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018-ieji ir prasidėjo,
ir baigėsi didžiulių
visuomenės grupių
protestais. Tačiau tai
– tik didelių pokyčių pradžia.
Pokyčių, kuriuos aštrina plėšomi valdžios ir visuomenės
pasitikėjimo saitai.
„Įtampa atsirado ne vien dėl pinigų, o dėl to, kad nepadaugėjo,
netgi sumažėjo pagarbos ir atjautos žmonėms“, – sako Lietuvos
socialdemokratų partijos (LSDP)
pirmininkas Gintautas Paluckas,
apibendrindamas svarbiausius metų įvykius Lietuvoje ir partijoje.
Susitarė ir apgavo
- Sausį į gatves išėjo medikai,
kovą – protestas „Mes kaltinam“, o gruodį tūkstančiai viešojo sektoriaus darbuotojų reikalavo pagarbos ir didesnių algų. 2018-uosius tarsi įrėmina
garsiai reiškiamas žmonių nepasitenkinimas ir pyktis?

- Tai rodo gilias ir įsisenėjusias
problemas, kurios ilgą laiką buvo nesprendžiamos. Ir jos tiesiog
sprogo, pūlinys atsivėrė. Atsirado pilietiniai judėjimai, kurie išsiveržė iš senųjų institucinių rėmų. Pavyzdžiui, Lietuvos medikų
sąjūdis. Viskas kilo spontaniškai,
prasidėjo nuo pasitarimo Santariškėse. Tačiau tai buvo tik pradžia.
Medikų ir slaugytojų atlyginimai yra neadekvačiai maži. Dėl to
ir dėl didelio darbo krūvio (dauguma jų jaučia profesinį „perdegimą“) mes visi negauname kokybiškų sveikatos paslaugų. Maža to,
taip švaistome ir protus, ir pinigus
– medikai ir slaugytojai masiškai
emigruoja. Norvegijos, Vokietijos,
Austrijos medikų įdarbinimo centrai „medžioja“ geriausius ir jie tiesiog išvažiuoja.
Kitaip tariant, prasiveržusi pilietinė pozicija yra atsakas į visų vyriausybių neatliktus darbus. Tačiau ši Vyriausybė išsiskiria: valdantieji išdalino labai daug pažadų
ir sukėlė didžiulius lūkesčius. Dabar, prabėgus metams, aišku, kad

Valdantieji stumia
„minimalios valstybės“
modelį. Atsakomybė
pasirūpinti savo
sveikata, išsilavinimu,
socialine apsauga yra
permetama patiems
žmonėms: įsigykite šias
paslaugas rinkoje.
medikai buvo suklaidinti. Susitarimo, kuris buvo pasirašytas, nesilaikoma: didinant algas tokiais
tempais iki 2020 m. susitarimo
įgyvendinti neįmanoma. Taigi, susitarė ir apgavo. Bet medikai iššaukė ir kitų viešojo sektoriaus grupių
judėjimus. Tai – jų didžiausias pasiekimas.
- Bunda ištisos visuomenės grupės, jos pačios organizuojasi, viskas vyksta labai greitai. Kai kas
prognozuoja, kad tai reiškinio,
kuris tęsis ir kitais metais, pradžia.

Rita Grigalienė

Uganda – kontrastų
šalis, kur moteris
„išperkama“ ožiukais

15 p.

Pažadinta pilietinė
protesto ir savo
teisių reikalavimo
dvasia.

- Stebime rimtus ir įsibėgėjančius didelius visuomenės ir politikos organizavimo pokyčius. Anksčiau atstovavimo struktūra buvo
nusistovėjusi – kiek pavyksta susitari, pavyzdžiui, profesinei gydytojų sąjungai, tiek ir turi. Taip
pat ir su švietimo profesinėmis sąjungomis. Ir šiemet kai kurios su
Vyriausybe susitarė. O štai kuo viskas baigėsi – tūkstantiniais mitingais, protestais, masiniais streikais.
Situacija lyg pavasarį tirpstant
sniegui: ledas vieną dieną yra, o kitą dieną – jau ledonešis. Pažadinta pilietinė protestų ir savo teisių
reikalavimo dvasia. Ir kelio atgal
čia nėra. Visos profesinės grupės
– medikai, mokytojai, mokslininkai, kultūrininkai – išeina iš tradicinių apibrėžtų rėmų, nors Vyriausybė trišalėse tarybose labai norėtų
visa tai suvaldyti, prispausti. Metų
pabaiga tai parodė labai aiškiai ir
tai yra didžiuliai pokyčiai.
„Pasirūpinkit patys“
- Pavasarį socialdemokratai daug
dėmesio skyrė progresinių mo-

kesčių paketui: pasiūlė alternatyvą, kuri Seime buvo atmesta.
Jau tada kalbėta, kad valdančiųjų
mokesčių politika sukels viešojo
sektoriaus bėdas.
- Pirmiausia suvokime mokesčių
paskirtį: ne nubausti daug uždirbantį ar padidinti algą mažai uždirbančiam. Pagrindinė mokesčių
paskirtis – sutelkti mūsų finansines
pastangas tam, kad galėtume teikti
paslaugas, kurios mums yra gyvybiškai reikalingos. Tai – sveikatos
priežiūra, tinkamas išsilavinimas,
kultūros reikalai, socialinė apsauga, kuri tikrai saugo.
Mūsų valstybės modelis yra stiprios valstybės. Kitaip tariant, atsakomybė dėl visų šių paslaugų krenta ant valstybės pečių, nes valstybė
savo vardu gali tai daryti efektyviausiai: organizuoti tinklą ir pan.,
kad žmonės tas paslaugas gautų.
Tačiau valdantieji stumia mažos arba „minimalios valstybės“
modelį. Ką tai reiškia? Atsakomybė pasirūpinti savo sveikata,
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Asmenybė

Julius Sabatauskas: „Vaikystė tremtyje, matyt,
mane suformavo kaip socialdemokratą“
Irmina FROLOVA-Milašienė

D

augiau kaip prieš metus
suformuotai Seimo socialdemokratų frakcijai
ėmėsi vadovauti Julius Sabatauskas. Niekada jokiai kitai
partijai nepriklausęs, neseniai
savo 60-metį paminėjęs J. Sabatauskas, frakcijos seniūno
vairą perėmė iš Juozo Oleko,
nes toks buvo frakcijos narių
susitarimas prieš metus.

- Kiek reikšmės Jūsų politiko
kelio pasirinkimui turėjo praeitis, vaikystė tremtyje?
- Manau, kad kiekvienam žmogui daug lemia vaikystės patirtis.
Aš – tremties vaikas – ten gimiau
ir augau iki 10 metų. Tokia lemtis,
išbandymai, varganas gyvenimas,
grįžus į Lietuvą, matyt, užprogramavo mane kaip socialdemokratą.
Atsimenu, kad ir mama stengdavosi visada padėti kitiems, kuriems
reikėdavo pagalbos. Tremty žmonės išgyveno padėdami, palaikydami vienas kitą. Ir aš esu pažymėtas
tuo tremtinio ženklu.
- Kokie ryškiausi vaikystės
tremtyje prisiminimai?
- Ryškiausiai pamenu sniegą ir roges. Prisnigdavo jau rudenį ir mano darbas tuomet būdavo su rogėmis parvežti vandens iš kolonėlės.
Kibirą su vandeniu man padėdavo
užnešti į antrą aukštą, juk buvau
kokių 6-7 metų vaikas. Tomis pačiomis rogėmis su mama tempdavome prie upės skalbinius. Mama
žiemą upėje skalbdavo.
Vaikystę primenančios nuotraukos liudija, kad mane, vienerių metų vaiką, specialiai parvežė iš Rusijos gilumos į Lietuvą pakrikštyti.
Tiesa, aš tos kelionės neatsimenu,
bet į Sibirą ištremtai mano šeimai
tai buvo svarbu.
O vieną vaikystės prisiminimą –
aulinukus iš elnio odos parsivežiau
į Lietuvą. Tai šiauriečių tradicinis
apavas, vadinosi pimos. Šiltos, papuoštos šiaurietiškų motyvų ornamentais ir raštais.
- Ar pašviesėjo gyvenimas, grį-

Su mama ir jaunesniuoju broliu
tremtyje - Syktyvkare

žus iš tremties į Lietuvą?
- Grįžus iš tremties, mūsų šeimai buvo labai sunku. Gimė trečiasis brolis. Mamos sveikata pašlijo, buvo operuota, negalėjo dirbti. Jos invalidumo pensijos neužteko net vaistams. Gyvenome vargingai, nors nebadavome. Bet pamenu,
kaip nesmagu būdavo eiti į mokyklą sulopytomis kelnėmis. Kas yra
patyčios, aš tada patyriau savo kailiu. Vaikai šalinosi manęs, o kai kurie vadino tiesiai šviesiai – buožvaikiu, banditų vaiku. Draugų mokykloje neturėjau.
Jau, kai grįžome į Lietuvą, pasijutau kitoks. Manęs nenorėjo priimti
į mokyklą. Nors per vasarą ruošiausi – beveik kasdien mokiausi skaityti lietuvišką elementorių „Saulutę“
– vis dėlto, kai nuėjome į mokyklą,
paklausę mano skaitymo, pasiūlė
dar pasimokyti rusų mokykloje.
Mes abu su mama tada pasakėme
tą patį: „ne todėl grįžome į Lietuvą,
kad eičiau į rusų mokyklą“.
Vienas ryškiausių vaikystės prisiminimų – pirmas lietuvių kalbos
diktantas, įvertintas kuolu, nes padariau 42 klaidas. Paskui greitai panaikinau lietuvių kalbos žinių trūkumą ir blogus pažymius. Bet mokytojams vis atrodė, kad galbūt nelabai išmokstu pamokas, prikaišiodavo, kad tyliai kalbu.

- Ir dabar daug kas pastebi, kad
kaip politikas pernelyg ramiai ir
tyliai kalbate. Ar tai irgi vaikystės tremtyje pasekmės?
- Pamenu, kad šeimoje kalbėdavome beveik pašnibždomis. Grįžę
į Lietuvą, pasakotis, kalbėtis eidavome į mūsų buto galinį kambarį.
Mano šeimos, tėvų gyvenimo kelias ypač sudėtingas. Jie buvo dukart ištremti. Pirmąkart – 1941
metais birželio 14 d. Ir mama, ir
tėtis buvo išvežti dar dešimtmečiai vaikai. O vėliau ir savo vaikus
tremtyje augino.
Antrąją tremtį po karo jie jau galėjo pavadinti beveik „sanatorija“,
nes kai juos išvežė su pirmąja tremtinių banga, atsidūrę Komijos dykynėse, rausė žemines, o maisto davinio karo metu gaudavo po duonos riekę per dieną. Mano senelis,
tėčio tėvas, greitai mirė nuo bado
ir ligų, kaip ir daugybė kitų lietuvių tremtinių.
1946 m. ir mamos, ir tėčio šeimos
pabėgo iš tremties. Lietuvoje slapstėsi. Bet buvo po vieną išgaudyti ir
vėl ištremti. Vėliau skaičiau bylas,
tardymo protokolus. Tėtį, paauglį su jo močiute, išvežė į Irkutsko
sritį, o mamą, paėmę iš mokytojų
seminarijos suolo, ištrėmė atgal – į
Syktyvkarą.
Tėčio močiutė tremty mirė. Jį, likusį vieną, išsiuntė dar toliau, į Jakutiją. Tėčio mama, grąžinta į Komiją nenurimo, rašė laiškus, prašymus, kol išsireikalavo, kad sūnus
galėtų būti kartu.
- Kaip atsidūrėte politikoje, Socialdemokratų partijoje?

- Nuo pat vaikystės nesupratau
ir stebėjausi, kodėl tuometinė Tarybų Sąjungos valdžia ėmėsi tokių
represijų, nejaugi tikėjosi pakeisti žmonių sąmonę, kai mums nuo
mažens šeimoje buvo skiepijamos
visiškai kitokios vertybės. Tremtis
jas tik sustiprino, kaip ir nepasitikėjimą valdžia.
Kai aš po mokslų baigimo atsidūriau Alytuje, prasidėjo vadinamieji „perestroikos“ pokyčiai. Įmonėje,
kur dirbau vyriausiuoju energetiku,
žmonės iškėlė ir tiesiogiai išrinko
mane profesinės sąjungos lyderiu.
Tuomet prasidėjo Sąjūdžio laikas.
Aš įkūriau įmonėje Sąjūdžio grupę.
1989 m. į Alytų atvyko Dobilas
Kirvelis. Jis su iniciatyvine grupe
siekė Lietuvoje atkurti Socialdemokratų partiją. Taip aš kartu su kitais
keturiais žmonėmis netrukus įkūrėme Socialdemokratų skyrių Alytaus mieste. Iki tol nebuvęs jokioje kitoje partijoje, nuo 1989 m. esu
Socialdemokratų partijos narys.
1990 m. pavasarį buvau išrinktas
į Alytaus miesto savivaldybės tarybą. Sąjūdis tuomet rėmė mano kandidatūrą. Galvojau, einu į politiką
trumpam, kol bus atkurta ir įsitvirtins Lietuvos nepriklausomybė, bet
taip išėjo, kad tarybos nariu Alytuje
buvau 10 metų. Nuo 1995 metų vadovavau Socialdemokratų partijos
skyriui Alytuje. O 2000-aisiais buvau išrinktas į LR Seimą.
- Kokie laikotarpiai politikoje Jums buvo reikšmingiausi ar
įdomiausi?
- Iš savivaldybių laikotarpio –
1991 m. sausio 13-osios naktis. Alytiškiai tuomet, sausio 12-ą dieną, išvažiavo budėti prie Vilniaus objektų, saugoti nuo galimo rusų kariuomenės užėmimo. Tada aš buvau
Alytaus miesto tarybos pirmininko pavaduotojas, su merais ir vicemerais budėjome savivaldybės pastate ištisas keturias paras. Tada net
antspaudus išslapstėme. Parengėme
laišką – kreipimąsi pasaulio bendruomenei, kurį būtume išsiuntę į
Vakarus per Lenkiją, jeigu tuometinės sąjungos pajėgos būtų perėmę mūsų objektus. Tąnakt Alytaus rotušės aikštėje susirinko minia žmonių. Mes išėjome kalbėtis
su jais. Tai nepamirštamo vienybės
jausmo naktis.
Dirbdamas Seime intensyviausią
ir sudėtingiausią laiką patyriau per
Rolando Pakso apkaltą. Iki tol niekad gyvenime neteko nieko panašaus daryti. Šiandien tokios procedūros vyksta ramiau, joms skiriama
daugiau laiko. O tuomet – didžiulė įtampa ir sunerimusi, atsakymų
reikalaujanti visuomenė, tvyrojo
įtampa netgi tarp apkaltos komisijos narių. Be to, posėdžiuose dalyvavo šeši kaltinamojo advokatai,
patyrę teisininkai. Tada jaučiau labai didelę atsakomybę už kiekvieną žodį parašytą išvadoje ar pasakytą viešai. Be to, dar ir Konstituciniame teisme reikėjo viską ginti,
įrodinėti.

Tai buvo patirtis, kai pamačiau,
kad streso ir įtampos pilnoje situacijoje, mano protas pradeda veikti tikslingai ir aiškiai. Susikoncentruoji, eini, priiminėji sprendimus,
nes reikia. Džiaugiuosi, kad turiu
kritinį mąstymą tokiais atvejais.
Čia gal padeda ir mano hobis –
šachmatai.
- Apie šachmatus. Kiek metų
Jūsų šitam hobiui, žinant, kad
Jums šiemet sukako jubiliejiniai
60?
- Hobiui jau irgi per 50. Tėtė mane išmokė žaisti dar Syktyvkare,
tremtyje. Dažnai žaisdavome susėdę namuose. Bet tik aš su tėte,
kiti šeimos nariai „neužsikabino“
taip kaip aš. Kai grįžome į Lietuvą,
norėjosi su kažkuo daugiau pažaisti, bet vienintelį būrelį atradau prie
namų valdybos, kur vienos mergaitės tėtis, mus, kiek pamokęs, pasakė, kad mes jau jį peraugome. Sunku buvo rasti, kas mokytų vaikus
papildomai. Vėliau, vyresnėse klasėse, atsirado geras treneris, tuo metu pasiekiau pirmą atskyrį. O paskui šachmatai liko kaip hobis visam gyvenimui. Žaidžiau už Kauno politechnikos instituto komandą. Atnaujinau įgūdžius, išrinktas į
Seimą, dalyvaudamas Seimo šachmatų taurėse. Pakeičiau mūsų partijos dabartinį Garbės pirmininką
Česlovą Juršėną Šachmatų federacijos prezidento poste.
Galiu tik pasakyti, kad politikui šachmatai padeda ne tik susikoncentruoti ir priimti geriausią
sprendimo variantą, bet ir, kas la-

bai svarbu, numatyti ėjimus į priekį. Juk įstatymų negali priiminėti,
galvodamas tik apie čia ir dabar, turi įvertinti visas aplinkybes ir pasekmes ateičiai.
- Tebevažinėjate į Alytų, kuris
nėra gimtasis miestas. Ten nedirbate jau beveik 20 metų?
- Taip, prisipažįstu, nors Seime
nuo 2000-ųjų, Vilniuje neįleidau
šaknų, neįsigijau čia būsto, nors nemažai patenkančių į Seimą stengiasi įsitvirtinti sostinėje. Alytus, nors
ir nėra gimtasis miestas (mano tėvų
kraštas Žemaitijoje), bet sentimentus jaučiu būtent dzūkams ir Alytui. Ten auginau savo dukras, o su
šeima susiję dalykai man yra svarbūs ir reikšmingi. Ten įgijau politinės patirties, kai dirbau savivaldoje.
Alytus mane suformavo kaip politiką, aš ten subrendau, užaugau.
Neretai grįžtame į Alytų su žmona: ten mums kaip kurorte – ramu, gera. Alytuje likęs ir didelis
ratas pažįstamų ir draugų. Pavyzdžiui, ligi šiol į išvykas su baidarėmis vykstu su savo pirmos darbovietės kolektyvu.
- Kuo kitokia dabartinė socialdemokratų frakcija? Tai, kas įvyko partijoje ir frakcijoje prieš metus – į gera, ar į bloga?
- Tai kas įvyko daugiau kaip prieš
metus – išėjo dalis buvusių partiečių ir sukūrė kitą frakciją – tai buvo takoskyra tarp žmonių ir jų pažiūrų. Dabartinė socialdemokratų
frakcija pasižymi kita darbo kokybe, nors dirbame, tariamės dėl po-

Socialdemokratų Alytaus skyriaus įkūrėjai
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Valstybės galimybės yra trupinamos į gabalėlius

> Atkelta iš 1 p.

išsilavinimu, socialine apsauga yra
permetama patiems žmonėms: įsigykite šias paslaugas rinkoje.

Maždaug trečdalis žmonių vaikams samdo korepetitorius, sveikatos priežiūros paslaugų tinklas
neišplėtotas, žmonės sėdi namie,
kol rimtai nesuserga, bet valdantiesiems tai nerūpi. Jiems tiesiog
neįdomu. Visa tai, girdi, pačio
žmogaus rūpestis.
Socialdemokratai, matydami,
kaip valstybės galimybės yra trupinamos į gabalėlius (po 14-20 eurų kiekvienam kas mėnesį prie pajamų), sukūrė alternatyvų modelį,
kuris pajamas į biudžetą būtų netgi padidinęs. Tai yra valstybės galimybė spręsti medikų, mokytojų ir visų kitų visuomenės grupių
problemas, patenkinti daugumos
poreikius.
Mūsų, kaip rimtos politinės partijos, pareiga buvo tą instrumentą
pasiūlyti. Tai – progresiniai mokesčiai nuo visų pajamų, įvedami
tarifai. Kad nebūtų taip, kaip dabar atsitiko: uždirbi minimalią algą – gauni 14 eurų daugiau, uždirbi 4000 eurų – 104 eurais daugiau.

