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Š

iandien daug kalbama apie regionų plėtrą ir vystymąsi, siekį
sugrąžinti jaunus žmones į provinciją, diskutuojama, kaip pritraukti investicijas, sukurti daugiau darbo vietų. Deja, neretai kalbos lieka
tik kalbomis, o situacija regionuose nesikeičia.
Jei ir imamasi tam tikrų veiksmų, ne visados jais pasiekiami norimi tikslai. Apie savivaldybių problemas ir iššūkius, plėtros perspektyvas ir prioritetus, vystymosi tendencijas kalbamės su Lietuvos savivaldybių asociacijos direktore
Roma Žakaitiene.
- Neretai sakoma, kad Lietuva
padalinta į dvi dalis – klestinčią
sostinę Vilnių ir likusią Lietuvą.
Vyriausybės vykdoma regionų
politika stipriai kritikuojama.
Išskyrus kelis didžiuosius šalies
miestus, likę miestai ir rajonai
sprendžia tas pačias gyventojų
emigracijos, investicijų stokos,
sveikatos ir švietimo paslaugų
prieinamumo, užimtumo, socialinės atskirties ir aukšto skurdo
rizikos lygio problemas. Kokių
veiksmų centrinės valdžios lygiu
reikėtų imtis, norint pasiekti esminį proveržį regionuose?
- Lietuvos regioninės politikos
principus apibrėžianti „Baltoji

knyga darniai ir tvariai plėtrai“
konceptualiai yra geras dokumentas. Ji buvo ruošiama beveik pora
metų, suvedė žmones iš skirtingų
ministerijų, savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų
ir verslo įmonių, ir leido įvertinti
esamą regionų situaciją bei nustatyti regioninės politikos prioritetus. Tai yra labai gerai, nes, norint
žengti žingsnį į priekį, turime žinoti tikrąją padėtį. Tačiau neramina tai, kad iki šiol nėra priimtas nutarimas, kuris leistų Baltojoje knygoje pateiktus pasiūlymus
paversti konkrečiomis priemonėmis, o kai jis atsiras, abejoju, ar ši
Vyriausybė spės jas įgyvendinti.
Vienas iš tikslų buvo pasiekti,
kad kiekvienas regionas identifikuotų konkrečią veiklos sritį, kurią norėtų vystyti ir plėtoti. Visgi,
paaiškėjo, kad nėra taip paprasta
įvardinti savo išskirtinumą, apibrėžti specifiškumą; kurortinės
savivaldybės gali tai padaryti, bet
likę regionai daugiau mažiau panašūs: vienas nuo kito daug nesiskiria nei potencialu, nei problemomis, su kuriomis susiduria.
Neišeina taip suskirstyti regionų,
kad viename būtų plėtojamas žemės ūkis, kitame – pramonė, trečiame vystomos technologijos. Teoriškai galima, bet, kaip tai veiks
praktiškai?
Šiandien nedrįsčiau sakyti, kad
surastos priemonės, kurios padėtų sukurti verslią ir didelio užimtumo Lietuvą.
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Lietuvą.
- Dėl kokių priežasčių savivaldybėms nepavyko efektyviai panaudoti ES lėšų sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų kokybei ir plėtrai užtikrinti, ir, iš
principo, didžioji dalis ES lėšų
buvo skirtos miestų ir rajonų infrastruktūrai tobulinti ir sukurti?
Dabar turime daug gražių renovuotų namų, sutvarkytų aikščių,
išasfaltuotų kelių, bet žmonių regionuose mažėja.
- Šiandien labai dažnai šabloniškai kalbama apie tai, kad visos lėšos
buvo skirtos infrastruktūrai. Nenorėčiau su tuo sutikti. Infrastruktūrai buvo skirta daug, bet daug buvo investuota ir į švietimą, ir į socialinę sritį.
Kad žmogus norėtų pasilikti regione, čia kurti savo ateitį, pirmiausia, jam reikia darbo ir padoraus atlyginimo. Bet vien to nepakanka.
Žmonėms reikia ir darželio, ir geros
mokyklos, ir poliklinikos, ir sporto
aikštyno, ir t. t. Todėl niekaip nesutinku, jog į infrastruktūrą nereikėjo investuoti.
Vien iš turizmo Lietuva per me-

tus uždirba 1 mlrd. 800 mln. eurų.
Kas norės kur nors važiuoti, jeigu
viskas bus apšiurę, nesutvarkyta,
gatvės baisios?
Kita vertus, juk viskas numatyta, reglamentuota dokumentuose – kur ir kaip galima investuoti
ES lėšas. Savivaldybės vadovavosi
ministerijų pateiktais projektų finansavimo sąlygų aprašais. Teikė
paraiškas finansavimui gauti toms
sritims, kurios buvo numatytos kaip
finansuotinos pačios Vyriausybės.
Mes labai daug kalbame apie didžiąsias užsienio investicijas, tačiau
pamirštame skatinti vietos smulkųjį ir vidutinį verslą: reikia mažinti
biurokratines kliūtis, supaprastinti
viešųjų pirkimų procedūras. Pavyzdžiui, savivaldybė, teikdama įvairias
paslaugas (tarkim, maitinimo), neretai jas perka iš kitos savivaldybės
ar netgi kitos valstybės. Nei viena
valdžia nesugebėjo užtikrinti tokių
įstatyminių nuostatų, kurios sudarytų tinkamas sąlygas vietos gyventojams teikti paslaugas savo savivaldybėje. Neturėdami darbo, žmonės
tiesiog išvažiavo.
Tenka tik apgailestauti, kad regioninė politika netapo taip vadinamuoju horizontaliuoju prioritetu,
kaip buvo planuojama. Visos ministerijos turėjo sujungti savo jėgas
skirtingose veiklos srityse ir kartu
siekti regionų plėtros, tačiau taip nenutiko. Kiekviena ministerija rūpinosi savo veiklos sritimi, o regioninė
politika buvo palikta Vidaus reikalų
ministerijai. Pastaroji truputį pini-

gų skyrė vienai sričiai, truputį kitai
ir taip viskas liko išsibarstę.
- Lietuvos savivaldybių asociacija sprendžia bendrąsias savivaldybių problemas ir atstovauja joms
šalies valdžios ir valdymo institucijose. Koks būtų šiuo metu pats
svarbiausias savivaldybių sprendžiamas einamasis klausimas, derybų su centrine valdžia objektas?
- Svarbių klausimų yra daug, bet,
jeigu išskirti patį aktualiausią šiuo
metu – tai savivaldybių finansavimas savarankiškoms funkcijoms atlikti. Pagrindinis savivaldybių pajamų šaltinis savarankiškoms funkcijoms įgyvendinti yra Gyventojų pajamų mokestis (toliau – GPM). Tačiau iš jo surinktos pajamos ne visos
atitenka savivaldybei. Kiekvienais
metais nustatoma, koks procentas
liks savivaldai, o koks atiteks valstybei. Savivaldybėms tenkantis procentas labai mažas. Šiais metais – tik
13 % arba 1 mlrd. 700 mln. eurų,
skaičiuojant nuo viso nacionalinio
biudžeto. Tai yra mažiau nei per metus valstybė uždirba vien iš turizmo,
o norima, kad savivaldybės šiais pinigais spręstų švietimo, sveikatos,
socialines, kelių priežiūros, melioracijos ir kt. problemas.
Turi atsirasti politinė valia ir Biudžeto metodikos įstatyme nustatytas savivaldybių savarankiškoms
funkcijoms atlikti skiriamas procentas turi būti padidintas.
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Kultūra ar chaltūra?
Gintautas Paluckas
LSDP pirmininkas

„V

ilnius – Lietuvos
chaltūros sostinė“
– šitas posakis buvo nukaltas 2009 metais, kai
Vilnius gavo pereinamą teisę pasivadinti „Europos kultūros sostine“ ir taip prisistatyti europiečiams.
Tuometinis Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas labai
greitai perprato „kultūros sostinės“ galimybes ir 20 mln. € biudžetas buvo taip efektyviai įsisavintas, kad iš pradžių Vilniaus
savivaldybės koridoriuose, o paskui ir visame Vilniuje suskambo
nešlovingas „Vilnius – Lietuvos
chaltūros sostinė“.
Pašaipos autoriai neįsivaizdavo, kad riba tarp kultūros/chal-

tūros bus minama ir po dešimtmečio. Netgi priešingai: viskas
tapo agresyviau, įžūliau, labiau
ciniška.
Ypač blogą toną duoda valstybės vadovai: Ramūnui Karbauskiui personalinės ambicijos ir
principai neleidžia žengti į prezidentūrą, Saulius Skvernelis pripažįsta tik pareigūnų jėgą, o Dalia Grybauskaitė Naujametį sveikinimą tautai eikvoja pasišaipymui iš minėtų politikų. Tačiau
visi trys nepraleidžia progos pasigirti, kad jie – už atvirą diskusiją
ir tikrai išgirs kiekvieną žmogų.
Kai veiksmai taip ryškiai skiriasi
nuo žodžių, žmonės padaro išvadą: chaltūra.
Ypatingo medalio valdantieji nusipelnė už informaciją apie
gydymo įstaigų tinklo pertvarką.
Abstrakčiai sakoma: optimizavimas efektyvumo vardan. Skamba
miglotai? Toks ir yra tikslas: kaipgi jūs sureaguotumėte, jeigu pasakytų „uždarysime nepelningas
valstybines gydymo įstaigas“? Esu
tikras, reaguotumėte taip, kaip ir
aš: pasipiktintumėte.

Todėl ir „pudruojama“, todėl
tiesos sakymas ir nukeltas po savivaldos rinkimų – kad valdantieji liktų valdančiais. Sąmoningas manipuliavimas ir melavimas
apie tikruosius tikslus tapo oficialia politika.
Tomas Venclova dabartinę politinę kultūrą laiko menka, jis irgi mato, kad strateginius sprendimus išstūmė viešieji ryšiai. Ir nors
šita liga serga ne tik mūsų visuomenė, tai nė kiek neguodžia: kondicija darosi vis blogesnė.
Dar prisimenate vyriausybės
akciją-atrakciją „milijardas eurų
milijonui žmonių“? Liko nutylėtos smulkiu šriftu maskuojamos
„specialios sąlygos“: jas įvertinus
gaunasi apie 27 eurai žmogui per
mėnesį, o tai jokių esminių problemų net nepretenduoja spręsti.
Bet užtat kaip gražiai skamba reklama „milijardas – milijonui“!
O kaip dėl „minimalios valstybės“ projekto? Ar dar yra prisimenančių, kad R. Karbauskis ir
S. Skvernelis žadėjo apsistatyti
profesionalais ir valstybės kursą
pasukti „į lietuvį“? Pasuko: nu-

sprendė mažinti viešojo sektoriaus finansavimą, apkarpyti valstybės funkcijas – viską galėsime
įsigyti iš privatininko, nuo mokslo diplomo iki pažymos, kad esi
sveikas ir laimingas.
Manipuliavimas, atviras melas,
galios demonstravimas – liūdna,
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Ir todėl rožė mums svarbi
Vilija Blinkevičiūtė
LSDP pirmininko pavaduotoja,
Europos Parlamento Moterų teisių ir
lyčių lygybės komiteto pirmininkė
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radėjo tiksėti antri metai, kai ES vykdo ambicingą socialinės Europos stiprinimo politiką. Kokias kryptis Europai rodo Europos socialistų partija (PES),
kurios kongrese teko dalyvauti praėjusių metų pabaigoje?
Socialinė politika – ne
išlaidos, o investicijos
Kongreso priimtoje rezoliucijoje teigiama, jog reikia siekti, kad
būtų tinkamai įgyvendinti visi 20
Europos socialinių teisių ramsčio principų, kuriant teisingesnę ir įtraukesnę Europos Sąjungą. Užimtumo ir socialinė politika nebegali būti suvokiama kaip
išlaidos. Tai – realios socialinės
investicijos, prisidedančios prie
bendros gerovės.
Konstatuota: atėjo laikas greičiau didinti darbo užmokestį.
Esame įsitikinę, kad darbo užmokestis dar labiau padidėtų, jei
būtų galima vienodai dalytis pelnu, ir mes remsime kolektyvines
derybas, siekiant šio tikslo.
Sieksime sukurti tokią Europos minimalaus darbo užmokes-

čio sistemą (atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus), kad joks darbuotojas nebūtų priverstas gyventi skurde. Reikia ir tinkamų
nacionalinių minimalių pajamų sistemų, kurios užtikrintų,
kad nei jaunas, nei garbingo amžiaus žmogus neskurstų, neliktų
be pastogės.
Norime, kad būsima Europos
darbo inspekcija būtų stipri, sustabdytų piktnaudžiavimą ir užtikrintų, jog visi Europos darbuotojai būtų tinkamai socialiai
apsaugoti.
Be to, ES turi ir toliau investuoti į savo gyventojus.
Pirmiausia įgyvendinti Vaikų
garantijos iniciatyvą: investicijos
turi prasidėti nuo jauniausių mūsų visuomenės narių, užtikrinant
vaikams vienodas galimybes mokytis, apsaugoti juos nuo skurdo
dabar ir ateityje. Būtina užtikrinti ankstyvojo ugdymo ir priežiū-

ros paslaugas, kad būtų geriau užkirstas kelias socialinei atskirčiai.
Antra, sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva turime padėti
ateinančiai kartai susirasti darbą, kad nepasikartotų per finansų krizę jaunimą ištikęs nedarbas.
Trečia, socialinės investicijos
turi padėti bedarbiams grįžti į

Būtent dvasinis
skurdas, pirmiausia,
dvasinis politinio
elito skurdas,
godumas, abejingumas
silpnesniajam
yra pagrindinės
materialiojo skurdo
priežastys.

darbo rinką, kuri užtikrintų kokybišką individualų pasiūlymą
kiekvienam darbo ieškančiam
asmeniui.
Ketvirta, investicijos turi padėti darbuotojams, kurie susiduria su darbo vietų praradimu dėl
globalizacijos, skaitmenizavimo,
poveikio aplinkai ar teritorinių
ekonominių krizių.
Apie dvasinį politinio
elito skurdą
Kartais girdžiu: bet juk visa tai –
kova su pasekmėmis, o ne su priežastimis. Tik kovos iliuzija, nes
šiandien skurdą patiria ir išsilavinę, visą gyvenimą dirbę žmonės, ne tik neišsilavinę, kaip būdavo anksčiau.
Taip, sutinku 100 procentų.
Bet daliai žmonių pagalbos reikia
šiandien. Ne po dešimties metų.
Ir todėl labai svarbu švelninti ir
neteisingos socialinės politikos
pasekmes.
Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas pritarė skirti beveik 6
milijardų eurų Vaikų garantijos
iniciatyvai. Tai nauja iniciatyva, skirta padėti valstybėms tinkamai pasirūpinti vaikais – jų
mokymosi, priežiūros, gyvenimo sąlygomis jau nuo ankstyvos
vaikystės. Ši iniciatyva nukreipta
spręsti ir dvasinio skurdo problemas, nukreipta į ateitį, ne tik į
šiandieną. Esu tvirtai įsitikinusi,
kad skurdas yra dvasinio skurdo
pasekmė.
Būtent dvasinis skurdas, pirmiausia, dvasinis politinio elito skurdas, godumas, abejingumas silpnesniajam yra pagrindi-

bet geresnio termino negu „politinė chaltūra“ nerasi.
Bičiuliai, kovo 3 dieną bus savivaldos rinkimai, gegužę – Prezidento ir Europos Parlamento rinkimai. Tai – piliečių galimybė nurašyti melagius, egoistus ir šiaip blogus žmones, pasinaudokime ja!
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nės materialiojo skurdo priežastys. Būtent dėl to labai sunkiai
sekasi spręsti socialines, švietimo
problemas.
Štai Lietuvoje pagal Šeimos
stiprinimo įstatymą visoms šeimoms mieste ir kaime turi būti
teikiama apie trisdešimt nemokamų paslaugų: vaikų priežiūros, pagalba senelių dienos centruose, socialinių įgūdžių ugdymas, psichologų, teisinės ir kitos
paslaugos.
Idėja gera, susišaukia su ES rengiamais teisės aktais, tačiau idėjos
įgyvendinimas stringa. Idėjai įgyvendinti reiktų daugiau kaip 330
milijonų eurų kasmet, o šiemet
numatyta keliolika kartų mažiau.
Ko tuomet tikėtis iš socialinės reformos?
Valstybė neturi lėšų nei kokybiškam švietimui, nei tinkamai
socialinei apsaugai? Pinigų visada bus per mažai. Esmė, kam teikiama pirmenybė: jau šiandien
pradedama realiai padėti sunkumų patiriančiam žmogui ar toliau tęsiama turtingųjų globos ir
nelygybės didinimo programa?
Jei iš esmės nesikeis požiūris į
švietimo, socialinės srities finansavimą, ir ateityje kalbėsime apie
užmuštus vaikus ir kaip juos galima ar negalima mušti, statysime kalėjimus, o ne mokyklas. Ir
ateityje neįgalieji, vieniši tėvai ir
pensinio amžiaus žmonės gyvens
skurde, mokytojai streikuos, o visuomenė bus verčiama diskutuoti apie pelningas ir nepelningas
ligonines.
Mūsų, socialdemokratų, rožė
reiškia ne tik kovą su nelygybe. Ji
reiškia ir kovą su dvasiniu skurdu.
Kol neįveiksime dvasinio skurdo,
neįveiksime ir nelygybės. Ir todėl
rožė mums svarbi.
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- Tačiau dėl valdančiųjų priimtų GPM įstatymo pataisų ir numatomos savivaldybių finansavimo formulės gali nutikti taip,
kad net 48 savivaldybių prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti sumažės, o tai reiškia, kad nukentės
savivaldybių teikiamų viešųjų
paslaugų kokybė. Kaip ketinama spręsti šią problemą?
- Su metodikos įstatymo pataisomis minėta formulė turėtų keistis. Lietuvos savivaldybių asociacija
derasi su Seimu ir Finansų ministerija, kad situacija būtų įvertinta.
Norisi, kad, dalinant pinigus, būtų
atsižvelgta į savivaldybių pastangas
pritraukti investicijas, ekonominį savivaldybių augimą. Ilgą laiką
buvo taip, kad nesvarbu, ką ir kaip
tu darai, pinigai sudedami į krūvą
ir padalinami.
Padarykime taip, kad į savivaldybės biudžetą ateinantys pinigai skatintų jas vystyti vietos ekonomiką.
Turi būti suinteresuotumas, motyvacija stengtis, padaryti geriau nei
kiti. Jeigu žinosiu, kad už gerai atliktą darbą, man bus papildomai
atlyginta, tai ir stengsiuosi labiau.
Taip pat yra ir su savivaldybėmis:
jeigu pritrauks daugiau investicijų,
plėtos verslą, didės jų biudžetas, o
tai reiškia, kad atitinkamai daugiau
ir kokybiškesnių paslaugų bus galima suteikti žmonėms.
O ko žmogui labiausiai reikia?
Apklausos rodo, kad labai paprastų
ir elementarių dalykų: žmogui reikia, kad kelias būtų sutvarkytas, kad
važiuotų autobusas iki miesto, kad
vaikai mokytųsi šiltose mokyklose.
- Neretai iš savivaldybių atstovų tenka išgirsti apgailestavimą,
kad savivaldybių galimybės skolintis lėšų svarbiems projektams
įgyvendinti yra ribotos, o Lietuvos teisės aktai per griežtai reglamentuoja savivaldybių skolinimąsi. Dėl šios priežasties, pasak
savivaldybių atstovų, neretai nukenčia itin svarbūs projektai. Skolinimosi apribojimą kaip spręstiną klausimą įvardija ir tarptautiniai ekspertai. Ar galėtumėte pakomentuoti situaciją?
- Tai yra labai didelė problema,
mes nuolat apie ją kalbame ir žmonėms yra sunku suprasti šią situaciją. Savivaldybių skolinimasis yra
labai apribotas. Netgi įgyvendindamos ES projektus, savivaldybės
gali skolintis labai nedaug. Dažniausiai tiek, kiek grąžina skolos.
Paradoksalu, bet tai reiškia, kad
toms savivaldybėms, kurios neturėjo skolų, yra mažiau galimybių
pasiskolinti nei toms, kurios turėjo dideles skolas. Pastarosios, jeigu
grąžina skolą, vėl gali pasiskolinti
tokią pat sumą pinigų.
Reikia atkreipti dėmesį į tai kad
savivaldybės nesiskolina pinigų
„pravalgymui“, jos skolinasi juos
ES ir kitiems tarptautiniams projektams įgyvendinti. Savivaldybės
prie tokių projektų įgyvendinimo
turi prisidėti savo lėšomis – 15 %,
20 %, o kartais ir 25 %. Planuojama,
kad, įgyvendinant ateinančios fi-

nansinės perspektyvos (2021-2027
m.) projektus, minėtas procentas išaugs iki 40 %.
Skolinimosi suvaržymai labai apriboja savivaldybių ekonominį savarankiškumą ir trukdo augti, padėti verslui ir plėtoti paslaugas gyventojams.
- Kokius kitus svarbius klausimus šiuo metu sprendžia savivaldybės?
- Bet kurioje srityje, kurią bepaimtume, energetiką, aplinkosaugą,
sveikatos sektorių, yra kas nors svarbaus ir spręstino. Pavyzdžiui, nuo
šių metų įsigaliojusi nauja, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos patvirtinta šilumos energijos supirkimo iš nereguliuojamų,
nepriklausomų, privataus kapitalo finansuojamų šilumos gamintojų tvarka diskriminuoja savivaldybių valdomas centralizuoto šilumos
tiekimo įmones. Savivaldybės nerimauja, kad naujoji tvarka nesumažins šilumos kainų vartotojams, o
tik suteiks galimybę privačiam verslui užimti dominuojančią padėtį šilumos gamybos sektoriuje.

