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GEROVĖS VALSTYBĖ –
TARP SVAJONĖS IR
REALYBĖS
Monika ČIULDYTĖ-KAČERGINSKIENĖ

Jeigu vyktų populiariausios
praėjusiais metais viešojoje erdvėje vartotos sąvokos
rinkimai, regis, per daug nesuklystume, sakydami, kad
tai yra gerovės valstybės
konceptas.
Šiais konceptualiais įvardijimais tiek daug ir taip
plačiai žongliravo politikai, visuomenininkai, žiniasklaidos atstovai ir eiliniai piliečiai, kad ima darytis neramu, jog jie netrukus taps, o gal jau ir tapo, perdėm
nuvalkioti, išdėvėti ir nebe tokie reikšmingi, kokie, iš
tiesų, yra ar turėtų būti.
Čia svarbiausia ne tik įsisąmoninta šių prasmingų
žodžių reikšmė, bet ir atkaklus siekis, kad kiekvieną
ištartą žodį lydėtų veiksmas.
Baigiantis 2019-iesiems, kurie buvo ypač turiningi politiniais įvykiais ir pasižymėjo rinkimų gausa,
Socialdemokratų partija organizavo konferenciją
„Gerovės valstybė socialinėje Europoje – socialdemokratinė vizija“, kurios metu politikai kartu su ekonomistais mėgino atsakyti į klausimą, kas gi, iš tiesų,
ta gerovės valstybė yra, kodėl mums jos reikia ir ką
daryti, kad galiausiai pavyktų ją sukurti.
Gerovės valstybės modeliai
Kalbant apskritai, „gerovė“ yra generalizuojamos
perspektyvos sąvoka, nors tuo pačiu, žvelgiant iš
konkretaus asmens buvimo, tai drauge, yra įasmeninta sąvoka, individualus žmogaus pasirinkimas.
Lietuvių kalboje žodis „gerovė“ aiškinamas kaip
„geras buvimas“: „gerovėje gyvena – viso ko turi“
(J. Jablonskis). Remiantis Oksfordo žodynu, pirminė angliško termino welfare (vert. gerovė) reikšmė
yra asmens bendra sveikata, laimė ir saugumas, tačiau tuo pačiu šis žodis suprantamas ir vartojamas
kaip praktinė ar finansinė vyriausybės pagalba žmo-