Strateginis pasiekimas
- Šiemet LSDP atnaujino bendradarbiavimą ir su profesinėmis sąjungomis. Jis kurį laiką
buvo nutrūkęs. Kaip jis reiškiasi ir kuo svarbus?
- Tai – santykių atkūrimas po
mūsų padarytų klaidų. Po ne itin
sėkmingo ar džiugaus etapo, kai
buvo priiminėjamas Darbo kodeksas. Reikėjo santykių atšilimo, reikėjo grįžti prie mūsų bendrų šaknų.
Mums nereikia jokių formalių
ar deklaratyvių susitarimų, kurie
paskui guli stalčiuose. Mes vieni
kitus palaikome. Kalbu apie politines iniciatyvas, protesto akcijas, deriname pozicijas, priimant
sprendimus Seime. Tai yra toks
organiškas bendravimas ir bendradarbiavimas. Jam nereikia jokio dirbtinumo.
Santykių atšilimas sustiprina
tiek mus, tiek profesines sąjungas.
Mano galva, šis santykių atnaujinimas yra strateginis pasiekimas.
- Vasarą LSDP visuomenei
pristatė 5 žingsnių pokyčio pro-

Gintautas Paluckas LSDP konferencijoje

gramą. Dalis svarbiausių nuostatų jau įgyvendinta, rudenį
pristatyta ir Vizija Lietuvai iki
2024 metų. Tai – vieno didelio
etapo pabaiga?
- Visuomenėje vyksta pokyčiai,
tradiciniai atstovavimo instrumentai lūžta, užpelkėjusios institucijos byra – yra poreikis visa tai
keisti. Lygiai taip pat keistis turi ir
partijos. LSDP pokyčių kelią pradėjome jau kiek anksčiau, šiemet
tas procesas tik įsibėgėjo.
Apibrėžti svarbiausi tikslai,
sukurti instrumentai, kurie keičia bendravimą partijos viduje ir
t. t. Nubrėžtos aiškios elgesio gairės, kad žinotume, koks elgesys
LSDP skatinamas, o koks netoleruojamas. Svarbu, kad būtų išgyvendinta baimė ar netikrumas
dėl politinės nuomonės. Juk kur
kas lengviau yra diegti demokratinę tradiciją ir skatinti diskusiją.
Paskutinis – penktas žingsnis –
yra Socialdemokratinė vizija. Tai
– kelias Lietuvai iki 2024 metų.
Progresyvi kairioji jėga pateikė
visuomenei alternatyvą, kitą pasirinkimą. Silpnos ir idėjiškai išblukusios partijos nesugeba ir negali pateikti tikro pasirinkimo
kaip alternatyvos.
Beje, tai ir lemia įvairiausių populistų ar politinių klounų iškilimą, kurie, išskyrus rėkavimą,
negali pasiūlyti nieko. Kartu tai
ir priekaištas didžiosioms politi-

2018-ieji prasidėjo ir baigėsi viešojo sektoriaus darbuotojų protestais

Didžiulė mūsų politinio
lauko problema –
pas mus kaunasi
personalijos, o ne jų
idėjos. Dar didesnė –
kad tos personalijos
neturi idėjų.
nėms partijoms, kurios nesugebėjo suformuoti kito kelio, kito
pasirinkimo. LSDP jį suformavo ir pasiūlė.
Dabar mūsų užduotis – šią žinią skleisti ir parodyti, kuo mūsų siūlomas kelias skiriasi nuo
siūlomo dešiniųjų ar valdančiųjų. Nors abejoju, ar jie turi kelią,
nes viena šneka, kita daro.
Įžvalgos pasitvirtino
- Rugsėjį vienintelė LSDP nepasirašė valdančiųjų pasiūlyto
parlamentinių partijų susitarimo dėl gynybos finansavimo
didinimo nuo 2020 m. Dalis
apžvalgininkų svarstė, kad pirmą kartą socialdemokratai elgiasi socialdemokratiškai, kiti
kritikavo.
- Būti teisiam kartais reikia drąsos. Socialdemokratai turėjo moralinę teisę tokio naujai pasiūly-

to susitarimo nepasirašyti. Pirma,
todėl, kad būtent socialdemokratų pastangomis buvo pasiektas
pirmasis nacionalinis susitarimas
dėl krašto apsaugos 2014 metais.
Būtent jis leido pasiekti įsipareigojimų NATO vykdymą, t. y. gynybai skirti 2 proc. nuo BVP. Ir
šis susitarimas tebegalioja.
Antra, kas dabar gali pasakyti,
kad nebuvome įžvalgūs? Šiandien
mes matome viso viešojo sektoriaus sukilimą. Sakėme, kad 2
proc. nuo BVP krašto gynybai
– tai mūsų įsipareigojimas, jį turime vykdyti, bet ekonomikos
augimo vaisius nukreipti viešojo
sektoriaus stiprinimui, žmonių
atlyginimų didinimui, paslaugų
prieinamumui ir kokybei užtikrinti. Tai – esminiai dalykai, ant
kurių laikosi valstybė.
- 2018-uosius žymi ir „MG Baltic“ politinės korupcijos byla.
Įvairūs skandalai – tiek politinės korupcijos bylos, vidinės
ar išorinės rietenos – yra apėmusios daugelį politinių organizacijų. Kokios Jūsų prognozės kitiems metams?
- Tai yra didžiausia politinės
korupcijos byla Lietuvos istorijoje. Kiek vėliau, politiniais sumetimais, reikalo ėmėsi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kuo tik nebuvome kaltinami, tačiau, kaip paaiškėjo iš

bylos, socialdemokratai buvo vieninteliai, kurie nieko blogo nedarė ir nepadarė.
LSDP nepriiminėjo nei užsakytų teisės aktų, nei buvo neteisėtai finansuojama. Net „valstiečiai“, kurie griežia ant LSDP
dantį, tirdami ir aiškindamiesi 10 metų istorijas, nieko nesugebėjo rasti. Atsinaujinimas rodo, kad einame teisinga kryptimi – LSDP nefigūruoja jokiuose skandaluose.
O dėl kitų metų, akivaizdu,
jog į ramybės būseną tiek politinė
sistema, tiek visuomenė dar negreitai sugrįš. 2019-ieji – net trejų rinkimų metai. Jie įaudrins ir
visuomenė gali būti sąmoningai
skaldoma. Mūsų, kaip didžiausios ir ilgiausią istoriją turinčios
bei profesionaliausios partijos,
užduotis – nesivelti į šį audrinimą.
Didžiulė mūsų politinio lauko
problema – pas mus kaunasi personalijos, o ne jų idėjos. Dar didesnė – kad tos personalijos neturi idėjų. Mūsų užduotis – nepalaikyti nei konservatorių, nei
„valstiečių“ iniciatyvų, kuriomis
visuomenėje yra kurstoma nesantaika. LSDP neš kitokios politinės kultūros principus: diskusijų,
argumentų ir panašiai.

Išbandymas rinkimais
- Ko palinkėtumėte partijos nariams?
- Dėkoju kiekvienam partijos
nariui už pasitikėjimą, už įsitraukimą, įgyvendinant pokyčius, už
indėlį ruošiant Socialdemokratinę viziją Lietuvai ir diskutuojant
apie ją. Dėkoju už tai, kad socialdemokratinio užtaiso ir entuziazmo sklaida įsibėgėja iš naujo. Noriu padėkoti už kiekvieno LSDP
nario palaikymą ir įsitraukimą
bei kantrybę.
2019-ieji – perspektyvų ir galimybių metai: būsime išbandomi
trejais rinkimais. Pats didžiausias išbandymas mums patiems
– tikėjimas, kad socialdemokratija yra teisingas kelias Lietuvai.
Visuomenei turime padėti grįžti į normalios diskusijos rėmus,
ištaisyti tas klaidas, kurias mes
darėme, o dabar darbo valdantieji. Laikas daryti tai, ką žadi ir
nemeluoti.
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EP rinkimai

Seimo socialdemokratų frakcijos naujienos
Socialdemokratai nebalsavo
už biudžetą, nesprendžiantį
viešojo sektoriaus problemų
Seimui balsuojant dėl Vyriausybės
pateikto 2019 m. biudžeto projekto, Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas Julius Sabatauskas pareiškė, kad Socialdemokratų frakcija tikrai negali pritarti tokiam biudžeto projektui, kuris nėra socialiai
orientuotas, o skirtas tik turtingųjų
arba atskirų visuomenės grupių gerovei didinti.
„Mokytojų ir juos palaikančiųjų
streikai išryškino mūsų valstybės
problemą, t. y. nesutvarkytą viso viešojo sektoriaus atlyginimų sistemą,
kurios Vyriausybė nemato“, – sakė
J. Sabatauskas.
Jis kritikavo biudžeto rengėjų
darbą, kai pastarieji „tyčia ar netyčia“ bandė neapmokestinti tantjemų, atlyginimus pakelė išimtinai
atskiroms darbuotojų grupėms, o

nuo praeitos krizės su apkarpytomis
algomis gyvenantiems visiems viešojo sektoriaus darbuotojams algos
buvo padidintos vos daugiau kaip
procentu.
„Kai Vyriausybė priešokiais siūlo didinti atlyginimus tai vienai, tai
kitai sričiai, akivaizdu, kad problemos neišsprendžia. Ar tai nereiškia,
kad tik norima užsitikrinti tam tikrų sričių palankumą, o visiems kitiems sakoma – po mūsų nors ir
tvanas?“, – klausė socialdemokratų frakcijos seniūnas.
Socialdemokratų frakcija Seimui
pateikė savo siūlymus biudžeto projektui. Jais reikalaujama, kad būtų
reglamentuoti ir pakelti darbo užmokesčio koeficientai ikimokyklinio ugdymo, socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams,
mokyklų psichologams ir mokytojų padėjėjams; taip pat socialdemokratai užregistravo siūlymus didinti atlyginimus kultūros ir mokslo įstaigų darbuotojams.
Darželių auklėtojų ar socialinių
pedagogų atlyginimams reikalingas
lėšas socialdemokratai siūlo surinkti, mažinant išlaidas turto (pastatų)
įsigijimui ar valstybės įmonių dividendams, taip pat panaudoti viršplanines biudžeto pajamas.

Seimo valdantieji savivaldybes stumia į sunkmetį
Nuo kitų metų savivaldybių laukia sunkmetis. Seimo valdančiosios
daugumos politikai balsavo prieš

siūlymą kompensuoti savivaldybių
biudžeto netektis, kurias jos patirs
dėl mokesčių reformos.
Nuo sausio 1 dienos – startavus
mokesčių reformai – savivaldybių
biudžetai neteks didelės dalies gyventojų pajamų mokesčio. Nors pagal įstatymą finansinius nuostolius
100 % turėtų kompensuoti reformas daranti ir sprendimus priimanti centrinė valdžia, tačiau valdantieji nusprendė kompensuoti tik pusę
netenkamos sumos.
„Tai reiškia, kad daugeliui savivaldybių stigs lėšų ir jos bus priverstos
branginti paslaugas gyventojams,
pavyzdžiui, švietimo ar sveikatos
srityje. Vėl trūks pinigų infrastruktūrai palaikyti“, – sako projektą dėl
didesnio nuostolių kompensavimo
savivaldybėms pateikęs socialdemokratas Juozas Olekas.
Socialdemokratai Seime pasiūlė
kompromisinį variantą – kompensuoti bent 80 % GPM netekčių savivaldybėms. Tačiau valdančiųjų balsais didesnis kompensavimas buvo
užblokuotas.
„Kodėl jūs manote, kad galima
joti ant savivaldybių kupros ir mažinti jų finansavimą?“, – į Seimą
pakviesto ministro Viliaus Šapokos klausė socialdemokratas J. Sabatauskas.

startas. Skaičiuojama, kad kitais
metais gydymo paslaugų neliks mažiausiai 15-oje rajonų. Mažosiose rajonų ligoninėse bus teikiamos tik
slaugos paslaugos ir šeimos gydytojo konsultacijos, o terapinio gydymo paslaugų tiesiog neliks.
„Jeigu reforma daroma žmonių
gerovei, tai visai neaišku, kodėl prievarta reikia naikinti ligonines, kurios dabar sėkmingai išsilaiko iš teikiamų gydymo paslaugų“, – sako
socialdemokratas J. Olekas.
Socialdemokratų frakcijos kvietimu į Seimą atvykę medikai tvirtino, kad rajonų ligoninės verčiamos
į slaugos, nors tuose rajonuose netgi nėra slaugos poreikio.
„Mūsų ligoninėje yra paruoštos
69 slaugos lovos, o realiai per visus
metus čia gulėjo 52 pacientai. Slaugos lovų reikia didžiuosiuose miestuose, o tokiame kaip mūsų rajone
netrūksta“, – sakė Kaišiadorių ligoninės vadovė Edita Skarakodienė.
Ligoninių atstovai prognozuoja,
kad kitais metais dėl reformos darbo neteks šimtai medikų, specialistų. Pavyzdžiui, Molėtų ligoninėje 60 medikų liks be darbo, Prienuose – 90.

Socialdemokratai Linui Kukuraičiui: „Nesislapstykite už
moterų nugarų“
Rajonų ligoninėms gresia su- Į Seimą opozicinių frakcijų pakviestas Socialinės apsaugos ir darbo minaikinimas
Kitų metų pradžia – dar vienos nistras L. Kukuraitis aiškinosi, ko„valstiečių“ parengtos reformos dėl ministerijai, pradėjus vykdyti

Vaiko teisių apsaugos reformą, kilo
tiek daug nesusipratimų, problemų
ir klausimų. „Matuko“ reforma, už
kurios vykdymą tiesiogiai atsakingas L. Kukuraitis, akivaizdžiai užstrigo. Situacija tapo krizine, o ministro pozicija liko neaiški. Situaciją visuomenei turėję aiškinti valdantieji išsislapstė, o į žiniasklaidos
klausimus ėmėsi atsakinėti kiti politikai, taip pat ir Socialdemokratų
frakcijos Seime narė Dovilė Šakalienė. Kilus ažiotažui, politikė sulaukė įvairių grasinimų, nors už reformos vykdymą yra atsakingos L.
Kukuraičio vadovaujamos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
pavaldžios tarnybos.
„Ministre, nesislapstykit už moterų nugarų, prisiimkite atsakomybę ir atsistatydinkite“, – L. Kukuraičiui pareiškė Seimo narys Algimantas Salamakinas.
Socialdemokratai pareikalavo,
kad ne tik ministras, bet ir Vyriausybė imtųsi plačios komunikacijos
kampanijos, skirtos tėvams ir visai
visuomenei: išaiškintų naujojo Vaiko teisių apsaugos įstatymo nuostatas, kalbėtų apie nesmurtinius auklėjimo metodus ir informuotų apie
pagalbos šeimai galimybes. Taip
pat socialdemokratai pasiūlė nedelsiant nustatyti aiškią vaiko teisių apsaugos specialistų atrankos
tvarką, užtikrinti kokybišką praktinį jų parengimą ir realų paslaugų
šeimoms prieinamumą visuose regionuose.

LSDP kandidatai 2019 m. Europos Parlamento rinkimuose
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pavardžių kandidatų sąrašą EP rinkimams patvirtino LSDP konferencija, vykusi šių metų lapkričio 24 d. Kandidatus
į EP reitingavo visi partijos nariai.

Sąrašo lyderė Vilija Blinkevičiūtė surinko per 3 tūkst.
pirmumo balsų.
Antroje sąrašo vietoje – LSDP pirmininko pavaduotoja, Seimo narė Rasa Budbergytė, trečioje – Seimo narys Juozas Olekas, ketvirtoje – LSDP frakcijos Seime se-

niūnas Julius Sabatauskas, penktoje – Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė Orinta Leiputė.
Šiuo metu socialdemokratus EP atstovauja Vilija Blinkevičiūtė ir Zigmantas Balčytis.
Rinkimai į EP vyks 2019 m. gegužės 26 d.

1. Blinkevičiūtė 		
Vilija

2. Budbergytė 		
Rasa

3. Olekas 		
Juozas

4. SABATAUSKAS 		
Julius

5. LEIPUTė 		
Orinta

6. SYSAS 		
Algirdas

7. popovienė 		
Raminta

8. mitrofanovas
Vitalijus

9. vėsaitė 		
Birutė

10. dudėnas 		
Arūnas

11. raslanas 		
Algirdas

12. šakalienė 		
Dovilė

13. petrauskaitė
.......Modesta

14. jodauga 		
Antanas

15. Valionis 		
Antanas

16. Dobilinskas
.......Sigitas

17. jankauskaitė
Margarita

18. rusys 		
Vaidas

19. andrulis 		
Vaclovas

20. aleknavičienė
Vaida

21. sartauskas
.......Justinas

22. plečkaitis 		
Vytautas Petras
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Atsargos generolas Remigijus Baniulis:
,,Savo pasirinkimu niekada neabejojau“
Be to, ugniagesio profesija žavi dar
ir todėl, kad esu komandos žmogus. Man patinka komandinio
sporto rūšys, komandinis darbas.
Ugniagesio darbas yra komandinis, o dar ir pavojingomis sąlygomis. Be draugo peties čia niekaip.

Aldona Jeleniauskienė

B

erniukai dažnai svajoja
būti policininkais, lakūnais ar gaisrininkais, bet
tik nedaugeliui vaikystės svajonės tampa tikrove. Vilnietis
Remigijus Baniulis nuo mažų
dienų svajojo būti panašus
į savo tėtį – tapti ugniagesiu
gelbėtoju.
Link svajonės Remigijus ėjo
kryptingai ir nesiblaškydamas. Baigęs vidurinę mokyklą, klausimų,
kur toliau mokytis, nekėlė. Įstojo į Sankt Peterburgo priešgaisrinės technikos mokyklą, vėliau, jau
dirbdamas Lietuvos Priešgaisrinės
apsaugos valdyboje, baigė Maskvos
priešgaisrinės saugos inžinierinį
institutą. Ilgą laiką įvairias pareigas ėjo Lietuvos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente.
2006 m., laimėjęs atranką, pradėjo dirbti Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento direktoriumi. 2016 m. pabaigoje statutinio pareigūno karjera baigėsi. Tačiau ir šiandien Remigijus išgyvena dėl ugniagesių gelbėtojų reikalų, jaudinasi dėl savo buvusių kolegų. Atsargos generolas nesijaučia
nereikalingas ir nusivylęs. Patirtį,
kurią sukaupė sąžiningai ir dorai
tarnaudamas valstybei, R. Baniulis nusprendė panaudoti politikoje.
Šiandien jis yra Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus skyriaus
narys, kandidatuoja savivaldos rinkimuose. Remigijus sako, kad išliko poreikis kurti ar tobulinti sistemas, kurios leistų žmonėms jaustis
saugiems, veikliems ir laisviems.
- „Vidaus reikalų ministerijai
pavaldaus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
vadovas Remigijus Baniulis išeina į pensiją“, – tokius pranešimus prieš kelis metus transliavo
žiniasklaida. Ar buvo lengva 52
metų vyriškiui, kupinam jėgų ir
idėjų, palikti postą? Tokia statutinio pareigūno dalia?
- Taip, tokia dalia, bet kartu tai
yra ir privilegija: kai esi dar pakankamai jaunas, o jau gali pretenduo-

nojama vertybė, o žmonių gelbėjimas yra pamatinis dalykas, skatino
plėsti pagalbos žmonėms spektrą.
Nuo 1994 m. ugniagesiai pradėjo
ne tik gesinti gaisrus, bet vykdyti
ir kitus gelbėjimo darbus. Mokiausi
ir tęsiau savo pirmtakų J. Kraujelio,
K. Zulono pradėtus darbus. Šiandien ugniagesiai ne tik gesina gaisrus, bet ir gelbsti žmones, įvykus
eismo įvykiui, vandenyje, aukštyje,
likviduoja chemines avarijas ir t. t.
Pridėkime dar nuo 2005 m. prisiimtą lyderystę civilinės saugos srityje, dalyvavimą tarptautinėse pagalbos operacijose. Ugniagesiai gelbėtojai – pagrindinė atrama žmonėms nelaimėje.
- Jūsų karjeros kelias įspūdingas. Ar buvo silpnumo akimirkų,
kai sudvejodavote savo pasirinkimu ir norėdavote viską mesti?
- Viską mesti norėjosi ne kartą.
Tokios mintys dažniausiai aplankydavo, susidūrus su neteisybe. Tačiau iš principo savo pasirinkimu
niekada neabejojau, nes gyvenau
darbu, žinojau, ką ir kaip reikia daryti, kad tarnyba stiprėtų.
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straipsniai žiniasklaidoje pareikalavo nemažai energijos ir savitvardos.
Kartu su komanda nuėjome nelengvą kelią. Šiandien sistema veikia.
Žinoma, ne taip, kaip norėjosi, ne
taip, kaip tikėjomės, bet ji veikia.
Nudžiugau sužinojęs, kad Vyriausybės planuose iki 2020 metų numatoma į BPC integruoti medicinos pagalbą ir policiją.