nėra nieko, kas iš tiesų
būtų atsakingas už
regioną, t. y. už tris, už
penkias ar už septynias
savivaldybes.
Nerimą kelia rajoninių ligoninių
pertvarka, nepakankamas švietimo finansavimas, švietimo įstaigų
vadovų stygius. Neišspęsti savivaldybių vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo, melioracijos sistemų denacionalizavimo, sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms, pakuočių atliekų tvarkymo
ir kiti klausimai.
- Lyginant su kitomis Europos
šalimis, tuo pačiu ir kaimynėmis
Estija bei Latvija, Lietuvos administracinis suskirstymas yra
gana stambus, o gyventojų skaičius, tenkantis vienam administraciniam vienetui yra gana didelis. Štai, pavyzdžiui, Latvijos
teritorija yra padalinta į 110 savivaldybių, Estijos – į 183, o Lietuvos, kaip žinia, į 60 savivaldybių, taigi net mažiau nei nykštukinės Maltos, kurioje yra 68 savivaldybės. Kodėl Lietuvoje buvo
pasirinktas būtent toks savivaldos modelis? Kaip vertintumėte galimą savivaldybių smulkinimą, o galbūt, net atvirkščiai,
dar didesnį jų stambinimą?
- Mūsų savivaldybės vienos
stambiausių Europoje, bet, nepaisant to, esame pavyzdžiu daugeliui. Estai, latviai mažina savivaldybių skaičių. Kita vertus, Čekijoje yra virš 1000 savivaldybių.
Bet ten yra keli savivaldos lygmenys: pats smulkiausias atitinka seniūniją, o stambiausias – apskritį.
Administracinis suskirstymas priklauso nuo tradicijų, nuo valstybės

dydžio, ir netgi nuo reljefo.
Mūsų šalyje savivaldybių skaičius,
manau, yra optimalus. Nepritarčiau
savivaldybių smulkinimui. Atvirkščiai, jeigu mes siekiame, kad tam tikros paslaugos būtų teikiamos ne
vienoje savivaldybėje, bet apimtų
iš karto kelias, jeigu norime, kad
žmonės važiuotų dirbti iš vienos savivaldybės į kitą, reiktų pagalvoti ir
apie šalies teritorijos administracinio suskirstymo stambinimą, tam
tikrą teritorinį-administracinį regioninio lygmens darinį, kuriam būtų suteikta daugiau galimybių vystyti ir stiprinti regioną.
Šiandien mes dažnai girdime žodžius „optimizuoti“, „sujungti“, tačiau regiono lygmeniu nėra atsakingos institucijos, kuri užtikrintų, kad tam tikra paslauga gyventojus pasiektų kuo geresnės kokybės
ir per kaip galima trumpesnį laiką.
Ar tikrai turėjo būti panaikintos apskričių viršininkų administracijos? Galbūt būtų užtekę peržiūrėti funkcijas, kad nedubliuotų savivaldos funkcijų?
Šiandien Regiono plėtros taryboje, svarstydami regiono plėtros
klausimus, merai, suprantama, pirmiausiai galvoja apie savo savivaldybės gerovę, dėl to regioninė politika
Lietuvoje lieka „išplaukusi“: nėra
nieko, kas iš tiesų būtų atsakingas
už regioną, t. y. už tris, už penkias
ar už septynias savivaldybes.
- Mokslininkai ir politikai nesutaria dėl geriausio savivaldos
modelio ir optimalaus dydžio, tačiau laikoma, kad mažytės savivaldybės priartina sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą prie piliečių; kita vertus, jos susiduria
su kokybiško paslaugų teikimo,
stambių projektų įgyvendinimo ir
investicijų pritraukimo problema.
Kokių priemonių, Jūsų nuomone,
reikėtų imtis, siekiant užtikrinti,
kad sprendimai būtų priimami
konkretaus žmogaus lygmenyje,
kuo arčiau piliečių?
- Kai kurios mūsų savivaldybės labai skiriasi viena nuo kitos savo dydžiu (pavyzdžiui, Neringoje gyvena apie 2500 gyventojų, o Vilniuje
– 650 tūkst. gyventojų), tačiau visos teisės ir įstatymai yra vienodi.
Kuo didesnė savivaldybė, tuo daugiau nevyriausybinių organizacijų,
tuo daugiau bendruomenių ir privačių iniciatyvų. Kai mažos savivaldybės atstovų klausi, kodėl pas juos
vienos ar kitos paslaugos neteikia
nevyriausybinės organizacijos, sulauki atsakymo, kad tokių paprasčiausiai nėra.
Visur yra tam tikras procentas
aktyvių ir pasyvių žmonių. Aktyvūs dalyvauja vietos veiklos grupėse, organizuoja įvairius renginius,
įgyvendina projektus. Ne kiekvienas žmogus gali ir nori domėtis tuo,
kas vyksta savivaldybėje, kokie priimami sprendimai. Tie kas nori, informacijos tikrai netrūksta.
Problema yra kitur. Šiandien per
mažai paslaugų gyventojams teikia nevyriausybinės organizacijos
ir bendruomenės (jų narių įsteigti juridiniai dariniai). Savivaldybės

Roma Žaikaitienė

administracijai dažnai atrodo, kad
tik jos įmonės ar įstaigos darbuotojai gali suteikti kokybiškas paslaugas. Tačiau, iš tiesų, nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės gali perimti tam tikrų paslaugų
teikimą (mokamai) ir neretai suteikti netgi kokybiškesnes paslaugas nei savivaldybė, nes yra arčiau
žmogaus, geriau žino jo situaciją.
Pavyzdžiui, bendruomenes galima
pasitelkti kaip pagalbininką, teikiant socialines paslaugas vyresnio
amžiaus žmonėms.
Reikėtų paruošti paslaugų standartus, įvesti finansavimo krepšelius ir leisti paslaugas teikti tiems,
kas geriausiai gali tai padaryti.
Dabar pasigendu socialinės partnerystės. Norėtųsi, kad ji imtų stiprėti savivaldos lygmeniu. Tada ir susikalbėjimo būtų daugiau, ir, ko gero, pasitenkinimas būtų didesnis.
- Šiandien mes girdime įvairių
pasiūlymų, kaip skatinti dalyvaujamosios demokratijos plėtrą
ir užtikrinti didesnį vietos bendruomenių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesą: tarp jų,
tiesioginiai seniūnų ir seniūnijų
tarybų rinkimai, dalyvaujamasis
biudžetas (kai gyventojai sprendžia, kaip geriausiai išleisti dalį
savivaldybės biudžeto lėšų), vietos referendumai ir kt. Kaip vertinate šias dalyvaujamosios demokratijos formas?
- Pritariu dalyvaujamojo biudžeto idėjai, t. y. dalį savivaldybės biudžeto lėšų skirti tiems projektams,
dėl kurių susitaria vietos bendruomenė, pavyzdžiui, kiemo sutvarkymui, vaikų žaidimų aikštelės įrengimui, parko atnaujinimui ir pan.

savivaldybės nenori
būti tik vykdomaisiais
komitetais, jos nori
pačios priimti sprendimus
ir už juos atsakyti.
Kalbant apie tiesioginius seniūnų
rinkimus, nemanau, kad ši praktika
būtų tinkama Lietuvai. Jeigu būtų
įteisinti tiesioginiai seniūnų rinkimai, tai reikštų, kad Lietuvoje atsirastų dar 540 savivaldybių. Kitaip
sakant, mums reikėtų įteisinti dviejų lygmenų savivaldą. Dabar pamėginkime įsivaizduoti tuos 13 %, kurie skiriami iš biudžeto savivaldybių
savarankiškoms funkcijoms atlikti
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ir padalinkime juos dar į 540 dalių.
Kita vertus, kokios tuomet būtų
seniūnijų funkcijos? Ar tos pačios
kaip savivaldybių? Ar nuo smulkesnio administracinio suskirstymo gyventojams tikrai būtų geriau?
Žinoma, rajonuose seniūnai yra
labai svarbūs. Ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Juos iš tiesų reikia
ir aplankyti, ir suteikti jiems pagalbą, ir leisti pasijusti reikalingiems.
Tačiau tam nereikia tiesioginių seniūnų rinkimų ir mažos rinktos tarybos. Reikia plėtoti socialines paslaugas, užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, didinti
vyresnio amžiaus žmonių socialinę
integraciją.
Seniūnams reikia suteikti daugiau savarankiškumo, leisti atlikti
tam tikras funkcijas, nereikalaujant kiekvieno veiksmo pagrįsti dokumentu.
- Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso rekomendacijose Lietuvai pastebima, kad
nepaisant subsidiarumo principo
įteisinimo įstatymuose, reikia toliau didinti savivaldybių teises ir
įgaliojimus, didinti piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo
procesuose. Kokiomis priemonėmis siūlytumėte didinti savivaldybių savarankiškumą ir suteikti joms daugiau sprendimų
priėmimo galios?
- Lietuva dar nepriklausomybės
pradžioje ratifikavo Europos vietos savivaldos chartiją. Joje įtvirtinti pagrindiniai savivaldos principai. Vienas esminių – savarankiškumas. Juk vietos valdžia geriausiai
jaučia, ko reikia čia gyvenantiems
žmonėms.
Savivaldybės apkrautos įvairiomis prievolėmis, įpareigojimais, nuleistais „iš viršaus“, bet stokoja teisių.
Joms reikia suteikti daugiau savarankiškumo. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse savivaldybės savarankiškai renka įvairius mokesčius iš
vietos gyventojų, o pas mus tokia
praktika nėra išvystyta: savivaldybių renkami mokesčiai sudaro iki
10 % savivaldybių biudžeto.
Kita vertus, Skandinavijos šalyse savivaldybės turi daug didesnę
sprendimų priėmimo galią. Lietuvoje už daugumos viešųjų paslaugų teikimą yra atsakingos savivaldybės, tačiau atlyginimai kultūros, švietimo, socialiniams darbuotojams yra nustatyti centrinės
valdžios, apibrėžtos atlyginimų
ribos nuo-iki, ir savivaldybės negali nieko pakeisti. Daug dalykų
reglamentuota Vyriausybės arba
Seimo, tačiau savivaldybės nenori būti tik vykdomaisiais komitetais, jos nori pačios priimti sprendimus ir už juos atsakyti.
Šiandien neretai galime išgirsti, kad savivaldybės nesusitvarko
su joms patikėtomis funkcijomis.
Savivaldybių atstovai tvirtina, kad
neturi visų galimybių viską sutvarkyti, nes per daug visus procesus reguliuoja centrinė valdžia. Taip ir atsiranda nesusikalbėjimas.
Kalbant apie tai, ko labiausiai
trūksta – tai pasitikėjimo savivalda.
Reikia duoti savivaldybėms sprendimų priėmimo teisę, sudaryti sąlygas veikti ir pamatysime rezultatą.
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Sunkmečio nuojautos. Kaip ir kam nusiteikti?
Rasa Budbergytė
Seimo narė, LSDP pirmininko
pavaduotoja
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019 metus pradėjome
šiek tiek nerimaudami ir klausdami, kokios
permainos laukia, ką reiškia
kalbos apie naują ekonominę krizę, ar galime tam pasiruošti?
Pasaulinio lygio ekspertai sako,
kad mūsų gyvenimą veikia technologijų revoliucija, globalizacija, naujos ginklavimosi varžybos, prekybiniai karai ir visame pasaulyje didėjanti pajamų nelygybė.
Mūsų gyvenimą, žinoma, labiausiai veiks įvykiai Europos Sąjungoje. Ar nesantaika viduje ir finansinės drausmės nesilaikymas kai kuriose valstybėse, populizmo įsigalėjimas kelia rimtą pavojų senutei
Europai? Ar galima nauja krizė,
kelianti grėsmę eurui ir euro zonai?
Ar įvyks „Brexit”? Jei taip, kaip tai
vyks? Pasak analitikų, rizikos šiuo
atveju yra gana mažos ir juodžiausi
scenarijai neturėtų pildytis.
Pagrindo dideliems sukrėtimams lyg ir nematyti, bet Lietuva
yra maža, rinka – atvira, esame jau
skaudžiai pamokyti buvusios krizės, kuriai nebuvo tinkamai pasiruošę nei valstybės institucijos, nei
žmonės. Deja, minėti užsienio rizi-

kos veiksniai įtakoja mūsų finansinį stabilumą. Prekybos karas tarp
JAV ir Kinijos, Brexit, problemos
euro zonos bankų ir finansų sektoriuose gali mus paveikti, jei prasidėtų tam tikri sukrėtimai.
ES jau kurį laiką kuriama ekonominė ir pinigų sąjunga – Europos
stabilumo mechanizmas. Tai yra
svarbiausia iniciatyva, kalbant apie
atsparumo didinimą galimiems sukrėtimams. Šiandien Lietuvos bankas komercinius bankus prižiūri
gerokai įdėmiau, nes yra bendro
ES bankų priežiūros mechanizmo
dalis. Tikimasi, kad šis bendras mechanizmas turėtų užkirsti kelią galimam finansiniam chaosui, su kuriuo sunkiai tvarkytasi buvusiosios
krizės laikotarpiu ne vienoje šalyje
narėje, o ypač Baltijos šalyse. Deja, iki galo nesukurta Europos indėlių draudimo sistema, tam priešinasi kai kurios senosios šalys narės, o Lietuva laikosi nuomonės,
kad ši draudimo sistema neturėtų
pernelyg brangiai kainuoti. Kitaip
tariant, apsaugos siena nuo sukrėtimų yra statoma, bet statybos dar
nebaigtos.
O kokia situacija šalies viduje?
Ekspertai pastebi, kad vidaus padėtis yra geresnė nei buvo prieš dešimtmetį, bet pažymi, kad mūsų šalis
per daug priklausoma nuo eksporto, ypač į Europos Sąjungos šalis.
Ekonominis sąstingis ar net smukimas gali skaudžiai atsiliepti Lietuvai.
Akivaizdu, kad ekonomikos augimas Lietuvoje jau praėjusiais metais pasiekė savo zenitą. Lietuvos
bankas šiais metais pateikė blogesnes ekonominės raidos prognozes.

Ir tai padarė, atsižvelgdamas į pokyčius, kurie vyksta pasaulinėse
rinkose. Šalies ūkis augs 2,8 %, toliau didės vidaus vartojimas. Praėjusias metais vartotojų ir verslo optimizmas buvo pasiekęs rekordines
aukštumas ir net viršijo 2007 m.
lygį. Ekonomikos ekspertai įspėja, kad pernelyg didelis vartotojų
optimizmas turėtų mažėti, pinigus reikėtų investuoti į ateitį, o ne
pravalgyti.
Šiais metais žmonių algos augs
mažiau, manoma, tik apie 7-8 %.
Vyriausybės darbo grupės, kuriančios strategiją dėl viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo pertvarkos, norą teikti siūlymus didinti biudžetinio sektoriaus darbuotojų algas riboja viešųjų finansų stygius. Valdantieji
jau ir taip padrabstė kiek galėjo
ir dar daugiau, padarydami dideles skyles valstybės biudžete. Algų augimą ir toliau stabdys darbo
mūsų šalyje ieškančių imigrantų
iš Ukrainos srautas.

Dabartinė valdžia, žadėjusi
mažinti regionų atskirtį,
kol kas tik uždarinėja
mokyklas ir ligonines
rajonuose.
Nėra džiuginančios ir Lietuvos
banko įžvalgos apie šių metų infliacijos tendencijas: planuojamas
tik šiek tiek mažesnis prekių ir paslaugų kainų augimas nei pernai. Jis
pirmiausia siejamas su mažėjančiomis naftos produktų kainomis. Vis
dėlto pabrango elektra ir dujos, bu-

Ekonomikos ekspertai įspėja,
kad pernelyg didelis vartotojų
optimizmas turėtų mažėti,
pinigus reikėtų investuoti į ateitį,
o ne pravalgyti.

vo padidinti ir alkoholio bei tabako
akcizai, bet labiausiai kainų augimą
palaikys kylančios darbo sąnaudos.
Taip pat yra neaiški padėtis tarptautinėse maisto žaliavų rinkose.
Visa tai paveiks kainų augimą, kuris bus panašus į pernykštį. Prognozuojama, kad infliacija sudarys 2,4
%. Panaši infliacija planuojama ir
Latvijoje bei Estijoje.
Nerimaujantys dėl darbo turėtų lengviau atsikvėpti. Numatoma, kad nedarbas ir toliau mažės,
didžiuosiuose miestuose nedarbas
pasiekė tokį lygį, koks buvo prieš
krizę, tačiau regionuose situacija
nedžiugina. Dabartinė valdžia, žadėjusi mažinti regionų atskirtį, kol
kas tik uždarinėja mokyklas ir ligonines rajonuose. Taip tik dar labiau
mažinamos darbo vietos, o esminiai sprendimai nepriimami.
Lietuvoje šiuo metu yra apie
120 tūkstančių žmonių, neturinčių darbo. Mažėja ir dirbamų valandų skaičius. Rinkoje vis daugiau
gyventojų, kuriems daugiau nei 50
metų. Ieškodami darbo, dažnai jie

jaučiasi diskriminuojami dėl amžiaus. Pensinis amžius prailgintas,
o valstybė trypčioja vietoje, nežinodama, ko griebtis, kaip sutvarkyti suaugusiųjų perkvalifikavimą,
nes rinkai jau šiandien reikia kitokių darbuotojų įgūdžių. Verslui finansiškai naudingiau investuoti į
technologijas nei į žmonių kvalifikaciją. Europa susiduria su augančia žmonių nesaugumo dėl darbo
ateityje krize, todėl didėja finansinis neužtikrintumas ir blogėja psichinė visuomenės sveikata.
Visas pasaulis yra per daug įsiskolinęs, todėl nujaučiamas sunkmetis, didesnis ar mažesnis, ateis.
Greičiausiai ne šiais metais, bet artimu metu. Tam turime ruoštis.
Ir nors valstybės ir žmonių skolos nėra didelės, turime jas pagal
galimybes mažinti, nešvaistyti finansų, investuoti į naujus darbinius, technologinius įgūdžius ir
teisingai pasirinkti, renkant valdžią, kuri mažiau telktųsi viešuosius ryšius, populizmą ir aklą nacionalizmą.

Frakcijos naujienos

„Valstiečių“ buldozeris važiuoja per rajonų ligonines

S

eime vyksta intensyvūs
mūšiai tarp valdančiųjų
ir opozicijos dėl ligoninių pertvarkos.
Valstiečiai-žalieji žūtbūt stengiasi „prastumti“ Sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymo pakeitimus, dėl
kurių, prognozuojama, turės užsidaryti bent 15 rajonų ligoninių.
Sausio 12-ąją, Lietuvai minint
prieš 28-erius metus vykusius sausio įvykius, „valstiečiai“ sušaukė
neeilinį posėdį ir teikė svarstyti ligoninių pertvarkos projektą. Socialdemokratai įvertino jį kaip vi-

siškai neišdiskutuotą su medikų
bendruomene ir keliantį grėsmę
mažesniosioms rajonų ligoninėms,
kurios bus priverstos užsidaryti, kai
jose neliks gydymo paslaugų.
„Tos savivaldybės, kurios mano,
kad reikia sujungti ligonines, jos ir
šiandien gali jas sujungti. Palanga ir Skuodas prisijungė prie Klaipėdos jūrininkų ligoninės ir jokių
įstatymų dėl to keisti nereikėjo. Ką
jūs čia „durninat“ visus? Atsiprašau
už tokius žodžius“, – Seimo posėdyje valdantiesiems pareiškė socialdemokratas Juozas Olekas.
Sveikatos apsaugos ministro A.

Verygos siūloma tvarka, pasak socialdemokratų, yra ydinga ir visiškai neskaidri.
„Numatyti viešuosius konkursus ligoninės vadovo pavaduotojams ir susieti jų kadencijas su ligoninės vadovo kadencija yra visiška
nesąmonė. Jeigu vadovas ateina ir
atsiveda savo komandą, tada nekviečia kitų dalyvauti viešuose konkursuose, nes viešo konkurso esmė
yra ta, kad dalyvauja kas nori, vertinami gebėjimai ir kvalifikacija, o
ne žiūrima lojalumo ar pataikavimo tam vadovui“, – sakė Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas
Julius Sabatauskas.
Po tokių pasisakymų netgi valdantieji neišdrįso palaikyti A. Verygos pateikto projekto ir balsų dauguma jis buvo atmestas. Bet jau
po dienos valstiečių-žaliųjų lyderis R. Karbauskis registravo tą patį, tik šiek tiek papildytą, įstatymo
projektą ir, nepaisydamas Medikų sąjūdžio ir profesinių sąjungų
kreipimosi, vėl organizavo neeilinį
posėdį, kuris virto dar vienu mūšiu Seime.
„Situacija labai primena kitą –
dėl etatinio darbo apmokėjimo mokyklose. Ar nenutiks taip, kad me-

dikai užims Sveikatos apsaugos ministeriją? Dabar einama link to.
Kalbama, kad reikia diskutuoti,
aiškintis. O elgiamasi atvirkščiai:
šeštadienį sušaukiamas Seimo posėdis, o projektas atmetamas. Po
dienos skubiai registruojamas įstatymas ir vėl šaukiamas Seimo posėdis. Medikai verčiami ne ligoniais rūpintis, o stebėti, kas vyksta
Seime. Jie turėjo operatyviai ruošti laišką dėl teikiamo įstatymo projekto, tad pagalvokite apie žmonių
gyvybes. Toks darbas, kai verčiate
sekti Seimo posėdžius net per laisvas dienas, daug ką pasako. Iki šiol
tokios situacijos Seime nebuvo“, –
pareiškė socialdemokratas Algirdas Sysas.
Valdančiųjų nutarimu Seimas
ėmėsi ligoninių pertvarkos projekto. Socialdemokratų laukia nauji
susidūrimai su „valstiečių“ buldozeriu dėl rajonų ligoninių likimo.
Neleista „valstiečiams“
likviduoti Medicinos
bibliotekos
Socialdemokratai ėmėsi iniciatyvos sukliudyti Lietuvos medicinos bibliotekos sunaikinimui. Joje
sukauptas rašto ir kultūros pavel-

das, išskirtinė informacija, turinti
reikšmę mokslui, švietimui ir šalies medicinai.
Likviduoti valstybinės reikšmės bibliotekos statusą turintį objektą, esantį Vilniaus senamiestyje, Kaštonų g. 7, pasiūlė
Sveikatos apsaugos ministerija.
Argumentuojama buvo tuo, kad
taip būtų sutaupyta 0,54 milijono eurų.
„Medicinos biblioteka labai svarbi medicinos mokslui ir visai medikų bendruomenei. Juk kur kas
daugiau lėšų paskirstyta labai abejotiniems ir viešai kritikuojamiems
objektams“, – teigė Seimo narys
J. Olekas.
„Valstiečių“ siekis likviduoti Medicinos biblioteką buvo užblokuotas Seime.
Visiems vaikams –
transporto bilietai už pusę
kainos
Socialdemokratų iniciatyva nuo
šių metų pradžios visi vaikai viešu transportu gali keliauti už pusę kainos. Palikta ir galimybė –
mažylius iki 7 metų vežti nemokamai, jeigu jie neužima atski> 6 p.
ros vietos.
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Pensijos galėjo ženkliai padidėti. Kas sukliudė?
Algirdas Sysas
LSDP frakcijos Seime seniūno pavaduotojas

S

kelbiamos pensijų sistemos pertvarkos ir teikiamos skaičiuoklės Lietuvos
gyventojus bando guosti ateities senatvės pensijomis. Bet
nereikia burti iš kavos tirščių:
pažiūrėkime, kokios pensijos
yra dabar ir bus dar visai kartai būsimųjų pensininkų. Jos
yra akivaizdžiai per mažos. Kodėl ir ką daryti? Lietuvos pensininkas priverstas pragyventi
vidutiniškai už 337 eurus per
mėnesį.
Trečdalis vyresnių nei 65 metų
gyventojų atsiduria skurdo rizikos
zonoje, kas ketvirtas pensininkas
– žemiau skurdo ribos. Kodėl esame Europos Sąjungos valstybių uodegoje pagal senatvės pensijas, nors
gyvenimo lygis nebuvo ir nėra pats
žemiausias?
Kalbant apie skurstančius pensininkus kai kas primena, kad yra
Lietuvoje pensininkų gaunančių
per 1000 eurų, komfortiškai gyvenančių, besimėgaujančių kelionėmis, įgytu turtu ir panašiai.
Praėjo beveik 30 metų nuo tada,
kai atsirado ir ėmė veikti ši socialinio draudimo sistema, o vis diskutuojama, kodėl pensijos tokios mažos ir kodėl yra atotrūkis tarp mažiausių ir didžiausių pensijų.