Justinas Argustas:
„Kai „soc“ ir „dem“ gąsdino“

nėms, arba dar trumpiau – tiesiog kaip „socialinė apsauga“.
Mokslininkai pateikia skirtingus gerovės
valstybės apibrėžimus ir galimus modelius,
tačiau iš esmės gerovės valstybę galime suvokti kaip tam tikrą valstybės teikiamų paslaugų savo piliečiams visumą, kuria siekiama
užtikrinti tų piliečių gerovę.
Šiandien bene geriausiai žinoma Gøsta
Esping-Andersen pateikta gerovės valstybių tipologija. Autorius išskyrė tris ga-
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limus gerovės valstybės modelius – liberalųjį, konservatyvųjį-korporatyvinį ir socialdemokratinį. Liberaliojo gerovės valstybės modelio šalimis G. Esping-Andersen
laiko anglosaksų šalis, tokias kaip D. Britanija ir JAV. Konservatyvusis-korporatyvinis
modelis, pasak autoriaus, egzistuoja kontinentinėje Europoje, pavyzdžiui, Vokietijoje,
Prancūzijoje, o socialdemokratinis – Šiaurės Europos šalyse.
Kaip ir galima numanyti iš pavadinimo,
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mažiausiai valstybė į piliečių gerovės užtikrinimą yra įsijungusi liberaliojo gerovės
valstybės modelio šalyse, kuriose yra stipriai pasikliaujama rinkos reguliavimo mechanizmu, o socialinės programos yra neišplėtotos ir minimalios.
Konservatyviojo-korporatyvinio gerovės modelio valstybėse nemenkas dėmesys skiriamas socialinei politikai ir socialinių piliečių teisių užtikrinimui, tačiau visa
tai neatskiriamai susiejama su darbo rinkos >2 p.
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augybę Lietuvai svarbių
sukakčių, jubiliejų ir asmenybių atminimo klausimus vis garsiau lydi politizuotos diskusijos apie tai, ką
užmiršti, ką prisiminti. Reiškinys, apėmęs Vengriją, Lenkiją, Ukrainą ir kitas šalis, neaplenkia ir Lietuvos.
„Galbūt Signatarų namų garsiajame balkone ateityje kalbantį matysime ne vien dešiniųjų atstovą“, – sakydamas kalbą
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro Stepono
Kairio 140-osioms gimimo metinėms atminti renginyje atsargiai pasvarstė LSDP pirmininkas
Gintautas Paluckas.
„Ne dešinysis šneka, o Atkuriamojo Seimo pirmininkas“, –
ūmai replikavo Signatarų namų
vadovė.
„Kairiųjų ketvertui“, – Biržiškai, Kairiui, Narutavičiui ir Vileišiui, – vietos didžiajame pasakojime apie Vasario 16 d. Aktą
kol kas nėra. Tiems, kurie protestavo prieš daugumos tuometės tarybos narių valią susieti
Lietuvos nepriklausomybę tvirtais ryšiais su Vokietijos imperija; tiems, kurių nuopelnas – dabartinis Akto tekstas, dar teks
laukti savo meto.
Praėjusiais metais Lietuvos
viešojoje erdvėje garsiausiai
skambėjo ne demokratų, o priešingai – nedemokratų pavardės.
Svarstybos dėl Noreikos-Generolo Vėtros ar Lietuvių aktyvistų
fronto (LAF) veikėjo Škirpos ir kitų parodė, kad istorija su trenksmu sugrįžta.
Atrodo, jau patys LAF veikėjai, 1941 m. atsišaukimuose raginę atskirti Lietuvą nuo žydų, po
kurio laiko susiprato, ką padarė
ir, rašydami prisiminimus, sudarinėdami dokumentų rinkinius,
tuos baisiausius dokumentus
balino, švarino, kupiūravo.
Antai tas pats Škirpa, savo
knygoje cituodamas „Lietuvai
išlaisvinti nurodymus“, sakinius
apie planuojamą žydų likimą
išbraukė. Praleisti visi nurodymai, ištisi sakiniai, raginantys
imtis antižydiškų veiksmų karo
atveju. Žinoma, kad dokumentai kupiūruoti, autorius nepažymėjo.
Neatsitiktinai iš „Lietuvai išlaisvinti nurodymų“ „dingo“ tokios vietos kaip: „Artėjant išsilaisvinimo valandai iš sovietinio ir žydijos išnaudojimo […]
reikia Lietuvoje sukelti tokią
tvankią prieš žydus atmosferą,
kad nei vienas žydas nedrįstų
net minties prileisti, kad nepriklausomoje Lietuvoje jie turėtų
bent minimalių teisių bei bendrai gyvenimo galimybių.“ Parašas – Lietuvos aktyvistų frontas, Berlynas. 1941 metų kovo
mėnesio 24 diena (Dokumentas LVIII).
Tikrovę švarino ne tik Škirpa.
Antai Ambrazevičius-Brazaitis, Lietuvos Laikinosios Vyriausybės vadovas, savo knygoje