- Kokia buvo tėvų, draugų, artimųjų reakcija į šios profesijos
pasirinkimą?
- Ar teko pačiam gesinti gaisrą?
- Suprasdama šios profesijos pa- Taip, teko. Dar studijų metais
vojingumą, mama verkė. Sakė, kad
gesinau gaisrus Sankt Peterburge
dar jaunystėje pakankamai prichemijos pramonės įmonėse, vėliau
siuostė dūmų, kai tėtis grįždavo
laivuose Klaipėdoje, geležinkelyje,
iš gaisrų gesinimų. Tada mokiausi
Mažeikių naftos perdirbimo įmoVilniaus A. Vienuolio vidurinėje
nėje. Daug metų vadovavau pavamokykloje, sustiprintos matemasarinių potvynių Šilutėje ir Pagėtikos klasėje. Bene pirmieji šalyje
giuose operacijoms, didžiausių miššioje mokykloje pradėjome mokyko gaisrų Kuršių nerijoje gesinimui.
Remigijus ir Renata Baniuliai
tis taikomosios matematikos. Mati į pareigūno pensiją. Kita vertus, ma tikėjosi, kad pasuksiu tiksliųjų
- Esate apdovanotas „Žūvankai užimamoms pareigoms yra nu- mokslų keliu. Taip neatsitiko. Mačiųjų gelbėjimo kryžiumi“, Vystatyta kadencija, tokia „privilegija“ tyt, nugalėjo tėčio genai.
čio Kryžiaus ordino medaliu, kianksčiau ar vėliau yra privaloma patais garbingais apdovanojimais.
- Jūsų profesija reikalavo nuosinaudoti. Aš pasitraukiau, kai iki
Ką jie Jums reiškia?
antros ir paskutinės mano kaden- latinės fizinės ištvermės, psicho- Tai ne tik mano darbo įvertinicijos pabaigos buvo likę dar septy- loginio tvirtumo. Šios savybės iš
mas, bet ir pasididžiavimas valstyni mėnesiai. Kai S. Skvernelį minis- niekur neatsiranda. Papasakokibės tarnyba. Šiuos ir kitus apdovatro poste pakeitė T. Žilinskas, apsi- te apie savo dienos režimą tada,
sprendžiau, kad atėjo laikas jaunes- kai ėjote atsakingas Priešgaisriniems vadovams ne tik VRM, bet nės apsaugos ir gelbėjo departair Priešgaisrinės apsaugos ir gelbė- mento vadovo pareigas.
- Rytas prasidėdavo 5.30 val., po
jimo departamente. Einant departamento direktoriaus pareigas teko to krosas, mankšta, puodelis stipdirbti net su septyniais VRM mi- rios kavos. 7.30 val. – spaudos apžnistrais. Kiekvienas jų turėjo savo valga, paros įvykių analizė, darbas.
vizijas, strategijas ir politines ambi- 16.30 val. – darbo pabaiga, sportas,
cijas. Vyraujant tokiai nuomonių namai. Tačiau formali darbo paįvairovei, išlaikyti nuoseklią tarny- baiga nereiškė faktinės darbo pabos vystymosi raidą nebuvo lengva. baigos. Gaisrai, avarijos vyksta ne
Be to, nuolat jaučiau, kad mūsų tar- tik darbo valandomis. O didžiaunybos S. Skvernelis nemėgo. Gal jį sios nelaimės, paprastai, vyksta po
graužė pavydas dėl ilgalaikių aukš- darbo, vėlų penktadienio vakarą
tų pasitikėjimo ugniagesiais reitin- ar šeštadienį. Buvome susitarę, kad
gų? O gal dėl to, kad jam, dirbant PAGD direktorius apie stambius, Remigijus Baniulis nuo mažų dienų svajojo būti panašus į savo tėtį –
Vidaus reikalų ministru, pasitikėji- rezonansinius įvykius bus infor- tapti ugniagesiu gelbėtoju.
nojimus visuomet priimdavau kaip
mo tarnybomis sukurti nepavyko? muojamas ir dieną, ir naktį. Taigi,
- Didžiausias iššūkis, kurį teko aukštą mano ir visų ugniagesių darBūtent šis laikotarpis man sukelia mano, kaip vadovo, darbas neturėbo įvertinimą.
įveikti darbe?
pačius nemaloniausius prisimini- jo laiko ribų.
- Tai nebuvo gaisro gesinimas ar
mus, primena nuolatinį nuovargį,
- Pasakykite bent tris argumen- Koks apimdavo jausmas, kai žmonių gelbėjimo operacija. Vienas
stresą ir įtampą tarnyboje. Šiandien
tus,
kodėl vertėjo gyventi tokį gynesigailiu nė akimirkos, kad pa- Jums pranešdavo, kad, pavyz- didžiausių iššūkių buvo Bendrovenimą,
kokį pasirinkote Jūs?
sitraukiau. Gaila tik, kad tarnyba džiui, kuri nors gelbėjimo ope- jo pagalbos centro kūrimas. Apie
Darbų
prasmingumas, žmonių
būtinybę įvesti vienodą visoje Eudabar alinama kvailomis, nepama- racija buvo sėkminga?
pasitikėjimas
ir išmoktos gyvenimo
- Taip, stipriausi jausmai ir prisi- ropoje skubios pagalbos telefono
tuotomis reformomis. Atleidžiami
pamokos.
Kai
rinkausi šią profesiprofesionalai, juos keičiant lojaliais, minimai yra susiję su žmonių gelbė- numerį pradėta kalbėti seniai. Su
ją,
ji
nebuvo
prestižinė,
visuomenės
bet toli gražu ne pačiais kompeten- jimu. Džiaugsmas ir palengvėjimas, numerio 112 veikimo užtikrinimu
pasitikėjimas
ugniagesiais
buvo lakai išgelbėta gyvybė, didžiausi išgy- susijusios nuostatos, visuotinis patingiausiais žmonėmis.
bai
žemas.
Vyravo
stereotipai
„mievenimai, kai nespėjama to padaryti. sipriešinimas, įvairių grupių interegaliai“,
„girtuokliai“,
„kiauros
žar- Ugnies stichija intrigavo nuo Supratimas, kad gyvybė yra neįkai- sai, politinės intrigos, užsakomieji
nos“,
„visuomet
be
vandens“.
Kasmažų dienų, norėjote rimtos ir
dieniu savo darbu mes tą požiūrį
atsakingos profesijos? O gal popakeitėme. Jau dešimt metų ugniatraukį profesijai paveldėjote?
gesiais visuomenė pasitiki. Galiu
- Didžiavausi ir didžiuojuosi, kad
drąsiai sakyti, kad čia taip pat yra ir
esu iš ilgametės Baniulių šeimos
mano, ir visos mano komandos darugniagesių „dinastijos“. Tėtis, dėdė,
bo rezultatas. Taigi vertėjo dirbti ir
pusbroliai buvo ugniagesiai. Soviegyventi taip, kaip dirbau ir gyvenau.
tiniais laikais mano tėtis MečisloNeslėpsiu, ne visos išmoktos gyvas Baniulis ilgus metus vadovavo
venimo
pamokos malonios. PasiLietuvos ugniagesiams. Civilizuotraukęs
iš
Priešgaisrinės apsaugos
tose pasaulio šalyse yra didelė garir
gelbėjimo
departamento direkbė pasirinkti tėvų profesiją. Šeimų
toriaus
pareigų,
supratau, kas yra
indėlis į valstybės gerovę, patirties
draugystė,
tikri
ir
netikri draugai.
perdavimas iš kartos į kartą yra laTaip
pat
supratau,
kad viešieji rybai vertinamas. Apmaudu, kad mūšiai
yra
stiprus
dalykas,
kad „kūrysų visuomenėje į tai žiūrima kitaip,
bingai“
manipuliuojant
informacivadinama nepotizmu arba ,,šeimySu bendražygiais. Iš kairės į dešinę: Vytas Senaitis, Kazys Zulonas,
ja,
pasitelkiant
politikus
ir suinterenine ranga“, aršiai su tuo kovojama. Remigijus Baniulis ir Edmundas Uldikis.
>6 p.
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Interviu

Julius Sabatauskas: „Vaikystė tremtyje, matyt, mane
suformavo kaip socialdemokratą“

Sabatauskų šeima su J. Sabatausko mamos sesers šeima tremtyje
> Atkelta iš 2 p.

zicijų, kaip ir anksčiau.
Galiu paatvirauti, tuomet kai
sprendėsi klausimas, ką pasirinks
socialdemokratai, aš buvau prieš
išėjimą iš koalicijos. Vis dėlto partijos bičiulių sprendimas man buvo lemiantis. Dabar, po metų, galiu pasakyti: tas sprendimas buvo
teisingas.
Dabar visi mato: socialdemokratai pasirinko, išsigrynino. Mums
nesvarbu, ką burnoja išėjusieji iš
partijos nariai, visiškai nesinori veltis ir atsakinėti tuo pačiu, nusileisti į tą lygį. Nesakau, kad mes, dabartinė Socialdemokratų frakcija, esame tobuli ir idealūs. Pripažįstu, kad įgyvendinti iniciatyvas,
būnant opozicijoje, sudėtingiau.
Mūsų teikiami pasiūlymai, pataisos
dažnai atmetami, blokuojami. Vis
dėlto neretai nutinka taip, kad vėliau analogišką projektą suformuoja ir pateikia valdantieji, tik jau kaip

savo nuopelną.
Frakcija dabar, nors ir nėra didelė, nelabai garsinama žiniasklaidos, tačiau veikia pakankamai efektyviai. Laikas ir visuomenės nuomonių apklausos rodo, kad iš pradžių, kai dalis bičiulių paliko frakciją ir partiją, reitingus pasidalinome maždaug perpus.
Dabar visuomenė jau atsirinko, pasitikėjimas mumis auga ir siekia jau
beveik tokį lygį kaip 2017 m. vasarą. Bet tikroji visuomenės nuomonė, žinoma, paaiškės per rinkimus.
Pirmasis vertinimas laukia savivaldos rinkimuose.
- Kaip manote, kokios socialdemokratų perspektyvos savivaldos
rinkimuose?
Čia veikia daug faktorių: rezultatas priklauso ir nuo vietos skyrių bičiulių veiklos, ir nuo vadovybės, ir

nuo frakcijos įdirbio.
Dabar situacija labai nevienoda,
net ir tose savivaldybėse, kur yra
mūsų merai. Bet daugelyje rajonų
pozicijos tvirtos – Kauno, Kelmės,
Akmenės, Jonavos, Marijampolėje
ir Birštone.
Savivaldos rinkimuose turime
rimtą išbandymą: visuomeninai
komitetai kuriasi vieninteliam tikslui – dalyvauti rinkimuose. Tai iškraipo rinkimų esmę, kadangi partijomis nusivylę rinkėjai nubaudžia
jas, o komitetai sulig kiekvienais
rinkimais gali keisti savo pavadinimus, žmones ir vėl eiti į rinkimus.
Pamatysim, ar žmonės „atsikąs“ komitetų, tačiau kol kas rinkimuose
besiregistruojančių ir dalyvaujančių komitetų tik daugėja.
- Ką, kaip frakcijos vadovas, laikytumėte svarbiausiais darbais ir
užduotimis artimiausiu laikotarpiu arba šioje kadencijoje?
- Kadangi socialdemokratų frakcija Seime yra tas avangardas, kurį
pasitelkus galima realizuoti iniciatyvas, kreipiuosi į visus bičiulius
– siūlykite iniciatyvas, laukiame
partijos komitetų parengtų siūlymų, projektų ar vadinamųjų projektų apmatų.
Kviečiame skyrių narius atvažiuoti, bendrauti, kalbėti apie problemas. Juk pagrindinis mūsų visų tikslas atgauti visuomenės pasitikėjimą.
O tai padaryti galime, tik reaguodami į visuomenės lūkesčius,
keliamus klausimus. Tai mes ir da-

rome. Pavyzdžiui, jau dabar planuojame, su kokių sričių atstovais
susitikinėsime sausio mėnesį, nesvarbu kokiai visuomenės grupei
priklauso, kokiai profesijai ar partijai atstovauja. Jeigu matome, kad
kalbama apie problemą, kreipiamės
į vykdomąją valdžią, inicijuojame
įstatymų pataisas.
Frakcijos nariai ir patys, kiek gali važiuoja į rajonus, susitikinėja su
žmonėmis. Per savivaldos rinkimus
ketiname ne mažiau važinėti. Net ir
ne partijos, o frakcijos Seime narys
Linas Balsys prisideda, dalyvaudamas mūsų renginiuose, stiprindamas mūsų pozicijas. Mūsų nuostatos dauguma klausimų sutampa.
Siūlymus palaikome vieningai. Kai
frakcijos narių nuomonės skiriasi –
tiesiog balsuojame.
Frakcija reaguoja į dabartinės valdžios nesprendžiamas problemas.
Dar iki masinių protesto akcijų dėl
švietimo problemų socialdemokratai teikė pataisas biudžeto projektui, siūlydami sutvarkyti ir didinti
atlyginimus darželių auklėtojams,
socialiniams pedagogams, psichologams, kultūros darbuotojams,
dėstytojams ir mokslininkams. Tai,
kad valdantieji blokuoja tokius siūlymus, atsisuka tik prieš juos pačius.
Mūsų frakcija ir toliau teiks siūlymus dėl viešojo sektoriaus atlyginimų netolygumų naikinimo. Vyksta
susitikimai su profesinių sąjungų
atstovais, švietimo, kultūros, medicinos sektorių darbuotojais.
Atsinaujinus socialdemokratams, profesinės sąjungos vėl tapo socialdemokratų partnerėmis.
Profsąjungų atstovai ateina kalbėtis, kartu tardamiesi formuoja-

me siūlymus Seimui ir Vyriausybei.
Manau, labai svarbu, kad ir žmonės ėmė tikėti profesinėmis sąjungomis, ėmė burtis, stengiasi netylėti
ir socialdemokratai palaiko tokias
pilietines iniciatyvas.
Dar vienas iššūkis ir užduotis
frakcijai – pasipriešinti rajonų ligoninių naikinimui. Susitinkame su
rajonų žmonėmis, ligoninių atstovais ir girdime, kad rajonuose nelieka net būtinosios pagalbos paslaugų. Toks valdančiųjų požiūris
į rajonų gyventojus trumparegiškas. Juk „valstiečiai“ žadėjo regionų
vystymą, o dabar „centralizavimo“
reformos tik mažina darbo vietas.
Žmonės gauna vis mažiau švietimo
ir sveikatos paslaugų – ar galima tai
vadinti regionų politika? Atvirkščiai. Frakcija tikrai kovos dėl to, kad
regionų žmonės nebūtų diskriminuojami. Kodėl mažesnio miestelio ar kaimo gyventojas, norėdamas
gauti viešąsias paslaugas, priverstas
važiuoti kažin kur?
Esate teisininkas. Tai labiau padeda ar trukdo politikoje?
Teisininko išsilavinimas politikoje ir praverčia, ir trukdo. Dažnai
kaip politikas priimu sprendimus
arba laikausi pozicijos, kuri pagrįsta teisiniais argumentais, bet kartais politiškai tai būna nepopuliarūs sprendimai. Net ir žiniasklaidos atstovai patys pripažįsta, kad
nori iš politikų šmaikščių kalambūrų, kritiškų pasisakymų, o ne
teisiškai pagrindžiamo argumentavimo. Ką gi, galiu prisipažinti,
kad dabar, kai tapau frakcijos seniūnu, tenka labiau pabūti politiku negu teisininku.

Atsargos generolas R. Baniulis: ,,Savo pasirinkimu niekada neabejojau“

> Atkelta iš 5 p.

suotus „specialistus“, deja, nelabai
išmanančius temą, galima gerokai
suteršti bet kurio žmogaus reputaciją. Netgi sunkiausiomis gyvenimo minutėmis nepalūžau, atlaikiau
dabartinių „profesionalų“ atakas,
turėjau ir turiu savo įsitikinimus ir
vertybes. Tai, ką patyriau, vertinu
kaip gyvenimišką patirtį. Kartais
pajuokauju, kad mano gyvenimas
tampa vis reikšmingesnis, nes esu
svarbus labai svarbiems asmenims.
- Visuomenės pasitikėjimas
ugniagesiais šiandien pasiekė neregėtas aukštumas. Tačiau į ugnį
tiesiogine to žodžio prasme einantys pareigūnai tai daro už minimalų darbo užmokestį, o dažnai
nudėvėtomis uniformomis. Esate socialdemokratų kandidatas į
Vilniaus miesto savivaldybės tarybą. Kokių priemonių sostinės
valdžia turėtų imtis, kad sostinės
ugniagesių gyvenimas pagerėtų?
Vilniaus miesto ugniagesių gerovė, deja, priklauso ne nuo savivaldybės, o nuo valstybės institucijų ir
politinių sprendimų. Tačiau sostinės valdžia gali, o gal net ir privalo,
surasti būdų, kaip padėti ugniagesiams greičiau ir kokybiškiau atlikti
savo pareigą. Bendrai viešajam saugumui Vilniaus miesto savivaldy-

bė skiria nemažai dėmesio, tačiau
konkrečiai priešgaisrinei apsaugai
jo trūksta. Pirma, norėčiau atkreipti
dėmesį į rimtą problemą, t. y. gaisrinių trūkumą sostinėje. Gaisro gesinimo sėkmė didele dalimi priklauso nuo to, ar greitai atvyksta ugniagesiai. Akivaizdu, kad saugiau gyventi tuose miesto rajonuose, kur
netoliese yra įsikūrusi gaisrininkų
komanda. Tačiau ne į visus miesto
rajonus ugniagesiai gali atvažiuoti
per priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte nustatytą ne ilgesnį
kaip 8 minučių laiką. Pilaitės, Verkių, Grigiškių, Salininkų pasiekti per 8 minutes yra neįmanoma,
todėl, rengiant teritorijų planavimo dokumentus, būtina į tai atsižvelgti ir projektuoti sklypus bent
jau nedidelėms gaisrinėms. Antra,
savivaldybė dažnai prisideda prie
Vilniaus policijos įrangos atnaujinimo projektų. Ugniagesiams gi
padeda pripuolamai ir dažniausiai
nereikšmingai, nors miesto priešgaisrinės saugos gerinimo projektai ir jų įgyvendinimas turėtų būti
abipusiai naudinga tradicija, juolab,
kad priešgaisrinė sauga – tai savivaldybėms perduota valstybės funkcija. Man nesuprantama, kodėl sostinės vadovai neskatina ugniagesių
savanorių veiklos mieste, kai tuo

lių ugniagesyboje drąstiškai mažėja. Tačiau mūsų vis dar esama.
Su žmona Renata užauginome tris
sūnus. Evaldas ir Martynas jau savarankiški. Vyriausiasis Evaldas su
žmona Gintare ir sūnumi Danieliu gyvena Prancūzijoje. Beje, Gintarės tėtis taip pat ilgus metus dirbo priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, buvo vienas iš Klaipėdos miesto tarnybos vadovų. Vidurinysis sūnus Martynas – puikus optimiza- Ar su Jūsų išėjimu į pensiją, il- vimo paieškos sistemoms specialisgametė Baniulių šeimos ugniage- tas, tačiau ir jis ne vienerius metus
valgė ugniagesio gelbėtojo duoną.
sių dinastija baigėsi?
Taip jau susiklostė, kad Baniu- Deja, finansiniai motyvai paskatino jį pasitraukti iš tarnybos. Jaunėlis Dominykas dvyliktokas. Netrukus jam teks apsispręsti, kuriuo keliu eiti toliau.
Mano žmona – buvusi vidaus
tarnybos pareigūnė. Ilgus metus
Ugniagesių gelbėtojų mokykloje
atsakingus institucijų pareigūnus,
specialistus ir mokytojus mokė civilinės saugos, rengė įvairius leidinius. „Optimizacijos“ metu civilinės saugos mokymo struktūrinis
padalinys buvo panaikintas, žmona išėjo iš darbo, šiuo metu ji tęsia
privačią pedagoginę veiklą.
Norėčiau tikėti, kad turėsiu daug
Remigijaus Baniulio pasididžiavimas ir
anūkų
ir bent vienas jų pasirinks
stiprybė trys sūnūs Evaldas, Martynas,
ugniagesio gelbėtojo kelią. Taip pat
Dominykas ir vaikaitis Danielius.
pat metu ugniagesių profsąjungos,
žiniasklaida skelbia, kad ugniagesių trūksta, sunku suformuoti pilnaverčius ekipažus ir kt. Savanoriai kiekvienoje savivaldybėje galėtų prisidėti ir padėti, be to savanoriai ugniagesiai galėtų dalyvauti
prevencinėse, edukacinėse programose. Galiausiai, savanorystė tai –
bendruomenes vienijantis ir saugesnį gyvenimą skatinantis faktorius.

viliuosi, kad ateis toks laikas, kai,
nesibaiminant raganų medžioklės,
bus galima pasakyti „tapau ugniagesiu, nes mano senelis ir prosenelis buvo Lietuvos ugniagesių vadai“.
- Statutinio pareigūno gyvenimas palieka savo antspaudą. Kaip
šiandien gyvena atsargos generolas? Kuo jis užsiima, koks jo laisvalaikis?
- Pripratus prie greito gyvenimo
ritmo, nelengva jį sulėtinti. Sportuoju, lavinu anglų kalbos įgūdžius, su buvusiais kolegomis dalyvauju savanorių ugniagesių veikloje, bendradarbiaujame su bendraminčiais Latvijoje, Lenkijoje,
Ukrainoje, Gruzijoje. Apie šiandienos aktualijas diskutuojame
su buvusiais VRM tarnybų vadovais. Beje, tokios diskusijos nulėmė mano apsisprendimą įsilieti į
socialdemokratų būrį ir išbandyti politiko kelią.
Šiltuoju metų laiku didelę laisvalaikio dalį praleidžiu kaimo sodyboje, Rokiškio rajone. Čia mano žmonos gimtinė, čia pailsiu ir
aš, pjaudamas žolę, gėrėdamasis
gamta, mąstydamas. Be to, turiu
nuostabią šeimą. Ji visada buvo,
yra ir bus mano stiprybė.

