi baldai. Įpusėjusios yra ir šiuolaikiško sporto ir sveikatingumo centro statybos. Tvarkomos gatvės
ir keliai – Kretingos miestą patogu pasiekti atvykstantiems iš
Klaipėdos, įrengus žiedinę sankryžą, sutvarkytas įvažiavimas iš
Gargždų pusės. „Šiemet bus pabaigta suremontuoti J. Jablonskio gatvė, taip pat tikimės, kad
sėkmingai užbaigsime bendrą
projektą su Kelių direkcija – kretingiškių ilgus metus lauktą Že-
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Naro kasdienybė: vanduo, dumblas,
tamsa ir povandeniniai pavojai
Aldona Jeleniauskienė

D

ažnai ieškome egzotiškų šalių, netikėtų potyrių, išskirtinių
žmonių. Kartais nepastebėdami
šalia esančio draugo, dosniai atveriančio savo pasaulio gelmes. Klausydamasis jo, supranti, kad įdomiausia yra čia,
netoliese, šalia tavęs. Tomas Nikolajevas, kaip ir daugelis žmonių, kas dieną
vyksta į darbą. Tik jo darbo vieta neįprasta – po vandeniu, keliolikos metrų
gylyje. Tomas yra naras, narų įmonės
„Vilniaus narai“ vadovas. Jo kasdienybė yra vanduo ir povandeniniai pavojai, kurių metu svarbiausia profesionaliai atlikti savo darbą, padėti žmonėms
ir pačiam išlikti saugiam. ,,Reikia turėti pašaukimą šiam darbui, mėgti jį, o
drąsa, ryžtas ir ištvermė – pagrindinės
savybės dirbant naru“, – sako Tomas.
Apie vaikystę, prabėgusią tarp narų,
įsimintiniausius profesinės veiklos momentus, adrenaliną, apie tai, kodėl jis
šiandien laimingas – pasakoja Tomas.

ir koralų nepamatysi. Dažnai sukyla drumzlės ir purvas, tada jau nesimato net prožektorių šviesos, tenka
darbus atlikti apčiuopomis.

dviračių rėmų ir kitų šiukšlių. Stengiuosi prisidėti prie gamtos švarinimo, kartu su bendraminčiais dalyvavau ežerų valymo akcijoje, valėme
vieną iš labiausiai užterštų Lietuvos
telkinių – Galvės ežerą Trakuose.

- Naro specialybė – viena sunkiausių ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Ar dažni iššūkiai

Jūsų darbe?
- Iššūkiai ir pavojai yra mūsų darbo
kasdienybė, su jais susiduriame nuolat. Tamsa, šaltis, perkaitimas, klaustrofobija ir niktofobija yra mūsų darbo dalis ir nuolatinės palydovės. Prisimenu, reikėjo apžiūrėti požeminį
penkių šimtų metrų ilgio vandens
kanalą. Tokioje aplinkoje, jei kas ir
atsitiktų, nėra galimybės greitai išnerti į paviršių. Žinojau, kad nardymas
urvuose arba nardymas esant ypatingai blogam matomumui, gali išprovokuoti klaustrofobiją. Tačiau jos anksčiau niekada nebuvau patyręs. Viduryje požeminio kanalo mane ištiko
priepuolis, širdis ėmė smarkiai plakti, mintys susijaukė, norėjosi kuo
greičiau bėgti iš gąsdinančios aplinkos. Pradėjau dusti, springti, norėjosi
nusiplėšti kaukę... Patirtis paėmė viršų, nusiraminau, atstačiau kvėpavimą ir toliau tęsiau darbą. Susidoroti
su fobijomis galima tik jas perėjus ir
patyrus. Visada galvoju apie nardymo saugumą, prisimenu instrukcijas,
kaip kiekvienas turime elgtis, iškilus
nenumatytai ar kritinei situacijai, kad
baimė neperaugtų į paniką.
Visgi didžiausi pavojai narų tyko
upėse – praplaukiantys įvairių dydžių
rąstai, medžiai, kiti pavojingi objektai, už kurių galima užsikabinti, užkliūti. Turi būti susikoncentravęs ne
tik į darbą, bet ir į aplinką. Žmonės
galėtų labiau gerbti Lietuvos gamtą,
po vandeniu ko tik nepamatysi – metalo liekanų, primestų senų padangų,

maitės alėjos rekonstrukciją“, –
pasakojo socialdemokratas.
Kad pastaraisiais metais Kretingos miestas pastebimai atsinaujina, kad visame rajone nuveikta nemažai darbų, įgyvendinta daug reikšmingų projektų švietimo, kultūros, turizmo
ir kitose srityse, pasidžiaugia tiek
vietiniai gyventojai, tiek į gimtinę sugrįžtantys kraštiečiai, iš to-