Aš nesu už tokią lygiavą, kai nepaisoma, kiek dirbama ir uždirbama, ir visi gauna vienodą pensiją.
Pensija turi atitikti išdirbtų metų
skaičių ir sumokėtus mokesčius. Tačiau dabartinė pensijų sistema yra
iškraipyta, nes apie 150 tūkstančių
žmonių kartu su senatvės pensija
gauna ir įvairias valstybines pensijas, kurios yra nuo keliasdešimt iki
kelių šimtų eurų. Žinoma, pavyzdžiui, našlių pensija yra labai nedidelis priedas, tačiau tokios išimtys
kaip teisėjų, kurie gauna nemažą senatvės pensiją (nes jų algos išskirtinai didelės) ir dar papildomai valstybinę teisėjų pensiją, suformuoja
išskirtines socialines grupes ne tik
tarp viešojo sektoriaus darbuotojų,
bet ir tarp pensininkų.
Tai ir yra „Gyvulių ūkis“, kurį aprašė Džordžas Orvelas savo satyroje, ir kurį mes sėkmingai paverčiame tikrove, formuodami privilegijuotas mūsų visuomenės grupes, o
ne kurdami vieningą ir visiems teisingą sistemą.
Vykdant mokesčių ir pensijų reformą, buvo puiki proga panaikinti „gyvulių ūkio“ privilegijas, esančias mūsų socialinio draudimo sistemoje ir padaryti proveržį, didinant valstybinio socialinio draudimo pensijas.
180 milijonų eurų, per metus skiriamų antrosios pakopos pensijų
fondams, buvo galima skirti ryškiam Sodros pensijų padidinimui.
Deja, tai nebuvo padaryta. Atvirkščiai, valdantieji sumažino „Sodros“
socialinio draudimo įmokas ir tų
pinigų neliko. Deja, dėl tokių valdančiųjų sprendimų nelieka vilčių,
kad bent ateityje senatvės pensijos
bus adekvatesnės.

Senatvės pensijų dydį nulemia
darbo užmokesčio dydis. Nenuostabu, kad Lietuvoje vienos mažiausių pensijų, nes ir vidutinis darbo
užmokestis – vienas žemiausių Europos Sąjungoje. Pensijų dydį nulemia socialinio draudimo įmokos – šie dydžiai neatsiejami. Tačiau ir šią glaudžiai susijusių pensijų ir darbo užmokesčio sistemą
Lietuvoje griauna daugybė išlygų.
Kai kuriems dirbantiesiems padarytos išimtys: jiems suteikiama teisė mokėti mažas įmokas ir gauti „į
rankas“ daugiau eurų. Tačiau vis
dar neįvertinama, kad šie žmonės

Lietuvos pensininkas
priverstas pragyventi
vidutiniškai

uŽ 337 €
per mėnesį

išvengia ne tik mokesčių, bet ir sotesnių pensijų.
Valdantieji vis nesiryžta sutvarkyti dirbančiųjų pagal individualias
sutartis mokamų mokesčių, taip pat
ir gaunamų pensijų. Prieš Kalėdas
ėmęsi mokesčių reformos, valdantieji paliko pagal individualią veiklą
dirbantiesiems mažesnes socialinio
draudimo įmokas, neįspėdami, kad

tai veda juos tiesiai link Maltos ordino sriubos lėkštės senatvėje.
Valdžios paliktomis mokesčių
skylėmis sėkmingai naudojasi ne tik
pavienes paslaugas teikiantys žmonės, bet ir darbdaviai, priverčiantys
savo darbuotojus dirbti pagal individualios veiklos pažymas, o ne pagal darbo sutartis: neva, jiems suteikdami galimybę gauti daugiau „į rankas“, o iš tikrųjų nubraukdami jų būsimas pensijas. Be to, pastovūs darbo
santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo turi būti apibrėžti darbo sutartimi, o ne kaip darbuotojo paslaugų
pirkimas.

Trečdalis vyresnių
nei 65 metų gyventojų
atsiduria skurdo rizikos
zonoje, kas ketvirtas
pensininkas – žemiau
skurdo ribos

Tai yra tik vienas pavyzdys, kaip
daromos mokesčių išimtys „pasitarnauja“ mūsų mažoms pensijoms,
ir dalis atsakymo į klausimą, kodėl
Lietuvoje pensijos yra mažos.
Kalbant apie socialinį draudimą,
jeigu tai vieninga sistema, negali būti
išlygų. Mūsų pinigai sumokėti į Sodrą, tiesiogiai lemia dabartines pensijas. Todėl ir sumažintos įmokos

Ar žmogaus sveikata ir valstybei
yra didžiausias turtas?
Prof. habil. dr. Algirdas Raslanas
Nacionalinės sveikatos tarybos
narys, LSDP partijos pirmininko
pavaduotojas

B

ūti ar nebūti? Šis klausimas jau kuris laikas
kyla kaimiškų vietovių gyventojams ir rajonų
vadovams. Tyliai artėja ligoninių uždarymo laikas.
Neramus miegas Širvintų, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Kupiškio,
Zarasų, Prienų, Kalvarijos, Gargždų, Šilalės, Radviliškio, Joniškio,
Akmenės, Pakruojo, Ignalinos,
Molėtų žmonėms. Kodėl taip atsitiko?
Ne viena Vyriausybė rajoninėms
ligoninėms kėlė uždavinius optimizuoti ir mažinti lovų skaičių. Buvo uždaromi priėmimo, akušerijos
skyriai, nes tą Vyriausybės įpareigojo daryti, patvirtinę restruktūrizavimo etapus. Dabartinė valdžios
siūloma reforma pasako: „tie, kurie
atsakingai vykdė praeitų Vyriausybių patvirtintus restruktūrizavimo

planus, lieka kvailio vietoje ir bus
priversti užsidaryti“.
Valstybėje visada labai svarbu visų reformų tęstinumo užtikrinimas
ir ne tik sveikatos srityje, nes kitaip
nukenčia žmogus. Sveikatos įstaigų reformos esmė turi būti reali pagalba miestų, rajonų ir kaimų žmonėms, o ne viešųjų paslaugų prieinamumo mažinimas. Pertvarka vyksta, bet, nežiūrint įdėtų pastangų, situacija mažai kinta: pas konsultuojančius gydytojus ilgos laukimo ei-

lės, netolygūs krūviai, valstybė vis
dar neišgali medicinos darbuotojams, ir ne tik jiems, už darbą mokėti deramo atlygio.
Gali taip atsitikti, kad nemaža dalis rajoninių ligoninių 2020 m. pradžioje užsidarys. Išliks tik tos, kurios turės chirurgijos, terapijos, akušerijos, pediatrijos skyrius? Dažnos
rajonų ligoninės šių skyrių jau atsisakė, tad šansų išlikti turi nedaugelis. Rajonai turės tik slaugos skyrius ir dienos chirurgiją. Žmogus
su savo bėda liks vienas, be valstybės pagalbos.
Pati Sveikatos apsaugos ministerija ligoninių neuždarinės. Jai to
nereikės daryti, nes šią prastą žinią
visuomenei bus priversti pranešti
naujai išrinkti merai ir naujos rajonų savivaldybių tarybos. Jei gydymo įstaiga neatitiks numatytų kriterijų, kurių dar niekas nežino, nes
jie bus tvirtinami ministro, jau priėmus įstatymus, ligonių kasos su
rajonine ligonine nepasirašys sutarčių ir pačios ligoninės (ar jų steigėjai – savivaldybės ) priims sprendimą ligoninę naikinti. Nebeturint

terapijos ar chirurgijos skyrių, neilgai trukus, neliks ir priėmimo skyriaus (kai kurios ligoninės jau neturi). Užburtas ratas: nėra pinigų – nėra ir paslaugos.
Rajoninės ligoninės virs slaugos
ligoninėmis. Planuojama didinti
slaugos lovų skaičių, nors tokio poreikio rajonuose nėra. Slaugos lovų
stygius – didmiesčių problema ir ją
reikia spręsti, nemažinant kaimiškų
vietovių žmonių galimybių arčiausiai namų gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Didesnė senstančios
visuomenės dalis – seni, pensinio
amžiaus žmonės, taip pat daugiausiai rajonuose. Dažnai palikti vieni,
nes jų vaikai emigravę, kad galėtų
užsidirbti pragyvenimui, todėl terapinių skyrių uždarymą galima įvardinti kaip tautos genocidą.
Vyriausybė, vykdydama savo priemonių planą 2017 m. ir norėdama
užtikrinti paslaugų kokybę, jau centralizavo Greitosios medicinos pagalbos dispečerines. Kas iš to gavosi,
visuomenė jau patyrė, išgyvendama
skaudžius įvykius. Dabar planuojama ligonius vežti į regionines ar likusias artimiausias rajonų ligonines. Neaišku, kaip ligoniai bus pervežami, kaip jie atsidurs gydymo įs-

lemia dabartinių pensininkų mažas pensijas.
Beje, Lietuvoje būtinasis stažas
senatvės pensijai gauti – 30 metų
– nėra pats ilgiausias, kitose senosiose demokratijose šis skaičius yra
ir 40 metų. Žmonės turi būti suinteresuoti mokėti įmokas nuo visų pajamų ir dėl to paskui turi teisę
tikėtis gauti didesnes pensijas. Manau, kad negali būti visiškos lygiavos socialinio draudimo sistemoje,
nors dėl to nuolat diskutuojama.
Pensijų lygiavos sąlygomis neliktų
motyvacijos: kam mokėti didesnes
įmokas, dirbti ilgiau, jeigu nuo to
nepriklausys būsimos pensijos dydis. Tai nupjautų šaką, ant kurios
sėdi visi pensininkai.
Žinoma, yra ir turi būti šalpos
pensijos tiems žmonėms, kurie
dėl tam tikrų aplinkybių nedirbo. Tačiau socialinio draudimo
sistema neturi virsti socialine parama. Jeigu kažkas sąmoningai ar
nesąmoningai mokėjo mažesnes
įmokas, tada įsijungia socialinės
paramos sistema, nes buvo atvejų,
kai darbdaviai apgavo darbuotojus ir nemokėjo socialinio draudimo įmokų ir pan. Sprendžiant
šiuos klausimus negali būti supainiota socialinė apsauga ir socialinė parama.
Atsakydamas į klausimą, kodėl
mūsų pensijos mažos ir ką daryti,
kad jos tokios nebūtų, tvirtinu,
kad pensijos priklauso nuo darbo
užmokesčio ir mums visiems reikia siekti, kad atlyginimai didėtų, taip pat kovoti prieš „gyvulių
ūkio“ privilegijas, kai atskiroms
grupėms sudarytos galimybės mokėti mažesnes įmokas iškreipia visą socialinio draudimo sistemą.
taigose, kas finansuos papildomas
medikų brigadas. Greitosios pagalbos skyriai turi per mažai lėšų automobilių parkų atnaujinimui, naujų
greitosios pagalbos brigadų steigimui ar ligonių pervežimui į didesnę
ligoninę. Greitosios pagalbos skyrių
veikla visuose rajonuose yra nerentabili. Šią paslaugą išlaiko kiti ligoninių skyriai, finansuojami iš Privalomo sveikatos draudimo fondo.
Tad ligoniams teks važiuoti gerokai
toliau. Kyla klausimas, kas parveš ligonį atgal?

tie, kurie atsakingai
vykdė praeitų
Vyriausybių patvirtintus
restruktūrizavimo planus,
lieka kvailio vietoje ir bus
priversti užsidaryti.
Uždarius Lietuvoje 10 ar 15 ligoninių, tikėtinas ar laukiamas
efektas bus 10-15 proc., o žmogui
problemų ir finansinių išlaidų padaugės. Valstybės teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumas kaimo
žmogui kris. Didžiosios ligoninės
nesiųs konsultantų į rajonus, nes gydytojų trūksta ir ten. Tad rajonų ligoninės „išmirs“ savaime ne vien dėl
pinigų, bet ir dėl gydytojų stygiaus.

> 11 p.
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Veidai

Ištraukiau laimingą bilietą.
Interviu su Jurga Marcinkevičiūte

Aldona Jeleniauskienė

„T

ikrai nenusipelniau,
kad iš manęs imtų interviu. Garbės žodis,
čia ne koketavimas“, – išgirdau
atsakymą, kai su Jurga Marcinkevičiūte pradėjau tartis dėl interviu. Supratau, kad lengva
nebus, o ir interviu nebus toks,
kokį įsivaizdavau. Jame nebus
mažytės mergaitės su kasytėmis, gražių šeimos nuotraukų.
Ji nemėgsta fotografijų.
Gyvenime paprasta, nuoširdi ir
draugiška. Tačiau, jeigu reikia, rėžianti tiesą į akis, ginanti savo vertybes ir įsitikinimus. „Tėtė sakydavo,
kad jeigu būčiau gimusi berniuku,
būčiau geras kareivis“, –pusiau juokais, pusiau rimtai apibūdino save
pašnekovė.
Šiandien J. Marcinkevičiūtė dirba valstybės tarnyboje, Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme, Teismų praktikos departamento Teisinio bendradarbiavimo ir informacijos skyriaus vyriausiąja specialiste.
Mintimis apie gyvenimą, laisvę ir
pasitikėjimą, drąsą būti savimi, svajones ir visuomenę, kurią užpuolė
vėjaraupiai, Jurga vis tik sutiko atvirai pasidalyti.

Laisvės suteikimas
visuomet tampriausiai
susijęs su pasitikėjimu.
- Augote poeto Justino Marcinkevičiaus ir pedagogės Genovaitės Marcinkevičienės šeimoje. Ar
manote, kad Jūsų vaikystė buvo
laimingesnė nei daugelio vaikų?
- Visų vaikystė yra laiminga. Bent
jau turėtų būti. Žinoma, kad ištraukiau laimingą bilietą. Mes su sese
turėjome retą auklėjimo būdą: viena vertus, pareigų atlikimas ir priklausantys darbai be jokių atsikalbinėjimų ir derybų, kita vertus –
laisvė. Laisvės suteikimas visuomet
tampriausiai susijęs su pasitikėjimu.
To mūsų šeimoje buvo gausybė. Pasitikėjimo. Be to, ir ta vieta, kurioje
augome: nuostabusis Antakalnio 8
namas, tuntas puikių draugų, kiekviename bute po biblioteką, o bi-

bliotekų šeimininkai – įdomiausi žmonės!
- Jūsų tėvo širdyje, mintyse ir
lūpose gyveno Lietuva. Tikriausiai išaugote patriote. Kaip manote, ko šiandien trūksta mūsų
tėvynei, kad joje galėtume būti
laimingi visi?
Patriotizmas anksčiau ir dabar
yra kiek skirtingas. Žinoma, mes visi esame patriotai, tik savąjį patriotizmą brandus žmogus turi suvokti
pats. Juk kartais būname patriotai
iki ašarų, o kartais viršų ima pyktis.
Todėl ir tos laimės ne visiems užtenka, juk tai neįgyvendinamas uždavinys jokiai tautai, jokiai valdžiai.
Kartais pagalvoju, kad paviešinus
žiniasklaidoje kokią baisią istoriją,
imame garsiai baisėtis: „kaip galima šitaip baisiai elgtis, tai nežmogiška, nusikaltimas...“. O gal kartais
reikia paklausti savęs ir kitų: kas gi
privedė tuos žmones prie to, ką jie
padarė? Gal ne jie vieni kalti? Mes
esame visuomenė, galų gale, kieno
nors kaimynai. Ką padarėme mes
patys (apie valdžią net nekalbu),
kad blogis artimajame nesuvešėtų?
Tikriausiai ničnieko, o parodomasis baisėjimasis ir smerkimas mums
lyg kokie atlaidai ar savęs pateisinimas. Triname paslapčia rankomis:
,,Ne man taip atsitiko, ot gerai!”.
- „Bet mes visi turime tėviškes. Tai tokios magiškos vietos, į
kurias traukia net ir tais atvejais,
kai seniai nebėra namo, kuriame augai, mokyklos, kur mokeisi, o ir medžiai, ant kurių užsikoręs skaitydavai knygą arba supaisi
ant pririštos padangos – nupjauti. Mums reikia ten vis vien. Nuvažiuoti, pastovėti, pasėdėt ant
to nupjauto medžio kelmo. Kažkas gero tuomet mums nutinka,
ne tik atsiminimai ateina, bet ir
keista, nenusakoma nuotaika,
mintis – „tai mano ir niekas neatims“. Tai fragmentas iš vieno
Jūsų straipsnio apie Vilnių. Matyt, kažką norite keisti savo gimtajame mieste, padaryti jį gražesnį, nes kartu su socialdemokratais kandidatuojate į savivaldybės tarybą?
- Ir visiškai niekur ir niekada nekandidatuodama, visada buvau ir
būsiu kairiųjų pažiūrų. Laisvė ir lygybė, žmogaus teisių garantija, soci-

alinė demokratija, siekiant geresnės
gyvenimo kokybės visiems – tai atrodo taip savaime suprantama. Tačiau taip sunkiai įgyvendinama.
Valstybėje reikalinga pusiausvyra
tarp laisvių ir socialinio teisingumo. Mums visiems ne tik kad nusibodęs, bet ir pavojingas išvešėjęs
biurokratizmas, todėl būtina asmeninė visų ir kiekvieno mūsų atsakomybė, o ne jos stumdymas tai tam,
tai anam. Kad tik toliau nuo savęs.
Mano meilė Vilnius nusipelnė,
kad jame gyventų kuo mažiau nuskriaustųjų. Ir dar: kaip vilniečiai
svetingai priima atvykėlius iš visų
Lietuvos kampelių, taip ir atvykėliai privalėtų paisyti gražaus elgesio svečiuose.

Jurga Marcinkevičiūtė

Patriotizmas anksčiau
ir dabar yra kiek
skirtingas. Žinoma, mes
visi esame patriotai,
tik savąjį patriotizmą
brandus žmogus turi
suvokti pats.
- Kokia Jums atrodo visuomenė, kurioje dabar gyvename?
- Kartais ji panaši į 29-erių metų
žmogų, kuris susirgo vėjaraupiais.
Liga juk vaikiška, bet suaugusiam
žmogui tai tikra kankynė, ir dar su
komplikacijomis. Tad viena vertus,
visuomenė subrendusi, išsilavinusi,
žinanti visas taisykles, besimokanti ir mokanti, tikriausiai ir drąsos
jai pakanka. O užpuolus bet kokiam virusui – bejėgė, ieškanti kaltų, taip ir nepasimokiusi iš savo pačios klaidų.
- Dažnai jautriai rašote ir pasisakote apie žmones, kuriems reikia padėti. Senukus, sergančius,
ligotus. Ar bijote senatvės ir ligų?
- Tiesiog žinau, kad jiems būtina
padėti. Pažiūrėkite į jų akis. Vyresnieji ir ligoniai retai prašo pagalbos. Bet – kartoju – tiesiog pažiūrėkite. Tose akyse ir skausmas, ir gėda, ir atsiprašymas visų ir dėl visko.
Jos pasako daug daugiau negu mama, nupirkusi atžalai pėdkelnes su
broku ir pasmerkusi per visus tinklus visą santvarką. Neįgalieji yra
dar viena labai skaudi tema. Pati ži-

„Valstiečių“ buldozeris važiuoja per rajonų ligonines
> Atkelta iš 4 p.

Ligi šiol buvo absurdiška situacija, kad vaikams nuo 7 iki 10 metų
buvo galima keliauti už pusę bilieto kainos, tuo tarpu mažesniesiems,
jeigu jų tėvai neveždavo „ant kelių“,
reikėdavo pirkti suaugusiojo bilietą.
Reaguodama į viešoje erdvėje
tėvų išsakytus skundus, socialdemokratė Dovilė Šakalienė registravo Transporto lengvatų įstatymo pataisą. Seimui pritarus, neteisybė mažųjų keliautojų atžvilgiu
ištaisyta.

Vaikų maitinimui pasiūlytos
receptūros, bet nekalbama
apie alergiškus vaikus
Sveikatos apsaugos ministerija
pagaliau pasiūlė vaikų ugdymo įstaigoms maitinimo receptų. Tai
įvyko, kai pritaikius naują maitinimo modelį, vaikų ugdymo įstaigose
kilo daug nesusipratimų ir chaoso.
Tėvai ir vaikai ėmė skųstis dėl „nevalgomo“ maisto, į atliekas ėmė keliauti milžiniški kiekiai produktų,
darželių ir mokyklų darbuotojai ne-

nau, ką reiškia sirgti. Kažin, ar kam
tu sergantis įdomus ir rūpi. Skanduojame ir žadame, o tie vėjaraupiai ir vėl užpuola. Ir neįgalus žmogus rieda per savo gyvenimą vienas,
nes mums patiems juk labai niežti.
- Pakalbėkime apie svajones. Ar
yra dalykas, apie kurį jau ilgą laiką svajojate, bet vis dar nesiryžtate padaryti?
- Tai net ne svajonė, o pareiga.
Tai, kas liko tėtės stalčiuose ir lentynose, turi būti atrinkta ir sudėliota į knygą. Nesvarbu, ar ji bus kam
nors reikalinga, ar visiškai niekam.
Tiesiog toji medžiaga yra tokia įdomi ir aktuali, kad jaučiuosi nelabai
nusipelniusi ją paversti knyga. Tikriausiai tai ir yra priežastis, kodėl iki
šiol tam tik ruošiuosi. Bet privalau
ir įgyvendinsiu tai.

- Už suvokimą, kokie dalykai buvo teisingi, o kurie – klaidos. Už
supratimą, kad žmonės įvairūs, o
bjaurioje tapatybėje galima rasti
ir perlų. Man kažkas nepagailėjo
gyvenime visko: gėrio, bjaurasčių,
baisių įvykių, sunkių situacijų, puikių draugų, žodžiu – visko. Kartais
man sako, kad jau dabar nugyvenau
kokių trijų statistinių žmonių gyvenimus. Skaičiuojant pagal įvykius,
pagal patirtį. Gal ir gerai?..
- Kokį vaidmenį Jurgos Marcinkevičiūtės gyvenime atlieka
šeima?
- Tai jau auklėjimo pasekmė: šeima yra draugai. Patys geriausi. Savo vaiką išauklėjau taip pat. Esu laiminga, kad man tai pavyko.

Laisvė ir lygybė,
žmogaus teisių
garantija, socialinė
demokratija, siekiant
geresnės gyvenimo
kokybės visiems – tai
atrodo taip savaime
suprantama. Tačiau taip
sunkiai įgyvendinama.

- Jūsų palinkėjimai skaitytojams.
- Pats sunkiausias klausimas.
Žinau, kad mus visus kamuoja įvairiausios baimės. Kas bus, jei
ryt liga, nelaimė, jei tampu nereikalingas?.. Mes visi pavargome bijoti. Esame neužtikrinti dėl savo,
savo vaikų ir tėvų ateities, kad ir
pačios artimiausios. Noriu, kad tos
baimės liktų vis mažiau, kad pagaliau iš tikro, realiai suvoktume,
kas yra toji socialinė lygybė, kokia
ji būtina ir kaip seniai to siekiame.
Linkiu, kad mūsų valstybė būtų
valdoma taip, kad kasryt nepultume į žiniasklaidą, a priori tikėdamiesi kažko blogo. Linkiu tiesiog
gerovės.