Nuomonė
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Tik nesakyk, kad ir Tu feministė

Sigita Mykolaitytė
LSDP narė

T

okius žodžius dažnai išgirstu iš žmonių, kurie
mane pažįsta ir yra visai neblogos nuomonės apie
mane. Bet kai mano pasisakymuose randa feminizmo užuominų, staiga labai nustemba:
„kaip čia dabar yra – tokia „faina“, o feministė?“.

Kažkodėl visuomenė vis dar bijo šio žodžio. Tačiau, kaip bebūtų
gaila, visos fobijos kyla iš nežinojimo. Akivaizdu, kad stereotipas,
kai feministės paveikslas piešiamas
kaip monstro, yra stipriai paveikęs
žmones.
Kaip atrodo feministėmonstrė?
Kas pirmiausiai ateina visiems išsigandusiems į galvą? Tai neskustos pažastys ir kojos! Labai baisu!
Netgi daug baisiau nei tai, kad JOS
nekenčia vyrų arba net nori juos išnaikinti.
Galiu tai ir patvirtinti, ir paneigti. Feminizmo raida labai ilga ir egzistuoja skirtingų krypčių feminizmas. Štai, pavyzdžiui, Valerie Solanas, dar 1967 m. parašiusi „Vyrų išnaikinimo draugijos manifestą“ ir
kalėjusi dėl bandymo nužudyti menininką Endį Varholą, buvo radikalaus feminizmo atstovė ir visiško
kraštutinumo pavyzdys.
Taip, dauguma radikalių feminisčių nešalina savo plaukų, vien
dėl to, kad kažkam įtiktų, vien dėl

to, kad atitiktų kažkieno primetamus grožio standartus. Ir tai labai
gąsdina ne tik vyrus, bet ir moteris,
ypatingai tas, kurios iš kailio neriasi, besistengdamos nenukrypti nuo
moteriškųjų etalonų. Daugiausiai
tai yra daroma, siekiant įtikti vyrams. Gal man tai irgi nepatinka,
bet nepuolu jų už tai smerkti. Be
argumentų – tai tik skonio reikalas.
Nors plikos kojos jau yra nusistovėjusi norma, reiktų priminti, kad į
Lietuvą ši mada atėjo ne taip ir seniai, jau nepriklausomybės metais.
Puikiai atsimenu visų mokyklos
mokytojų, nepriklausomai nuo jų
amžiaus, savo mamos, savo sesės ir
net savo bendramokslių plaukuotas
kojas. Tik viena kita paauglė jau buvo „pagavusi“ vakarietiškos mados
bangą ir braukdavo savo kojas dar
nevakarietiškais skutimosi peiliukais. Netrukus ši banga užliejo visas ir „užsilikusios“ plaukuotos kojos tapo patyčių objektu.
Bet radikaliųjų feminisčių buvo ir yra mažuma. Skirtingoms
kryptims atstovaujančios feministės tam tikrais klausimais nesutaria pačios tarpusavyje: ginčijamasi
dėl požiūrio į vyrus, pornografiją,
translyčius asmenis ir kt.
Tačiau, ko iš tiesų šiandien feministės siekia Lietuvoje ir visame
pasaulyje? Jos siekia turėti vienodas galimybes su vyrais. Ar tai yra
daug? Daugelis kimba į atlapus ir
sako, kad taip jau seniai yra. Tai
įtvirtinta įstatymais. Neretai gali išgirsti: „Tai ko jūs dar norit?“, „Kur
jums dar blogai?“, „Turite visas teises, galite dirbti bet kokį darbą ir

užimti vadovaujamas pareigas.“
Taip, pirmosios ir antrosios bangos feministės iškovojo mums teisę
į vienodas galimybes. Pirmosios iškovojo balsavimo teisę, o antrosios
kovojo dėl lyčių socialinių santykių,
šeimos struktūros ir kultūros nuostatų keitimo.
Taigi, teisinė bazė visiems yra ta
pati, tačiau tai neužtikrina vienodų
galimybių ir nepanaikina įsišaknijusio menkesnio požiūrio į moterį.
Pirmiausia, reikia išsivaduoti iš „vyriška“ ir „moteriška“ stereotipų, kurie apsunkina visų mūsų gyvenimą.
Netikiu, kad visi ims ir staiga pasikeis, bet labai svarbu dar vaikystėje neįsprausti žmonių į stereotipų
rėmus, uždraudžiant berniukams
būti jautriems ir reikalaujant būti
sėkmingiems, o mergaitėms, užkertant kelią turėti ambicijų, skatinant visą energiją nukreipti į išvaizdos puoselėjimą, ruošiant jas

būti nuolankiomis namų šeimininkėmis. Nuo mažų dienų, brėždami
tokias takoskyras, iškreipiame natūralų pomėgių formavimąsi, užkertame kelią tapti tuo, kuo kiekvienas iš jų norėtų ar galėtų būti.
Šiandien moterys vis dar uždirba gerokai mažiau nei vyrai ir dažnai yra ekonomiškai silpnesnės,
ypač skyrybų atveju, kai dažniausiai joms atitenka vaikų priežiūra, o
alimentų sistema tinkamai nefunkcionuoja; atlyginimo atotrūkis tarp
vyrų ir moterų kasmet didėja ir šiuo
metu sudaro apie 14 %; vis dar 80 %
smurto artimoje aplinkoje aukų yra
moterys; vis dar moterų, užimančių vadovaujamas pareigas, yra žymiai mažiau nei vyrų. Negana to,
daugelis mano, kad taip ir turėtų
būti, nes „moterys negali būti racionalios ir priimti sprendimų, jų paskirtis yra rūpintis šeimos židiniu,
namų ruoša, valgio gaminimu, vai-
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kų gimdymu ir auginimu bei vyro
aptarnavimu“.
Kitų valstybių patirtis, moksliniai tyrimai ir statistika rodo, kad
tokiose visuomenėse, kuriose labiau užtikrintos vyrų ir moterų
lygios galimybės, geriau jaučiasi ne
tik moterys, bet ir vyrai. Pastarieji
yra ne tik laimingesni, bet ir gyvena ilgiau. Todėl vyrai ypač turėtų
siekti lygybės.
Ir ne tik visos moterys, bet ir kiekvienas save gerbiantis vyras turėtų
būti feministas. Jei bent šiek tiek
pasidomėtume, kas iš tikrųjų yra
feminizmas, visi su pasididžiavimu
rėktume gerokai garsiau: tai aišku,
kad aš feministas/-ė! O ką, tu ne?
Tai kas su tavim negerai?
Labai sunku pasiekti lygybę be
valdžios institucijų palaikymo.
Džiaugiuosi, kad pagaliau socialdemokratai, kurie buvo apleidę
žmogaus teises, grįžta prie tikrųjų vertybių ir naujojoje vizijoje Lietuvai teigia, kad „sieks reikšmingai
sumažinti lyčių nelygybę – vieną
iš esminių socialinės skirties formų. Kuo mažesnis yra atotrūkis
tarp lyčių visose gyvenimo sferose,
tuo labiau teisingos, novatoriškos,
saugios, atviros, laimingos ir klestinčios yra visuomenės. Jose gimsta daugiau vaikų, lengviau įveikiamos ekonominės krizės ir pastebimas stiprus BVP augimas“. Tikiuosi, kad šios politikos ir laikysimės.
O plaukų bijoti nereikia, niekas
neverčia Jūsų prie jų glaustytis, jei
tai nėra Jūsų pasirinkimas. Bijoti
reikia lyčių nelygybės, kuri lemia
tai, kad visuomenės nėra laimingos.
Ilga spirale tai paveikia absoliučiai
visas gyvenimo sritis – nuo laimės
indekso, savižudybių skaičiaus iki
šalies ekonomikos.

Jauni žmonės, socialdemokratai ir rinkimai:
pasitikime plojimais!

Tomas Bilevičius
Panevėžio jaunimo reikalų
tarybos pirmininkas

N

enumaldomai artėjant
savivaldos rinkimams,
Lietuvos socialdemokratai gali didžiuotis. Tikrai,
didžiuojuosi ir aš. Šįkart mūsų
atsinaujinusiose gretose – dešimtys jaunų, ambicingų ir geriausiai jaunų žmonių gyvenimo realijas išmanančių 18 ir 19
metų kandidatų įvairiose savivaldybėse. Norisi pasakyti: pasitikime plojimais!
Daugybę metų regioninė jaunimo politika buvo vertinama kaip
vaikų žaidimas ir daugiausiai buvo

įgyvendinama, pasitelkiant trumpalaikius projektus, kuriems skiriami centai, pamirštant faktą, kad
šiuo metu Lietuvoje gyvena 524
050 jaunų, t. y. 14-29 metų, žmonių. Šiai veiklai, kuria siekiama
spręsti jauniems žmonėms aktualius klausimus, buvo rodomas abejingumas ar paprasčiausiai nesuvokiama jos svarba. Moksleiviai, studentai, švietimas ir išsilavinimas,
jaunos šeimos, jaunų žmonių darbas ir daugelis kitų aktualių klausimų – temos, kurios pirmiausia
šauna į galvą, kai paminima sąvoka „jaunimo politika”.
Žiūrėti į tai reikėtų rimtai: būtent dabar turime galimybę pradėti gilintis į daugybę metų nesprendžiamas jaunų žmonių problemas
savivaldoje ir atsigręžti į mūsų progresyvią kairiąją ateitį. Aš pirmąkart su jaunimo politika susidūriau prieš 5-erius metus, o šiuo metu drauge su Lietuvos kairiaisiais
kandidatuoju į Panevėžio miesto
savivaldybės tarybą. Pastaruosius
5-erius metus, dirbdamas kaip nevyriausybininkas, pamačiau žmonių problemas ir, manau, kad laikas pradėti tikrą bendradarbiavimą su jaunimu.

Dar prieš metus Panevėžio jaunimo reikalų taryba ėmėsi spręsti
Panevėžyje švietimo srities – karjeros ugdymo – problemą. Šiandien,
kaip tarybos pirmininkas, galiu
džiaugtis rezultatais. Jaunų žmonių komandos darbo pastangomis
pasiekta tai, kad nuo šių mokslo
metų Panevėžio karjeros ugdymo
specialistams suteikta 0,25 etato
mokyklose. Tai reiškia, kad pagaliau kokybiškas karjeros ugdymas
užtikrinamas visiems savivaldybės
moksleiviams. Karjeros ugdymo
specialistai to siekė 8-erius metus.
Pats esu kilęs iš Panevėžio. Jauni žmonės, ypatingai regionuose,
susiduria su daugybe problemų,
kurios lemia, kad, baigus 12 klasių, jie čia nepasilieka. Atlikus tyrimą Panevėžio ugdymo įstaigose,
paaiškėjo, kad kokybiškas švietimas, kultūra, kvalifikuotos darbo
vietos ir infrastruktūra, saugumo
jausmas yra tiek faktoriai, kurie
lemia, kad jauni žmonės išvyksta iš regionų į didžiuosius miestus. Kodėl šių problemų regionuose mes nepastebime? Kodėl
visuomet sakome, kad mums rūpi
ateitis, bet nebandome įsigilinti į
problemas, su kuriomis susiduria

kiekvienas jaunas žmogus?
Atsakymas paprastas – interesai.
Dažnai sau pasakome, kad viena ar
kita problema, kurią visi žinome ir
matome, yra neaktuali arba neišsprendžiama savivaldos lygmeniu.
Bet tai – netiesa. Pati didžiausia
problema, skatinanti jaunus žmones bėgti nuo juos supančios aplinkos, tai – XXI a. patyčios. Žiaurios,
žalojančios, savivertę menkinančios patyčios. Rimta problema, kurią privalu pradėti spręsti savivaldos
lygmeniu. Tyrimo metu, paklausus
mokinių, ar jie mokykloje sulaukė
pagalbos, jei iš jų buvo tyčiojamasi, 51 proc. respondentų atsakė, kad
aplinkiniai žmonės nepadėjo stabdyti patyčių ir gauti reikalingos pagalbos, 27 proc. respondentų nurodė, jog gavo reikalingą pagalbą ir 22
proc. respondentų teigė, jog iš jų nebuvo tyčiojamasi. Paverskime šią
statistiką preliminariais skaičiais.
Kadangi Panevėžyje fiksuojamas patyčių lygis 8-oje klasėje vertinamas kaip vidutinis šalyje, galima daryti prielaidą, kad net pusė
visų šalies moksleivių susiduria su
šia problema, o tai reiškia, kad apytiksliai 166 tūkst. mokinių kasdien
susiduria su psichologiniu smurtu
ugdymo įstaigose ir šios problemos
niekas rimtai nesprendžia. Kodėl?

Priežastis, kaip jau minėjau, yra
interesai.
Bet problemos sprendimas savivaldos lygmeniu yra įmanomas.
Atlikus tyrimą dėl patyčių mokyklose, paprašėme ugdymo įstaigų
pateikti savo statistiką – kiek yra
fiksuota patyčių atvejų per metus.
Gavome neįtikėtinus skaičius: 44
atvejai! Visose ugdymo įstaigose
per visus mokslo metus. Taigi, pirmiausia, norint išspręsti problemą,
reikia nustoti meluoti sau ir pripažinti, kad problema egzistuoja, o
tuomet reikia ją rauti negailestingai su visomis prilaikančiomis šaknimis.
Džiaugiuosi, kad savivaldos rinkimuose dalyvauja tie žmonės, kurie yra geriausiai susipažinę su jaunimo problemomis. Jie gali prieiti
prie bendraamžio ir paklausti jo,
kokios gyvenimo sąlygos netenkina, ką reikėtų keisti. Ir jaunimo
politika, tikiu, pagaliau bus ne tik
menkai finansuojami projektai ar
vaikų žaidimai.
Atėjo labai įdomus laikas, kai
mes turime galimybę atverti naują ir neskaitytą jaunimo politikos
puslapį. Pasinaudokime šiuo šansu, pasitikime plojimais ateinančius jaunus žmones!
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Rinkimai

LSDP kandidatai į 60-dešimties

Akmenės rajono savivaldybė

Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus rajono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybė

Birštono savivaldybė

Biržų rajono savivaldybė

Vitalijus
Mitrofanovas

Nerijus
Cesiulis

Rima
Kucavičienė

Dainius
Žiogelis

Nijolė
Dirginčienė

Audronė
Garšvaitė

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kalvarijos savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė

Kazlų Rūdos savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybė

Algimantas
Radvila

Laimutė
Misiukevičienė

Gintaras
Černiauskas

Valerijus
Makūnas

Justinas
Kazla

Vaclovas
Andrulis

Marijampolės savivaldybė

Mažeikių rajono savivaldybė

Molėtų rajono savivaldybė

Skuodo r.

Kretingos r.

Mažeikių r.

Joniškio r.

Akmenės r.

Šiaulių r.

Plungės r.

Palangos m.

Povilas
Isoda

Antanas
Tenys

Henrikas
Ivickas

Palangos miesto savivaldybė

Panevėžio miesto savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybė

Šiaulių m.
Telšių r.
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.

Kelmės r.

Rietavo

Radviliškio r.

Šilalės r.
Neringos
Raseinių r.

Šilutės r.

Svetlana
Grigorian

Ramūnas
Vyžintas

Prienų rajono savivaldybė

Radviliškio rajono savivaldybė

Tauragės r.

Antanas
Pocius
Raseinių rajono savivaldybė

Rietavo savivaldybė

Pagėgių

Jurbarko r.

Šakių r.

Alvydas
Vaicekauskas

Kazimieras
Račkauskis

Edmundas
Jonyla

Šalčininkų rajono savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių rajono savivaldybė

Alfredas
Mockus
Šilalės rajono savivaldybė

Kazlų Rūdos
Šilutės rajono savivaldybė

Vilkaviškio r.
Marijampolės
Kalvarijos

Lazdijų r.

Jolanta
Butkevičienė

Gintautas
Sitnikas

Jonas
Kiriliauskas

Virginijus
Noreika

Antanas
Martinkus

Telšių rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė

Ukmergės rajono savivaldybė

Utenos rajono savivaldybė

Varėnos rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Kęstutis
Gusarovas

Kęstutis
Vilkauskas

Valdas
Petronis

Povilas
Saulevičius

Algirdas
Neiberka

Alvydas
Katinas

Rinkimai

savivaldybių merus
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Druskininkų savivaldybė

Elektrenų savivaldybė

Ignalinos rajono savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė

Kristina
Miškinienė

Arvydas
Vyšniauskas

Justas
Rasikas

Mindaugas
Sinkevičius

Vaida
Aleknavičienė

Vida
Rekešienė

Kėdainių rajono savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos rajono savivaldybė

Kretingos rajono savivaldybė

Kupiškio rajono savivaldybė

Lazdijų rajono savivaldybė

Tomas
Bičiūnas

Benediktas
Petrauskas

Ligita
Liutikiene

Virginijus
Domarkas

Augenijus
Cesevičius

Saulius
Petrauskas

Neringos savivaldybė

Pagėgių savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė

Darius
Jasaitis

Aušra
Zongailienė

Saulius
Margis

Pasvalio rajono savivaldybė

Plungės rajono savivaldybė

Roma
Jackūnienė

Tadas
Šetkauskis

Rokiškio rajono savivaldybė

Skuodo rajono savivaldybė

Šakių rajono savivaldybė

Tadas
Barauskas

Daiva
Budrienė

Darius
Jakavičius

Širvintų rajono savivaldybė

Švenčionių rajono savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė

Anna
kuznecovienė

Audrius
Karvelis

Darius
Petrošius

Biržų r.
Pakruojo r.
Rokiškio r.
Pasvalio r.
Kupiškio r.

Panevėžio m.

Zarasų r.
Anykščių r.

Visagino

Panevėžio r.
Utenos r.
Kėdainių r.

Ignalinos r.

Molėtų r.

Ukmergės r.

Jonavos r.

Kauno m.

Švenčionių r.

Širvintų r.

Kauno r.
Kaišiadorių r.

Vilniaus r.
Elektrenų

Prienų r.

Vilniaus m.

Birštono
Trakų r.
Alytaus m.

Šalčininkų r.

Alytaus r.
Varėnos r.
Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

Visagino savivaldybė

Zarasų rajono savivaldybė

Gintautas
Paluckas

Robert
Duchnevič

Virginijus Andrius
Bukauskas

Nikolajus
Gusevas

Druskininkų

Regionai
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Alvydas Katinas: „L taškas kuria savo išskirtinumą ir
laime dalinasi su visais“

U

tenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, dalyvaujantis 2019
m. savivaldos rinkimuose, Utenos miesto šventės, vykusios
šį rugsėjį, metu Uteną oficialiai paskelbė Lietuvos L (laimės) tašku.