Justinas
ARGUSTAS,

LSDP komunikacijos
skyriaus vadovas

„Vienui Vieni“ „pabalino“ Laikinosios Vyriausybės atsišaukimą į tautą. Jau tada nenorėta
pripažinti nemalonių istorijos
aspektų. Žinoma, išbraukti visi
sakiniai, pagarbiai minintys vokiečių kariuomenę, Hitlerį, nacionalsocializmą.
2019 metus lydėjusios diskusijos dėl šių ir kitų veikėjų atminimo Vilniaus viešosiose erdvėse puoselėjimo išryškino kairiųjų ir dešiniųjų stovyklas. Susidarė įspūdis, kad daliai dešiniųjų politikų, kažkada pavadinus
minėtus veikėjus „didvyriais“,
garsiai pripažinti, kad lietuviai
buvo ne vien aukos, mažų mažiausiai, vis dar sunku.
Taip, diskusijų apie praeitį
politizavimas nėra naujas reiškinys. Tai, kas jau kuris laikas
vyksta Lietuvoje, o pastaruoju
metu įgauna pagreitį, galima
pamatyti ir Kaczyńskio Lenkijoje arba Orbano Vengrijoje. Ten
einama dar toliau.
Štai Duda, Lenkijos prezidentas, iš Prinstono universiteto istoriko Gross‘o yra pagrasinęs
atimti ir Lenkijos įteiktą apdovanojimą. Mat Gross‘as viename tekste svarstė, kad Antrojo pasaulinio karo metu lenkai
nužudė daugiau žydų nei nacių. Gross‘ą apklausinėjo prokurorai, pasigirdo raginimų jį
teisti už lenkų tautos išdavystę.
Transliuojant garsųjį filmą
„Ida“ per nacionalinę Lenkijos
televiziją, prieš tai buvo rodytas 12 min. specialus įrašas. Keli kritikai išsijuosę aiškino apie
filme vaizduojamus „netikslumus“. Į politinį kovos lauką pateko ir Antrojo pasaulinio karo
muziejus Gdanske. Iš naujojo
muziejaus direktoriaus pareikalauta muziejaus ekspoziciją
labiau fokusuoti į būtent lenkų
kančias.
O Vengrijos premjeras Orbanas, kurio vykdoma politika garsiai žavisi kai kurie mūsų
dešinieji, tiesiai šviesiai skelbia
„naują erą“, čia pat pabrėždamas, kad era – tai kur kas daugiau nei politinė sistema. 2018
m. jis viešai suformulavo ir užduotį, kurią, sakytume, nuosekliai įgyvendina: politinę sistemą paversti tos naujos kultūrinės eros dalimi.
Pakeisti santykį su praeitimi bandoma tokiais būdais,
kaip, pavyzdžiui, 600 tūkst. eurų parama muzikos festivaliui,
kur tarp skirtingų kūrinių būtų
transliuojami klipai, primenantys garsiąsias Orbano kalbas
1989 m. Taip bandoma skiepyti
nuostatą, kad būtent tam žmogui tauta turi būti dėkinga už
pergalę prieš komunizmą.
Visa tai, žinoma, vadinama
patriotizmu. Bet toks patriotizmas, bandant sugrąžinti kitokią
istoriją nei buvo, nevertas nieko, mat atribotas nuo tiesos.
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mechanizmų funkcionavimo sėkmingumu, nepakankamai dėmesio skiriant perskirstymo užduočiai. Richard Titmuss šį
modelį dar vadino pramonės pasiekimų
modeliu, nes jis labiausiai priklauso nuo
ekonomikos sėkmės.
Be jokios abejonės, labiausiai išplėtota ir išvystyta yra socialdemokratinio
tipo, dar kitaip tariant, perskirstomojo
modelio gerovės valstybė. Šio modelio
šalys pasižymi gerai išvystyta perskirstomąja socialinės apsaugos sistema. Valstybė čia prisiima didžiausią atsakomybę,
užtikrindama kiekvieno piliečio gerovę
ir vienodai aukštus gyvenimo standartus visiems.
Profesorius Arvydas Guogis atkreipia
dėmesį į tai, kad šalia trijų pagrindinių gerovės valstybės modelių egzistuoja ir du
išvestiniai – vienas būdingas Pietų Europos šalims, o kitas – Rytų ir Centrinės Europos valstybėms. Bendras šių modelių
bruožas yra klientelizmas, kai „atskiros,
spaudimą valdžiai galinčios daryti grupės išsikovoja sau palankesnes sąlygas ir
užima privilegijuotą padėtį kitų gyventojų atžvilgiu“.
Pasak profesoriaus, šiandieninę Lietuvą galima vertinti tik kaip minimalią postkomunistinę korporatyvinio-klientelistinio tipo gerovės valstybę, iš lėto dreifuojančią į liberalų tipą: „Toks tipas generuoja marginalines grupes, generuoja socialinę atskirtį. (...) Tik Rytų ir Centrinėje Europoje tebeegzistuoja šalys, kurios dar
neišvystytas gerovės valstybes jau nori
keisti surogatinėmis „gerovės visuomenėmis“, kurios faktiškai suteikia gerovę
tik saujelėms išrinktųjų ir iš tikrųjų rimčiau nenori bei nesiekia, kad išaugtų vidutinis sluoksnis, o marginalai išeitų iš
socialinės atskirties“.
Lietuva – paradoksų šalis
Kodėl šiandien svarbu kalbėti būtent
apie socialdemokratinio tipo gerovės
valstybę, atsisakant pritemptų spekuliacijų šia tema? Pirmiausia todėl, kad emigracijos, skurdo ir socialinės atskirties
mastai mūsų šalyje yra vieni didžiausių
Europos Sąjungoje, o mūsų piliečių pasitenkinimas gyvenimu yra vienas žemiausių Bendrijoje.
Keletas skaičių iliustracijai. Remiantis
Eurostat duomenimis, 2018 m. bendrą
pajamų nelygybę atspindintis Gini indeksas Lietuvoje buvo 36,9 balai iš 100
galimų (kur 0 balų reiškia visišką lygybę,
o 100 – visišką nelygybę). Didesnė pajamų nelygybė 2018 m. buvo tik Bulgarijoje. Reikia pastebėti ir tai, kad 2012 m. šis