žinojo, kaip laikytis reikalavimų ir
pamaitinti vaikus. Socialdemokratės Ramintos Popovienės iniciatyva Seime buvo surengta konferencija vaikų mitybos klausimais „Vaikų maitinimo (r)evoliucija ugdymo
įstaigose ir namuose“.
Konferencijoje buvo iškeltos
įvairios su vaikų maitinimu susijusios problemos, apie jas kalbėjo
mitybos specialistai, ugdymo įstaigų, tėvų forumo atstovai, už
sveikatą ir maisto saugą atsakingas eurokomisaras Vytenis Povilas Andriukaitis. Buvo pareng-

ta rezoliucija, kuria reikalaujama
Sveikatos apsaugos ministerijos
parengti konkrečius valgiaraščius:
ką gaminti iš rekomenduojamų
produktų, taip pat iškelti klausimai dėl alergiškų vaikų maitinimo ir kt.
„Tai geriau negu nieko, bet tai
nėra konkretūs valgiaraščiai, kuriais galėtų naudotis darželiai ir
mokyklos. Be to, nieko nepasiūlyta alergiškiesiems vaikams, o tai
labai aktualu, nes alergiškų vaikų
vis daugėja“, – sako Seimo narė R.
Popovienė.

- Už ką šiame gyvenime esate labiausiai dėkinga?
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Mūsų vizija – savimi pasitikintys žmonės,
patys kuriantys savo krašto istoriją
esančiais bendraminčiais.
Noriu paskleisti žinią: mes gyvename labai gražiame Lietuvos
kampelyje, į kurį kviečiame ne
tik turistus, bet ir investuotojus.
Gyvename visai netoli turtingo ir
perspektyvaus Kauno rajono, kuriame ateityje bus sukurta daug
Darius Jakavičius
darbo vietų. Tad galbūt reiktų priLSDP kandidatas į Šakių rajono merus
siminti ir dar vieną primirštą idėją – dirbkime Kaune, o gyvenkio gero, ne vienas ša- me Šakiuose?
kietis svarsto, kodėl šis
žmogus, Darius Jaka- Atsakomybė ir racionalumas
vičius, jau du dešimtmečius – sėkmingo darbo pagrindas
dirbantis širdžiai mielą peda- Kokias pagrindines problemas regoginį darbą, nusprendė pa- giu, kokios mano idėjos ateičiai?
sukti į politiką ir tapti Soci- Šakių rajone ir toliau būtina plėsaldemokratų partijos kandi- ti socialines paslaugas senyvo amdatu į Šakių rajono merus? žiaus žmonėms. Kadangi rajonas
sparčiai sensta, laikas imtis KuKalbu atvirai, tai tikrai nebuvo karskės ir kitų rajono globos įsvienadienis sprendimas, o ilgų ir taigų plėtros. Būtinos permainos
atsakingų svarstymų rezultatas.
viešajame sektoriuje, stringa inUžtenka savo krašto žmonių gy- frastruktūros plėtros darbai. Kol
venimą ir politikų darbą stebėti iš kas rajone socialinio būsto plėtšalies. Kada, jei ne dabar, ateis lai- ros programa įgyvendinama gana
kas imtis iniciatyvos ir spręsti prob- vangiai. Avarinės būklės namai
lemas, dėl kurių mums visiems turėtų būti nugriauti, vietoj jų atskaudu ir neramu? Manau, subren- sirasti nauji daugiabučiai namai,
dę žmonės, bet vis dar jauni širdi- nes gyvenamojo ploto įsigijimo,
mi ir mintimis, turi išdrįsti atvirai nuomojamų patalpų stygius rajone
parodyti savo pilietinę poziciją ir yra itin didelis. Laikas sutvarkyti
imtis aktyvios veiklos. Tereikia di- seniūnijose griūvančius bešeimidesnio pasitikėjimo savimi ir greta ninkius pastatus. Daug sparčiau
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LSDP kandidatai į Šakių rajono savivaldybės tarybą

turi vykti daugiabučių namų renovacijos procesai.
Kalbant apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo optimizavimą, mano vizija aiški: kiekvienoje
rajono seniūnijoje turėtų atsirasti vaikų darželis ar dienos centras.
Galima pasidžiaugti, kad rajono
socialdemokratų ir pačių lekėtiškių pastangų dėka pagaliau Lekėčiai turi vaikų darželį. Pradinės
mokyklos, esančios kiekvienoje
didesnėje gyvenvietėje, turi būti
išsaugotos. Mažuose miesteliuose esančios pagrindinės mokyklos
turi tapti progimnazijomis. Svarbu siekti, kad kaimo mokyklose
nebūtų jungtinių klasių.
Savivaldybės vadovų pareiga
yra surasti priemones, kaip padėti būsto neturinčioms jaunoms
šeimoms, norinčioms savo gyvenimą susieti su Šakiais. Kaip gauti paskolą iš banko būstui įsigyti,
jei jauni žmonės neturi pradinio
įnašo? Kaip įtraukti jaunus žmones į darbo rinką? Apie tai būtina
rimtai diskutuoti. Laikas paneigti įsitikinimą, kad nėra kam dirbti Šakių krašte. Parodykime investuotojams, jog Šakių kraštas gali
būti labai patrauklus, kad naujos
darbo vietos tikrai neliks tuščios.
Šakių rajonas – žemės ūkio
kraštas. Turime daug stiprių ūkininkų ir modernių ūkių, kurie
pagamina daug ir aukštos kokybės žaliavos, tačiau pasigendame
rajone žemės ūkio produkcijos
perdirbimo įmonių. Savivaldybė, siekdama skatinti rajone agroverslo plėtrą, turėtų svarstyti žemės mokesčių lengvatos klausimą, kitokiomis priemonėmis paremti iniciatyvius ir verslius rajono ūkininkus.
Vienas iš pagrindinių mano
tikslų – didesnis vietos valdžios

bendradarbiavimas su rajono bendruomenėmis ne tik kultūros ar
sporto srityse, bet ir sprendžiant
svarbius rajono ekonominius, socialinius ar net politinius klausimus. Turi būti svaresnis seniūnų
ir seniūnaičių balsas, sprendžiant
vietos problemas.
Manau, ypač svarbu operatyviai
informuoti gyventojus apie ministerijų ir kitų valstybės institucijų
priimtus sprendimus, kad rajono
gyventojai žinotų, jog, pavyzdžiui,
netrukus startuos vienas ar kitas
finansinės paramos projektas ir
gyventojai, atitikdami tam tikrus
reikalavimus, galės pasikeisti asbestinius stogus, senus kuro katilus ar įsirengti saulės jėgaines.
Dabar įprastai tokia informacija
žmones pasiekia tik tada, kai finansavimas jau būna pasibaigęs
ir lėšos išdalintos kitų rajonų gyventojams. Manau, kad gyventojai neturi patys ieškoti tokios informacijos, o gauti ją laiku iš savivaldos atstovų – seniūnų, rajono
savivaldybės atsakingų darbuotojų ar perskaityti šią informaciją rajono spaudoje.
„Buldozerinėms“
pertvarkoms nepritariu
Praėjusiais metais „buldozeriniu“
principu bandytai įgyvendinti rajono seniūnijų sujungimo reformai visiškai nepritariu. Negali būti kalbos apie Plokščių seniūnijos
naikinimą, nes tokiu atveju būtų
sunaikintas ir istorinis bei kultūrinis šio krašto paveldas. Nepritariu idėjai, kad seniūnijose esančios mokyklos neturi turėti vadovų, o kelioms mokykloms gali vadovauti vienas vadovas. Kiekvieni
namai turi turėti savo šeimininką,
taip pat ir mokyklos. Manau, kad
atėjo laikas sugrąžinti medicinos

Joniškis – mūsų gimtasis miestas

Vaida Aleknavičienė
Joniškio rajono mero pavaduotoja,
LSDP pirmininko pavaduotoja, kandidatė į Joniškio rajono merus
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asdien matau, kaip
kinta Joniškio vaizdas, gyventojai, kokios problemos atsiranda, kaip jos sprendžiamos.
Šiandien dauguma absolventų po
mokyklos baigimo renkasi studijas
sostinėje, užsienyje, rečiau – kitame mieste.
Tai – racionalus sprendimas: jaunas žmogus turi pamatyti kuo daugiau skirtingų pasaulio kampelių,

sutikti įvairiausių žmonių, juk taip
jis įgis naudingos patirties, susiformuos jo požiūris į jį supančią aplinką.
Aš studijavau Šiauliuose, Kaune,
vėliau po studijų grįžau dirbti į Joniškį. Džiaugiuosi, kad dauguma
bendraamžių po studijų skubėjome namo.
Namai yra ten, kur mes juos kuriame. Joniškyje sukūriau šeimą.
Čia Žemės ūkio mokykloje pradėjau koordinuoti pirmuosius tarptautinius projektus, norėjau, jog
moksleiviai ir mokytojai įgytų patirties užsienyje. Kalbėjimas keliomis užsienio kalbomis padėjo lengviau užmegzti tarptautinį bendradarbiavimą.
Vėliau tapau Joniškio „Rotary“
klubo nare, buvau atsakinga už
tarptautinius projektus. Su klubo
bendraminčiais parengėme, suradome partnerius ir įgyvendinome
šiuos projektus: druskų kambario
įrengimas, vaikų žaidimų aikšte-

lių atnaujinimas Joniškio rajone,
riedlenčių aikštelės įrengimas, vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimas
lopšelyje-darželyje.
Džiaugiuosi, jog gyvenu Joniškyje. Miestas ir jo rajonas nėra didelis, tačiau čia turime viską, ko
reikia. Viskas šalia, dažniausiai net
automobilio nereikia, norint mieste aplankyti vieną ar kitą objektą.
Neturime ir eismo spūsčių, didelio
triukšmo, šviesos taršos. Gyventi
galima ne tik sostinėje, bet ir čia.
Tai, ko trūksta, įmanoma sukurti
bendromis jėgomis.

Savanorystės pagrindais jau penkerius metus dėstytojauju Joniškio
Trečiojo amžiaus universitete. Nuo
2017 m. pirmininkauju Joniškio
miesto vietos veiklos grupei. Aktyviai dalyvauju tarptautinėje veikloje, įgytas žinias pritaikau darbe. Esu
Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto narė.
Atstovauju Lietuvos savivaldybių
asociacijai, įgyvendinant Rytų šalių vystomojo bendradarbiavimo
programą „Platforma“. Rengiu ir
pristatau pranešimus įvairiose tarptautinėse konferencijose. Nuo
2017 m. vadovauju Joniškio LSDP
skyriui. Kartu su
bičiuliais aktyviai organizuojame vasaros stovyklas vaikams,
renginius senjorams, padedame
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punktus į seniūnijas, į miestelius,
kur jie anksčiau sėkmingai veikė
ir teikė būtiniausias medicinines
paslaugas kaimo žmonėms.
Ir dar šis tas apie Šakių autobusų parką. Ar tikrai savivaldybei
> 9 p.

Su šeima

UŽ GYVYBINGĄ IR STIPRŲ
ŠAKIŲ KRAŠTĄ!
Pasisakau už:
• Smulkaus ir vidutinio verslo
aplinkos gerinimą ir investicijų
skatinimą;
• Vaikų darželių plėtrą, žaidimų
aikštelių vaikams įrengimą;
• Atsinaujinančių energijos šaltinių
įrenginių diegimą ir jų sukurtos
energijos panaudojimą visuomeninės paskirties pastatuose ir
individualiuose namuose;
• Smulkių ir vidutinių ūkių produkcijos populiarinimą, prekybos
su viešojo sektoriaus subjektais
skatinimą;
• Jaunų šeimų ir specialistų
pritraukimo į rajoną programos
sukūrimą;
• Sveiką ir aktyvią gyvenseną, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimą,
sporto aikštynų modernizavimą;
• Žvyrkelių priežiūrą, aktyvesnį
kelių asfaltavimą.

Senjorų dienos minėjimas

vaikams iš Vaiko ir šeimos gerovės centro.
Noriu, kad šis rajonas būtų patrauklus ne tik mums patiems, bet
ir turistams bei naujiems gyventojams. O dabartiniai gyventojai
tikrai nebus pamiršti. Dirbdama
Joniškio rajono mero pavaduotoja, stengiuosi išklausyti kiekvieno
nuomonę. Nesvarbu, ar kalbame
apie verslo plėtrą, ar žemės ūkį, ieškau partnerių tarptautinėje rinkoje.
Skatinu jaunimo aktyvumą, siekiu,
kad jauniems žmonėms ir jų šeimoms būtų geriau gyventi.
Nieko baisaus negyventi Vilniuje, kurkime savo kraštą. Aš už stabilumą ir politinę kultūrą, auginant
miestą kartu!
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Algirdas Neiberka:
„Už kraštą, kuriame
gera visiems!“

V

ilkaviškio kraštas
visada garsėjo ne
tik nuostabiomis
lygumomis ir aukštumomis, istoriją menančiais piliakalniais, istorijos ir kultūros paminklais, bet ir puikiais,
darbščiais žmonėmis.

„Šiandien Vilkaviškio rajonas
vis labiau atsinaujina ir nori tapti patrauklia vieta ne tik čia gyvenantiems, bet ir atvykstantiems
žmonėms,“ – sako Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka, dalyvaujantis 2019 m. savivaldos rinkimuose.
Pastarieji metai Vilkaviškio rajono savivaldybei buvo gausūs svarbių darbų ir įvykių, pradėti reikšmingi projektai. Sunku nepastebėti, kaip pamažu neatpažįstamai
keičiasi Vilkaviškio rajono aplinka.
„Visus darbus planuojame ir
vykdome, atsižvelgdami į gyventojų poreikius. Juk žmonės nori
ne tik namuose patogiai gyventi,
jie trokšta išeiti į miestą, pasivaikščioti, pasportuoti, su šeimomis ar
svečiais gražia aplinka pasidžiaugti“, – pabrėžė A. Neiberka, vadovaujantis Vilkaviškio rajonui nuo
2013 metų.
Per kelerius metus įvykusius pokyčius Vilkaviškio rajono gyventojai, ypač Vilkaviškio miesto, tikrai turėtų matyti. Rekonstruota
centrinė Vilkaviškio miesto dalis –
dr. Jono Basanavičiaus aikštė, baigti gatvių tvarkymo ir asfaltavimo
darbai dideliame gyvenamųjų namų kvartale, pakloti nauji šaligatviai, vyksta daugiabučių namų renovacija, renovuojamos mokyklos,
modernizuota Vilkaviškio ligoninė, planuojama atnaujinti apšvietimo sistemą visame Vilkaviškio

G. Gudaičio nuotr.

mieste, padaryta ir daug kitų darbų. Džiugina ir kasmet mažėjanti
savivaldybės skola.
2018 m. baigtas tvarkyti individualių namų Žalumynų kvartalas. Iš viso išasfaltuota dvidešimt
šio kvartalo gatvių, kurių ilgis –
7,3 kilometro. Gyventojų patogumui trinkelių danga paklota 1,4
km šaligatvių, įrengtos nuovažos.
„Ataskaitinių susirinkimų metu nuolatos girdėdavome žmonių
prašymus sutvarkyti Vilkaviškio
mieste esantį kvartalą su ypatingai
prastos būklės gatvėmis, reikalaujančiomis kapitalinio remonto. Vis
dėlto, turbūt, kiekvienas suprantame, kad gatvių asfaltavimui reikalingos didelės lėšos ir jos buvo ieškomos labai intensyviai. Šiandien
galime pasidžiaugti rezultatu, t. y.
gatvės jau yra asfaltuotos, gyventojai gali naudotis sutvarkyta infrastruktūra“, – sakė A. Neiberka.
Vilkaviškio rajono savivaldybė
toliau įgyvendina Daugiabučių
namų atnaujinimo programą. Iš
viso Vilkaviškio rajone jau baigti
renovuoti 38 gyvenamieji namai.
Savivaldybei miesto veidas yra labai svarbus, todėl gyventojams rodant iniciatyvą, stengiamasi prisidėti, tvarkant aplinką šalia renovuojamų daugiabučių.
Rūpinantis gyventojų saugumu
įdiegtos aplinkos stebėjimo priemonės – rajone veikia 35 vaizdo
stebėjimo kameros. Be to, Vilka-

viškio miesto gyventojus ir miesto svečius pagrindiniuose įvažiavimuose į miestą (Marijampolės, Kybartų ir Pilviškių kryptimis) pasitinka nauji Vilkaviškio miesto ribas žymintys riboženkliai. Senųjų
Vilkaviškio miesto ribų ženklų vietoje dabar stovi modernūs, meninę
idėją ir istorinę prasmę turintys riboženkliai.
„Vienas reikšmingiausių įgyvendintų darbų – Vilkaviškio miesto
centrinės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas. Šis projektas buvo pirmasis
Lietuvoje, finansuotas pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.
Siekiant padidinti Vilkaviškio miesto centrinės dalies patrauklumą vietos gyventojams ir sukurti sąlygas
investicijoms ateiti, buvo pakeista
aikštės danga, tvarkomi inžineriniai ir apšvietimo tinklai, atnaujinama mažoji aikštės architektūra“,
– kalbėjo A. Neiberka.
Miesto centrinės aikštės rekonstrukcija – tik dalis projekto. Pasak
mero, netrukus bus atnaujinamos
J. Basanavičiaus aikštės prieigų viešosios erdvės, sukuriant universalų
aikštės modelį. Projekto įgyvendinimo metu bus tvarkomos į aikštę
besiremiančias gatvės, kad visas Vilkaviškio miesto centras susijungtų į
vieną gražią visumą. Taip pat numatoma įrengti miesto viešąjį tualetą.
„Planuojama ir nauja rekreacinė
teritorija Vilkaviškio mieste. Jau šiais
metais turėtų prasidėti darbai, kuriant naujas viešąsias poilsio ir lais-

kad planai virsta realybe: Vilkaviškis modernų sporto centrą turės.
2018 m. pabaigoje įvyko rangos
darbų pirkimo konkursas, o 2019
m. bus vykdomi naujo sporto centro statybos darbai. Sporto aikštyno ir tribūnų Kybartuose sutvarkymui ieškomas finansavimo šaltinis“, – siekius gerinti sporto infrastruktūrą akcentavo A. Neiberka.
Didelis dėmesys skiriamas investicijų pritraukimui. Praėjusiais
metais buvo paruošta galimiems
investuotojams tinkamų sklypų
schema, planuojama asfaltuoti apie
600 m ilgio Šiaurės gatvės atkarpą,
ja investuotojams būtų patogu patekti į siūlomus sklypus.

Dedame visas
pastangas, kad
Vilkaviškio rajonas
taptų modernus ir
patrauklus ne tik čia
gyvenantiems, bet ir
atvykstantiems, kad
norėtųsi čia sugrįžti.
Pasak A. Neiberkos, šiais metais
pastebimai sumažės laukiančiųjų
socialinių būstų – socialinių būstų fondas pasipildys 32 naujais butais. Šiuo metu Vilkaviškio mieste,
S. Nėries g. 42, baigiama įrengti 18
tokių būstų. Taip pat ruošiamasi
pirkti dar 14 butų.

oritetus, savivaldybės vadovas pabrėžė siekį gerinti socialinių paslaugų teikimą, didinti gyventojų užimtumą, toliau įgyvendinti būsto pritaikymo neįgaliesiems
programą.
Vilkaviškio rajono savivaldybė
glaudžiai bendradarbiauja ir su
užsienio valstybėmis. „Praėjusiais
metais tarp mūsų Savivaldybės ir
Gižycko rajono (Lenkija) savivaldybės pasirašytas Ketinimų protokolas, siekiant užmegzti ryšius,
bendradarbiauti, gaunant Europos
Sąjungos lėšas. Savivaldybė bendradarbiavimo sutartį pasirašė ir su
Suchovolės savivaldybe. Šilti santykiai palaikomi su Izraelio ambasada, J. E. ambasadorius Amir Maimon ne kartą lankėsi Vilkaviškyje.
Vilkaviškio rajone taip pat lankėsi
Kroatijos, Japonijos ambasadoriai
Lietuvoje ir Jungtinių Amerikos
Valstijų ambasados atstovai. Su jais
užmegzti bendradarbiavimo ryšiai“, – sakė A. Neiberka.
2018 m. Vilkaviškio rajono savivaldybei įteiktas svarbiausias Lietuvoje savivaldos apdovanojimas
– „Auksinė krivūlė”. Apdovanojimas įteiktas už lyčių lygybės skatinimą mūsų rajone. Šį apdovanojimą Vilkaviškio rajono savivaldybei skyrė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
„Apdovanojimas skirtas už lyderystę, užtikrinant lygias moterų ir vyrų galimybes savivaldoje.
Džiugu, kad buvo pastebėtas ir
įvertintas Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas Ramūnas

LSDP kandidatų į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybą dešimtukas

valaikio erdves prie Šeimenos upės.
Tvarkomoje teritorijoje nuo Vytauto g. iki Nepriklausomybės g.
bus įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas su apšvietimu, pasyvaus poilsio
erdvės, pramogų, kultūros ir meno
erdvės“, – planais dalijosi savivaldybės vadovas.
A. Neiberka pridūrė, kad šie metai Vilkaviškio rajono savivaldybei
gausūs ir kitų iššūkių. Vilkaviškio
miesto sode netrukus bus sukurta nauja laisvalaikio ir poilsio zona, atitinkanti įvairius miesto bendruomenės poreikius, bus tvarkomos viešosios erdvės Pilviškiuose,
Virbalyje, Kybartuose, pritaikant
jas bendruomenių reikmėms, tvarkomos viešosios erdvės prie Vilkaviškio kultūros centro ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro.
„Vienas strateginių tikslų – pastatyti Vilkaviškiui labai reikalingą
sporto centrą, rekonstruoti Kybartų stadiono tribūnas. Džiaugiuosi,

Didelis dėmesys skiriamas geroms ugdymo proceso sąlygoms rajone užtikrinti. Švietimo įstaigose
atnaujinamos sporto salės, mokyklų ir darželių teritorijos aptvertos
tvoromis, septyniose rajono mokyklose įrengtos biokuro katilinės, dviejose mokyklose pakeista higienos normų neatitinkanti
grindų danga, prie „Aušros“ gimnazijos įrengtas modernus sporto
aikštynas, skirtas ne tik gimnazijos, bet ir miesto bendruomenei,
renovuota Kybartų gimnazijos dalis ir pradėta Vilkaviškio „Aušros“
gimnazijos renovacija. Sutvarkyta
dalis Vilkaviškio vaikų ir jaunimo
centro pastato, jame įkurtas Atviras jaunimo centras, o šiais metais
bus įgyvendinamas projektas, pagal kurį bus sutvarkytos likusios
vidaus erdvės. Taip pat šiais metais
planuojamas Pilviškių „Santakos“
gimnazijos ikimokyklinio ugdymo
pastato modernizavimas.
Vardindamas kitus veiklos pri-

Žemaitis, kuriam įteikta „Auksinės
krivūlės riterio“ statulėlė“, – laimėjimais džiaugiasi meras.
Turistai vis dažniau atranda naują Vilkaviškio krašto veidą. Vilkaviškio rajono kultūros ir turizmo
pasididžiavimas – neseniai rekonstruotas Paežerių dvaras, o Kybartų
seniūnijoje vis dažniau apsilanko
įvairios turistinės grupės, kurias domina po geležinkelio stotimi esantys požemiai, kitos istorinės miesto
vietos. Be to, sutemus galima gėrėtis nuostabiu apšviestos Vilkaviškio
katedros vaizdu.
„Šiame nuostabiame Suvalkijos
kampelyje gausu kultūros paminklų, lankytinų vietų, susijusių su
krašto istorija, literatūros paveldu.
Rajono gyventojai turi kuo didžiuotis, o mes didžiuojamės jais. Dedame visas pastangas, kad Vilkaviškio rajonas taptų modernus ir patrauklus ne tik čia gyvenantiems,
bet ir atvykstantiems, kad norėtųsi
čia sugrįžti“, – sako A. Neiberka.
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Kad kiekvienas jaustųsi tikru
savo šalies šeimininku
Roma Jackūnienė
LSDP kandidatė į Pasvalio rajono
merus

E

su Pasvalio rajono švietimo profesinės sąjungos
pirmininkė. Laikausi principinės nuostatos, kad darbovietėse nė vienas sprendimas
socialinėje-ekonominėje srityje neturi būti priimamas be darbuotojų atstovų dalyvavimo.