„Jokia paslaptis, kad norėdamas
tobulėti, privalai lygiuotis į stipresnį. Taigi, kuo mes prastesni už sostinę, kuri neseniai pasiskelbė Europos G tašku?“, – klausia A. Katinas. Pasak mero, G ir L taškų „dvikovoje“ uteniškiai pranašesni, nes
gali aiškiau pagrįsti, kodėl Utena
yra Lietuvos L taškas. „Sulyginkime Vilniaus ir Utenos miestų herbus. Utenos herbe – pasaga, simbolizuojanti laimę. Tuo tarpu sostinės
herbe net su galingiausiu mikroskopu jokio G taško neįžiūrėsi. Be to –
ir tai yra svarbiausia – patys uteniškiai, 2013 m. dalyvaudami tarptautiniame socialiniame projekte „Laimės barometras“, apsiskelbė esantys
laimingiausi Lietuvoje. Toks vietos
valdžiai netikėtas uteniškių apsisprendimas stipriai prisidėjo prie to,
kad tais pačiais metais Utena Pietų
Kinijoje laimėjo konkursą kaip pasaulio miestas, kuriame gera gyventi ir kuriame bendruomenės jaučiasi laimingos. To padaryti iki šiandien dar nepavyko nė vienam kitam Baltijos šalių miestui“, – kalbėjo A. Katinas.
Pasak mero, Utenos rajono savivaldybės, kuriančios Utenos – laimės miesto – įvaizdį, siekiamybė
yra laime pasidalinti su visu Utenos
regionu. Tad Utenos rajono plėtros
vizija – Utenos rajonas kaip regioninis traukos centras, kuriame sudarytos sąlygos tvariai pramonei,
smulkiajam ir vidutiniam verslui ir

uteniškiai,
2013 m. dalyvaudami
tarptautiniame
socialiniame projekte
„Laimės barometras“,
apsiskelbė esantys
laimingiausi Lietuvoje.

turizmui plėtoti, bendruomenės gyvenimo kokybei užtikrinti.
Pastaraisiais metais dėl puikiai išvystytos sporto, laisvalaikio, kultūros, sveikatos įstaigų, rekreacijos zonų infrastruktūros, socialinių paslaugų įvairovės aplinkinių rajonų
gyventojams Utena jau tapo traukos centru. Utenoje sukurta atliekų
tvarkymo sistema, nutiesti vandens
ir nuotekų tinklai, sutvarkyti parkai, renovuotos gimnazijos ir jų teritorijos, baigiama įgyvendinti Utenos miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo programa 2016–2018 m.,
kuriai buvo skirta 3 mln. Eur. Įgyvendinus šią programą, neasfaltuotos liks tik priemiestinės gatvės, kuriose tebevyksta naujų gyvenamųjų namų statyba. 2019 m. pavasarį
prasidės vienos pagrindinių Utenos
gatvių, t. y. Aušros, rekonstrukcija.
Nepamirštami ir dviratininkai.
Šiais metais rekonstruota pėsčiųjų-dviračių tako atkarpa nuo „Utenio“ stadiono iki SB „Stumbras“.
Parengtas pėsčiųjų tako atkarpos
nuo Aukštakalnio ir Aušros gatvių
sankryžos iki Vaižganto ir Užpalių gatvių sankryžos rekonstravimo į pėsčiųjų-dviračių taką techninis projektas, kurį įgyvendinti planuojama 2019 m. Baigiamas rengti pėsčiųjų-dviračių tako nuo Utenos miesto iki Norkūnų įrengimo
techninis projektas. Be to, Aukštakalnio kvartalo gyventojai jau gali
naudotis rekonstruotu šaligatviu,
kertančiu visą kvartalą. Palankiai
susiklosčius aplinkybėms dar šiais
metais bus nudžiuginti ir Sėlių gatvės pėstieji ir dviratininkai.
Kaip teigia A. Katinas, Utenoje
nuo Nepriklausomybės paskelbimo iki šių dienų nebankrutavo ir
išliko veikiančios didžiausios pramonės įmonės: AB „Utenos trikotažas“, UAB „Rokiškio pieno gamyba“ padalinys Utenoje, UAB „Švyturys-Utenos alus“, UAB „Utenos
mėsa“. Vystosi ir plečiasi smulkusis
ir vidutinis verslas, todėl įsidarbinimo galimybės Utenoje geros. Utena išsiskiria kaip pramonės miestas, kuriame žaliosios erdvės puikiai dera su pramonės infrastruktūra. Tai pasiekta, sėkmingai įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinę paramą. Pasikeitusi gyvenimo

kokybė Utenos mieste ir rajone nelieka nepastebėta, todėl vis daugiau
emigrantų grįžta į miestą. Sugrįžta
ne tik gyventi, dirbti, bet ir pradėti
kurti ir plėtoti savo verslą. Tai skatina Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa, kuri numato dideles paskatas jaunų
žmonių įkurtiems verslams, o tokių verslo subjektų skaičius kasmet
nuosekliai didėja.
Šių metų pavasarį startavo projektas „Globali Utena“, kurio naujienas
galima sekti tinklalapyje globali.
utena.lt. Interneto puslapis yra skirtas apie grįžimą į Uteną svarstantiems asmenims: glaustai pateikiama visa reikalinga informacija apie
gyvenimo kokybę, galimybes susirasti darbą, potencialias investicijas,
turizmą, laisvalaikį. „Inauguruoti“
du Utenos ambasadoriai, gyvenantys užsienio valstybėse, bet aktyviai
prisidedantys ir prisidėsiantys prie
savo gimto miesto gerovės kūrimo.
Pirmieji ambasadoriai – Laurynas
Katinas ir Sigita Jurkynaitė.

Pasikeitusi gyvenimo
kokybė Utenos mieste
ir rajone nelieka
nepastebėta, todėl vis
daugiau emigrantų
grįžta į miestą.
„Atvykstantieji į Uteną – daugiausia jauni žmonės ir jaunos šeimos. Siekdami padėti joms įsitvirtinti, pirmieji Lietuvoje patvirtinome Emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai 2018–
2021 m. programą, kuria norime ne
tik susigrąžinti išvykusius, pritraukti jaunus specialistus, bet ir išlaikyti Utenoje gyvenančius“, – sakė A.
Katinas.
Parengti programą, Utenos rajono savivaldybės mero teigimu, paskatino rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, vykstantys demografiniai procesai: mažas gimstamumas, intensyvi migracija, didelis mirtingumas, spartus gyventojų senėjimas.
Tai kelia socialinius, ekonominius
iššūkius ir verčia ieškoti būdų, kaip
keisti demografinę politiką, plėtoti ją taip, kad vykstant permainoms
visose visuomenės gyvenimo srityse, šeima, kuri yra pamatinis socialinis institutas, galėtų sėkmingai
atlikti savo funkcijas. Tad programa siekiama pagerinti Utenos rajono investicinę aplinką, paspartinti naujų darbo vietų atsiradimą,
paskatinti neemigruoti ir padidinti grįžtančių į Utenos rajoną žmonių skaičių, formuojant nuoseklią
ir koordinuotą Utenos rajono savivaldybės investicijų pritraukimo,
užimtumo didinimo, emigracijos
mažinimo ir paramos jaunai šeimai politiką.
Utenos rajono savivaldybės taryba birželio mėnesį patvirtino
šeimos stiprinimo tvarkos aprašą, kuriuo numatyta finansinė parama jaunoms šeimoms, įsigyjant
pirmąjį būstą Utenos rajone, būs-

to nuomos kompensacija jaunoms
šeimoms, šeimos nuolaidų kortelė,
papildoma finansinė paskata, gimus vaikui. Kiekvienam Utenos
rajono pirmokui savivaldybė rugsėjo 1-osios proga įteikė dovaną –
50 Eur vertės kortelę kanceliarinėms prekėms įsigyti. Savivaldybė, finansiškai paremdama jaunas
šeimas, siekia svarbių tikslų: keisti
socialinę politiką, kurti palankią
aplinką šeimoms ir spręsti įsisenėjusią demografinę problemą. Šį rudenį išmokėtos vienkartinės išmokos kiekvienai šeimai, šiais metais
sulaukusiai naujagimio. Išmokos
dydis – 100 Eur. Kitais metais išmokos dydis padvigubės: nuo 2019
m. sausio 1 d. už kiekvieną Utenos
rajone 2019 m. gimusį vaiką tėveliams bus skiriama vienkartinė 200
Eur išmoka.
„Būtina paminėti dar vieną dalyką – kartu su VšĮ Utenos verslo
informacijos centru (VIC) sukurta
nauja, patraukli darbo paieškos sistemą. Ji buvo sukurta, siekiant padėti greičiau įsidarbinti ieškantiems
darbo, įmonėms – greičiau surasti
reikiamų ir tinkamų darbuotojų, o
išvykusiems – suteikti išsamią informaciją apie įsidarbinimo Utenos rajone galimybes ir paskatinti
grįžti gyventi į Uteną“, – sako Utenos meras. Pasak A. Katino, nauja
darbo paieškos sistema yra pristatoma VIC interneto svetainėje www.
utenosvic.lt ir „Globalios Utenos“
interneto puslapyje, skiltyje „Dirbti“. Ten – ieškančių ir siūlančių dar-

bą duomenų bazė, darbo skelbimai su nuorodomis darbdaviams
ir ieškantiems darbo, informacija,
kokių profesijų darbuotojų ieško
Utenos rajono įmonės ir kt. „Neabejoju, kad nauja darbo paieškos
sistema – puiki galimybė kiekvienam uteniškiui kurti savo gyvenimą gimtajame mieste ir nebėgti ieškoti laimės už jūrų marių. Tai puiki
galimybė sugrįžti išvykusiems, juoba, kad svetainėje ,,Globali Utena“
užsiregistravę kraštiečiai tvirtina,
kad grįžtų gyventi į Uteną, jei čia
būtų tinkama darbo vieta. Naujoji
sistema kaip tik plačiai atveria duris surasti tinkamą darbą“, – pastebi A. Katinas.
Paklausus, kokios priežastys lėmė, kad Utena tapo laimės miestu,
meras A. Katinas sako: „Sociologinių tyrimų, bandydami išsiaiškinti,
kur ta bendruomeninė, viešoji laimė „pakasta“, neatlikome. Tiesa,
berods, Užsienio reikalų ministerijos apklausos, atliktos 2014 m.,
duomenimis, uteniškiai geriausiai
iš visų šalies gyventojų įvertino pokyčius, kurie vyksta, įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšas. Galbūt tai viena iš priežasčių. Kita galima priežastis, kaip jau
minėta, tvirtai ant kojų stovinčios
Utenos verslo ir pramonės įmonės.
Galėčiau spėti ir trečiąją priežastį:
tai Utenos valdžios stabilumas, suteikiantis progą neeikvoti energijos
kėdžių perstumdymams ir užsiimti ilgalaikių darbų planavimu ir jų
įgyvendinimu“.
Bet, pasak mero, pasiskelbti laimės ir laimingų žmonių miestu
– tai tik pradžių pradžia. Per artimiausią pusmetį yra numatyta
parengti Utenos miesto įvaizdžio
formavimo strategiją 2019–2024
m. Strategijos rengėjams keliamas
uždavinys: apibrėžti Utenos miesto identitetą, sukurti savitą, tik
Utenai būdingą įvaizdį, išryškinti miesto stipriąsias puses, pabrėžti
miesto išskirtinumą. „Tikiuosi, kad
šios strategijos kūrime ir svarstyme
aktyviai dalyvaus visi uteniškiai,
kartu su vietos valdžia ieškodami
atsakymų, ką dar reikia padaryti,
kad Utenoje žmonės jaustųsi laimingi“, – sako A. Katinas.
LSDP Utenos skyriaus informacija

Kas tas Vilnius be Šiaulių,
Gintautas SITNIKAS
LSDP kandidatas į Šiaulių
miesto merus

N

eslėpsiu, šiauliečiai
kartais paerzina Vilnių: kas tas Vilnius be
Šiaulių? Dalis tiesos čia išties
yra: tūkstančiai šiauliečių išvyko gyventi ir dirbti į Vilnių, susiejo savo gyvenimą
su sostine. Šia prasme esame vienas iš didžiausių Vilniaus donorų.
O jei dar rimčiau ir arčiau mūsų, socialdemokratų, reikalų, priminsiu, kad būtent Šiauliuose yra
Lietuvos socialdemokratijos iš-

takos, o Šiaulių berniukų gimnazijos gimnazistai ir pati gimnazija
laikoma tautinio atgimimo ir socialdemokratijos sklaidos Lietuvoje lopšiu.
Gimnazijoje mokėsi ir Steponas
Kairys, Vasario 16-osios akto signataras, vienas iš lietuviškos socialdemokratijos kūrėjų.
Šiandien už lango – dinamiškas
XXI-asis amžius. Ir drįstu teigti, kad be socialdemokratų Šiaulių miestas neturėtų modernios šilumos tiekimo įmonės ir vienos
mažiausių centralizuotos šilumos
kainų šalyje. Tą patį galima pasakyti ir apie vandens tiekimo įmonę. Mums, socialdemokratams, tai
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Valdas Petronis: „Ukmergė gali ir turi susigrąžinti regiono
lyderės pozicijas“
gera gyventi ir į kurį norisi sugrįžti.

P

o įtemptos darbo savaitės susėdame prie puodelio kavos pokalbiui
apie politinius siekius, planus
ir šios dienos realijas su LSDP
Ukmergės skyriaus kandidatu
į rajono merus Valdu Petroniu.
- Dalyvaujate savivaldos rinkimuose, vedate Ukmergės rajono socialdemokratų sąrašą. Kaip
manote, kokias problemas rajone
reikėtų spręsti pirmiausia?
- Dažnai klausiu savęs, ar visiems
Ukmergėje gyventi gera? Ar studentai po studijų nori grįžti į gimtąjį miestą? Ar šiandien gyvenantys mūsų krašte, turi kaip save realizuoti? Ar sudarytos mieste sąlygos aktyviai leisti laisvalaikį? Deja, dar ne.
Problemų yra nemažai. Tačiau
svarbiausias ir esminis dalykas, mano manymu, yra tai, kad paprasčiausiai trūksta ūkiškumo, pamatuotų sprendimų ir valios priimti
sprendimus visam rajonui svarbiais
klausimas. Šios kadencijos metu
įgyvendinome mažareikšmius projektus, svarbūs darbai taip ir liko
nepradėti, o tie, kurie pradėti, neaišku kada bus baigti.

- Papasakokite šiek tiek apie save. Esate ne tik Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos narys, bet ir
verslininkas. Kodėl ir kaip pasirinkote šią veiklos sritį?
- Versle jau esu apie trisdešimt
metų. Nuo 1997 m. vadovauju statybos įmonei. Statybos – visuomet
yra tavo žinių ir gebėjimų patikrinimas, o iššūkiai man patinka. Taip
pat mane žavi kūryba, o statybos
tam tikra prasme taip pat yra kūryba, tad aš jau 21-erius metus tuo
sėkmingai užsiimu.

Jus paskatino teikti savo kandidatūrą, prisiimti atsakomybę?
- LSDP Ukmergės skyrius balsų dauguma išreiškė pasitikėjimą
manimi ir buvau iškeltas kandidatu į Ukmergės rajono mero postą. Jaučiu bičiulių palaikymą. Esu
Socialdemokratų partijos Ukmergės skyriaus pirmininkas, privalau prisiimti atsakomybę, privalau
vesti komandą į rinkimus ir siekti
pergalės. Manau, gyvenime ateina
laikas, kai privalai nelikti nuošalyje, tikėdamasis, kad kas nors išspręs
problemas, o imtis atsakomybės ir
prisidėti prie jų sprendimo pats.
- Jeigu būtumėte išrinktas meru, kaip organizuotumėte tarybos veiklą?
- Pirmiausia siekčiau suformuoti
kompetentingą ir ryžtingai sprendimus priimančią komandą. Mero,
kaip savivaldybės tarybos vadovo,
pagrindinė pareiga yra nutraukti
beprasmį susipriešinimą taryboje ir
suvienyti visus tarybos narius bendram darbui, siekti, kad būtų įgyvendinti išsikelti tikslai.
- Kaip manote, su kokiais iššūkiais šiandien susiduria savivaldybė? Ar reikėtų tobulinti jos darbą? Jei taip, kaip?
- Šiandien viena didžiausių problemų savivaldybėje – kai kurių dirbančiųjų požiūris į žmogų, kai vis
dar tikima, kad žmonės turi lenkti
galvas valdininkams, o ne pastarieji
turi tarnauti žmonėms. Esu įsitikinęs, kad tokiems darbuotojams savivaldybėje ne vieta. Šiandien jau
aišku, kad reikia optimizuoti valdininkų biurokratinį aparatą ir didinti dirbantiesiems atlyginimus.
Taip pat reikalingas efektyvesnis
valdymas, ateitis – skaitmeninė visuomenė, reikia tobulinti e-paslaugas, vystyti e-valdžios platformą.

- Jūsų siūlymai, įžvalgos, kaip
šias problemas reikėtų spręsti?
- Ukmergė – miestas kuriame
užaugau, todėl Ukmergė man labai svarbi, negaliu būti abejingas
jos ateičiai. Turime sustabdyti žmonių išvažiavimą iš rajono, nes tai –
esminė problema. Turime sudaryti palankias sąlygas verslui kurtis
ir steigti gerai apmokamas darbo
vietas. Turime konkuruoti su aplinkiniais rajonais ir būti geriausi. Reikia sukurti aplinką, kurioje
mes visi norėtume gyventi: mokytis, aktyviai leisti laisvalaikį, dirbti
ir užsidirbti, gauti tinkamas socialines paslaugas ir sveikatos priežiū- Kokį Ukmergės rajoną norėrą, o po studijų čia norėtų sugrįžti
tumėte matyti ateityje?
mūsų vaikai.
- Tikiuosi, kad Ukmergės rajoEinu į rinkimus su aiškia programa, kuria tvirtai tikiu ir kurią pri- no gyventojai suteiks socialdemokratams ir man pasitikėjimo manstatysiu rajono gyventojams.
datą. Nors ketverių metų kadenci- Esate kandidatas į merus. Kas ja yra labai trumpas laiko tarpas,

tačiau, suformavus stiprią komandą, galima nuveikti nemažai darbų.
Noriu, kad Ukmergė taptų regiono lydere. Tam reikia dirbti kryptingai ir subalansuotai. Kaip minėjau anksčiau, pirmiausia, labai
svarbu, kad rajono taryba būtų vieninga, o savivaldybės administracija dirbtų kompetentingai. Taip
pat turime plėtoti infrastruktūrą,
siekti pritraukti investicijas, švietimo ir kultūros pažangos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros
kokybės užtikrinimo. Svarbu nepamiršti ir kaimo žmonių klausimų.
Visoms sritims turiu veiklos planą,
kuris užtikrins Ukmergės krašto
pokyčius ir regiono lyderės poziciją.
Per ketverius metus, panaudojant
ES lėšas, norėčiau matyti Ukmergę tokią, kurioje, renovuojami pastatai, tvarkomos viešosios erdvės,
parkai, rekonstruojami keliai, klojami pėsčiųjų ir dviračių takai, šalia Ukmergės statomos gamyklos.
Esu įsitikinęs, kad mes galime paversti Ukmergę miestu, kuriame

o Šiauliai be socialdemokratų?

buvo svarbu: išsaugoti puikius specialistus, neprivatizuoti šių svarbių objektų ir paslaugų, o stiprinti juos, prisiimti atsakomybę dėl jų
veiklos. Pagaliau mūsų, socialdemokratų, pastangomis, pastatyta
Šiaulių arena.
Iki 2015-ųjų savivaldybių tarybų ir tiesioginių merų rinkimų buvo pasirengta ES paramos, skirtos
miesto viešosioms erdvėms modernizuoti, įsisavinimui. Galima sakyti, kad dešimtys milijonų eurų buvo
atvežti prie miesto vartų, tereikėjo
tęsti darbus ir pradėti įgyvendinti
projektus. Tai taip pat nemenkas
Šiaulių socialdemokratų nuopelnas. Džiugu, kad darbai vyksta. Gal

ne viskas, kaip sviestu patepta, bet
darbai vyksta: tvarkomos miesto
aikštės, gatvės, renovuojami pastatai, toliau modernizuojamas šilumos ir vandens ūkis.
Teigiama, kad labai svarbu, jog
Šiauliai žūtbūt išliktų didmiestis,
kad mieste gyventų ne mažiau kaip
100 000 gyventojų. Tai svarbu, bet
mūsų tikslas turėtų būti ne skai-

čius. Svarbiausia žmonės: siekiame,
kad žmonės, gyvenantys Šiauliuose
ir Šiaulių rajone, turėtų tinkamas
sąlygas gyventi, dirbti ir užsidirbti.
Sakoma, kad vienas iš mero veiklos įvertinimų yra sukurtų darbo
vietų skaičius. Manau, tai ne visai
tiesa. Naujos darbo vietos dar nereiškia didesnių atlyginimų, geresnių darbo sąlygų, galimybių plėtoti verslą.
Noriu, kad Šiauliai vėl taptų galingos pramonės centru, kad čia
augtų atlyginimai. Tokie, manau,
turėtų būti vieni iš pagrindinių mero uždavinių. Ir švietimas, švietimas, švietimas. Turi būti užtikrintas kokybiškas vaikų ugdymas ir