indeksas Lietuvoje buvo 32 balai ir nuo
tada jis auga.
Kitas iškalbingas rodiklis – skurdo ir
socialinės atskirties indeksas. Nepaisant
įvairių Vyriausybės strategijų ir ES finansuojamų programų, 2018 m. net trečdaliui Lietuvos gyventojų (28,3 %) grėsė
skurdas ir socialinė atskirtis. Deja, ir čia
Lietuva buvo tarp pirmaujančių valstybių ES ir rikiavosi į vieną eilę su tokiomis
šalimis kaip Rumunija ar Bulgarija.
Kaip pastebi profesorius Boguslavas
Gruževskis, nors pagal skurdą ir nelygybę mes esame vienoje iš blogiausių vietų ES, pagal ekonomikos augimo tempą,
tarp visų EBPO valstybių, esame lyderiai
– mūsų ekonominio augimo tempas vienas iš sparčiausių. Žmonėms natūraliai
kyla klausimas, ką mūsų valdžios institucijos daro ne taip? Kodėl mūsų šalyje
tokia didelė nelygybė ir skurdas, jeigu
vystomės ir ekonomika auga?
Atsakymą sufleruoja neretai siekiamybe laikomas Šiaurės Europos šalių gerovės valstybės modelio pavyzdys. Jau pačiame gerovės valstybės modelio pavadinime, – redistribucinis arba perskirstomasis, – užkoduota gerovės dalinimosi
idėja, kuri, deja, kol kas Lietuvoje dar nėra išpildyta. Akivaizdu, kad gerovė mūsų
šalyje sukuriama, bet tik daliai gyventojų,
nepasidalinant jos su likusiais.
Kaip pastebi profesorius B. Gruževskis,
„mes paprasčiausiai nemokame pasidalinti, nemokame kurti gerovės visiems“.
Ką daryti?
Pirmiausia, apie ką nuolat kalba socialdemokratai, būtina teisinga ir sąžininga mokesčių sistema. Dabar didžiausią mokesčių naštą šalyje neša vidutines,
mažas ir labai mažas pajamas gaunantys šalies gyventojai, kai dideles ir labai
dideles pajamas gaunantieji į biudžetą
suneša santykinai mažai. Tokia situacija,
pasak LSDP pirmininko Gintauto Palucko, susidaro todėl, kad didžioji dideles ir
labai dideles pajamas gaunančių žmonių pajamų dalis yra ne iš atlyginimo, o
iš turto, pelno, palūkanų ir kt., o čia jau
vyrauja mokesčių įvairovė, išimtys, išlygos, lengvatos ir t. t.
Socialdemokratų pozicija šiuo klausimu yra aiški: norėdami gyventi geriau, visi į mūsų bendrą biudžetą turime sunešti savo dalį, pagal gaunamas pajamas iš
skirtingų šaltinių, solidariai, nes tik tokiu
atveju galime rasti lėšų, reikalingų užtikrinti kokybiškas ir pakankamas viešąsias
paslaugas.
Pavyzdžiui, išlaidos, skiriamos socia-

linei apsaugai, mūsų šalyje vienos mažiausių ES: 2017 m. jos tesudarė 11,2 %
nuo BVP, kai Prancūzijoje – 24,3 %,
Suomijoje – 24, 9 %, Danijoje – 22, 4 %
(Eurostat duomenys). Ir čia ne tik prioritetų, bet ir lėšų trūkumo klausimas.
Kaip pastebi G. Paluckas, „mes turime
per sutelktas pastangas didinti valstybės galimybes, kurios yra mūsų visų indėlis į biudžetą“.
2018 M. TREČDALIUI LIETUVOS
GYVENTOJŲ

28,3 %

GRĖSĖ SKURDAS IR SOCIALINĖ
ATSKIRTIS.