Deja, socialinis dialogas darbe,
kur žmogus praleidžia didelę savo
gyvenimo dalį, vis dar labai menkas
ir dažnai tik imituojamas. Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, Valstybinės darbo inspekcijos darbų apimtys išaugo daug kartų. Dirbant
darbo ginčų komisijose, krenta į
akis, kad dažniausios bylos yra dėl
neišmokėto atlyginimo, neteisingo
jo apskaičiavimo, nors sąžiningoje,
tarpusavio solidarumu grįstoje visuomenėje to neturėtų būti.
Esu mokytoja ir, atiduodama be
galo daug savęs vaikams, žinau, kiek
tai reikalauja jėgų. Nuolat turiu savo
pavyzdžiu rodyti, kas yra pagarbus

elgesys, kaip teisingai priimti sprendimus. Man be galo svarbus žmogiškasis faktorius, bet darbas su žmogumi reikalauja ir neperdegti, dirbti kūrybiškai. Matau, kad švietimas
vis dar apleistas ir prastai valdomas.
Didėja miesto ir kaimo ugdymo kokybės ir mokinių pasiekimų skirtumai, auga socialiai nuskriaustų vaikų skaičius.
Kiek galima tik kalbėti apie pagarbą žmogui, kai kasdien matome šimtus bendrapiliečių savo šalyje besijaučiančių visiškai nereikalingais? Kiek
sprendimų mūsų Tėvynėje yra nuleidžiami iš viršaus, tik imituojant dialogą? Regionai nuskurdo, nes ir vietos valdžia ligi šiol viską matavo vien
ekonominės naudos, populiariai vadinamos optimizavimu, principu,
neretai pamiršdama, kokios yra tų
sprendimų ilgalaikės socialinės pasekmės. Politikai vis dar kalba iš galios pozicijų, nepasitikima gyventojais, jie negirdimi. Dažnai sprendimai ir įstatymai ištraukiami kaip
triušis iš fokusininko skrybėlės. Nenuostabu, kad žmonės netiki ir nepasitiki valdžios atstovais ir jų priima-

mais sprendimais, kaip atsitiko ir
su Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu.
Miestų ir miestelių aikštės, gatvės tvarkomos, namai renovuojami, tik žmonių, galinčių čia gyventi, dirbti ir užsidirbti, mažėja.
Mano ir socialdemokratų nuomone, trys svarbiausi prioritetai, keičiant regioninę politiką, yra užimtumas, kokybiškos viešosios
paslaugos ir skaidrus, įtraukiantis valdymas.
Užimtumas, manau, keistųsi
tik tada, kai savivaldybės, seniūnijos pačios spręstų užimtumo
problemas, o ne centrinė valdžia,
kol jai tai ekonomiškai naudinga, reguliuotų užimtumo centrų
darbą. Į sprendimų priėmimą reikia įtraukti visuomenę, vietos bendruomenes, jaunimą. Mes visi turime suprasti, kas ir kodėl yra daroma. Tai vadybos kultūros problema, žmogiškumo, o kartais ir sveiko proto mūsų valstybėje stygius.
Viešosios paslaugos, įvairių licencijų, patentų, dokumentų išdavimas, kitos biurokratinės pro-

Rietavas turi alternatyvą
Alfredas Mockus
LSDP kandidatas į Rietavo merus

Valdymas
Būnant švietimo profsąjungos atstovu Rietavo savivaldybėje, dalyvaujant ir stebint dabartinės liberalios Rietavo savivaldybės administracijos darbo principus, galiu
konstatuoti, kad socialinė partnerystė savivaldybėje nepageidaujama,
neretai paminami esminiai savivaldos įgyvendinimo principai, kurie
užtikrintų demokratišką sprendimų priėmimą ir sudarytų sąlygas
Rietavo gyventojams dalyvauti viešųjų reikalų tvarkyme. Kai kuriais
atvejais sprendimai priimamai, net
ignoruojant pačios savivaldybės Tarybos priimtus nutarimus. Telkiant
pajėgas prieš tokius veiksmus, Rietavo socialdemokratai kartu su savivaldybės Švietimo profesinių sąjungų susivienijimu pasirašė bendradarbiavimo susitarimą ir nutarė veikti išvien.

Socialinis teisingumas
Ne vieną Rietavo savivaldybės švietimo įstaigų darbuotoją teko apginti nuo vadovų savivalės, bet savivaldybės reakcija į tai buvo neadekvati.
Kai kurie savivaldybės įstaigų vadovai savo vadovaujamose įtaigose, su-

kad tokiems atvejams reikia pasakyti tvirtą ir aiškų NE.

painiodami viešuosius ir privačius interesus, įdarbina savo šeimos narius,
taip apribodami galimybes įsidarbinti kitiems. Ar teisinga, kad, mažinant
etatų skaičių ar didinant darbo normatyvus, pirmiausia nukenčia ir taip
labiausiai socialiai pažeidžiami ir mažiausiai uždirbantys žmonės? Tokie
veiksmai yra nepateisinami, nes pažeidžia socialinio teisingumo ir lygių
galimybių principus.
Kaip į tai reaguos jaunimas, kuris
šiais laikais turi plačias pasirinkimo
galimybes? Tikėtina, kad išvažiuos
ten, kur tokie dalykai netoleruojami. Rietavo socialdemokratai ir Švietimo profsąjungos atstovai šiuos netinkamus veiksmus kelia viešumon,
stengdamiesi parodyti visai Rietavo
bendruomenei, kad gali būti kitaip,

Švietimas
Metų metus Rietavo savivaldybės
administracija nerado pakankamai lėšų švietimo pagalbos specialistams, nors šitas klausimas nuolat
buvo keliamas viešumon. Vaikas
negali sėkmingai mokytis ir praranda lygias galimybes gauti kokybiškas švietimo paslaugas, jeigu jam laiku nesuteikiama psichologo, logopedo, specialiojo ar
socialinio pedagogo pagalba. Tik
šiemet, kai savivaldybės galimybės savivaliauti, tvarkant švietimui skirtas lėšas, buvo apribotos,
ir mums nuolatos primygtinai reikalaujant, minėtų specialistų pagalba užtikrinta.
Neformaliojo švietimo veiklose
daugiausiai vyrauja sportas ir menai, todėl būtina jas įvairinti, kad
vaikai turėtų galimybę susipažinti ir su pažangiomis informacinėmis technologijomis ar inžinerijos
mokslo naujovėmis.
Sporto komplekso šalia Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos
statyba užtruko gerą dešimtmetį,
nors toks objektas galėjo atsirasti
per daug trumpesnį laiką. Rieta-

cedūros turėtų būti paremtos siekiu paskatinti gyventojų verslumą,
darbo vietų kūrimą, o ne apkrauti
pertekline kontrole ir reikalavimais.
Ypač jautri, tiesiogiai nuo savivaldybės priklausanti veiklos sritis – socialinis darbas. Dažnai reikia mokyti mamas būti mamomis, o šeimas šeimomis. Deja, tai gali tikrai
ne kiekvienas socialinis darbuotojas, o ir atlygis už šį darbą anaiptol
neviliojantis.
Valstybėje ir savivaldybėse vyrauja kontrole, o ne pasitikėjimu žmonėmis paremtas administravimo
modelis, koks yra Skandinavijos ir
kitose šalyse, į kurias lygiuojamės.
Manau, kad socialdemokratai kelia
teisingus klausimus. Tik imituojant
dialogą, susitelkiant vien į BVP auvo mokiniai ir kiti sportuojantys gyventojai prarado ne vienerius metus,
kai po smarkesnio lietaus stadionas
pavirsdavo į pelkę. Projektai turi būti įgyvendinami atsakingai, įvertinant žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, taip pat turi būti
gerai įvertinta jų ekonominė-socialinė nauda. Rietavas jau turi nepasiteisinusio ir nepamatuoto liberalaus optimizmo pavyzdį – Žemaitijos kolegiją, dėl kurios Rietavui
dabar gresia prarasti net profesinio
mokymo paslaugų teikimo galimybę. O kur dar prarastos darbo vietos ir verslo pajamos iš atvykstančiųjų mokytis?
Prioritetai
Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, 2019 m. Rietavo savivaldybėje gyvena 7417 gyventojų,
nors 2000 m., atkūrus savivaldą, jų
buvo 10 697. Vidutiniškai per metus prarandame 164 gyventojus. Didelei savivaldybei tokie skaičiai nebūtų reikšmingi, bet jeigu ir toliau
būsime tik pasyvūs tokio reiškinio
stebėtojai, tai neabejotinai iškils savivaldybės išlikimo klausimas.
Nustatant prioritetus gatvių rekonstrukcijai, kyla pagrįstų abejonių dėl kai kurių priimtų sprendimų objektyvumo. Tiesioginės užsienio investicijos atėjo tik 2017 m.
Prieš tai penkerius metus iš eilės buvo, švelniai tariant, pramiegota, nes

2019 m. sausis, Nr. 1 (96)

9

gimą ir toliau nekreipiant dėmesio,
kaip šis paskirstomas, Lietuva moka
per didelę kainą: nelygybė nemažėja ir jau tik trečdalis žmonių mano,
kad jų balsas valstybėje apskritai ką
nors reiškia.
Valstybė ir savivaldybės – ne privati UAB. Turime mokytis išgirsti
vieni kitus. Tačiau žmonės yra menkinami, neva kažkas žino geriau. Bet
kas gali žinoti geriau už pačius gyventojus? Turime išmokti tikro dialogo tarp atskirų visuomenės grupių. Bendruomenių įtraukimas, išklausymas, interesų suderinimas –
tai demokratijos pamatas, nuo kurio
priklausys ir Lietuvos ateitis.
Istorija mus ne vieną kartą mokė,
kad žmonės ima valdžią į savo rankas tada, kai nemato sprendimų iš
viršaus. Kai hierarchiniai galios santykiai didina skurdą ir nelygybę, kai
žmonės darbe vis dar išnaudojami
ir negerbiami, kai nepersiorientuojama į gerovės valstybę, rajonų gyventojai, ypač jauni, ima balsuoti
kojomis, o vyresni, nebematydami
išeities, gali pradėti protestuoti kitomis formomis.
Išeitis viena – tai didesnis pasitikėjimas žmogumi. Ir tą pasitikėjimo pavyzdį pirmiausia turi rodyti
būtent valdžia, kurios svarbiausia
pareiga – užtikrinti, kad žmonės
galėtų jaustis tikrais savo šalies šeimininkais.
jos siekė 0 ar 1 eurą vienam savivaldybės gyventojui.
Alternatyva
Norėtųsi, kad Rietavo savivaldybėje neliktų vietos protekcionizmui
ir despotizmui, kad prioritetai būtų paskirstomi teisingai. Kiekvienas savivaldybės gyventojas, nepaisant socialinės padėties, partinės priklausomybės ar giminystės
ryšio, turi turėti lygias galimybes
dirbti, užsidirbti ir siekti karjeros
bei kurti savo gyvenimą čia. Labai svarbu, kad gyventojai jaustųsi svarbūs ir reikalingi, kad jiems
būtų patogu ir saugu čia gyventi,
o atsitikus bėdai, gautų tinkamą
materialinę, socialinę ir sveikatos
priežiūros pagalbą. Norėtųsi, kad
projektai būtų įgyvendinami tikslingai ir atsakingai. Reikia intensyviai ieškoti investicijų, kurios prisidėtų prie palankios gyvenamosios
aplinkos kūrimo, naujų darbo vietų steigimo, nesiliaujančio Rietavo savivaldybės gyventojų nutekėjimo sustabdymo. Būtina skleisti
informaciją apie galimybes gyventojams patiems imtis verslo. Rietavo ugdymo įstaigose mokiniai turi
turėti galimybę naudotis naujausiomis ugdymo priemonėmis. Rietavo
parkas turėtų tapti ta vieta, kurioje smagu leisti laisvalaikį visiems,
o naktimis gyvenvietės neturėtų
skendėti tamsoje.

Mūsų vizija – savimi pasitikintys žmonės, patys kuriantys
tokių problemų neturi, nes kybiškų paslaugų.
savo krašto istoriją niai
čia rajono vadovai atsakingai
Esu didelis savo gimtojo krašto
> Atkelta iš 7 p.

reikalinga nuostolingai dirbanti įmonė, kuriai per metus iš
biudžeto tenka skirti kelių šimtų tūkstančių eurų dotaciją dėl
nuostolingų maršrutų? Mūsų
kaimynai vilkaviškiečiai jau se-

skaičiuoja biudžeto pinigus. Juk
transporto paslaugas gali teikti
ir privatūs vežėjai. Ar nevertėtų
mūsų rajonui pasekti kaimynų
vilkaviškiečių pavyzdžiu? Tikrai
nereikia bijoti atsakingai dirbančio privataus verslo teikiamų ko-

patriotas ir tikiu, kad bendromis
jėgomis Šakių rajoną galime padaryti klestinčiu. Mūsų rajonas
tikrai nėra miręs ar leisgyvis, jis
gyvas ir perspektyvus. Atėjo tinkamas laikas visiems kartu rimtai
padirbėti.

Su Žiburio gimnazijos moksleiviais EP - trečią kartą laimėjo „Euroscola“ konkursą.
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Mažeikiškiai socialdemokratai –
apie nuveiktus darbus ir ateities planus

M

ažeikių socialdemokratų skyrius patvirtino pretendentų į Mažeikių rajono savivaldybę sąrašą, kurį sudaro daugiau nei 40
asmenų. Bendrapartiečiai praėjusį rudenį pasisakė už tai, kad
Antanas Tenys dar kartą siektų
mero posto.
Dalis dabartinių pretendentų jau
ne vieną kadenciją yra Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariai.
Tiek jie, tiek nauji Socialdemokratų partijos nariai tikisi, kad artėjančiuose savivaldybės tarybos rinkimuose, vyksiančiuose kovo mėnesį, vėl laimės daugumą. Tai ypač
aktualu, norint užbaigti pradėtus
darbus, siekiant užtikrinti mažeikiškiams svarbių projektų tęstinumą. Per paskutinę 4-erių metų kadenciją jau padaryta nemažai darbų ir įgyvendinta dauguma rinkimų pažadų.

Meras Antanas Tenys: „Puiki
komanda – svarbūs sprendimai“
A. Tenys kaip vieną iš šios kadencijos pasiekimų įvardijo tai, kad jam,
kaip Tarybos pirmininkui, pavyko
suburti puikią komandą, su kuria
kartu buvo priimtas ne vienas itin
svarbus sprendimas Mažeikių rajono gyventojams.
„Sėkmingai pavyko suformuoti ir tarybos komitetus, paskirti jų
pirmininkus, pavaduotojus. Kad
ir kiek buvo norima mus supriešinti, nepavyko“, – kalbėjo A. Tenys.
Prakalbus apie tai, kas pavyko,
o kas ne, meras sakė visada atsiverčiantis 2015-ųjų metų planus ir pažiūrintis, kas padaryta, o kas ne.
„Pavyko beveik viskas, išskyrus
keletą projektų, kurie nėra užbaigti,
jie yra tęstiniai. Vienas iš projektų,
kurių nepavyko įgyvendinti – medienos klasteris, bet jis turėjo būti
įgyvendintas ne iš savivaldybės biudžeto. Tęstiniai projektai – tai Sporto ir pramogų arenos statybos ir viadukas virš geležinkelio. Jiems jau yra
parengti techniniai projektai. Dėl
vieno rangos darbų sutarta, dėl kito – vis dar vyksta pirkimai. Tikiu,
kad kitais metais pradėti darbai jau
bus matomi, ir nesvarbu, kas vadovaus po rinkimų. Šie du projektai
bus įgyvendinti“, – teigė A. Tenys.
Meras įsitikinęs, kad visus valdžios darbus geriausiai gali įvertinti žmonės. Teigiamai nuteikia ir nepriklausomų ekspertų atlikti tyrimai ir vertinimai. Kaip vieną pavyzdžių meras pateikia „Citadele“ banko atliktą tyrimą – „Verslo kliūčių
žemėlapis 2017“. Tyrimo išvadose
sakoma, kad Mažeikių rajono savivaldybė dalijasi 9–10 vietomis su
Birštono savivaldybe (tarp 60 savivaldybių). Buvo apskaičiuotas ir
verslo laisvės indeksas – didesnis jo
rodiklis rodo mažesnes kliūtis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Meras džiaugiasi ir Lietuvos laisvosios
rinkos instituto paskelbtu Lietuvos
savivaldybių indeksu: Mažeikių ra-

jono savivaldybė užima 5 vietą tarp
54 mažųjų (pagal gyventojų tankį)
savivaldybių. Skaičiuojant indeksą, buvo vertinamos gyventojams
ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės. Vilniaus politikos analizės institutas, atlikęs savo vertinimą, Mažeikių rajono savivaldybei
skyrė 13-ą poziciją. Indeksas rodo
naujausias gerovės raidos tendencijas. Vertinti 5 rodikliai: socialinis ir
fizinis saugumas, gyvybinga ekonomika, kokybiškas švietimas ir sveika demografija.

perkami, šiuo metu vyksta derybos.
Planuojama, kad Mažeikių rajono
savivaldybė, įskaitant ir atnaujintą
pastatą, iki šios kadencijos pabaigos
turės 45 naujus socialinius būstus.
Pasak I. Macijauskienės, nemažai yra dirbama ir su nevyriausybinėmis organizacijomis.
„Kiek galime, padedame joms finansiškai, skatiname bendruomeniškumą, kad tik kuo daugiau žmonių įsitrauktų į jų veiklą“, – kalbėjo vicemerė.
Dar viena jos veiklos krypčių
– visuomenės sveikatos rėmimo

LSDP kandidatai į Mažeikių rajono savivaldybės tarybą

„Kalbant apie ateitį, jei tektų likti
meru, būtų vėl svarbu sudaryti daugumą iš partijų ir judėjimų, kurių
programos atitinka žmonių lūkesčius ir socialdemokratų užsibrėžtus
tikslus. Tik tokiu atveju būtų galima dirbti ir tęsti pradėtus darbus“,
– teigė A. Tenys.
Blogiausias rinkimų scenarijus,
pasak dabartinio mero, būtų toks,
jei naujai išrinktas meras neturėtų
palaikančios daugumos.
Mero pavaduotoja Irena Macijauskienė: „Aktualiausi klausimai – socialiniai klausimai“
I. Macijauskienė sakė, kad per paskutinę kadenciją bene daugiausiai
nuveikta, sprendžiant socialinius
klausimus ir problemas. Jos teigimu, gana stipriai pajudėjo socialinio būsto plėtra Mažeikių rajone
– gerokai sutrumpėjo ir socialinio
būsto laukiančiųjų eilė.
Kaip vieną svarbiausių pasiekimų ji įvardijo kone 800 tūkst. eurų (prisidėjo ir savivaldybė) kainavusio, V. Kudirkos g. esančio namo
(nr. 6), kapitalinį remontą. Po jo beveik 40 metų senumo pastatas pasikeitė neatpažįstamai. Iš pagrindų
sutvarkius patalpas, įrengta 20 socialinių būstų: 11 – vieno kambario
butų ir 9 – dviejų kambarių, iš kurių vienas pritaikytas asmeniui su
negalia. Gautas ES finansavimas
padeda įgyvendinti socialinių būstų plėtrą: galima ne tik kapitališkai
suremontuoti turimus pastatus, bet
ir įsigyti butus-socialinius būstus.
Jau yra nupirkta 17 butų, dar 8 yra

programos.
„Didelis dėmesys yra skiriamas
Mažeikių ligoninės antrinio lygio
paslaugoms tobulinti, skubiai savalaikei pagalbai užtikrinti. Pritarta
kompiuterinio tomografo pirkimui
ir medikų skatinimo programai.
Siekiama, kad į Mažeikius atvyktų dirbti kuo daugiau naujų medikų. Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumui didinti
skirta daugiau nei 500 tūkstančiai
eurų“, – apie nuveiktus darbus kalbėjo I. Macijauskienė.
Pasak jos, nepamiršti ir sunkiai
besiverčiantys mažeikiškiai, pagal
galimybes jiems suteikiamos įvairios lengvatos, nemokamas maitinimas. Taip pat pradėta ruoštis nakvynės namų renovacijai.
Tarybos narys ir Kaimo reikalų
ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas Viktoras Bugnevičius:
„Didžiausias dėmesys – kaimo
žmogui ir jo problemoms“
Viktoras Bugnevičius kaip vieną iš pagrindinių kadencijos pasiekimų įvardijo rinkėjams duotų
pažadų ir rinkimų programos įgyvendinimą.
„Džiaugiamės, kad iš dugno pakilome į geriausių rajono savivaldybių Lietuvoje penketuką. Taip pat
džiugu, kad pavyko rasti finansinių
resursų sutvarkyti vaikų darželių
ir mokyklų aplinkas“, – pasidžiaugė politikas.
V. Bugnevičiaus pagrindinė veikla šios kadencijos metu buvo susijusi
su kaimu, nes jis vadovauja Kaimo