- Kokie didžiausi Jūsų gyvenimo pasiekimai?
- Esu įgyvendinęs ne vieną didelį
projektą darbe (nors buvo ir kritimų, ir pakilimų), turiu pasiekimų
politikoje, esu gavęs apdovanojimų
ir ne vieną padėką už gerus darbus,
tačiau didžiausias pasiekimas yra
kartu su žmona sukurta graži šeima. Didžiuojuosi savo vaikais, kurie jau savarankiškai bando kurti ateitį.
- Kaip Jūsų šeima vertina Jūsų
pasirinkimą dalyvauti savivaldos
rinkimuose?
- Į rinkimus einu, turėdamas stiprią komandą, kuri padeda siekti
tikslo, tačiau šeimos narių palaikymas man yra pats svarbiausias.
Su žmona Rūta kartu jau 23 metai. Užauginome dvi dukras. Vyresnioji Laura – po studijų Vilniuje
grįžo į Ukmergę ir labai džiaugiuosi, kad ji savo ateitį sieja su gimtuoju kraštu. Jaunėlė Gerda – VGTU
studentė. Šiuo metu tęsia studijas
Taivanyje, Taipėjaus universitete.
- Sakoma, pomėgiai atspin-

tinkamos sąlygos švietimo darbuotojams. Sunku patikėti, bet
šiandien net Šiaulių mieste vis mažiau norinčiųjų vadovauti mokykloms.
Taip pat labai svarbi yra socialinių paslaugų plėtra. Manau, kad
turime stiprinti ryšius su profesinėmis sąjungomis, atgaivinti Trišalės tarybos (sudarytos iš darbdavių, profesinių sąjungų ir savivaldybės atstovų) veiklą. Tai svarbu ne tik socialdemokratams. Tai
svarbu visam miestui.
Šiaulių socialdemokratai patyrė sukrėtimų, buvo bandymų mus
skaldyti. Ir šiuo metu netrūksta
noro mus gąsdinti ir menkinti.
Drąsiai teigiu: šis senas propagandos triukas nepavyko. Neišsigan-

di žmogaus charakterį. Kokie
yra Jūsų pomėgiai, ką mėgstate
veikti laisvalaikiu?
- Labiausiai mėgstu keliauti.
Tai pomėgis, kuriam niekada negaila išleistų pinigų, kuris ne tik
praplečia pasaulėžiūrą, bet ir naudingas gyvenime: ne vieną idėją
iš kitų kraštų parsivežiau namo.
Fotografuoju, įamžindamas keliones ir ne tik jas. Mėgstu fotografuoti gamtos pasaulį, gyvūnus. Su šeima gyvenam tarp
miesto ir kaimo: darbas mieste,
o namai – kaime. Man patinka
ūkiški darbai. Prie namų turime
sodą, daržą. Nuo mažens esu užkietėjęs žvejys.
- Kokia istorinė asmenybė
Jums yra autoritetas?
- Domiuosi Ukmergės istorija – esu didelis kultūros almanacho „Eskizai“ gerbėjas, ten daug
rašoma apie Ukmergės istoriją ir
įžymius mūsų kraštiečius. Man
autoritetas tarpukario Ukmergės ilgametis burmistras pulk.
Vladas Rėklaitis. Jam ėmus vadovauti, mūsų miestas pradėjo kilti
ir vystytis. Taip pat a. a. Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas.
Ne kartą teko bendrauti su šiuo
žmogumi. Tai asmenybė, kurios
nuopelnai Lietuvai yra aiškūs ir
neginčijami.
- Kokios asmeninės savybės
Jums labiausiai padeda gyvenime ir darbe?
- Darbštumas, savarankiškumas, atkaklumas, iniciatyvumas,
noras nestovėti vietoje, tobulėti.
Kalbino
Rasa Narkevičienė

dome, apsitvarkėme, susivienijome, dalyvausime rinkimuose ir tikimės šiauliečių palaikymo. Mūsų
skyrius iš visų politinių jėgų mieste yra gausiausias ir vieningiausias.
Turime 700 narių. Miesto taryboje turime aktyviausią frakciją,
nuolat teikiančią siūlymus socialinėje, švietimo, sveikatos apsaugos srityse.
Rinkimų rezultatai Šiauliuose
visada buvo svarbūs ir partijai, ir
visai Lietuvai.
Esu tikras, kad Šiauliams socialdemokratai reikalingi kaip oras,
vanduo ir ugnis. Padarysime viską,
kad socialdemokratai neprarastų
Šiaulių rinkėjų, tradiciškai ir istoriškai stiprių ir svarbių socialdemokratų rėmėjų, pasitikėjimo.
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Nerijus Cesiulis: „Svarbiausia – ne asfaltas, o darbo vietos“
tuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT), Jaunimo reikalų tarybos (JRT) prie Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitose. Mūsų mieste Jaunimo reikalų
tarybos nebuvo, todėl jos įkūrimą
inicijavau pats.
Dirbau 5-7 skirtingose organizacijose. Kartu su kolegomis sukūrėme vieną stipriausių studentų atstovybių Lietuvoje.

- Gimėte ir užaugote Alytuje.
Šiandien gyvenimą kuriate taip
pat šiame mieste. Kuo Alytus patrauklus gyventojams ir miesto
svečiams? Ar niekada nekilo mintis įsikurti kažkur kitur? Juk dabar visi tik ir lekia į didmiestį.
- Niekada nekilo tokia mintis.
Alytus – gražus, žalias ir jaunas
miestas. Alytuje niekada nebūna
kamščių, miesto infrastruktūra
puikiai išvystyta, švietimo įstaigų
būklė gera, čia vaikams užtikrintas
ikimokyklinis ir neformalus ugdymas. Aš visuomet Alytų pristatau
kaip šeimos miestą, kuriame labai
patogu įsikurti jauniems žmonėms:
darbo vietą čia pasieksi per 5 minutes, o tavo vaikas visuomet gaus vietą darželyje netoli namų.
Kita vertus, Alytuje opi nedarbo
problema. Darbą čia susirasti gana sudėtinga. Mes, tarybos nariai,
sprendžiame šiuos klausimus. Šiuo
metu vienas svarbiausių prioritetų
yra investuoti ne į asfaltą, o į darbo
vietų kūrimą, kad jauni žmonės galėtų ir norėtų likti gyventi Alytuje.
- Studijavote Vilniaus ir Kauno technologijos universitetuose,
taip pat Alytaus kolegijoje. Esate
inžinierius, ekonomistas ir vadybininkas. Kaip įgytos žinios pasitarnauja, dirbant politikoje?
- Inžinerinis išsilavinimas labai
praverčia kasdienėje politinėje veikloje – svarstant projektus, priiminėjant sprendimus; taip pat namuose, pavyzdžiui, projektuojant namą.
Ekonomikos ir vadybos studijos išmokė įvertinti dalykus objektyviai,
viską apskaičiuoti ir apsvarstyti, numatyti galimas rizikas, ateities tendencijas. Tai labai svarbu politikui.
Dažnai skaitome strateginius planus, įvairius dokumentus ir matome, kad po 5 metų tikrai nebus taip,
kaip viliamasi, kaip aprašoma –
dažnai planai kuriami tik tam, kad
jie būtų. Mano tikslas – sukurti tokį planą, kuris būtų realus, įgyvendinamas ir naudingas miestui, kad
juo tikėtų mano kolegos, draugai ir
miestiečiai.
- Studijų metais aktyviai dalyvavote nevyriausybinių organizacijų veikloje. Kaip čia atsidūrėte,
kas čia patraukė?
- Mačiau daug problemų, norėjau keisti nusistovėjusią tvarką, todėl dar mokydamasis mokykloje
aktyviai įsitraukiau į įvairių jaunimo organizacijų veiklą: Apskritojo stalo, studentų atstovybės, Lie-

- Atrodo, kad energijos tikrai
nestokojote. Be daugybės veiklų
jaunimo draugijose, taip pat organizuodavote įvairius renginius
(prieš rūkymą, prieš alkoholio
vartojimą, prieš narkotikus ir kt.),
buvote didžėjus ir netgi realybės
šou dalyvis. Kokios patirties įgijote, dalyvaudamas šiose veiklose?
- Daugeliu atveju mano organizuoti renginiai buvo nemokami.
Mano užduotis buvo motyvuoti
jaunus žmones, skatinti juos dirbti savaitgaliais, vakarais neatlygintinai vardan tam tikros idėjos, dėl

si nei mokykloje, nei universitete.
Apskritai kiekviena patirtis yra vertinga savaip.
- Ne vienerius metus dirbate Alytaus kolegijoje? Šiuo metu
esate Marketingo centro vadovas
ir dėstytojas. Kokie Jūsų didžiausi
pasiekimai šiame darbe?
- Vienas iš darbų, kuriais labiausiai didžiuojuosi – studentų atstovybės sukūrimas. Kai tai įvyko, aš
šioje įstaigoje ne dirbau, o mokiausi. Daug projektų įgyvendinome,
patalpas atnaujinome, centrus įkūrėme, pastatus pastatėme, bet ne
tai svarbiausia. Svarbiausia žmonės.
Džiaugiuosi, kad tie, su kuriais teko
kartu dirbti, įsitraukę į aktyvią studentišką veiklą, vėliau sukūrė verslus, išliko aktyvūs ir motyvuoti ir
kitose veiklos srityse.
Taip pat man labai malonu dalintis žiniomis, kurias sukaupiau, dirbdamas skirtingose veiklos srityse:
versle, politikoje, kūrybinės veiklos
sferoje, nevyriausybinėse organizacijose. Studentams noriu perduo-

ja į didžiuosius šalies miestus. Kiekvienas regionas tvarkosi savaip:
vienur politikai daugiausiai dėmesio skiria gatvių asfaltavimui, kitur
– viešųjų ryšių akcijoms, dar kitiems pavyksta pasiekti proveržį,
pritraukti investicijas. Tačiau, vertinant visumą, tikros regioninės politikos šalyje labai trūksta.
- Kokia yra socialdemokratų
Alytaus miesto ateities vizija?
- Tai miestas, kuriame norisi kurti, mokytis, studijuoti, dirbti, pramogauti ir saugiai gyventi. Mūsų
vizija yra išdėstyta rinkimų programoje, kurią netrukus pristatysime visiems alytiškiams. Labiausiai
džiugina tai, kad prie vizijos kūrimo ir programos sudarymo galėjo
prisidėti visi alytiškiai, todėl jos jau
negalime vadinti socialdemokratų
vizija – tai miesto gyventojų vizija.
Vienas žmogus gali daug, tačiau komanda, pasitelkusi miesto gyventojus, gali dar daugiau. Tikiu, kad einame teisingu keliu.

nėdami atkurtos Lietuvos šimtmetį, nukeliavome virš 4 tūkst. kilometrų iki Juodosios jūros. Mūsų tikslas
buvo savo plieniniais žirgais pagerbti valstybę, jos istoriją (kaip kadaise
tikrais žirgais iki Juodosios jūros buvo nukeliavę mūsų protėviai).
Kiekvienais metais sugalvojame
maršrutą ir leidžiamės į kelią. Vienais metais keliavome per 9 valstybes iki Kroatijos, kitais metais keliavome iki Prancūzijos per Belgiją, Olandiją, Vokietiją. Keliaudami
pravėdiname galvas, nes aktyvi veikla, įtemptas darbas vargina – reikia išsikrauti, atsipalaiduoti, norisi
pabūti su draugais.
Be kelionių motociklu, dar labai
mėgstu medžioklę ir žvejybą. Manau, kad daugelis lietuvių yra žvejai. Mano keturių metų sūnus yra
dar didesnis žvejys nei aš. Kai einame kartu žvejoti, jam viskas yra
įdomu – taip vaikas susipažįsta su
gamta. Džiugu, kad mano sūnus
seka tomis pačiomis pėdomis. Žvejyba ir tas gražus vaizdas man niekada neatsibosta. Malonu žiūrėti į

prie vizijos kūrimo ir
programos sudarymo
galėjo prisidėti visi
alytiškiai, todėl jos
jau negalime vadinti
socialdemokratų vizija
– tai miesto gyventojų
vizija.
plūdę, stebėti jos atspindį vandenyje. Man svarbu pabūti gamtoje, pabūti su draugais, atgauti jėgas, atsipalaiduoti.
organizacijos stiprinimo. Kai moki žmogui atlyginimą, vadovauti
yra gana paprasta, tačiau vadovauti įstaigai ar organizacijai, kurią sudaro šimtai žmonių, sutelkti šiuos
žmones, sulaukti jų kokybiško darbo, kai nieko apčiuopiamo mainais
neduodi, yra be galo sunku. Išmokau, kad gyvenime ne viskas pinigais matuojama, kad, gražiai bendraujant su žmonėmis, galima pasiekti neįtikėtinų rezultatų.
Didžėjavimas buvo dar viena ma-

ti ne tik teoriją, bet ir savo patirtį.
Džiaugiuosi, kad sulaukiu gerų atsiliepimų apie savo paskaitas: auditorijos būna pilnos, studentai motyvuoti ir labai žingeidūs.

- Kaip nutarėte pasukti į politiką? Kodėl pasirinkote Socialdemokratų partiją?
- Kai pradedi dalyvauti jaunimo
organizacijų veikloje, tam tikra prasme „viena koja“ tampi politiku. Čia
dirbant reikia turėti derybininko
gabumų, mokėti prognozuoti, gebėti susitarti. Vienuolika su puse
metų esu Alytaus miesto tarybos
Džiaugiuosi, kad partija narys. Nors oficialiai nepriklausiau
Socialdemokratų partijai, visada
keičiasi, kad prie vairo
puoselėjau socialdemokratines verateina jauni žmonės,
tybes. Galiausiai prieš pusmetį nukad politika nebėra
sprendžiau įstoti į Socialdemokrasusitarimų įkaitė, o tikra tų partiją. Džiaugiuosi, kad partija
keičiasi, kad prie vairo ateina jauni
valstybės gelbėjimo
žmonės, kad politika nebėra susitapolitika.
rimų įkaitė, o tikra valstybės gelbėno saviraiškos forma. Norėjosi kur- jimo politika.
ti, turėti kitokios muzikos koncertų. Grodavome ne tik Alytuje, va- Esate aktyvus Alytaus miesto
žinėjome po visą Lietuvą – aktyviai savivaldybės tarybos narys. Kaip
įsitraukėme į šią veiklą, tai buvo kar- manote su kokiais didžiausiais ištu ir hobis, ir darbas.
šūkiais šiandien susiduria Alytus?
Dalyvavimas realybės šou „Fer- Iššūkiai tokie patys, kaip ir kima“ išmokė mane prisitaikyti prie tuose regionuose: didelis nedarbas,
aplinkos. Tokios patirties neįgy- emigracija, jaunų žmonių migraci-

- Kokie būtų svarbiausi socialdemokratų darbai Alytaus mieste?
- Netrukus formuosime kitų metų biudžetą. Didelį dėmesį skiriame
investicijų pritraukimui ir verslumo
skatinimui. Pirmiausia, turime ieškoti būdų, kaip pritraukti investuotojus, o tada jau spręsti kitas problemas. Negalime didžiausio dėmesio skirti skylių asfalte lopymui,
kol neišspręstos tokios problemos
kaip nedarbas, emigracija ir pan.
Jei mieste bus darbo, tada visa kita
susikurs automatiškai: atsiras sutvarkyti keliai ir šaligatviai, mieste daugės kultūros ar sporto renginių, ir t. t. Džiaugiuosi, kad į Marijampolę, kur vadovauja socialdemokratai, pritraukiamos nemažos
investicijos. Taip pat girdime apie
Akmenės proveržį – čia laisvojoje
ekonominėje zonoje kuriasi medienos klasteris, ateina Vakarų medienos grupės investicijos.
- Papasakokite apie savo kelionę iki Juodosios jūros motociklu.
Kodėl ryžotės tokiai ilgai kelionei
šia transporto priemone? Ką dar
veikiate laisvalaikiu?
- Ši kelionė nėra pati ilgiausia, kokią turėjau. Kartu su draugais kiekvienais metais važiuojame motociklais 8-10 dienų. Šiais metais, mi-

- Panašu, kad aktyvi veikla Jums
nesvetima, tiek dirbant, tiek poilsiaujant. Aktyvumas, visuomeniškumas – Jūsų įgimtas bruožas ar
išugdytas tėvų, senelių?
- Aš ir mano tėvai gyvenome skirtingose santvarkose. Mano tėvams
ir seneliams nebuvo sąlygų burtis į
jaunimo organizacijas, nebuvo galimybės taip aktyviai veikti, kaip
tai galima daryti laisvoje Lietuvoje.
Šiandien galime laisvai kelti į viešumą mums rūpimus klausimus, mėginti į juos atsakyti, spręsti problemas. Šiandien mes galime daugiau,
mūsų vaikai, tikiu, galės dar daugiau. Aišku, už tai mes kovojome,
to siekėme, atgavome nepriklausomybę. Be abejo, mano tėvai ir brolis buvo aktyvūs žmonės. Tas aktyvumas, galbūt, šiek tiek persiduoda,
bet tai labai priklauso nuo asmenybės, asmeninio noro būti aktyviu. Daugelis žmonių nieko nenori
ir jiems nieko nereikia, o yra žmonių, kurie nori daugiau ir jiems dar
visko trūksta. Aš esu iš tų žmonių,
kurie nori kažką daryti, spręsti problemas, keisti nepalankią situaciją,
todėl atėjau į politiką, kad galėčiau
prisidėti prie gerų darbų.
Kalbino
Simona Paspiešinskaitė
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Ignalina – „valstietiško“ nuvaldymo pavyzdys
Justas Rasikas
LSDP Ignalinos skyriaus pirmininkas

P

olitinis-rinkimų sezonas
įgauna pagreitį. Pirmi šio
sezono rinkimai jau ne
už kalnų, vėl tiesiogiai rinksime savivaldybių merus ir daugiamandatėse apygardose savivaldybių tarybų narius. Mūsų rinkėjai spręs, kam ir, svarbiausia, kodėl atiduoti savo
balsus. Mūsų, pretendentų į
savivaldybių merus ir tarybų
narius, rinkimų pažadai turi
būti realūs ir pamatuoti.

prabanga tiesiogiai rinktam merui.
Čia prasideda rinkimų batalijų
Šiandien Ignalinos rajono žmoįdomioji dalis. Mūsų rinkėjai tiki- nės yra nusivylę tiek centrinės valsi įprastų, kokybiškų viešųjų pas- džios pažadais, tiek rajono savivallaugų savo gyvenamojoje vieto- dybės abejingumu, ypač jiems nerivėje, bent jau savivaldybės centre. mą kelia sveikatos apsaugos, švietiTikisi, kad jų vaikai lankys darže- mo ir kultūros sektoriai.
lį ir mokysis netoli namų esančioje mokykloje, kad nesunkios ligos Sveikatos apsauga
atveju nebus gabenami į didmies- Šiandien Ignalinoje uždarytas chičių „gydymo fabrikus“; jaunimas rurgijos skyrius, nors buvo nupirkta
tikisi, kad turės galimybę užsidirb- visa jam veikti reikalinga įranga, atti oriam gyvenimui; darbingo am- sisakyta vaikų ligų skyriaus.
žiaus žmonės tikisi nesunkiai paRemiantis prognozuojama gysiekiamų ir gerai apmokamų dar- ventojų skaičiaus kaita Lietuvos sabo vietų; verslo žmonės – valdžios vivaldybėse, 2017-2021 m. Ignalidėmesio, teisingų ir „nesmaugian- nos rajono gyventojų skaičius sumačių“ mokesčių, korektiško jų darbą žės apie 12,65 %, toliau vyks spartus
kontroliuojančių institucijų elge- visuomenės senėjimas ir naujagimių
sio. Senjorai tikisi orios pensijos ir skaičiaus mažėjimas.
bendruomenės dėmesio. Visi kartu
Gyventojų skaičiaus mažėjimą le– patogios gyvenamosios aplinkos mia vidinė ir išorinė migracija. Jauir kokybiškų, laiku suteikiamų ko- noms šeimoms kurtis rajonuose, kumunalinių paslaugų, t. y. šilumos, riuose nėra užtikrinama sveikatos
vandens, elektros energijos tiekimo, priežiūra (nors mokesčius sveikatos
nuotekų tvarkymo, atliekų šalini- priežiūrai mokame vienodus) nėra
mo, už priimtiną kainą.
patrauklu. Dažnai yra priimamas
Tai tik dalis temų, kurios, neabe- sprendimas persikelti į didmiestį.
joju, bus aptariamos susitikimuo- Vadovaujantis valstybės vykdoma
se su gyventojais. Deja, bet kai ku- antrinio lygio sveikatos priežiūros
rie atsakymai į rinkėjams rūpimus įstaigų optimizavimo politika, paklausimus priklauso nuo centrinės remta konkurencijos dėl paslaugų
valdžios vykdomos politikos. Ma- apimties (arba dėl pacientų sraunau, kad dabartinės valdančiosios tų) principais, daugumos savivaldaugumos deklaruotas rūpestis re- dybių antrinio lygio ligoninės prigionine politika lieka tik deklara- verstos uždarinėti kai kuriuos skycija be realių veiksmų. Viešojo sek- rius. Taip regionų gyventojai „tolstoriaus tvarkymas rinkos ekono- ta“ nuo sveikatos priežiūros paslaumikos principais lemia ne tik spar- gų, yra priversti važinėti 50 arba 100
tėjantį regionų tuštėjimą, bet ir di- km iki artimiausios ligoninės. Tai
dina komunalinių paslaugų kai- labai menkina regionų patraukluną, sveikatos priežiūros ir aukštojo mą, ypač jaunoms šeimoms, turinmokslo paslaugų kaštus, apsunki- čioms mažų vaikų.
na gyvenimo sąlygas regione pasiMano, kaip kandidato į Ignalinos
liekantiems. Iki šiol vykdyta regi- rajono merus, nuomone, politine
oninė politika, iš esmės susijusi tik valia reikia siekti, kad valstybė stisu investicijomis į miestų ir mieste- priai prisidėtų prie veiksmingų relių infrastruktūrą, pagerino gyve- gioninės politikos priemonių kitaip
namosios aplinkos kokybę, bet nė organizuodama sveikatos priežiūrą:
kiek nesustabdė probleminių savi• Visų pirma, reiktų susitarti (ir
valdybių, tokių kaip Ignalina, gy- įtvirtinti teisės aktais), kad sveikavenamųjų vietovių nykimo.
tos priežiūros sektoriuje rinkos ekoSavivaldybės savarankiškumas
priklauso nuo „savarankiškumui“
skiriamų lėšų kiekio ir, be abejo,
nuo jų tikslingo ir racionalaus naudojimo. Manau, kad tiesiogiai rinktas meras ir savivaldybės administracija privalo gauti realius įgaliojimus veikti ir turi būti atsakingi
už savo atstovaujamos savivaldybės
bendrą ekonominę-socialinę būklę.
Būti atsakingam tik už savivaldybės
biudžetinį sektorių, kurio beveik
pusė siejasi su valstybės deleguotų
funkcijų įgyvendinimu, per didelė