Kita vertus, kaip ne kartą yra pastebėjęs LSDP pirmininkas, gerovės valstybė
– ne vien teisinga ir sąžininga mokesčių
sistema. Svarbu ne tik solidariai sunešti,
bet ir sugebėti teisingai paskirstyti. Pakankamos investicijos į viešąjį sektorių
– švietimą, sveikatos apsaugą, socialines paslaugas, kultūrą – būtina sąlyga
gerovės valstybei sukurti. Pavyzdžiui,
švietimo sistema turi būti sutvarkyta
taip, kad kiekvienam Lietuvos vaikui,
nesvarbu, gyvena jis didmiestyje ar regione, būtų užtikrintos vienodos ir lygios galimybės gauti kokybišką nemokamą ugdymą.
Socialdemokratų požiūriu, tik solidarumas ir visų mūsų bendras siekis užtikrinti lygias starto galimybes kiekvienam gali padėti sukurti visuomenę, kurioje niekas nesijaus atstumtas ar paliktas „už borto“.
Lietuva Europoje
Būdami išties didelės ir unikalios bendrijos – Europos Sąjungos (ES) nariais,
mes negalime įsivaizduoti savo gyvenimo, atsieto nuo to, kas vyksta Europoje. Nors sukurta išskirtinai kaip ekonominė bendrija, ilgainiui ES ėjo vis gilesnės ir glaudesnės integracijos keliu,
kol, galiausiai, šalia ekonominės tapo ir
politine/ideologine sąjunga.
Šiandien ES nebeįsivaizduojama be
tokių bendrai koordinuojamų sektorinės politikos sričių kaip užsienio reikalai, žemės ūkis, aplinkos apsauga, transportas ir energetika, teisingumas, jaunimo politika ir pan. Šiame ES bendrai
koordinuojamų politikų kontekste ypatingas dėmesys skiriamas užimtumo ir

socialinės politikos sričiai, siekiant ES
šalių demokratiniams procesams suteikti labiau tvirtą socialinį pagrindą.
2017 m. lapkričio 17 d. priimtas Europos socialinių teisių ramsčio tekstas, kurį bendrai pasirašė Europos Parlamentas (EP), Taryba ir Komisija. Kaip
sako EP narė Vilija Blinkevičiūtė, „ES socialinė politika – vienintelė, kuri įvardinta ramsčiu, t. y. svarbiausia ES politika“ ir pažymi, kad visiškai pritaria, socialinių teisių ramsčio iniciatorių teiginiui, jog „šiuolaikinė socialinė politika
turėtų būti grindžiama investicijomis į
žmogiškąjį kapitalą, pagrįstomis lygiomis galimybėmis, apsauga nuo socialinės rizikos, veiksmingomis socialinės
apsaugos sistemomis ir paskatomis dalyvauti darbo rinkoje“.
Įvertindami darbo jėgos judėjimą ES
(apie 17 mln. ES piliečių gyvena ir dirba kitose šalyse) ir to sukuriamus iššūkius, matydami didžiulį skurstančiųjų
skaičių Europoje (2018 m. 21,7 % ES
gyventojų – 109 mln. žmonių – patyrė skurdo ir socialinės atskirties riziką)
ir ganėtinai aukštą nedarbo lygį (2019
m. euro zonos valstybėse – 7,5 %), taip
pat atsižvelgdami į išsivystymo netolygumus ir skirtumus tarp ES regionų,
turime ypatingą dėmesį skirti ES socialinių teisių ramsčio stiprinimui (Eurostat duomenys). Tik bendra ES socialinė politika gali padėti užtikrinti geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas europiečiams ir kiekvienam iš mūsų – sąžiningesnę ir geriau veikiančią darbo rinką
ir efektyvią socialinės gerovės sistemą.
Savo ruožtu minėtoje konferencijoje V. Blinkevičiūtė atkreipia dėmesį, kad
per dvejus metus nuo Europos socialinių teisių ramsčio deklaracijos atsiradimo, priimta nemažai konkrečių sprendimų: dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo
sąlygų ES, dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos, dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, dėl paslaugų ir gaminių didesnio prieinamumo neįgaliesiems, dėl
vaikų skurdo mažinimo ir kt.
Tačiau tai tik kelio pradžia. Kaip pastebi V. Blinkevičiūtė, būtina užtikrinti,
kad darbai dėl ES socialinės politikos
koordinavimo ir socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo būtų tęsiami. Pasak
europarlamentarės, „rudenį derybose
tarp ES institucijų ir valstybių narių vadovų neapgynus 2021-2027 m. ES biudžeto, kuriame numatytos didesnės investicijos į socialinę sritį, apie gerovės
Europą ir apie Lietuvos gerovės valstybę kalbėti bus sunku“.
Ekologinis dėmuo
Ekonomikos augimas neatsiejamas
nuo klimato kaitos problemų sprendimo. Šiandien visame pasaulyje juntamas klimato kaitos poveikis ir prognozuojama, kad ateityje jis tik stiprės, o
tai atneš rimtų padarinių mūsų visuomenei ir ekonomikai. Jungtinės Tautos
įspėja, kad mums liko 12 metų sumažinti globalinį atšilimą – jeigu nieko
nedarysime, pokyčiai bus negrįžtami.
Tiek Europos, tiek Lietuvos socialdemokratai didelį dėmesį skiria žaliajai politikai, be kurios negalime įsivaizduoti sveikos, darnios ir solidarios visuomenės, kuri yra būtina ir privaloma
sąlyga gerovės valstybei kurti.
Kaip pastebi Europos Parlamento
narys Juozas Olekas, šiandien ypatingą dėmesį turime skirti ekologiniam
solidarumui ir ekologiniam progresui.
Pasak europarlamentaro, be ekologinių problemų sprendimo mes negalėsime išgyventi: „socialinis vystymasis turi būti ir ekologinis vystymasis.
Tam reikia lėšų ir laiko. Tam turime pasiruošti ir aiškiai deklaruoti, kad mums
ne vis vien. Jeigu norime sukurti gerovės valstybę, turime garantuoti ir ekologinę saugą“.
Žaliosios politikos nauda visokeriopa: tai ne tik švari aplinka ir geresnė