A. Vaitiekienė kaip vieną iš svarbiausių darbų įvardijo Moterų krizių centro atidarymą, kur laikinai
gali prisiglausti bėdos ištiktos moterys su vaikais.
„Mano darbas taryboje daugiau
orientuotas į socialiai pažeidžiamų
žmonių problemų sprendimą, pagalbą gyventojams, stokojantiems
socialinių įgūdžių. Visada pritariau
socialinio būsto nuomos kainos sumažinimui arba atleidimui nuo šio
mokesčio, jei žmogus gauna mažas
pajamas“, – kalbėjo A. Vatiekienė.
Kaip pagalbą žmonėms ji įvardijo ir Atokvėpio paslaugos suteikimą Mažeikių
bendruomeniniame pagalbos vaikams centre.
Politikė teigė pritarusi
ir mikroautobusų, kurie
naudojami, teikiant socialines, senelių slaugos
paslaugas, įsigijimui. Pagal galimybes padedama ir negalių turintiems
žmonėms.
Dirbant taryboje ir susipažinus su situacija rajone, norėtųsi, kad mažeikiškiai būtų aktyvesni, kad ne tik kalbėtų apie problemas ir kritikuotų, bet ir pateiktų
pasiūlymų, kaip būtų galima jiems padėti. Kartais
žmogus, ištiktas bėdos,
vietėse, kurios yra šalia naftos per- žino problemos sprendimo būdus ir
dirbimo gamyklos.
mums, politikams, reikia tik trupu„Be to, šios kadencijos metu pra- tėlį prisidėti, stumtelėti jį tinkame
dėjome praktikuoti Kaimo reikalų linkme“, – kalbėjo A. Vaitiekienė.
ir gamtos apsaugos komiteto narių
išvykas į seniūnijas. Vien praėjuTarybos ir Sveikatos priežiūsiais metais aplankėme tris, kur vy- ros ir socialinių reikalų komiteto
ko labai karštos diskusijos apie kai- narė Audronė Šimkuvienė: „Mamo gyventojų problemas“, – kalbėjo žeikiškių labui – ligoninės išsauV. Bugnevičius.
gojimas“
Žvelgiant į ateitį, V. Bugnevičius
A. Šimkuvienė džiaugėsi, kad sasakė esąs pasišventęs ir toliau dirbti vo balsu tiek taryboje, tiek komitebei kurti Mažeikių labui.
tuose galėjo prisidėti prie mažeikiš„Jei rinkėjai suteiks galimybę kių problemų išsprendimo. Kaip
dirbti ir atstovauti Jiems savivaldy- teigiamus dalykus ji taip pat įvardibės taryboje, darysiu viską, kad Ma- jo Atokvėpio paslaugos atsiradimą,
žeikiuose būtų jauku ir patogu gy- mikroautobusų įsigijimą.
venti“, – teigė V. Bugnevičius.
„Šios kadencijos metu didelis dėJis sakė tikintis, kad mažeikiškiai mesys skiriamas socialiniams būsbus aktyvūs ir ateis į pavasarį vyk- tams sutvarkyti ir įsigyti. Nemažai
siančius rinkimus.
gyventojų su negalia taip pat gavo
„Rinkimai – tai pilietiškumo pa- socialinius būstus. Vienas iš svarmoka, į kurią einame gerai pasiruo- biausių mūsų sprendimų – kompiušę. Be to, per rinkimus visiems sutei- terinio tomografo įsigijimas Makiama teisė išreikšti savo poziciją. žeikių ligoninėje. Taip bus užtiTik rinkimų metu renkamės kraš- krintas ligoninės išlikimas, o vietito perspektyvą, savo ateitį“, – įsiti- niams gyventojams nereiks dėl tyrikinęs V. Bugnevičius.
mų važiuoti į kitus miestus“, – sakė
O prasidėjusiais naujaisiais metais A. Šimkuvienė.
V. Bugnevičius mažeikiškiams, kuPagrindinis politikės siekis šios
rie, jo nuomone, yra labai gabūs ir kadencijos metu ir galbūt būsimos
praktiški žmonės, palinkėjo išlik- kadencijos metu – socialinės atskirti tokiais pat bei vienytis kūrybai ir ties mažinimas. A. Šimkuvienė tikiprasmingiems darbams. Nepamirš- si, kad galimybę ir toliau dirbti suti ir pasitikėjimo bei atsakomybės. teiks į rinkimus atėję mažeikiškiai.
„Būtina dalyvauti rinkimuose,
Tarybos ir Sveikatos priežiūros kad paskui žmonės galėtų pareikair socialinių reikalų komiteto narė lauti iš politikų atsakomybės, o jei
Audronė Vaitiekienė: „Svarbiau- rinkimuose nedalyvauji, tai ir negasia – pagalba socialiai pažeidžia- li kritikuoti ar reikalauti atsakomymiems žmonėms“
bės“, – įsitikinusi A. Šimkuvienė.
reikalų ir aplinkosaugos komitetui.
Buvo sprendžiami kaimo gyventojams aktualūs klausimai.
„Komiteto iniciatyva, gelbėjant
žemdirbius nuo stichinių nelaimių,
Mažeikių rajono savivaldybės taryba sumažino žemės mokesčius iki
minimumo. Taip pat pavyko užtikrinti pagalbą ne vienam kaimo
gyventojui, kuris kreipėsi į komitetą dėl iškilusių problemų“, – sakė
V. Bugnevičius.
Pasitelkiant aplinkosaugai skirtas
lėšas, buvo sustiprintas oro užterštumo monitoringas, ypač tose gyven-
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Žmonėms svarbu jaustis reikalingais

Vida Rekešienė
Jurbarko savivaldybės
administracijos direktorė, LSDP
kandidatė į Jurbarko rajono merus

P

er pastaruosius porą metų mūsų partijai tekę iššūkiai mus dar labiau subūrė, sustiprino ir paskatino būti
arčiau bendruomenės. Įsitikinome, kad politikos pasaulyje
vienintelė tikra valiuta yra ne
valdžios postai, o gyventojų
pasitikėjimas.
Prieš ketverius metus Jurbarko
socialdemokratams pavyko gauti
penkis mandatus, o su jais – ir savivaldybės administracijos direktoriaus vietą. Ne vieną kadenciją valdžioje buvę liberalai paliko mums
tiek problemų, kad užteks ne vienai būsimai valdžiai, tačiau dabar
jau galiu pasidžiaugti, kad nelengvas palikimas nesuskaldė ne tik mūsų frakcijos savivaldybės taryboje,
bet ir nesupriešino su koalicijoje
kartu dirbusiais kitų keturių partijų atstovais. Nesusipykome, neišdavėme vieni kitų, visada sunkiau
ar lengviau, bet rasdavome bendrą
sutarimą ir tai padėjo priimti savivaldybės gyventojams labai svarbius
sprendimus.

jamas gaunančius žmones, dienos
centruose suteikti prieglobstį socialiai remtinų šeimų vaikams, įgyvendinti sveikatinimo projektus.
Bendruomeninė veikla nėra vien
„pasilinksminimas“ už valdiškus
pinigus, kaip vis dar galvojama.
Žmonėms, ypač kaimo, labai svarbu būti kolektyvo dalimi, jausti,
kad palaikomos jų idėjos, turėti
galimybę savo darbu prisidėti prie
bendruomeninės gerovės kūrimo.
Vieniši, vyresnio amžiaus žmonės,
jau išleidę vaikus į gyvenimą, dažnai pasijaučia nereikalingi, praradę
Mūsų prioritetas – stiprios gyvenimo prasmę, dėl to nukenčia
jų savivertė, didėja nepasitenkinibendruomenės
Dažnai savęs klausiu, ko reikia, kad mas aplinka.
nedideliuose miesteliuose, kaimuose gyvenantys žmonės jaustųsi laimingi, dėl didesnės algos nepaliktų namų, savo senų tėvų? Visi mes nykstančioje provincijoje
norime būti reikalingi. Bendruo- labai svarbus pasitenkinimo
menėje kiekvienas galime rasti bū- gyvenimu, prisirišimo prie
dą, kaip save realizuoti. Seniai praėjo laikai, kai kaimais rūpinosi kolū- savo žemės, pasididžiavimo
kiai, bet dar ir dabar daugelis keikia tuo, kas gražu ir istoriškai
sniego nenukasančią, kiemo nenu- svarbu, pojūtis.
šluojančią valdžią. Žmonės jau suprato, jog jie patys turi rodyti inicia- Geras kelias – gyvybiškai
tyvą, rūpintis viešosiomis erdvėmis, svarbus
vaikų žaidimų aikštelių, stadionų, Dabar, kai kaimai dėl mažėjanparkų įrengimu ir priežiūra, ben- čio gyventojų skaičiaus netenka
druomenę telkiančiais renginiais. įprastų infrastruktūros objektų,
Socialdemokratai visada palaikė labai svarbūs tampa keliai. Ten,
bendruomenių projektus, džiau- kur yra geras kelias, retai kur stovi
giasi jų pasiekimais. Vien pernai iš trobos užkaltais langais ir nedarJurbarko rajono biudžeto įvairioms ko kraštovaizdžio griuvėsiais virbendruomeninėms organizacijoms tusios fermos. Net, jei kaime nėra
skirta beveik 67 tūkst. eurų para- mokyklos, ambulatorijos, pašto,
mos. Tie pinigai leido bendruome- žmonės nenukenčia – geru keliu
nėms į savo renginius įtraukti senjo- viską galima greitai pasiekti.
rus, atskirtį patiriančius, mažas paNorėtume, kad visi mūsų kraš-

to gyventojai važinėtų asfaltuotu plentu, tačiau didžioji dalis kelių vis dar yra žvyruoti vieškeliai.
Žvyrkelius sunku prižiūrėti: nėra tiek pinigų, kad galėtum juos
dažnai lyginti, o kai kur net ir tai
jau nebepadeda, nes nebeliko žvyro dangos. Kelias reikalingas kasdien, todėl dėl jų tiek daug diskutuojama.
Neseniai viešojoje erdvėje Jurbarkas buvo linksniuojamas dėl
„į miškus tiesiamo medžiotojų kelio“. Tokie iš piršto laužti pranešimai respublikiniuose leidiniuose
ir interneto žinių portaluose skaudžiai žeidžia kaimų gyventojus.
Žmonės tiesiog pasipiktino neteisybe: kelias tiesiamas ne į miškus ir
ne medžiotojams, nes medžiotojai
su savo galingais visureigiais gali
važinėti ir bekele, o Stakių gyvenvietės, kurioje yra beveik 100 sodybų, gyventojams. Šis kelias 30 km
sutrumpina kelionę į Kauną. Palyginimui, Vertimuose, kurių gyventojai dėl 4 km žvyrkelio į kaimą
nuolat rašo skundus visoms institucijoms, yra 38 sodybos.
Nežinau, kas ir kaip rengė valstybei priklausančių žvyrkelių asfaltavimo planus, bet aišku, kad
Stakių kelias tiesiamas ne medžiotojams, kad ir kokie, neva, jie įtakingi ir svarbūs bebūtų. Pastaraisiais metais dėjome visas įmanomas pastangas, kad būtų išasfaltuoti per gyvenvietes einantys keliai, žmonėms nereikėtų kvėpuoti dulkėmis, nes, žvyrkeliu lekiant
automobiliams, važiuojant traktoriams ir sunkiasvorėms krovininėms mašinoms, viskas – sodai,
daržai, gėlynai, kiemo statiniai,
net namų vidus – nuklojama storu
dulkių sluoksniu. Tai ne tik gadina sveikatą, bet ir apkartina žmonių gyvenimą, temdo nuotaiką.
Gaila, bet Lietuvos automobilių kelių direkcijos savivaldybėms
skiriamas finansavimas nepakankamas išasfaltuoti kaimo žvyrkelius. Šiemet Jurbarko miesto ir seniūnijų kelių ir gatvių naujai statybai ir rekonstravimui skyrėme
daugiau nei 518 tūkst. eurų, o
žvyrkelių priežiūrai – 250 tūkst.
eurų. Sutaupius lėšų, penkių didžiausių seniūnijų žvyrkeliams
prižiūrėti papildomai skyrėme
po 10 tūkst. eurų.

Pokalbiai su kaimų gyventojais,
seniūnų pateikti duomenys, kelių
būklė rodo, kad žvyrkelių priežiūrai reikėtų gerokai daugiau lėšų,
todėl, formuojant biudžetą, nori
nenori teks ieškoti papildomų finansavimo šaltinių. Jei koalicijos
partneriai pritartų, tokiu šaltiniu
galėtų tapti žemės mokestis.

Žmonėms, ypač kaimo, labai
svarbu būti kolektyvo
dalimi, jausti, kad palaikomos
jų idėjos, turėti galimybę
savo darbu prisidėti prie
bendruomeninės gerovės
kūrimo.
Įkvepiančios vietos
iniciatyvos
Tokios savivaldybės kaip Jurbarkas pamažu tampa didžiųjų miestų priemiesčiais. Verslo
nenoras kurtis provincijoje, kur
didžioji dalis laisvos darbo jėgos yra nekvalifikuota, vis dažniau žmones verčia darbo ieškoti
Kaune, važinėti į apskrities centrą – Tauragę. Nėra blogai, kad
darbo jėga tampa vis mobilesnė,
tačiau už savivaldybę atsakingi
politikai siekia išsaugoti gyventojus. Tai nėra lengva, kai vietinėse įmonėse atlyginimai artimi minimaliai mėnesinei algai,
o pagrindinis darbdavys yra rajono biudžetas.
Todėl nykstančioje provincijoje labai svarbus pasitenkinimo
gyvenimu, prisirišimo prie savo
žemės, pasididžiavimo tuo, kas
gražu ir istoriškai svarbu, pojūtis. Jis atsiras tik tuomet, kai kiekviena seniūnija taps išskirtine,
savita, bus matoma, patraukli
gyventi. Labai džiaugiuosi, kad
nemažai mūsų seniūnų suprato
šią užduotį ir kartu su bendruomene jau ėmėsi ją įgyvendinti.
Raudonės seniūnija, išsikėlus
iš pilies mokyklai, panaudojo pilies patalpas kitoms reikmėms:
dabar vienoje gražiausių XVI
a. Lietuvos didikų rezidencijų
vyksta svarbiausi krašto renginiai, pagerbiami labiausiai bendruomenėms nusipelnę žmonės.

Eržvilko seniūnija vienintelė
visame krašte turi geležinkelį,
susijusį su skaudžiausiais praėjusio šimtmečio įvykiais: iš Lybiškių geležinkelio stoties gyvuliniais vagonais tūkstančiai žmonių buvo ištremti į Sibiro platybes. Prieš dvejus metus savivaldybės politikai apsisprendė išgelbėti istorinį stoties pastatą nuo sugriuvimo ir įkurti tremties istorijos muziejų. Eržvilko seniūnas
su bendruomene entuziastingai
ėmėsi šio darbo.
Atrodytų, niekuo neišsiskiriantis Šimkaičių kraštas jau irgi traukia žmones iš visos Lietuvos: Vadžgirio kaimo bendruomenė ėmėsi prižiūrėti ketvirtojo Lietuvos prezidento Jono Žemaičio-Vytauto bunkerį-vadavietę. Verslininkus ir bendruomenę suvienijo nelaimė: vasarą
bunkeris buvo apsemtas, dėl to
kilo nepasitenkinimas ir bendruomenė pati rado sprendimą.
Kartais užtenka vieno žmogaus, kad aplink visi jaustųsi saugiai. Juo gali tapti ir ūkininkas,
ir kultūros darbuotojas, ir mokytojas, svarbu, kad jam rūpėtų
šalia esantys, kad jis nebūtų abejingas kitų skausmui. Kai tokių
žmonių bendruomenėje yra, visi
tampa laimingesni.
Savivaldybė stengiasi, kad seniūnijos galėtų įsigyti daugiau
technikos, kuri padėtų greičiau
nuvalyti kelius, pasiekti žmones,
kuriems reikia pagalbos, palaikyti visuomenei naudingas iniciatyvas. Nors seniūnai yra savivaldybės administracijos vietininkai seniūnijose, skatiname
juos tapti lyderiais, neatsitverti
nuo gyventojų oficialumo šarvais, konsultuotis su bendruomene, priimant sprendimus.
Nesakau, kad viskas pavyksta
ir jau galime džiaugtis rezultatais. Tai sunkus darbas, o žmonės ne iš karto patiki tais, kurie
yra valdžioje. Juo labiau kad ne
viskam galima skirti tiek pinigų,
kiek norėtų bendruomenės ir reikėtų seniūnams. Bet gera pradžia
teikia vilčių, kad išsaugosime savo krašto gyventojus ir leisime
jiems pasijusti tikraisiais šios žemės šeimininkais. Tai ir yra tikroji socialdemokratinė idėja.

Ar žmogaus sveikata ir valstybei yra didžiausias turtas?

> Atkelta iš 5 p.

Negailestinga Lietuvos statistika rodo, kad mūsų visuomenė ne
tik spėriai sensta, bet ir serga. Pagal Europos Sąjungos šalių sveikatos rodiklius, lyderiaujame ligonių skaičiumi ne vienos ligos
skalėje. Namų ūkio išlaidos sveikatos priežiūrai, lyginant su kitomis Europos šalimis, pas mus taip
pat per didelės. Tai dar vienas rodiklis, išryškinantis sveikatos sistemos silpnąsias vietas. Todėl visi sprendimai, susiję su žmogaus
sveikata, turi būti gerai apgalvoti,
pasverta ne tik ekonominė nauda,
bet įvertinti ir socialiniai aspektai,
realūs žmonių poreikiai, paslaugos

pasiekiamumas ir derama ligų prevencija bei jos finansavimas.
Be prevencijos ir sveikos gyvensenos natūralaus atėjimo į šeimas,
sergančiųjų skaičius išliks, tad išliks ir ligoninių lovų poreikis. Ar
neatsitiks taip, kad po vadinamos
„reformos rajonuose“, gydymo lovos bus steigiamos apskričių centruose, o rajonuose liks didesnio
poreikio neturinti slauga ir suprastėjęs medicininis aptarnavimas. Ne tik pilietis turi saugoti
savo sveikatą, bet ir valstybė savo
piliečio sveikatą. Todėl jau dabar
reikia plėsti ambulatorijų tinklą
kaimo vietovėse. Turėtų būti taip:

paslauga suteikiama reikiamoje
vietoje, reikiamu laiku ir reikiamo specialisto.
Nereikia pamiršti, kad, uždarius
rajonines ligonines, žmonės neteks
darbo. Čia tokia regionų „plėtra“.
Juk visi suprantame: nėra darbo
vietų, nėra ir plėtros.
Susidariusi padėtis verta diskusijos. Svarbi visuomenės nuomonė,
nes geriau sustabdyta pertvarka nei
gydymo paslaugų negavęs žmogus.
Siūlau apsvarstyti galimybę:
- tiksliai apibrėžti sąvoką, kas yra
mažoji rajono ligoninė;
- didesnį dėmesį ligoninėse skirti ligonio būklei, o ne ligos kodui,

Sveikatos įstaigų
reformos esmė turi būti
reali pagalba miestų,
rajonų ir kaimų žmonėms,
o ne viešųjų paslaugų
prieinamumo mažinimas.
kaip yra šiuo metu;
- rajonų ligoninėse stiprinti terapiją ir geriatriją. Gydytojų geriatrų
paruošiama nepakankamai, o specialistų poreikis senstančioje visuomenėje yra didelis;

- skatinti pažangių paslaugų teikimo formų plėtrą ir efektyvinti paslaugų ir lėšų pasiskirstymo
gydymui struktūrą;
- gal verta globą ir slaugą rajonuose jungti į vieną sistemą. Slauga ir ilgalaikė globa galėtų būti
kartu su diferencijuota sveikatos
priežiūra.
Turime dar daug neatsakytų
klausimų. Kad užtektų laiko pasitarti su visuomene ir ją išgirsti,
turime nukelti vėlesniam laikui
galutinį rajoninių ligoninių pertvarkos terminą. Valstybei turi
būti svarbūs žmogaus poreikiai,
jo sveikata ir gyvybė.
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Kaip pasirinkti geriausią merą?
padaryta pagal įstatymo raidę.
Juk ir administracijos direktorius sugrąžintas į pareigas todėl,
kad buvo padaryta procedūrinių
pažeidimų. Teismas nesiaiškino
geras direktorius ar ne. Teismo
sprendimas yra akivaizdus priminimas, kad net atleisti iš pareigų darbuotojo Raseinių savivaldybė nesugeba. Tai yra blogai.
Tokią praktiką būtina baigti.

K

aip rinkėjui nepasiklysti
tarp kandidatų į merus,
tų, kurie garsiai siūlosi
ir yra pinigais aptekę, ir tų,
kurie nori nuoširdžiai dirbti, kalbamės su LSDP kandidatu į Raseinių rajono merus
Edmundu Jonyla.

skyrė administracijos direktorių. Žmonės jo neišrinko. Tai
meras jį po eilinio perversmo Raseiniuose į šias pareigas pasiūlė.
Visapusišką pasitikėjimą pareiškė. Tad dabar turėtų ir nors kiek
atsakomybės prisiimti. Meras
negali sirgti politiniu vištakumu, jis privalo atsakingai teik- Tiesioginiai mero rinkimai: ti siūlymus.
daugiau pliusų ar minusų?
- Spragų įstatyme yra. Jas bene akivaizdžiausiai jautė raseiniškiai, kai buvo bandyta nu- Esu savo krašto sūnus
versti tiesiogiai rinktą merą, o ir man ne vis vien, kas
paskui buvo įsivelta į brangiai jame vyksta. Noriu
kainavusius teismus. Tiesioginiai mero rinkimai turėjo atnešti Raseinių kraštą matyti
daugiau stabilumo, bet nesigavo gražesnį, valdžią
taip, kaip norėta. Pats meras taip skaidresnę, o žmones
pat turėtų būti rimtai pasiruošęs laimingesnius.
darbui, diplomatas, turėti panašaus darbo patirties. Tuomet,
net ir esant netobuliems įstaty- Politinę nesantaiką lydi
mams, nebūtų tokios painiavos, teismai, kurie dažniausiai prikokia buvo Raseiniuose.
teisia solidžias sumas iš biudžeto.
- Toji painiava tęsiasi ir šian- Būtent. Manau, kad Tarybos
dien. Štai teismas pripažino ne- nariai privalo atsakyti už priimteisėtu administracijos direk- tus sprendimus, laikytis reglatoriaus Remigijaus Ačo atlei- mento. Kur tuo metu buvo sadimą ir skubos tvarka pasiun- vivaldybės teisininkai? Jie turėtė jį atgal į savivaldybę.
jo viską sužiūrėti, kad neliktų
- Nereikėtų pamiršti, kas pa- jokių abejonių, kad viskas būtų

V. Grybo gatvę būtina pratęsti iki Vaižganto gatvės. Neišgirdo. Ir Vilniaus gatvė – vis buksuoja. Dar Seime dirbau, kai tai
gatvei pinigus gavome, o dabar
aš jau dvejus metus nebe Seimo
narys. Pritariu raseiniškių nuomonei, kad neprotingai susiaurintos miesto gatvės. Matematika paprasta: pinigai tie patys, o
gatvės trečdaliu siauresnės. Daug
didesnį dėmesį reikėtų skirti ke- Kokį biudžetą ras naujas liams, atokiau esančioms gyvenmeras po šitiek savivaldybės vietėms, nesvarbu, ar tai būtų
pralaimėtų teismų?
miesto, ar rajono pakraštys. Juk
- Taigi... Rinkimai gali lemti ir ten žmonės gyvena.
naujos valdančiosios daugumos
atėjimą, naują merą, bet teismų
- Priminkite, ką nuveikėte
priteistos skolos niekur ne- rajono labui, kai buvote Seidings, jas reikės mokėti. Nemok- mo narys.
- Mes kartu su kolega Gintaušiškų, neatsakingų dabartinės
valdžios sprendimų ir kitų ne- tu Mikolaičiu įrodėme, kad būgebėjimų rezultatai liks kaip pa- tina išasfaltuoti kelius Ariogalikimas naujai išrinktiems. Liks la-Paliepiai, Girkalnis-Prameskolos, atsiradusios per ankstes- džiuva, kelią į Lyduvėnus. Iš viso
apie 22 km. Teko rūpintis autoniųjų vadovavimo laikotarpį.
busų stoties statybos klausimais,
- Tokie dalykai vyksta ne tik Ariogalos kultūros namų renosavivaldybėje, bet ir jos įmo- vacija, Raseinių miesto bažnynėse.
čios remontu, Meno mokyklos
- Taip. Kol kas nematau val- renovacijos darbų finansavimu
džios noro, pastangų pagerinti ir kt. Stengiausi, kad kiekvienas
savivaldybės įmonių rodiklius, rinkėjas, užsukęs į mano, Seimo
palengvinti finansinę naštą. Vi- nario, priimamąjį, gautų išsamų
siems žinomas autobusų pirki- atsakymą į jam rūpimą klausimą.
mas: juos pirko brangius, didžiulius, važinėja jie pustuščiai... Ar- Jūsų namuose matau nemaba rajono komunalinis ūkis: tie- žai padėkos raštų, taurių, mesiog akyse prastėjo įmonės finan- dalių. Kokia dabar Jūsų darsinė padėtis, tarsi tyčia norėta botvarkė?
- Ūkininkauju. Esu Socialdeją nustekenti. Sako, reikia kelti
įkainius, bet net neanalizuoja- mokratų partijos Raseinių skyma situacija, kodėl juos reikia riaus pirmininko pavaduotojas,
kelti? Tokių pavyzdžių rastume prezidiumo narys. Dalyvauju
labai daug.
bendruomenių renginiuose. Du
kartus per savaitę lankau stalo
- Ar Jus tenkina, kaip tvarko- teniso klubą, kuriam ir vadovaumi miesto reikalai?
ju. Jau dešimt metų remiu plia- Ne. Net tos gatvės, kurios žinio tinklinio varžybas, kurias
tvarkomos, nesutvarkomos organizuoja Gėluvos bendruoiki galo. Antai, aiškinau, kad menės pirmininkas, socialdemo-

kratas, rajono tarybos narys Jonas Vazgys.
- Jūs esate ir LSDP Raseinių
skyriaus rinkimų štabo vadovas. Su kokia komanda ruošiatės dalyvauti rinkimuose?
- Turime 50 kandidatų, tarp
kurių yra 7 dabartiniai Tarybos
nariai ir daug jaunų, perspektyvių žmonių, įrodžiusių gebėjimą
dirbti komandoje skaidriai ir atsakingai. Reitinguojant, į kiekvieną sąrašo penketuką įtraukiame jaunimo atstovą. Steng-

Nemokšiškų, neatsakingų
dabartinės valdžios
sprendimų ir kitų
negebėjimų rezultatai
liks kaip palikimas naujai
išrinktiems.
simės įtikinti rinkėjus, kad socialdemokratai gali sėkmingai
atstovauti jų interesams Raseinių rajono savivaldybės taryboje.
- Pakeisite dabartinę situaciją? Priėmėte raginimą tapti
kandidatu mero rinkimuose.
- Patikėkit, tikrai netrokštu valdžios. Turiu pragyvenimo
šaltinį. Bet kartu dar turiu jėgų, nemažą bagažą tokio ir panašaus darbo patirties. Be to,
esu savo krašto sūnus ir man ne
vis vien, kas jame vyksta. Noriu
Raseinių kraštą matyti gražesnį,
valdžią skaidresnę, o žmones laimingesnius. Tikiuosi, padedant
žmonėms, pasieksime pokyčių.
Daug vilčių teikia jaunimas, kuris turi idėjų ir ryžto, o patirtį sukaups dirbdamas.
Kalbėjosi Virginijus Kildeikis

Pirmas siūlymas, kaip mažinti skurdą Kaune

Židrūnas Garšva
LSDP narys

K

odėl Kauno mieste mes
remiame verpėjas ir audėjas, batų valytojus ir
kilimų taisytojus? Ar miškininkystė, vežimų remontas ir medalių gamyba yra prioritetinės
smulkaus verslo sritys Kauno
mieste? Turbūt pagalvojote,
kad man pasimaišė protas. Visai ne. Pasižiūrėkime.