nomika veiktų ribotai, būtų didinamas valstybės (savivaldybių) vaidmuo sveikatos priežiūros įstaigų
tinklo plėtros ir paslaugų apimties
didinimo/mažinimo srityse.
• Antra, būtų tikslinga nustatyti
skirtingus tų pačių sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tarifus pagal skirtingus regionus. Mažiau gyventojų turinčiuose regionuose paslaugų tarifas galėtų būti
didesnis, taip būtų kompensuojama mažesnio pacientų srauto neigiama įtaka sveikatos priežiūros įstaigos biudžetui.
• Trečia, reikėtų panaikinti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytas ligoninių teikiamų paslaugų
„grindis“, kai dėl kvotų nefinansuojamos visos reikalingos paslaugos (nors tam tikras jų kiekis vietos gyventojams dar reikalingas).
Trūkstamas lėšas tokiu atveju galėtų skirti savivaldybės – šių ligoninių steigėjos.
• Ketvirta, priėmus aukščiau išvardintus pasiūlymus, reikia sustabdyti tolimesnius sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapus. Po to, aktyviai dalyvaujant savivaldybių ir kitoms suinteresuotoms
institucijoms, parengti naują įstaigų
plėtros programą.
Švietimas
Didelė problema yra tai, kad regionuose mažėjant mokinių skaičiui,
uždarinėjamos bendrojo lavinimo
mokyklos, bet, manau, yra dar viena, daug rimtesnė problema – pedagogų trūkumas rajonuose. Mažesnėse mokyklose, taikant bendrus visai šaliai darbo krūvio apskaičiavimo principus, ne visada
pavyksta suformuoti visą mokytojo etatą. Be to, mokytojas po darbo
valandų, ruošdamasis kitos dienos
pamokoms, sugaišta tam daug laiko, atimdamas jį iš savo šeimos: juk
šiais laikais sudominti mokinį naudojant tik „sausą“ informaciją iš vadovėlių yra labai sunku. Šiandien
pedagogo profesija labai nuvertinta ir visiškai nepatraukli jaunimui,
abiturientai nenoriai renkasi mokytojo specialybę, tuo labiau vengia dirbti mokytoju regione, mažame miestelyje, kur nėra užtikrintas
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, trūksta kultūros įstaigų,
renginių ir t. t.
Mokykloms tampa labai sunku,
o tam tikrais atvejais ir neįmanoma, prisivilioti trūkstamus pedagogus iš gretimo rajono į savo mokyklas. Kita vertus, manau, kad to
ir neturėtų būti. Pedagogas neturi
lakstyti iš vienos mokyklos į kitą,

jausdamas tiek psichologinį, tiek
fizinį nuovargį. Ilgainiui tokia situacija tampa mokytojų išėjimo iš
darbo priežastimi.
Bijau, kad ateityje gali tekti spręsti
mokyklų skaičiaus mažėjimo klausimus ne tik dėl mokinių, bet ir dėl
mokytojų trūkumo. Manau, reikia
nedelsiant koreguoti mokytojų darbo apmokėjimo sistemą, pritaikant
ją prie įvairaus dydžio mokyklų, pedagogams užtikrinant stabilų ir orų
darbo užmokestį, o mokiniams visapusiškai prieinamą formalųjį ir
neformalųjį švietimą.
Kultūra
Apsidžiaugiau sužinojęs apie savivaldybių ir Kultūros ministerijos
pasirašomą susitarimą dėl spartesnio atlyginimų kėlimo kultūros
darbuotojams. Susitarimą pasirašė
55 iš 60 savivaldybių. Prisipažinsiu,
man buvo tikrai netikėta, kai „valstietiškas“ Ignalinos rajonas atsisakė
pasirašyti minimą memorandumą.
Iš rajone dirbančių kultūros darbuotojų sulaukiau klausimų, ar ir
aš, kaip kandidatas į Ignalinos rajono merus, kultūrą matau tik kaip
atskirą savivaldybės biudžeto eilu-

tiškai nuo krizės laikų“, – sakė Ignalinos rajono meras.
Atsakydamas merui, kur galima
surasti papildomų pinigų kultūros
darbuotojams, siūlau dar kartą apsvarstyti Ignalinos rajono savivaldybės sprendimą 50 procentų sumažinti valstybinės žemės nuomos
mokestį savivaldybės teritorijoje registruotiems juridiniams asmenims
ir gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje deklaravusiems fiziniams
asmenims. 2017 m. minėta lengvata sudarė 25,7 tūkst. eur. Šių pinigų
turėtų pakakti kultūros darbuotojų algoms padidinti ir apsaugoti rajoną nuo dar didesnės specialistų
emigracijos.
Puikiai suprantu, kad žemės mokesčio sumažinimas gali pritraukti
investicijas, bet dabartinės rajono
valdžios vykdyta ir vykdoma politika nėra orientuota į investicijų pritraukimą. Ne paslaptis, kad asmenims, norėjusiems rajone užsiimti
ekonomine veikla, buvo užduodamas klausimas – „o kam to reikia“?
Susidaro įspūdis, kad rajono politikų ir čia veikiančio verslo ryšiai yra
aukščiau visuomenės intereso, t. y.
siekio sukurti daugiau darbo vietų.

tę, o kultūrą puoselėjančius žmones tik kaip statistinį vienetą, „siurbiantį“ pinigus? Ir vėl pinigai...
Kaip teigia vietinė žiniasklaida, už
kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje
atliktus, vaikams sunkiai suprantamus, pasirodymus Vilniaus senamiesčio teatrui buvo sumokėta
1800 eur. Kodėl buvo ignoruojami vietiniai meno kolektyvai, kurie, manau, su didžiausiu malonumu būtų pagelbėję?
Privalome kultūros darbuotojams užtikrinti tinkamą darbo užmokestį, augantį kartu su Lietuvos
ekonomika. Suprantu, kad pinigų
savivaldybės biudžete visada trūks,
tačiau būtina nusistatyti prioritetus, tokius kaip sveikatos apsauga,
švietimas, kultūra, viešosios tvarkos
priežiūra (policija), priešgaisrinė apsauga ir gelbėjimas (ugniagesiai), be
kurių visuomenė negali tinkamai
funkcionuoti.
Kalbėdamas apie atlyginimų
kultūros darbuotojams didinimą,
Ignalinos rajono meras pareiškė nežinantis, koks bus biudžetas, todėl negalintis žadėti to, ko nemato.
„Sprendimą gali priimti tik taryba. Kai svarstysime biudžetą metų
pradžioje, tada ir spręsime, nes reikia matyti lėšas. Tai nemaži pinigai.
Supraskite, kad tai yra mažos savivaldybės, jų biudžetai nekyla prak-

Manau, kad rajono kultūros atstovai galėtų paskatinti susidomėjimą Ignalinos rajonu, pritraukdami svečius iš kitų miestų. Tuo pačiu atsirastų galimybės smulkiam
verslui kurtis ir vystyti paslaugų
sektorių. Rajonui gyvybiškai svarbios pajamos iš turizmo.
Šiandien matau siaurą, netoliaregišką požiūrį į rajono valdymą:
pasigydysite kitur, pasimokysite
patys, o kas ta kultūra? Neabejoju, kad sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas,
kultūros paslaugų plėtra, kokybiško švietimo užtikrinimas turėtų didelę įtaką darbingo amžiaus
asmenų apsisprendimui pasilikti
Ignalinoje.
Investuotojų apsisprendimą
kurti naujas darbo vietas regione daugiausiai lemia potencialių
darbuotojų skaičius. Šito, kaip
vandens ir oro, reikia stagnuojančioms ir nykstančioms savivaldybėms.
Kategoriškai nesutinku su gerbiamo mero H. Šiaudinio mėgstamiausiu posakiu: „Jei valdžia
(valstybė) žmogui padėti negali,
turėtų bent netrukdyti...“. Valdžia gali ir privalo padėti žmogui. Reikia nepamiršti, kad ne
žmogus tarnauja valdžiai, o valdžia žmogui.
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Kur dingsta širvintiškių pinigai?

Anna Kuznecovienė
Širvintų rajono savivaldybės
tarybos narė, LSDP narė

K

as galėtų paneigti, kad
Širvintose gyvenimas
verda. Tai matyti iškart,
atvykus į mūsų miestą: visur
viskas iškasta, remontuojama,
išknista. Iš pirmo žvilgsnio darbai vyksta visais frontais, visu
pajėgumu. Smagu, kad miestas
keičiasi. Tikiu, kad jis pasikeis,
bet kada? Tie apkasai, iš kurių
kyšo miestą valdančių politikų
ausys, akis bado jau per ilgai.
Nekalbu apie žmonių tarpusavio santykius – valdantieji Širvintose verda savo politinę intrigų košę. Į ją vis beriama nepasitikėjimo ir
įtarinėjimų prieskonių. Matydama,
kaip leidžiami mokesčių mokėtojų
pinigai, kaip vykdomi širvintiškių
taip laukti projektai, abejoju, ar jie
kada nors bus pabaigti. O jeigu bus,
tai klausimas, kokią kainą sumokėsime mes visi už dabartinių valdančiųjų išlaidavimus, broką, nuostolius ir intrigas?
Kada Širvintos atgaus
savo veidą?
Centrinė miesto aikštė prie Intos
skulptūros – mėgiamiausia šir-

vintiškių vieta. Ji – miesto veidas.
Čia dar visai neseniai pirmiausia
užsukdavo į miestą užklydęs svečias, vežimėlius stumdydavo ir
mažuosius atsivesdavo mamytės,
nuolat būdavo pilna ir jaunimo, ir
senolių. Dabar Širvintos, galima
sakyti, puolė veidu į purvą. Jau
antrus metus čia vyrauja chaosas ir netvarka. Išknista, iškasta.
Užsitęsę reprezentatyvios aikštės tvarkymo darbai aiškinami
tuo, kad projekto vykdymą sustabdė estrados griūtis. Priminsiu tiems, kas užmiršo. Šių metų kovo mėnesį Širvintose įvyko
avarija. Pilant betoną, neatlaikė
terasos-estrados atramos ir įvyko griūtis. Tiesa, nuo gyventojų ir opozicijoje esančių tarybos
narių incidentas buvo slepiamas.
Informacijos jokios, statybvietė
skubiai aptverta nepermatoma
tvora. Paslėpė. Tuomet savivaldybės administracija teisinosi,
kad nieko baisaus neįvyko. Galima džiaugtis tik tuo, kad griūtis
nepareikalavo aukų, nenukentėjo
žmonės. Bet išlindęs brokas parodė situaciją – kokia tikroji vykdomų darbų kokybė.
Šiandien aikštės tvarkymo darbai vis dar merdėja. Ir neaišku, ar
šios kadencijos valdžia spės juos
užbaigti. Miesto veidu vadinama aikštė simboliškai atspindi
visą Širvintų situaciją, politinę,
deja, taip pat.
Naujas stadionas –
vėl statybų aikštelė
Stadiono Širvintose laukiama seniai. Pripažįstu, kad tai išties vykęs
ir labai reikalingas projektas. Jis

jau dabar yra tapęs traukos objektu jaunimui ir vyresniems. Tai bene vienintelis projektas, kuris yra
beveik užbaigtas. Valio! Įvyko
stadiono atidarymas, jame vyksta
renginiai, vaikų sporto varžybos.
Vis dėlto, kiek man yra žinoma,
stadiono statybos dar nėra visiškai baigtos, komisija nepasirašiusi darbų priėmimo akto. Be to, ten
vėl prasidėjo kasinėjimai ir kažkokie darbai. Ne taip seniai, vienai
žiniasklaidos priemonei pasiteiravus apie tai, Širvintų merė paaiškino, kad koreguojami nustatyti neatitikimai.
Ar mes teisingai supratome? Širvintiškiai apsidžiaugė šiaip ne taip
įrengtu stadionu, o dabar čia bus
koreguojami neatitikimai? Tai kur
buvo techninis prižiūrėtojas tuomet, kai vyko statybos? Kodėl rajono vadovė nereikalauja pasiaiškinti, kompensuoti nuostolių? Ar
galima naudotis tokiu stadionu, ar
saugu leisti čia sportuoti vaikams?
Tai prilygsta vaikų žaidimams statybų aikštelėje. Klausimų ir čia
daugiau negu atsakymų.
„Paauksuoti“ socialiniai
būstai
Širvintose pastatytas bene brangiausias socialinis būstas Lietuvoje. 18-likos socialinių butų statyboms skirta daugiau kaip milijonas eurų (1 143 958,53 eur),
kurių didžioji dalis Europos Sąjungos pinigai. Kaip Kaunas kažkada išgarsėjo auksinio tualeto
statybomis, taip Širvintos įsigijo kone paauksuotus socialinius
būstus. Milijonai skirti nerealiai
brangioms statyboms, o pagalbos

laukiančios šeimos su vaikais neturėjo, kur gyventi.
Negana to, statomuose būstuose įvyko jau dvi rimtos avarijos
(bent jau akivaizdžiai visuomenei matomos). Pirmą kartą trūko vamzdžiai ir užliejo rūsį. Buvo
vykdomi kasinėjimai ir ieškoma
sklendės, remontuojamas dar nebaigtas statyti namas. Spalio pradžioje – ir vėl avarija. Vėl panaši
problema – vamzdžiai. Ką galėtų reikšti tokie dalykai, kai milijonus kainavusius „paauksuotus“
būstus reikia remontuoti dar nebaigus statybų? Širvintiškiams
kylantis klausimas taip ir lieka
neatsakytas.
Kasmetinis remontas už 30
tūkstančių eurų
Širvintų rajono savivaldybė ne
tik stato naujus, bet remontuoja ir senus socialinius būstus.
Pagirtinas valdžios užmojis,
nes socialiniuose būstuose gyvenančios šeimos dažnai nepajėgia jų pačios susiremontuoti, jų pajamos per mažos. Tačiau ir vėl kyla klausimų dėl šių
sprendimų adekvatumo. Dviejų kambarių socialinio būsto
be patogumų ir be komunikacijų kasmetiniam remontui savivaldybė skiria beveik 30 tūkstančių eurų. Norėtumėte tokio?
Bet štai kitoje gyvenvietėje trijų
kambarių būstas su visomis komunikacijomis remontuojamas
už mažiau kaip septynis tūkstančius eurų. Darbai įvardijami tie patys: langų, durų keitimas, grindų dangos keitimas,
sienų dažymas. Kodėl taip ski-

riasi kainos? Ar dėl to, kad skirtingi žmonės? Specialistai teigia, kad negali dviejų kambarių buto remontas kainuoti 30
tūkstančių eurų. Aš, kaip Širvintų gyventoja, kaip tarybos
narė, kaip mokesčių mokėtoja
klausiu: kur panaudotos lėšos?
Kiek galima švaistyti širvintiškių pinigus?
Kiek dar galima „auksuoti“ vieną po kito statomus, remontuojamus objektus ir švaistyti širvintiškių pinigus, jaukti žmonių protus? Tokių atvejų rajone be galo daug.
Nerimą kelia Širvintų ligoninės situacija, mokyklų, bibliotekų, kaimo kelių ir naujojo sporto komlekso padėtis. Tačiau valdžia griebiasi ardyti prieš metus
klotas trinkeles, laužo neseniai
piltą asfaltą, lopo nutiestus kelius. Tuo tarpu daug apleistų
kelių, gatvių, šaligatvių, pastatų nesulaukia savosios valandos.
Noriu Širvintų valdantiesiems priminti, kad nesvarbu,
kur žmogus gyvena, jis moka
tuos pačius mokesčius ir nori už
juos gauti kokybiškas paslaugas,
patogesnę ir gražesnę aplinką ne
tik miesto centre, bet ir kitose
vietose, prie savo namų.
Smagu, kad Širvintose žydi
gėlės, vyksta pokyčiai. Tačiau
žmonės nori ir turi mokėti už
realius pokyčius – be broko,
be abejotinų išlaidavimų. Širvintiškiai nori ir turi teisę žinoti, kas slypi už žydinčių gėlių, nesibaigiančių statybų ir
remontų.

Politinė prognozė 2019-iesiems: bus ne treji, bet ketveri rinkimai
Darius Razmislevičius
LSDP frakcijos Kauno miesto
taryboje seniūnas

K

aip gi kalėdinis periodas
be burtų, prognozių ir
ateities spėjimų – raganos ir pranašai rimtai galvom
kinkuoja. Horoskopų sudarytojai pluša degindami elektrą
per naktis. Net namuose nerimsta moteriškės: vis suka popieriukus ir kiša po pagalve, ar
lekia jos rūsin kikendamos po
malką pasigriebusios... Neatsispyriau tai pagundai ir aš. Užsimaniau pažvelgti į kitus, politinius, metus.
Tad ko gi laukti mums?
Sumečiau ir aš „popieriukus“ su pasakojimais apie šiuos metus ir priimtus „valstiečių“ sprendimus į stebuklingą stiklo gaubtą... O dangau! Iškrito neramumai, visuotiniai
streikai ir ką gi dar ten pamačiau –
o taip. Turėsime Naujaisiais, kiaulės metais, net ketverius rinkimus,

tarp jų ir Seimo.
Kaip gi taip? Ir ką gi ten mečiau,
kad ateities prognozės tokios kiauliškai „valstiečiams“ nepalankios?