liau atvykstantys svečiai. Tačiau
gal ko nors nespėta padaryti?
„Darbų Kretingoje buvo ir
bus, kadangi miestas turi perspektyvų augti. O aš jaučiu atsakomybę prie to prisidėti. Mano prioritetai – tinkamai sutvarkyti gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takus, jų apšvietimą, rekreacines erdves, atnaujinti viešąją infrastruktūrą ir pritaikyti ją

bendruomenės poreikiams. Manau, įdirbis yra didelis, veiksmas
užkurtas, tik reikia jį tinkamai
palaikyti ir svarbiausia – nesustoti prie atliktų darbų ir pasiektų tikslų“, – kalbėjo V. Domarkas.

- Apie savo darbą, pareigas ir
su tuo susijusius dalykus garsiai
nekalbate, nesigiriate. Vis tik,
kaip atrodo įprastinė naro darbo diena?
- Povandeninius techninius
darbus atliekame visoje Lietuvoje. Apžiūrime, tikriname, taisome, montuojame ir demontuojame įmonių įrenginius, ieškome ir
iškeliame įvairius nuskendusius
objektus ir t. t. Darbo diena dažniausiai prasideda ilga kelione iki
vietos, kurioje reikalinga mūsų
pagalba. Tenka nardyti įvairiuose
vandens telkiniuose: upėse, ežeruose, vandens kanaluose ir šuliniuose, uosto akvatorijoje, sykį net
golfo aikštyno teritorijoje, nes turnyro metu pilnas golfo lazdų krepšys ant ratukų nuriedėjo į vandens
telkinį. Kiekvieną kartą, atvykus
į vietą, įvertinamos darbo sąlygos,
pasirenkama nardymo įranga. Pavyzdžiui, Neries ar Nemuno upėse naro įranga gali sverti apie aštuoniasdešimt kilogramų, o štai
Nevėžyje – tik dvidešimt penkis.
Darbai būna labai įvairūs, kiekvienas atvejis skirtingas, todėl, tik gerai susipažinę su aplinka, pasirenkame darbui reikalingas priemones – plaukmenis, prožektorius,
naro kaukę.

- Ar naro klaida po vandeniu gali kainuoti gyvybę?
- Naras visada turi būti labai dėmesingas visoms smulkmenoms,
nes mažiausias netikslumas ar mažiausia klaida gali pačiam kainuoti
gyvybę. Darbe vyrams dažnai sakau: „žodis „gerai“ netinka, turi
būti „viskas idealiai“. Komanda čia
yra ypač svarbi, bendradarbiais reikia ir būtina pasitikėti. Naras narui
padeda apsirengti, įranga turi būti
labai patikima ir patikrinta.
Dažniausiai dirbame trise. Vienas po vandeniu, vienas atsarginis
ir vienas, palaikantis ryšį su esančiu po vandeniu naru. Susikalbame
naudodamiesi radijo ryšiu, bet būna situacijų, kai sutartinius signalus
perduodame virve.
- Kas suintrigavo rinktis šią sunkią, reikalaujančią didelės ištvermės profesiją? Kaip prasidėjo Jūsų kelionė link šios profesijos ir
kokių asmeninių savybių reikia
žmogui, kad galėtų tapti naru?
- Sovietų Sąjungos laikais, sukarintos visuomeninės DOSAAF organizacijos struktūroje, taip pat ir
nepriklausomos Lietuvos laikais,

mano tėtis Vilniuje vadovavo narams. Vaikystė prabėgo tarp narų,
bendraujant su tėčio bendradarbiais. Ši profesija visada mane žavėjo
ir traukė. Naru tapau 1999 metais,
po kariuomenės baigiau Klaipėdos
narų mokyklą. Lietuvoje narus ruošia „Ugniagesių gelbėtojų mokykla“,
mokytis joje gali visi norintys, tačiau
yra reikalavimai sveikatai. Kad taptum geru naru, reikia tam tikrų savybių. Turi būti drąsus, darbštus,
ryžtingas, ištvermingas, geros fizinės formos.
- Ar toks darbas nekenkia sveikatai? Juk tenka dirbti ir minusinėje temperatūroje, gal ir po ledu?
- Laikytis taisyklių reikia visur.
Jeigu atsipalaiduoji, kažką darai,
nesilaikydamas režimo ir nustatytų taisyklių, tai aišku, kad kenkia.
Mūsų darbe – taip pat.
- Kas šiame darbe jus labiausiai
žavi, motyvuoja? Ką narai mato
po vandeniu, ką gražaus gali pamatyti vandenyje 10 ar 20 metrų
gylyje? Ar ten daug romantikos?
- Motyvuoja adrenalinas, noras
tapti geresniu, nugalėti pavojus ir
baimes. Lietuvos ežeruose maždaug iki šešių metrų gylio yra augmenijos, tačiau, panėrus giliau, tik
dumblas. Dirbu dažniausiai dešimties ar dvidešimties metrų gylyje, čia
niūru ir romantika net nekvepia,
spalvotų žuvyčių, spindinčių perlų

LSDP Kretingos skyriaus
informacija
R. Beržanskienės nuotr.