Kauno miesto savivaldybė išduoda verslo liudijimus ir nustato jų
kainą. Simbolinis 1 euro mokestis metams taikomas šioms paslaugoms: tekstilės pluoštų paruošimas
ir verpimas; kilimų ir kiliminių gaminių taisymas; gyvulių traukiamų transporto priemonių (!), valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas; statybinės
miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas,
retinimas); medvilninių ir lininių

audinių audimas; knygų, žurnalų
ir laikraščių nuoma; batų valymas;
medalių, medalionų gamyba ir dar
kelios kitos.
Visą „strateginių“ veiklų, kurioms Kauno mieste suteiktos išskirtinės lengvatos, sąrašą galite
rasti Kauno miesto savivaldybės
tinklalapyje.
Verslo liudijimai – vienas iš savivaldybės įrankių skatinti smulkųjį
verslą. Pasitelkiant jį kauniečiams
galime įteikti vadinamąją meškerę: kad jie galėtų dirbti ir užsidirbti, ar bent jau prisidurti prie algos
ar pašalpos.
Kodėl man kilo mintis pasidomėti verslo liudijimais? Neseniai
rašiau apie Lietuvoje skurstančius
vaikus, vienišas mamas ir senolius
(Ž. Garšva. Jūs gyvenate skurde
ir niekam nerūpite), kviesdamas
kauniečius teikti siūlymus Kauno
miesto savivaldybei, dėliojančiai
metų biudžetą.
Džiaugiuosi visų Jūsų reakcija.

Jeigu žmogus nori
užsiimti prekyba Kauno
mieste, jis turi sumokėti
520 eurų per metus.
Pritaikius nuolaidą,
p. Regina, norėdama
parduoti karolius,
turėtų sumokėti daugiau
nei 200 eurų... Iš pensijos.

Noriu pasidalinti p. Reginos laišku:
„Aš gaunu pensiją ir našlės pašalpą (22,46 eur), visos pajamos kartu nesiekia 307 eurų. Mezgu, kuriu papuošalus, švenčių dekoracijas,
kitus rankdarbius. Visi sako, kad
gražu, o realizuoti nėra kur... Dalyvavimas mugėse neįkandamas dėl
didžiulių mokesčių. Jeigu kuriantiems senoliams būtų leidžiama savo kūrinėlius parduoti be patentų
ir mokesčių, neverktume, kad mažos pajamos, o prisidurtume pinigėlių pagal savo sugebėjimus kurti. Kodėl nesuradus patogios vietos tokiai prekybai bent kartą per
mėnesį? Manau ir perkančių būtų
(...). Pagarbiai – Regina, gyvenanti
žemiau skurdo rizikos ribos.“
Puiki mintis. Bet gal pensininkams, kuriems galioja įvairios lengvatos mieste ir verslauti leidžiama su nuolaida? Išties, taikoma
60 proc. nuolaida. Paskaičiuokime, jeigu žmogus nori užsiimti
prekyba Kauno mieste, jis turi su-

mokėti 520 eurų per metus. Pritaikius nuolaidą, p. Regina, norėdama parduoti karolius, turėtų
sumokėti daugiau nei 200 eurų...
Iš pensijos.
Gerbiu verpėjas, audėjas ir medalių gamintojus, tačiau, manau,
kad jeigu reiktų rinktis, savo balsą
atiduočiau pensininkams. Ir neįgaliesiems. Ir vienišoms mamoms.
Ir netgi balsuočiau už tai, kad
nebūtų jokio, net simbolinio mokesčio. Mat nuo 2018 m. nebėra
nustatytos minimalios verslo liudijimo kainos – visa teisė nustatyti kainas perduota savivaldybėms.
Ar tai įmanoma? Pažiūrėsime.
Ketinu šį siūlymą teiki Kauno
miesto savivaldybės tarybai.
O Jūsų prašau: rašykite man zidrunas.garsva@kaunas.lt. Pažadu, kad Jūsų siūlymai pasieks
Kauno miesto tarybos narius ir,
tikiuosi, padės jiems teisingai apsispręsti, balsuojant dėl miesto
reikmių.
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Aušra Zongailienė: „Juk Pagėgiai – mūsų visų!“

22

metus Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijoje Aušra
Zongailienė moko vaikus anglų kalbos. Su vyru Nerijumi
užaugino 3 vaikus. Iš gimtųjų Pagėgių nepabėgo ir nesiruošia to daryti. Geras pavyzdys pastaraisiais metais
sparčiai tuštėjančiame Pagėgių krašte.
- Esate Pagėgių kraštui ištikima daugiavaikės šeimos motina, nestreikuojanti mokytoja...
- Juk Pagėgiai – mūsų visų. Užtenka laiko viskam. Su vyru daugiau negu 20 metų šokame vyresnio amžiaus žmonių šokių kolektyve „Marguva“. Vaikams taip
pat skiepijame meilę savo tėvynei,
tautos tradicijoms, liaudies šokiui.
Dar mokykloje Gabrielė ir Gustavas aktyviai dalyvavo saviveikloje,
savanoriavo vaikų dienos centre.
Gabrielė tarnauja Krašto apsaugos
savanorių pajėgose, Gustavas atliko 9 mėnesių privalomąją pradinę
karo tarnybą.

Mano tikslas – pasiekti,
kad kiekvienas Pagėgiuose
gyvenantis žmogus
išdidžiai sakytų: „Aš
gyvenu Pagėgiuose ir
noriu, kad mano vaikai
gyventų Pagėgiuose.
- Pagėgių kraštas keičiasi, gražėja, tačiau gyventojų vis mažėja. Kodėl?
- Pagal savivaldybių gerovės indeksą, nustatytą Vilniaus politikos analizės instituto, Pagėgių
savivaldybė Lietuvoje – dvylikta

nuo galo. Jos bendras indeksas –
3,5 balo, o panašiose savivaldybėse šis rodiklis siekia net 6 balus.
Ypač žemai įvertintas kokybiško švietimo komponentas. Pagėgiuose nesukuriama naujų darbo
vietų, tad jaunoms šeimoms nėra
galimybės kurtis šiame mieste.
Mažėja sveikatos paslaugų prieinamumas.
Situacijai gerinti reikalingos investicijos, specialios programos.
Savivaldybės meras vienas to nepadarys – reikia centrinės valdžios pagalbos. Žinoma, tai labai
priklauso nuo savivaldybės politikų aktyvaus veikimo ir to, kaip
jie suvokia savo užduotį. Negana
vien padalinti biudžeto pinigus.
Reikia rūpintis naujų darbo vietų
kūrimu. Būtina bandyti paveikti
centrinę valdžią, kad šalis nebūtų
padalinta į dvi Lietuvas: Vilnių ir
likusią dalį.
Esu įsitikinusi, kad teisus mūsų
partijos pirmininkas Gintautas
Paluckas sakydamas, kad „Lietuvai reikia galvoti apie tikrą regionų politiką, apie didesnį savivaldybių savarankiškumą, apie darbo vietų kūrimą. Metas nustoti
kalbėti apie pinigų efektyvumą
ir laikas pradėti galvoti apie vienodas visų Lietuvos žmonių teises ir galimybes“.
- Kodėl Pagėgiuose baigia sunykti verslas?
- Ko mes neturime Pagėgiuose,
kad ateitų užsienio investicijos? Sakysite, dirbančiųjų. Bet paskaičiuokime, kiek jų iš Pagėgių miesto ir
kaimų važiuoja dirbti į Tauragę,
Šilutę, kitur. Kiek emigravo? Kodėl mes negalėtume atsivežti trūkstamų darbuotojų iš aplinkinių vietovių, jeigu sulauktume investuoto-

jų? Neturime ryšių su verslininkais, gąsdino – ryžotės išbandyti jėneieškome investuotojų užsienyje. gas politikoje ir kandidatuoti
tiesioginiuose mero rinkimuo- Pagėgių krašte gyvena nuo- se.
- Jeigu jau atsitiko taip, kad savo
širdūs, ramūs žmonės, tačiau
gimtinėje
gyvename ir jaučiamės
jie bijo atvirai kalbėtis, kritine
taip,
kaip
norėtume, vadinasi,
kuoti...
reikia
pokyčių.
Mano tikslas – pa- Dėl to turėtų susimąstyti ir
siekti,
kad
kiekvienas
Pagėgiuose
Pagėgių valdžia. Gal čia toks valgyvenantis
žmogus
išdidžiai
sadymo rezultatas?

G

imtinė – Pagėgiai, vaikystės metai pralėkė
Natkiškiuose, baigė Pagėgių vidurinę mokyklą. Studijavo Klaipėdos, Vilniaus
ir Kauno universitetuose.
Čia įgijo edukologės, anglų
kalbos mokytojos, viešojo
administravimo specialistės diplomus. Zongailų
šeima susilaukė trijų vaikų:
vyriausioji dukra Gabrielė šiemet baigė Kauno
Vytauto Didžiojo universitetą, įgijo politikos mokslų
bakalauro laipsnį, sūnus
Gustavas Vilniaus kolegijoje studijuoja tarptautinį
verslą, jauniausias sūnus
Emilis mokosi pradinėje
mokykloje.

Socialdemokratų partijos Pagėgių skyrius Algimanto Mackaus gimnazijos anglų
kalbos mokytoją Aušrą Zongailienę iškėlė kandidate į Pagėgių savivaldybės merus.

- Gal pastebėjote, kokie nesutarimai kamuoja Pagėgių savivaldybę, dėl ko kaunamasi,
pykstamasi?
- Mano nuomone, dėl noro neprarasti valdžios, galios, įtakos.
Deja, pamirštama, jog visiems
savivaldybės gyventojams norisi
geresnio, teisingesnio, turtingesnio gyvenimo.

kytų: „Aš gyvenu Pagėgiuose ir
noriu, kad mano vaikai gyventų
Pagėgiuose“.

- Į tai gali vesti kelias, kuriuo
eina gausus būrys bendraminčių, bendražygių.
- Taip, ir jie neburiami, žadant
postus, pareigas. Jeigu taip „susipirksi“ bendražygius, jie bus šalia iki pirmo posūkio. Natūralu,
- Įvairūs skandalai jūsų neiš- kad vyksta rinkimai, keičiasi vie-

Kas trukdo vietos bendruomenei
dalyvauti savivaldoje?
Kęstutis Vilkauskas
Lietuvos savivaldybių seniūnų
asociacijos prezidentas

D

ėl seniūnijų veiklos kyla daug diskusijų tiek
tarp politikų, tiek tarp
vietos valdžios atstovų. Taip
yra dėl to, kad seniūnijos vis
dar neturi tinkamos vietos savivaldoje, yra priklausomos
nuo savivaldybių atstovų požiūrio į seniūnijų savarankiškumą.

Savivaldybės institucijos ir viešojo administravimo įstaigos yra
nutolusios nuo vietos bendruomenės ir nėra pajėgios užtikrinti spartaus ir tinkamo gyventojų
viešųjų reikalų tvarkymo. Todėl,
siekiant išplėsti Europos vietos
savivaldos chartijoje ir Viešojo
administravimo įstatyme įtvirtinto subsidiarumo principo taikymo galimybes vietos savivaldo-

je – seniūnijose, 2007 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino „Vidinės savivaldybių decentralizacijos koncepciją“ (Žin.,
2007, Nr. 35-1281), kuria savivaldybėms suteikė galimybę taikyti įvairias vidinės savivaldybių
decentralizacijos formas, tokias

kaip dekoncentravimas ar delegavimas.
Dekoncentravimas reiškia, kad
savivaldybės administracija įgaliojimus perduoda žemesniam
hierarchiniam lygiui priklausantiems pavaldiems savivaldybės administracijos padaliniams,
paprastai struktūriniams teritoriniams padaliniams, t. y. seniūnijoms (vertikalusis dekoncentravimas).
Delegavimu mažinama centralizacija, kai savivaldybės Taryba
viešojo administravimo įgaliojimus perduoda tiesiogiai nepavaldiems subjektams. Koncepcijoje
yra nurodoma, kad decentralizacija lemia didesnį vietos valdžios
institucijų veiksmingumą ir atsakingumą, jaučiamas jos teigiamas
poveikis vietinei plėtrai ir demokratijos principų įtvirtinimui, o
tai reiškia, kad didelėje savivaldybėje vidinis decentralizavimas

ir dekoncentravimas gali paskatinti bendruomenės narius aktyviau dalyvauti vietos valdyme.
Koncepcijoje akcentuojamos šios
spręstinos problemos: ūkinio ir finansinio savarankiškumo stoka,
nevienodas seniūnijų savarankiškumo laipsnis, seniūnijų funkcijų išplėtimas. Koncepcijoje numatytos seniūnijų ir seniūnų veiklos
tobulinimo kryptys, perduodant
daugiau funkcijų seniūnijoms ir
suteikiant diskreciją veikti. Savivaldybių vidine decentralizacija
siekiama priartinti prie žmonių
administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą, suteikti seniūnijoms
platesnius įgaliojimus veikti, stiprinti seniūnijų vaidmenį vietos
savivaldoje.
Seniūnijų formos:
Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad seniūnijos gali būti
dviejų formų: filialai ir biudžetinės įstaigos.
Šiandien savivaldybėse nėra nė
vienos seniūnijos-biudžetinės įstaigos.

tos politikai, savivaldybių vadovai. Biudžetinės įstaigos vadovas, darbuotojas neturėtų drebėti, kad nauja valdžia išvarys iš
darbo, kitaip kenks. Iš to ir kyla
baimė, apie kurią ką tik kalbėjome. Mes renkame valdžią. Mes
patikime jai vadovauti, rūpintis
mūsų geresniu gyvenimu. Už
tai mokame atlyginimą. Už gerą darbą gerbiame ir net „ačiū“
viešai pasakome.
- Pasirinkote socialdemokratus. Kodėl juos, o ne kitą partiją?
- Socialdemokratų partiją pasirinkau, nes augau šeimoje, kuri
puoselėja šios partijos vertybes.
Šios partijos prioritetas – žmogus, jo išsilavinimas, sveikata ir
socialinė gerovė.
- Kas jums priimtiniau: kritikuoti ir pulti politinius oponentus ar ieškoti bendraminčių, bendražygių, kad kartu
būtų galima kuo daugiau nuveikti?
- Mes, Pagėgių socialdemokratai, į rinkimus eisime santūriai,
nekritikuodami, nepuldami politinių oponentų, nežadėdami
postų savo partijos bičiuliams.
Ir nesvarbu, ar po rinkimų būsime opozicijoje, ar valdančiojoje koalicijoje, mes sieksime, kad
bet kurios veiklos srities, – švietimo, kultūros, sveikatos, socialinių ir kitų viešųjų paslaugų,
savivaldos, – darbuotojams būtų sudarytos sąlygos gerai atlikti savo darbą, kad pagėgiškių atlyginimai nebūtų mažiausi Lietuvoje.
Kalbėjosi Stasė Skutulienė

Dėl seniūnų tiesioginių
rinkimų:
Kandidatai į seniūnų pareigas turi
atitikti valstybės tarnautojo kvalifikacinius reikalavimus.
Į pareigas seniūną priima 7 narių
komisija, kurios sudėtyje yra 3 ar 4
seniūnaičiai. Taigi, gyventojų balsas taip pat lemia, kas bus paskirtas seniūnu. Seniūnams nustatyta
5 metų kadencija.
Tiesiogiai renkant seniūną, negalima užtikrinti kvalifikacijos reikalavimų, be to, tiesiogiai rinktas seniūnas jau taptų politiku, kiltų atskaitomybės klausimas. Kalbant
apie tiesioginius seniūnų rinkimus,
vienintelis racionalus pasirinkimas
būtų antrosios pakopos savivalda.
Jau praėjo dešimtmetis, bet savivaldybių vidinės decentralizacijos
koncepcija neįgyvendinta.
Lietuva neturi teisės aktu patvirtintos ilgalaikės vietos savivaldos
plėtros strategijos, nėra apsisprendusi dėl savivaldos vietos mūsų valstybės sąrangoje. Keičiantis politinei
situacijai, nėra tęstinumo ir aiškumo, kuria kryptimi turėtų plėtotis
Lietuvos vietos savivalda.
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Diskusija

Kas bijo moterų lyderystės?

Margarita Jankauskaitė
LSDP narė, Lygių galimybių
plėtros centro ekspertė

M

oterų lyderystės klausimas išlieka opiausiųjų sąraše. Per 20052015 m. Lietuvos Lyčių lygybės indekso rodikliai galios srityje smuko nuo 37,3 iš 100 galimų iki 36,6 taško (remiantis
Lyčių lygybės indeksu).
Perteklinis vyrų atstovavimas,
priimant sprendimus politikos,
ekonomikos ir socialinėje srityse, bado akis: ministrų kabinete
nėra nei vienos moters; nacionalinių olimpinių sporto organizacijų
aukščiausio lygio sprendimų priėmimo organuose, didžiųjų bendrovių valdybose, stebėtojų tarybose ar
direktorių valdybose ir centrinio
banko valdyboje vyrų yra 9-5 kartus daugiau (atitinkamai 89,6 proc.,
85,2 proc. ir 80 proc.); Seime, savivaldybių tarybose ir valstybinio
transliuotojo valdyboje – 3 kartus
daugiau (atitinkamai 76,2 proc.,
75,4 proc., 72,2 proc.), o moksliniams tyrimams finansavimą skirstančių organizacijų valdybose –
dvigubai daugiau vyrų nei moterų, t. y. 67,9 proc. (remiantis Lyčių
lygybės indeksu). Tokia dispropor-

cija pažeidžia lygių galimybių, nešališko valdymo principus ir stabdo visuomenės pažangą.
Vienas iš būdų atstatyti lyčių
pusiausvyrą yra kvotos. Užsienio
valstybių patirtis rodo, kad ši demokratiškame kontekste taikoma
priemonė atneša tvarių rezultatų
(Statistical note on gender balance
in corporate boardrooms: current
situation and trends. EIGE. 2018).
Nepaisant to, Lietuvoje kvotų idėja sulaukia aršaus pasipriešinimo ir
ne tik (konservatyvių) vyrų gretose. Ieškant paaiškinimo visuomenės inertiškumo kaltinti neverta.
Žmonės priešinasi ne pokyčiams,
bet realiai arba įsivaizduojamai
netekčiai, su kuria sieja permainą
(Heifetz R., Grashow A., Linsky
M., Laurie D.L. Trumpas įvadas į
adaptyvią lyderystę. Vilniaus universitetas, 2017). Ką bijoma „prarasti“, stiprėjant moterų lyderystei?
Stabtelkime ties pačia lyderystės
samprata, kuri veikia ir priimamų
sprendimų kokybę, ir dalyvavimą,
priimant sprendimus. Lyderystės
ir valdžios, galios, įtakos sąvokos
dažnai painiojamos, nors nėra tapačios. Vadžią turinčiojo (ir vadinamo lyderiu) vaidmuo siejamas su
vadovavimu, apsauga ir tvarka – savybėmis, kurios mūsų visuomenėje
vis dar laikomos „vyriškomis“. Iš jo
tikimasi vizijos, grupės saugumo ir
stabilumo (ten pat), laukiama, nurodant judėjimo kryptį, sutelkiant
sekėjus ir nustatant jų funkcijas.
Vadovavimo gal ir pakaktų, jei
visos problemos būtų techninio
pobūdžio, o jų sprendimo sėkmę
laiduotų patirtis. Tačiau dinamiš-

ka visuomenės raida nuolat kelia
adaptacinio pobūdžio iššūkius,
kuriuos sprendžiant tenka palikti komforto zoną ir žengti į nepažįstamas erdves. Žmonių telkimas sudėtingų problemų sprendimui ir pokyčiams reikalauja kitokių strateginių gebėjimų ir kitokios
– adaptacinės – lyderystės. Nauji
jos deriniai ir variacijos padeda organizacijoms sudėtingomis aplinkybėmis klestėti, o ne regresuoti ar
sunykti (ten pat).
Žmonių grupės priimti sprendimai (jei paisoma demokratijos,
atvirumo, įtraukties) visuomet būna išmintingesni nei vieno, kad ir
protingiausio eksperto. Pavienis
vadovas neturi gebėjimo pajusti
visų pokyčių ir suteikti jiems prasmę. Todėl atsakomybę, hierarchiją
ir formalią valdžią svarbu paskirstyti taip, kad rastųsi vietos kolekty-

viniam intelektui. Kad gimtų naujos idėjos, būtina pasitelkti žmonių tapatybėse ir patirtyse slypinčią įvairovę, bet laikantis vadovavimu grįstos lyderystės, tai lengviau
pasakyti, nei padaryti. Išgirsti „kitokius“ ir mokytis iš jų – pastangų reikalaujantis darbas, nes esame linkę bendrauti su panašiais į
save. Tačiau ignoruodami patirčių
ir požiūrių skirtumus, rizikuojame
veikti „aklai“: nepastebėti subtilių,
bet reikšmingų kintančios realybės
aspektų (ten pat).
Išlikti sparčių permainų laikais
(jau nekalbant apie klestėjimą) padės ne galios demonstravimas, o
lanksčiai į pokyčius reaguojanti lyderystė. Ji turėtų būti suprantama
ir siejama ne su asmeniu (koks iškilus šis bebūtų), o veiksmu – gebėjimu atsitraukti nuo rampų šviesos,
susitelkti į problemą, mobilizuoti
jos sprendimu suinteresuotas grupes, skatinti jų dialogą ir įgalinti
paprastai nutildomus balsus: bū-