Pasižiūrėkime.
Reformos. Stiprus žodis, kuris šiais
metais skambėjo bene iš visų ministrų lūpų. Skambus žodis ir ne visada vartojamas pagal prasmę, kaip
kad teisingai pastebėjo mūsų Prezidentė, bet...
Reformos, privertusios mus
kaupti alkoholio atsargas – juk neduokdie pritrūksim vyno taurės,
kai laikrodžiai išmuš aštuonias.
Reformos, išmokiusios pacientus
kartu raudas raudoti, kankinantis nuo nebrangių, pačios valstybės
jiems paskirtų vaistų ar šalutinio
jųjų poveikio... Reformos, pasikėsinusios į Labanoro girios ąžuolus
šventuosius.
Reformos, išvertusios iš koto ir
gana tvirtai ant žemės stovinčius.
Reformos, sukrėtusios pedagogus,
kurie dešimtmečiais vaikus per matematikos džiungles vedė – mat
tosios formulės, kurias naudojo
ŠMM, skaičiuodama tas valandas
ir atlygį... na tai tiesiog nelogiška!
Bet ką jie žino – juk mokėsi gi jie
LEU! Tiesa... Jo irgi nebėra.
Kiek laiko mokytojai vis dar

svarstė? Galgi visgi apsirinkame?
Gal iš tiesų, pritaikius ŠMM skaičiavimus atlyginimui, kuris atrodo
mažas, iš tiesų yra gi didelis? Juk taip
ministrė sako. Ir josios pakalikai loja, jog tai tik mes, keli čia nieko nesuprantam. Bet ne... kažkas ne taip
čia visgi. Paklauskime premjero...
„Turėti gana daug laisvo laiko ir
gauti tūkstančio eurų atlyginimą
– tokios galimybės tikrai nėra“, –
atsakė jis.
Fuf... lengviau atsikvėpė tie pedagogai, kurie prie formulių sėdėjo.
Logika ir matematika triumfuoja.
Bet kas iš to? Tada meluoja juk ministrė? Netvėrė jau kantrybė, net ir
pačių kantriausių.
Ir taip šis popierėlis atgulė šalia
kitų. Ir jis ne vienas, nes iki Naujų
dar laiko daug.
Šalia jau ir kultūros darbininkai,
ir medicinoje besidarbuojantys sukruto – juk jiems gi irgi pažadėta! O dar kur tie, ugniagesiai prabilo – mat neužtenka jiems gi kelnių vienerių! Jie reikalauja aprangos, antros!
„Tai gal jos ir nereikia? Galbūt
reikia efektyvios džiovinimo sistemos? Žinoma, aš nesu specialistas. Galiu sugretinti situaciją su savo sportu, sportine apranga. Kai
aš pasportuoju, ji tikrai būna labai

šlapia, bet aš turiu, sakykime, kur
ją išsidžiovinti. Aš ją išplaunu, išdžiovinu ir per pusę valandos ji vėl
švari ir vėl paruošta“, – atsako galią
turintis jiems.
Reformos. Ciniškos reformos.
Cinizmas ir reformos. Štai du ryškiausi užrašai stikliniame likimą lemiančiame gaubte.
Ir paminėsite nelaimę valdantiesiems lemiančius žodžius. Nes
dar viena „reforma“ gulė ant Prezidentūros stalo. Finansinė reforma, pakeisianti ne tiktai mūsų atlygį kasdienį, bet ir senatvės pašelpimus.
Ir ką gi randame mes čia – o
gi didžiulę skylę. Juoda, didumo
kosminio skylė. Skylė, susiurbianti viltis viešajame sektoriuje dirbančiųjų gyvent geriau ir oriai.
Ir jūs galvojate, kad tie, kurie išėjo į gatves paremti pedagogų sėdės namuos ant sofos, kai jųjų pažadai nebus pavirtę kūnu?
Nespėjo pakilti pedagogai nuo
stalo ŠMM, o už langų pradės
mojuoti tie, kuriems ta apranga
antroji taip ir nebus išduota. O
pažadėtoji šimtinė paklys, keliaudama apskurusios kišenės link.
Pakils nuo sofos ir tėvai, kuriems vaikus išleisti į būrelį reiks
daugiau lėšų. Pakils, manau, ir

tie, kuriems žadėtas kelias į namus nebus išasfaltuotas. Mojuos
trispalve ir luošys, kuriam slaugutė nebevirs sriubos.
Kodėl? Nes turtingieji mokesčių mokės mažiau. Nes miestams
nebeduos tų pajamų, kurias sumokate nuo savo atlygio. Nes augant ekonomikai, vienintelės reformos – tai trupiniai nuo valdančiųjų stalo.
Nes mes pasidalinsime po keliasdešimt eurų, kurie bus paimti iš viešo sektoriaus kišenės. Iš
tos mokyklos, kur vaikai paties
skrebena rašinėlį. Iš tos ligoninės, kur guli tėvas su bėda. Iš tų
kelių, kuriais mažasis mina dviratį, o vyresnėlis mokosi vairuot.
Mes liekame su reformuota
Lietuva. Su Lietuva, kur galim
pasakyti, kad mums nereikia pedagogų ar jų tiesiog per daug. Su
Lietuva, kur mums nereikia ir
studentų. Su Lietuva, kur ruošiam rezidentus danams. Su Lietuva, kur gera dideliems ir taip
sunku mažiems.
Tačiau ne veltui aš sukau Likimo ratą. Kalėdos juk stebuklų
metas – ir mes turėsim rinkimus
Naujaisiais. Ir mes galėsime nuspręsti, ar būsime, ar dideli, o gal
geriau ir be „valstiečių“?

Savanorystė
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Uganda – kontrastų šalis, kur moteris „išperkama“ ožiukais
Rita Grigalienė
LSDP narė

I

š vienos pusės – tai nepaprasto grožio Ugandos
gamta ir besišypsantys laimingi žmonės, iš kitos pusės
– tai mokyklų lauko virtuvės,
dulkančios ir nuolatiniuose
kamščiuose skęstančios sostinės gatvės, kurių kartais net
negalima pavadinti gatvėmis, o labiau vieškeliais, turgūs, iš tolo šviečiantys įvairiomis spalvomis, basakojai
vaikai nuostabiomis akimis ir
akinamai baltomis šypsenomis, šaukiantys „muzungu“, o
tai reiškia „baltasis žmogus“.
Išsipildžiusi svajonė
Kai sužinojau, kad buvau atrinkta savanoriauti Ugandoje, buvau
be galo dėkinga visiems. Džiaugiausi dėl dviejų priežasčių: tai
buvo mano svajonė ir aš ilgai to
siekiau. Mano savanorystės kelias
prasidėjo dar mokykloje, dalyvaujant įvairiuose projektuose, vėliau
– krikščioniškoje ir neįgaliųjų stovyklose. Šiuo metu savanoriauju
skautų organizacijoje, dirbu su
vaikais. Tarptautine savanoryste pradėjau domėtis palaipsniui,
klausydavau, kaip draugai pasakoja apie tolimas šalis ir skirtingų
kultūrų žmones, apie jiems suteiktą pagalbą, apie tai, ką savanorystė duoda pačiam savanoriui, ir tai
man buvo be galo įdomu.
Pradėjau domėtis tarptautine
savanoryste aktyviau ir teikti paraiškas dalyvauti tarptautinėse atrankose, savanorystės programose. Tačiau mano laikas dar nebuvo atėjęs, todėl vis likdavau antra.
O šiemet pavyko „pralaužti ledus“
ir Užsienio reikalų ministerijos ir
Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų vystomojo bendradarbiavimo platformos, remiančių
savanorystės programą Ugandoje, dėka išvažiavau į pirmąją savanorystės kelionę Rytų Afrikoje.

Savanoriško darbo mėnuo
Itin džiaugiausi suteikta galimybe,
t. y. visą mėnesį savanoriauti Ugandoje, ir kruopščiai ruošiausi darbui
nevyriausybinėje Ugandos jaunimo įgūdžių mokymo organizacijoje UYSTO (angl. Uganda Youth
Skills Training Organization). Rinkau medžiagą, ruošiau pranešimus ir
pristatymus, kuriuos vėliau skaičiau
jaunimui, bendruomenei ir mokyklinio amžiaus vaikams.
Savanoriavimas man suteikė neįkainojamos patirties, leido pažinti
skirtingas kultūras, sustiprino toleranciją, išmokė būti labiau empatiškai. Su jaunais žmonėmis ir moterimis iš moterų organizacijų kalbėjome įvairiausiomis temomis: apie
smurtą artimoje aplinkoje, lyderystę,
motyvaciją veikti, siekius ir svajones,
švietimą, apie tai, kaip vystyti socialinius įgūdžius, o su UYSTO organizacijos savanoriais mokėmės organizacijos vadybos, svarstėme apie
finansinių išteklių pritraukimo, pasitelkiant įvairius projektus, galimybes. Vedžiau individualius pokalbius
su moterimis, lankiausi vaikų globos
namuose, mokyklose.
Kelionė ir pirmas įspūdis
Nepaisant visą parą trukusios kelionės, įveiktų 6000 kilometrų ir didžiulio nuovargio, Uganda atrodė
įspūdingai. Džiaugiuosi, kad mano
vyras sutiko keliauti kartu, jis buvo
ramstis visos kelionės metu ir padėjo įvykdyti visas suplanuotas veiklas
organizacijoje.
Atskridę į Ugandos sostinę Kampalą, pasijautėme tarsi kitame pasaulyje: aplinkui ginkluoti žmonės
ir karinės mašinos, visur zujantys
automobiliai ir 3 milijonai sostinės
gyventojų, dūstančių nuolatinėse
spūstyse prastuose keliuose (tiesa,
jie buvo tuo metu remontuojami).
Iš viso šalyje gyvena apie 40 mln.
gyventojų, bedarbystė siekia 60 proc.
Dauguma ugandiečių išpažįsta Romos katalikų tikėjimą, likusieji – anglikonų ir musulmonų. Valstybinė
kalba anglų.
Šalis turi daug gamtos išteklių:
Uganda yra viena didžiausių kavos
ir arbatos eksportuotojų, turi aukso
ir naftos išteklių.
Gyvenome Kampalos priemiestyje Nansanoje. Iki darbo organizacijoje – šeši kilometrai, kuriuos mes
su vyru kiekvieną dieną įveikdavome
per pusantros valandos, važiuodami
vietiniu autobusiuku.
Savaime suprantama, kad ugandiečių mentalitetas yra visiškai ki-

toks nei mūsų – tuos pačius dalykus
galime suvokti skirtingai.
Gyvenimo sąlygos
Mes gyvenome šeimoje. Teko susitaikyti su tuo, kad vakarais dingsta
elektra, kad vandens iš čiaupo naudoti negalima. Europiečiams šio
vandens gerti nepatartina, nes pavojinga. Net valydamiesi dantis jo
nenaudojome. Patys ugandiečiai, jei
tik turi vandentiekį namuose (o tai
labai reta), vandenį iš čiaupo geria.
Kitoms ugandiečių šeimoms tenka
vandenį gabentis kanistrais 5 km.
Geriamąjį vandenį buteliukais
pirkdavome parduotuvėje ir išgerdavome jo labai daug, nes, prasidėjus dehidratacijai, darydavosi silpna ir mirguliuodavo akyse. Sugedus vietiniam vandentiekiui, prausimuisi vandenį naudojome nuo
stogo.
Maistas Ugandoje yra tik šviežias, kadangi jo konservuoti ar kitaip išlaikyti nemoka, pastovėjusį
maistą šeimininkės tiesiog išmeta.
Labiausiai mėgstama yra vištiena ir
bananai, kurie vadinami ,,matoke“
– kepti ir virti. Šviežio maisto, ypač
šviežių vaisių ir daržovių, Ugandoje
yra tikrai daug – derlius čia nuimamas tris kartus per metus.
Darbas Ugandoje
paveldimas
Iš tikrųjų mėnuo šioje šalyje prabėgo kaip akimirka. Stengėmės pažinti ugandiečių kultūrą ir kasdienį gyvenimą.
Kaip pasakojo patys ugandiečiai,
vietiniai gyventojai nemoka jokių
mokesčių, išskyrus 10 proc. nuo
uždirbtos sumos, kurie atitenka
pensijų fondui.
Kaip teigia vietiniai, darbas
Ugandoje „paveldimas“. Jei tėvas
dirbo valstybinėje įstaigoje, tai ir
vaikas ten dirbs, jei vaikas gimė
neturtingoje šeimoje, tai tokioje ir
gyvens. Eilinio darbininko mėnesio uždarbis siekia 90 tūkst. šilingų
(30 eurų), o mokytojo – 270 tūkst.
šilingų (90 eurų).
Vyrauja patriarchatas, vyro kultas. Gatvėje negalima liesti net savo vyro. Nepatartina vilkėti šortų
net ir turistams, daugiausiai nešiojamos ilgos kelnės ir sijonai, taip išreiškiama pagarba vietos kultūrai.

Kadangi gyvenome katalikiškoje šeimoje, sekmadieniais lankėme mišias. Lietuvoje mes pripratę bažnyčioje pamaldų metu susikaupti, giedame giesmes ilgesingai, o Ugandoje pamaldų metu visi
džiaugiasi, šoka, skamba gyvybinga muzika.
Mokyklos
Ugandoje mokslas yra mokamas:
mokslas privačiose mokyklose per
mėnesį kainuoja nuo 30 iki 50 eurų, o valstybinėse – 10-15 eurų.
Trūksta vadovėlių, knygų, mokymosi priemonių. Privačios mokyklos populiaresnės už valstybines.
Vyrauja nuomonė, kad privačiose mokyklose vaikai yra geriau paruošiami, o besimokantiems valstybinėse mokslo įstaigose (nors jos
ir pakankamai gerai įrengtos) nėra
jokios ateities.
Visgi ne kiekviena šeima pajėgia susimokėti už vaikų mokslą,
ypač, atsižvelgiant į tai, kad šeimos
Ugandoje didelės – auginama po
10-12 vaikų. Tad neraštingumas
šalyje išlieka didelis. Vyrauja išgyvenimo nuotaikos, kai negalvojama
apie ateitį, o tik apie tai, ką šiandien
valgys šeima.
Lankantys mokyklą labai nori
būti giriami už kiekvieną smulkmeną, siekia lyderiauti. Beveik visi
mokiniai svajoja dirbti gydytojais
ir lėktuvų pilotais, nes šių profesijų atstovai gauna didelius atlyginimus. Mokiniams griežtai draudžiama tarpusavyje kalbėtis vietos kalba – leidžiama tik angliškai, priešingu atveju, sakoma, taikomos fizinės bausmės.
Besimokantiems mokyklose berniukams ir mergaitėms nuskutami
plaukai. Greičiausiai dėl higienos
įgūdžių stokos. Kiekviena mokykla turi skirtingas, bet labai gražias,
ryškių spalvų uniformas.
Organizacijoje, kurioje savanoriavau, merginos yra mokomos siūti, kad turėdamos amatą sugebėtų
užsidirbti ir save išlaikyti. Tuo pačiu tikslu berniukai mokomi staliaus amato, jiems vedami kompiuterinio raštingumo kursai.
Ugandiečiai neslepia
problemų
Ugandoje infekuotieji ŽIV to ne-

slepia, o viešai tai deklaruoja. Labai
daug moterų gyvena vienos – jas
užsikrėtusias iš karto likimo valiai
palieka vyrai.
Smurtas – didžiulė problema, jis
egzistuoja ir yra toleruojamas tiek
vyrų, tiek moterų. Vakarais po 17
val. mums vieniems neleisdavo išeiti į gatvę, o nakčiai dėl saugumo
užrakindavo mūsų kambario duris.
Interneto ryšys Ugandoje yra
brangus. Kaip pasakoja ugandiečiai, anksčiau internetas buvo lengvai prieinamas visiems, tačiau suklestėjus prekybai žmonėmis (manoma, kad tam įtakos turėjo internetas), jis buvo pabrangintas.
Matomos pastangos gyventi geriau: tiesiami keliai, kuriasi užsienio kompanijos, o tai reiškia atsiranda naujų darbo vietų, steigiamos moterų nevyriausybinės organizacijos (moterys nori žinoti savo teises, padėti kitoms moterims).
Gajos senosios tradicijos
Keliaudami po šalį netikėtai sudalyvavome piršlybose, kuriose buvo
400 žmonių. Sutuoktinį merginai
parenka tėvai, moteris „išperkama“
pinigais ir ožiukais. Piršlybų šventėje turėjome paragauti ne visiškai
iškepto maisto, buvome vaišinami
žuvų galvomis.
Kitą dieną matėme triukšmingą
eiseną, žmonės lydėjo dešimt keturiolikos-penkiolikos metų berniukų į tradicinę apipjaustymo ceremoniją, kuri iki šiol vyksta be jokių
medicininių priemonių. Po šio ritualo jie „tampa“ vyrais, gali sėdėti
prie bendro stalo, liesti moterį. Pasak vietinių, jei paauglys šios procedūros atsisakytų, būtų užmėtytas akmenimis.
Priimk iššūkį
Ugandoje mums su vyru kiekviena diena buvo ir iššūkis, nežinant,
kas gali tavęs laukti, ir begalinis
noras patirti vis kažką naujo. Labai noriu paskatinti ne tik jaunimą, bet ir vyresnius žmones išbandyti save savanoriaujant. Tai prasmingas laikas ir nauda abiem pusėms: tiek savanorio pagalbą gaunančiam, tiek pačiam savanoriui.
Savanoriaudamas žmogus padeda
kitiems ir atneša didelę naudą visuomenei.
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Lukas Vaigauskas, studentas (Vilnius)

Prieš daugelį metų į Socialdemokratų partiją atėjau tiesiog iš gatvės – su dideliu entuziazmu, bet nieko nepažinodamas. Atėjau į partiją be rekomendacijų, be kvietimo,
apsisprendęs pagal pasaulėžiūrą. Politika yra pašaukimas.
Labai gali būti, jog ateis laikas, kai naujus narius kviesi ir
pati/pats – mūsų organizacijoje visi turi lygias galimybes.

Socialdemokratus pasirinkau dėl vienos paprastos priežasties – idėjos. Lietuvos politinėje arenoje nėra labiau
mano pažiūras atitinkančios partijos. Čia gaunu progą
tobulėti politikos srityje, kuri mane labiausiai domina.
Džiugu, kad, įvykus atsinaujinimui, partiją netikri kairieji
paliko. Dabar galime būti progresyvia jėga.

Renė Jakubėnaitė, lituanistė (Vilnius)

Audrius Jurgelevičius, mokytojas (Elektrėnai)

Manau, kad svarbiausias klausimas turi būti, ką mes duodame partijai, o ne ką mums duoda partija. Jei nebūtų
mūsų, partijos narių, tai nebūtų ir partijos. Todėl jau 18
metų būdama LSDP nare, stengiuosi savo sugebėjimus,
žinias ir patirtį skirti partijos naudai, jos vienybei ir stiprinimui.

Socialdemokratų partijoje esu išskirtinai dėl savo
įsitikinimų. Gyvenimiška patirtis rodo, kad socialiai
jautrios ir vakarietiškos demokratijos vertybėmis grįstos visuomenės kūrimas yra tas kelias, kurį renkasi
absoliuti dauguma Lietuvos žmonių. Būdamas šioje
partijoje galiu savo kukliomis pastangomis prisidėti,
kad šiuo keliu eitume sparčiau.

Dovilė Šakalienė, Seimo narė (Vilnius)

Skaistuolė Misiūnaitė, finansų maklerė (Vilnius)

Socialdemokratai yra pirma ir vienintelė partija,
kurios nare kada nors buvau. Ir vienintelė vieta, kur
jaučiuosi saugiai, jaukiai ir užtikrintai. Čia nereikia
bijoti išsakyti savo mintis, čia visuomet sulaukia
palaikymo žmogaus teisių gynimo idėjos, čia realiai
vyksta komandinis darbas.

Kodėl esu partijoje? Tai – šeimos tradicija, esu jau trečioji
kairioji karta. Beje jau turime ir ketvirtąją. O pradžią tarpukariu davė senelis socialistas.

Jonas Kiriliauskas, mokytojas (Šiauliai)
Socialdemokratų partijoje esu jau daugiau nei 20
metų. Tai – pirma ir vienintelė partija, kurioje jaučiuosi savas tarp savų. Ypač dabar, prasidėjus pokyčiams,
kai grįžtama prie savo šaknų. Žmonės, idėjos, ideologija ir kasdieniai prasmingi darbai reikalingi ne vien
dėl politinės saviraiškos. Jie reikalingi Lietuvai, šalies
demokratijos stiprinimui ir saugojimui.

Rasa Budbergytė, Seimo narė (Vilnius)
Į partiją įstojau dėl savirealizacijos, socialinių
kontaktų ir didesnių galimybių daryti įtaką
valstybės valdymui per sprendimų priėmimą.
Be to, supratau, kad tikslų siekti yra lengviau
būryje bendraminčių, nes esu komandos
žmogus. Ar mano lūkesčiai yra pateisinti?
Taip, didžiąja dalimi. Politika yra be galo
įdomi sritis, be to, partijoje sutikau daug
įdomių žmonių, kurių vertybės atitinka mano
vertybes.

Algirdas Davidavičius, filosofas (Vilnius)
Į LSDP mane atvedė viltis, kad kairioji parlamentinė politika Lietuvoje dar įmanoma ir gali duoti
teigiamų rezultatų. Ta viltis atsirado, stebint neseną kartų pasikeitimą partijoje, kurio dalimi panorau būti. Galų gale, tai paprasčiausia ir prieinamiausia forma piliečiui dalyvauti demokratinėje politikoje.

Žana Andrejeva, slaugytoja (Vilnius)
Prieš 20 metu buvau jaunųjų socialdemokratų narė.
Dabar esu LSDP narė. Esu tikra socialdemokratė, nes
kasdien būnu arti žmonių, padedu spręsti jų problemas. Kiekviename susitikime jaučiuosi sava. Tai toks
labai geras jausmas, toks šiltas.

lyderių
komandos
Politinė karjera LSDP

Kiekvienas partijos narys, įstojęs
į organizaciją, turi lygiavertes
startines pozicijas.
Į sprendimų priėmimą
svarbiausiais klausimais įtraukti
visi partijos nariai: svarbiausiais
klausimais balsuojama,
vykdomos narių apklausos.
Politinė karjera partijoje – skaidri
ir paremta pamatuojamais
kriterijais: skelbiamas Karjeros
kelias.
Tai – reikalavimai, pagal kuriuos
kiekvienas gali daryti karjerą
iki pat partijos pirmininko
pozicijos.
Visi partijos nariai gali bendrauti
vidiniame socialiniame tinkle.
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