- Esate užkietėjęs sportininkas,
žaidėte krepšinį, buvote įvardijamas kaip vienas svarbiausių žaidėjų „Žalias Rytas“ ekipoje. Tai pomėgis ar galimybė palaikyti gerą
formą? Ar tebežaidžiate?
- Tai ir pomėgis, ir galimybė palaikyti gerą formą. Kol kas krepšinio karjeroje yra pertrauka, nes žaizdamas patyriau traumą, teko atlikti peties operaciją. Dabar geriausias
mano poilsis yra knygos, domiuosi
istorija, fantastika. Daug sportuoju, važinėju dviračiu, bėgioju, dalyvavau ekstremaliose varžybose „Bebro kelias“, kur reikėjo įveikti pelkę,
purvą, iš natūralių ir dirbtinių kliūčių sudarytas fizinės ištvermės reikalaujančias rungtis. Tokios varžybos grindžiamos dalyvių tarpusavio
pagarba ir supratimu.
- Ar turite artimų žmonių, kurie rūpinasi, kad po darbo sugrįžęs atgautumėte jėgas?
- Esu vedęs ir laimingas šeimoje.
Šiuo metu dirbu Klaipėdoje. Mūsų uostas atsinaujina milžiniškais
tempais, natūralu, kad čia trūksta
žmogiškųjų resursų, taip pat ir narų. Kiekvieną savaitgalį skubu į Vilnių, kur manęs laukia dvylikos metų sūnus, šešiametė dukra ir žmona.
Labai jų pasiilgstu. Stengiuosi nesidalinti darbo informacija, nes žmona labai jaudinasi, ypatingai kai sužino apie ištikusius pavojus. Skiriu
laiko šeimai, būdami kartu atrandame kažką turiningo ir įdomaus,
dažnai keliaujame.
- Esate Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus skyriaus narys. Kas patinka partijos gyvenime ir ką siūlytumėte keisti?
- Manau, kad Lietuvos socialdemokratų partija šiuo metu išgyvena
sunkesnius laikus, bet aš tikiu, kad
viskas bus gerai, todėl ir esu su ja.
Partija keičiasi, atsinaujina, bet didžiausia, mano nuomone, problema
yra kartų komunikacija, ryšys tarp
vyresnių ir jaunesnių partijos narių.
Kažkas mus turi jungti.
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Mes keičiamės
Gyventojų išsilavinimas, sveikata ir pasitikėjimas
vieni kitais – tikrieji mūsų šalies pažangos rodikliai.
Išsilavinę, kūrybingi ir ateitimi pasitikintys žmonės –
šalies ekonomikos pamatas.
Teisinga ir auganti. Visa Lietuva

Daugiau darbo vietų ir
galimybių veikti

Pajamų apsauga, deramas atlygis,
kokybiškos viešosios paslaugos

Demokratijos inovacijos
ir žmogaus teisių garantijos

Tvarus žemės ūkis
ir švari aplinka

Mūsų šalies ekonomika auga, tačiau
daugelio žmonių gerovė – ne. Pajamų ir
galimybių nelygybė dalija Lietuvą – ir turtėjama, ir skurstama vis greičiau.
Paskelbę apie atsinaujinimą mes, socialdemokratai, keliame kitokios Lietuvos
idėją: atėjo metas kalbėti apie kairiąją alternatyvą Lietuvai.
Valstybės turtėjimas negali būti saviKokybiškas švietimas kiekvienam, mokslo
tikslis. Jis turi būti nukreiptas ir matuojapasiekimai, įtraukianti kultūros politika
mas pagal tai, kiek jis sukuria galimybių.
Susitelkę vien į BVP augimą ir toliau nekreipdami dėmesio, kaip jis paskirstomas,
mokame per didelę kainą. Štai kodėl mes
siekiame visus įtraukiančios Lietuvos.
Pradėjome Socialdemokratinės vizijos
Lietuvai viešus svarstymus – privalome
sugrąžinti viršenybę politikai. Ne bendrasis vidaus produktas (BVP), o gyventojų išsilavinimas, sveikata ir visuomenės
pasitikėjimas vieni kitais yra tikrieji mūsų
šalies pažangos rodikliai.
Saugi Lietuva taikioje ir gerovę
įtvirtinančioje Europoje

kartu rengiame ir svarstome
socialdemokratinę
viziją lietuvai
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