Vyrai eina vadovaujamas pareigas:
Nacionalinių olimpinių sporto organizacijų 89,6%
aukščiausio lygio sprendimų priėmimo organuose
Didžiųjų bendrovių valdybose, stebėtojų
tarybose ar direktorių valdybose

85.2%

Centrinio banko valdyboje 80%
seime 76.2%
Savivaldybių tarybose 75.4%
Valstybinio transliuotojo valdyboje 72.2%
Moksliniams tyrimams finansavimą 67.9%
skirstančių organizacijų valdybose

Jubiliejiniais metais – dovana visiems kairiesiems
Lukas Vaigauskas
LSDP narys
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019-ieji ypatingi socialdemokratams – minime
Stepono Kairio 140-ąsias
gimimo metines ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP)
įstatų įregistravimo jau atkurtoje Lietuvoje šimtmetį.
Politologo dr. Liutauro Gudžinsko teigimu, minint šias sukaktis,
Gintaro Mitrulevičiaus knyga „Lietuvos socialdemokratijos ideologinė-politinė raida 1914–1919 metais“ yra ypatinga dovana ne tik
LSDP, bet ir visiems kairiajai politinei minčiai prijaučiantiems žmonėms.
Viename pirmųjų šiais metais socialdemokratų organizuotų renginių – „Kairiųjų vaidmuo kuriant
Lietuvą” – buvo pristatyta minėta
G. Mitrulevičiaus knyga. Diskusijoje apie knygą dalyvavo knygos autorius, dr. Jolanta Bielskienė, dr. Andrius Grodis, prof. Arvydas Guogis, istorikas ir diplomatas Vytautas
Petras Plečkaitis, dr. Algis Povilas
Kasperavičius.
Partijos pirmininkas Gintautas
Paluckas, sveikindamas autorių,
priminė, jog esame pralaimėję vieną didžiausių istorinio naratyvo for-

mavimo kovų: „Praėjusiais metais,
man nusistebėjus, kodėl Signatarų
namų balkonėlyje yra tik dešinieji,
paklausus kada, įvertinus valstybingumo raidą tam tikrais šalies laikotarpiais, ten stovės ir kairieji, gavau
atsakymą, jog tada, kai bus verti. Istoriniai faktai rodo, jog kairieji yra
verti ten būti, bet būtent politinės
interpretacijos ir istorinių momentų politizavimas lemia tai, kad ten
mūsų nėra.“
Šią knygą pagrįstai galime vadinti
pirmuoju tokio masto veikalu, skirtu lietuviškosios socialdemokratijos
raidai apžvelgti. Viena svarbiausių
knygoje aptariamų temų – Stepono
Kairio ir lietuvių socialdemokratų
vaidmuo, kuriant Lietuvos valstybingumą. G. Mitrulevičiaus teigimu, būtent S. Kairys, keletą dešimtmečių buvęs vienas iš svarbiausių, o
vėliau ir neginčijamas, socialdemokratų lyderis, atstovavo LSDP įvairiose lietuvių visuomeninėse, politi-

nės organizacijose, siekiančiose Lietuvos valstybingumo.
Tačiau knyga ne tik apie S. Kairio asmenybę. Paraleliai vaizduojama lietuviškosios socialdemokratijos politinė-ideologinė raida iki
Pirmojo pasaulinio karo ir tarptautinis socialdemokratijos raidos politinis kontekstas iki XX a. pirmo
ketvirčio pabaigos. Pirmojo pasaulinio karo metais socialdemokratija
patyrė didžiausią krizę – rusiškojo
bolševizmo iššūkį. Nemažai socialdemokratų pasekė bolševikais, taip
atsisakydami socialdemokratų vardo. Kaip pažymi G. Mitrulevičius:
„Priimdami bolševizmo nuostatas,
jie nustojo būti socialdemokratais.“
Tai buvo įtvirtinta ir Komunistų
internacionalo dokumentuose: partijos, norėdamos įstoti į Komunistų internacionalą, turėjo panaikinti žodį „socialdemokratija“ savo pavadinimuose.
Diplomatas, istorikas V. P. Pleč-

tent jie gali pasiūlyti saliamoniškų
sprendimų.
Prisitaikymo prie kintančios realybės sklandumą lemia ir lyderių
įvairovė: dėl tapatybės, socializacijos ypatumų skirtingai matome
problemas ir skirtingai dėliojame prioritetus. Todėl užuot reiškę nepasitenkinimą ar abejones
priemonėmis, kurių tikslas didinti lyčių pusiausvyrą valdybose, tarybose, komitetuose ar sąrašuose,
siekime nuoseklaus jų įgyvendinimo. Šio balanso reikia ne „žvaigždžių“ paradui prezidiumuose, o
tam, kad rastųsi galimybė priimti
įvairiapusiškai išdiskutuotus, didesnę visuomenės dalį įtraukiančius, geriau poreikius atspindinčius ir demokratiškus sprendimus.
Moterų lyderystės reikia ne statistikai ar ambicijoms tenkinti, o
gyvybingumo stiprinimui, todėl
liaukimės bijoję to, kas laiduoja
prisitaikymo prie pokyčių ir klestėjimo sėkmę.

kaitis pastebėjo, jog knygoje nurodoma, kad socialdemokratai ilgą
laiką neturėjo vieno lyderio: iki Pirmojo pasaulinio karo pirmininkas
nebuvo renkamas, partijai vadovavo keletas asmenų. Kai kurie iš jų
– Kairys, Janulaitis, Venslauskas,
Purėnas, Čepinskis – priklausė ir
masonų organizacijos Kauno ložei „Lietuva“.
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas A. Grodis, kalbėdamas apie kairiųjų nebuvimą Signatarų namuose, priminė, jog socialdemokratai yra internacionalistai ir tradiciškai jiems nacionaliniai
interesai buvo tik viena iš sudedamųjų politinio paveikslo dalių, bet
to meto LSDP pirma tvarkė nacionalinius reikalus: „Socialdemokratai prisidėjo prie nepriklausomybės
paskelbimo, bet paskui nudreifavo
į tarptautinius vandenis, o tai yra
būdinga internacionalistams. Įdomi situacija: nepriklausomybės idėja LSDP buvo gyva ir būtent kairieji pasisakė už nepriklausomybę
Lietuvos Taryboje, kai dešinieji į
tai žiūrėjo atsargiau“.
Socialinių mokslų daktarė J.
Bielskienė atkreipė dėmesį į socialdemokratų požiūrio į kapitalizmą
skirtumus. Tai senas ginčas tarp
dviejų socialdemokratų teoretikų –
Karlo Kautskio ir Eduardo Bernš-

teino. E. Bernšteinas teigė, kad su
kapitalizmu reikia „tvarkytis gražiai“, o K. Kautskis laikėsi negatyvaus požiūrio į kapitalizmą.
Pasak J. Bielskienės, Vakarų Europoje įsitvirtino nuosaikiojo požiūrio į kapitalizmą atstovai ir tai
lėmė fašistinių jėgų iškilimą XX a.
3-4 dešimtmečiuose.
„Tą patį matome ir šiandien: kol
socialdemokratai bandė gražiai
tvarkytis su kapitalizmu, patys buvo kooptuojami neoliberalizmo,
taip ėmė kilti ultradešinieji, nes socialdemokratai, pataikaudami kapitalui, apleido darbininkų interesų
gynimą ir paliko juos pažeidžiamus
ir neatsparius ultradešiniųjų vilionėms,“ – teigė J. Bielskienė.
Mykolo Romerio universiteto
profesorius A. Guogis teigė, kad
socialdemokratai sprendžia daug
sudėtingesnį uždavinį nei dešinieji: pasak A. Guogio, pastarieji rūpinasi tik ekonomika, kai kairieji
ir ekonomika, ir socialiniu teisingumu. „Tai yra žymiai sudėtingiau
ir laiko, ir požiūrio aspektu“, – sako profesorius.
Apibendrindamas diskusiją, G.
Mitrulevičius nubrėžė liniją tarp
praeities ir dabarties: „Kai Vakarų
socialdemokratija atsisakė vadovautis marksizmu, ji savotiškai užsikodavo, jog po kelių dešimtmečių ją
ištiks ta ideologinė tapatybės krizė, kuri ją ištinka dabar.“
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Saulius Stripeika: „Egzistavo tik Skvernelio
nuomonė, kitos būti negalėjo“
Tomas Bilevičius
LSDP komunikacijos skyriaus
specialistas

S

u socialine neteisybe
susidūręs dar vaikystėje, ilgametis Valstybės
sienos apsaugos tarnybos
vadovas, socialdemokratas,
generolas Saulius Stripeika
„Socialdemokrato” laikraščiui papasakojo ir kitą, retai
nušviečiamą, savo gyvenimo pusę. Nors laiko šeimai
trūko, bet ginti tėvynę buvo
didi pareiga.
Tiesa, pasak pašnekovo, dabartinių valdančiųjų „policinės valstybės” sąvoka nėra laužta iš piršto: jo pažintis su S. Skverneliu šią
grėsmę signalizavo anksčiau. Apie
tai – atvirame interviu.

- Generole, Jūsų gyvenimas
skirtas teisėsaugai, įvairūs atminimo ženklai, apdovanojimai.
Ar visą gyvenimą siekėte dirbti
būtent šioje srityje?
- Kad noriu dirbti teisėsaugos
srityje supratau po to, kai du metus atitarnavau sovietinėje armijoje. Nepaisant visko, ten pamatyta
drausmė ir vidaus tvarka man patiko. Didžiausią įtaką mano pasirinkimui turėjo 1991 m. sausio
13-osios įvykiai. Pajaučiau, kas yra
Lietuva ir ėmiau galvoti, kaip galiu ją apginti. Jau tada žinojau, kad
noriu būti pasieniečiu. Iš pradžių
manęs nepriėmė. Tuomet nuėjau
į policiją, išsiuntė mokytis į Klaipėdą ir pradėjau dirbti kriminalinėje policijoje.
Įdomus tas gyvenimas: praėjo trys metai ir aš gavau pasiūlymą vadovauti pasienio tarnybos
Būtingės kelio postui. Vėliau tapau užkardos vadu, po to Šiau-

lių rinktinės pavaduotoju, vadu,
Klaipėdos rinktinės vadu. Kur tėvynė kvietė, ten ir važiavau. Paskui atvažiavau į Vilnių ir ten nuo
2005 iki 2010 metų teko garbė
vadovauti visos Lietuvos pasieniečiams.
- Minėjote, kad Jūsų gyvenime reikšmingos įtakos turėjo
1991 m. sausio 13 d. įvykiai, papasakokite daugiau.
- Artėjant sausio 13-osios įvykiams, vyko vienas iš okupacines
valdžios šalininkų („Jedinstvo“)

mitingų prie Seimo. Tuo metu mokiausi Kūno kultūros institute, aktyviai sportavau. Ieškojo stiprių vyrų
saugoti Seimą, paskambino, pakvietė. Pamenu, nekilo jokių klausimų:
sėdom į žigulius ir važiavom.
Bet ypač mane paveikė kariuomenės draugo žūtis. Jis mirė sausio 13ąją, gindamas Tėvynę. Tada pajutau,
kad iš manęs bando atimti ne tik Lietuvą, bet ir viską, kas artima. Ėmiau
galvoti, kas yra valstybė ir supratau,
kad mes visi esame Lietuva. Tai mane motyvavo dirbti teisėsaugos srityje ir kiekvieną dieną prisidėti prie
šalies gynybos.

- Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?
- Laisvalaikiu mėgstu žvejoti, žaisti
tenisą ir medituoti. Esu teniso klubo
„Excellence” prezidentas. Anksčiau
medžiodavau, bet noras praėjo, kai
porą kartų pagailo žvėries. Supratau, kad atimu gyvybę, nuo to laiko
nustojau medžioti.
- Visada buvote ir esate užimtas
žmogus, ar pakanka laiko šeimai?
- Turiu dvi dukras: viena jų studentė, kita – jau dirba, savarankiška. Mažoji krypsta į meną, studijuoja Dailės akademijoje, o vyresnioji mokslus baigė Londone ir grįžo į
Lietuvą. Dabar dirba privačioje medicinos įstaigoje ir specializuojasi natūropatijos srityje. Man įdomi ši sritis, juokaudamas dukrai sakiau, kad
būsiu pirmasis jos klientas.
O šeimai laiko visada trūko, bet
stengiausi viską suderinti. Kai esi vadovas, 17 valandą negali atsistoti ir,
palikęs viską, išeiti. Nemažai laiko
praleisdavau ne Lietuvoje, komandiruotėse. Teko daug važinėti į Gruziją, atstovauti Lietuvai Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūroje
„Frontex“ ir kt. Žinoma, kad šeima
dėl to buvo nuskriausta. Bet jei galėčiau grįžti atgal, nemanau, kad kažką keisčiau.
- 2005 m.
tapote Valstybės sienos
apsaugos tarnybos vadu.
Kaip, Lietuvai
tapus Europos
Sąjungos nare,
kito pasienio
apsauga?
- Kai įstojome į Europos
Sąjungą, gavome didžiulę ES
paramą pasieniui ir, be jokios abejonės, tai kartu
buvo ir didelė atsakomybė: siekdami
apsaugoti išorines ES sienas, statėme
užkardas, pirkome sraigtasparnius,
laivus. Keturis kartus vyko tiksliniai ir du kartus papildomi ES patikrinimai nustatyti, kaip esame pasirengę išorinių sienų apsaugai. Išvada
buvo tokia: esame pavyzdys kitoms
ES šalims. Man vadovaujant pasieniečiams, Lietuva įstojo į Šengeno
zoną. Nemažai turėjome padaryti,
kad tai pasiekti.
Didelis skaudulys buvo Kalinin-

grado sritis, pasienyje klestinti kontrabanda. Būdavo net mokinių, kurie naktimis nešdavo kontrabandą,
o dieną klasėse miegodavo. Pasitaikydavo, kad, bėgdami nuo pasieniečių, vaikai nesuvaldydavo mašinų.
Visą laiką būdavo neramu dėl savo darbuotojų: juk jie dirbo pavojingomis sąlygomis. Tarnyboje tuo
metu buvo apie 5000 žmonių. Vėliau tarnyba buvo pertvarkyta, valstybės sienas reikėjo atidaryti ir nebereikėjo tiek apsaugos.
Ne visados radome bendrą kalbą
su politikais, kurie tarnybos pertvarką norėjo atlikti greitai, o tai
reiškia – visus atleisti. Dažnai jie
pamiršdavo, kad žmogus atėjo tarnauti Lietuvai, ginti savo šalį. Pavyzdžiui, pasieniečiui, kuris tarnybai atidavė 16-18 metų ir kuriam
iki pensijos liko pora metų, valdžia tuomet sakė: „eik kur nori“.
Aš laikiausi savo: leiskime žmogui
sulaukti pensijos ir ramiai išeiti,
bet į šį prašymą nebuvo įsiklausyta.
Su politikais ginčijomės ir dėl kareivių ir pasieniečių atlyginimų žymių skirtumų. Man atrodė, kad su
valstybę saugančiais asmenimis turėtų būti elgiamasi vienodai.
- Kokios grėsmės tuo metu buvo eliminuotos, kokios naujos atsirado?
- Atsivėrus sienoms, iš Vakarų
Europos per Lenkiją ėmė vežti vogtus automobilius, iš Skandinavijos
– laivų variklius. Nepaisant to, kad
nebegalėjome stabdyti kiekvieno
automobilio ir tikrinti, rinkome
statistiką, stebėjome situaciją. O ji
buvo tokia: veždavo ir narkotikus,
ir langų valiklį, kurį perdirbdavo į
alkoholį ir daug kitų dalykų. Prieš
atsidarant sienoms, buvo lengviau
kontroliuoti kontrabandą, bet ir po
to tvarkėmės su iškilusiais iššūkiais.
Mano požiūris į korupciją yra labai griežtas. Aišku, būdavo skaudžių momentų, būdavo, kad kas
nors paima kyšį, bet visada aiškindavome pasieniečiams: „nedarykite to”. Pasitaikydavo, kad kas nors
paima kyšį, kolegos sako: „kvailys,
kam prisipažinai“, o ne „kvailys,
kam ėmei“. Tuo metu buvo toks
mąstymas, ir dabar dar pasitaiko
taip mąstančių. Bet aš visada buvau principingas ir griežtas šiuo
klausimu.
- 2005 m. Jūs ir dabartinis
premjeras S. Skvernelis baigėte
teisės studijas Romerio universitete. Ar čia ir prasidėjo Jūsų pažintis? Kaip vertinate šios Vyriausybės darbą?
- Magistro darbą gynėmės tą pačią dieną, o artimiau susipažinome,
kai vadovavau Pasienio tarnybai, o
jis buvo Policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Būdavo Rumšiškėse vyksta šventė, autostrada
kemšasi, skambina S. Skvernelis ir
prašo pagalbos: nori, kad su sraigtasparniu apžiūrėtume teritoriją.
Mes gaudavome didesnę ES paramą, mums finansiškai būdavo lengviau, padėdavome kolegoms.

Saulius Stripeika

Vėliau S. Skvernelis kilo karjeros
laiptais ir darėsi vis sunkiau su juo
susikalbėti. Egzistuodavo tik viena nuomonė – Sauliaus, kitokios
būti negalėjo.
Vienu metu imta siekti pakelti
darbo užmokestį policijos pareigūnams, likusias penkias statutines organizacijas paliekant nuošalyje. Ėmėme konfliktuoti su generaliniu komisaru. Nepritarėme,
kad atlyginimai būtų pakelti tik
vienos institucijos darbuotojams.
Tuo baigėsi mūsų draugystė, manau, pyktį Saulius laiko iki dabar.
Pastaruoju metu prie mūsų prisijungė 4 buvę teisėsaugos sistemos
institucijų vadovai. Jie nepritaria
policinės valstybės kūrimui, todėl
renkasi Socialdemokratų partiją.
Mane gąsdina valdančiųjų politika: priešiškumas, nuolatinis kitos nuomonės menkinimas, dvigubi standartai. Tai ryškūs policinės valstybės bruožai.
Atėjęs į valdžią, S. Skvernelis socialdemokratus įvardijo kaip blogį
ir pareiškė, kad tuos žmones reikia
iš visur išvaryti, – tai mane šokiravo. Pagrindinis valdančiųjų argumentas buvo toks, kad, neva, nemažai socialdemokratų dirba viešajame sektoriuje. Socialdemokratų partija yra didžiausia Lietuvoje,
mūsų gretose yra daug kompetentingų ir politika, viešuoju gyvenimu besidominčių žmonių, kurie,
dirbdami viešajame sektoriuje, prisideda prie mūsų valstybės gerovės
kūrimo.
Tenka apgailestauti, kad tam tikrais atvejais žmonės neteko darbo dėl to, kad priklauso partijai.
Demokratinėje valstybėje taip būti negali.
Aš mėgstu diskutuoti ir ginti savo poziciją. Suprantu, kad ne visada
būnu teisus, bet
juk diskusijose
ir gimsta tiesa.
- Kaip nusprendėte ateiti į politiką,
kodėl pasirinkote būtent socialdemokratus?
- Esu vidaus
tarnybos generolų klubo iniciatorius, jame
veikiame jau 10

metų. Be to, vadovauju LSDP Vilniaus miesto skyriaus Algirdo grupei. Generolo laipsnį man suteikė
a. a. Algirdas Mykolas Brazauskas,
jis man buvo autoritetas. Teniso
klube, kuriame žaidžiu, daug mūsų partiečių. Žinojau, kad aplink
saviškiai, bet, kol tarnyba neleido,
socialdemokratas buvau tik širdyje ir gyvenimo būdu.
Man nuo mažens nepatiko supanti nelygybė: kai skriaudžia silpnesnį, kai kažkas puikuojasi savo
turtais. Mokykloje visada užstodavau silpnesnį.
Man nesuvokiama, kaip nutiko
taip, kad valstybės reikalus tvarko
verslo atstovai, kurie daro įtaką politikams ir jų sprendimams, rinkimams, visam valstybės gyvenimui.
O ką daryti paprastiems žmonėms, kai jų problemos valdantiesiems nerūpi? Gyvenime mačiau
daug socialinės ir ekonominės nelygybės. Žmonėms reikalingas mūsų, socialdemokratų, dėmesys.
- Dalyvaujate rinkimuose Vilniaus rajone. Be tradicinių politinių jėgų rinkimuose dalyvauja
ir įvairūs rinkimų komitetai. Kodėl rajono gyventojai savo problemas spręsti turėtų patikėti socialdemokratams?
- Mes atsinaujinome, esame stipresni, didelė jėga, galime pakeisti
Lietuvą. Atsisukame į atskirtį, nelygybę patiriančius žmones ir siekiame spręsti jų problemos. Dabar
aktyviai kylantys visuomeniniai
rinkimų komitetai – tai trumpalaikis žaidimas, vienadienių lyderių
noras gauti rampų šviesų, negebėjimas brandžiai dalyvauti politinės
partijos veikloje, čia imti atstovauti
gyventojams.
Politinės partijos turi struktūrą,
jos užtikrina veiklos tęstinumą,
kaupia patirtį ir kompetencijas. Jose sprendimai yra priimami demokratiškai, atstovaujant žmones, dalyvaujančius organizacijos veikloje.
- Socialdemokratai praėjusiais
metais sutarė dėl Socialdemokratinės vizijos Lietuvai. Kokia Jūsų
vizija mūsų šaliai?
- Turime mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti išvykusių lietuvių
grįžimą į mūsų šalį, sudaryti jiems
tinkamas sąlygas gyventi ir dirbti
Lietuvoje. Svarbiausia, kad žmogus
Lietuvoje jaustųsi oriai, kad jam nebūtų gėda dėl savo valstybės. Mes
tvirti, principingi ir gerai žinome,
kaip spręsti gyventojų problemas.
Tai ir įrodysime.
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