oro kokybė, sveikesnė visuomenė ir
mažesnės išlaidos sveikatos apsaugai,
didesnis kiekvienos valstybės energetinis saugumas, bet ir didžiulis ekonominis potencialas, leidžiantis mažinti
nelygybę, lengviau įveikti ekonomines krizes ir pan. Pavyzdžiu, ES institucijos yra paskaičiavusios, kad, laiku
investavus į mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenę ir ekonomiką, iki 2020 m. jau buvo galima sukurti iki 1,5 mln. papildomų darbo vietų ir sutaupyti šimtus milijardų eurų.
Daugiau galių savivaldai
Šiandien neretai galime išgirsti, kad
Lietuvoje dalyvaujamoji demokratija
yra labai silpna, pilietinė visuomenė
pasyvi, visuomeninės, nevyriausybinės organizacijos, profesinės sąjungos menkai įsitraukusios į valstybei
svarbių sprendimų priėmimo procesą.
Gerovės valstybė sunkiai įsivaizduojama be aktyvaus piliečių dalyvavimo
visose viešojo gyvenimo sferose, tačiau kartais mes susiduriame ne su valios ar noro veikti, bet galimybių kažką daryti stoka.

Išlaidos, skiriamos socialinei
apsaugai, mūsų šalyje vienos
mažiausių ES. 2017 m.:
Lietuvoje

Prancūzijoje

11,2% 24,3%
nuo BVP

nuo BVP

Suomijoje

Danijoje

24,9% 22,4%
nuo BVP

Politika 3
Kai „soc“ ir „dem“ gąsdino
Justinas ARGUSTAS

S

lapti susitikimai su Sąjūdžio veikėjais naktimis,
ilgi pokalbiai ligoninėje su būsimuoju partijos pirmininku, svarstybos apie Lietuvos
ateitį ir pogrindiniame Strazdelio universitete Vilniuje, ir Maskvoje. Visa tai vedė į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP)
atkūrimą 1989-aisiais.

„Draugą“ keitė „bičiulis“
Tiesa, tuolaik reikėjo galvoti ir kaip
partijai pragyventi. Albinas Bagdonas,
atsakydamas į klausimą, iš kur partija
gaudavo paramos, kaip bendravo su
kairiaisiais išeivijoje, papasakojo apie
išvyką į Čikagą.

tent skandinaviškąja socialdemokratija, ypatingai Švedijos, paveikė tėvo vizitai į užsienį.
„Tas, kas yra mano prisiminimuose,
maždaug skamba taip: Švedija tikrai
buvo tame diskurse labai ryški. Buvome
Švedijoje, kai man buvo 16 m. Man ji neatrodė labai „madinga“... Bet tėtis po to
dar daug kartų lankėsi, žinojo geriau. Tai
jam buvo tam tikras idealas“, – teigė ji.

„Susitikau su Jonu Valaičiu ir kitais
socialdemokratais. Jie mus parėmė finansiškai. Mano pareigos iniciatyvinėje grupėje buvo kuklios – iždininko. (...)
Kai nuvažiavau ten, davė mums 500 JAV
dolerių. Kadangi reikėjo grįžti per Maskvą, pinigus tikrino, nupirkome vaizdo
kamerą ir parvažiavę aukcione pardavinėjome. Žmonės ir patys sumetė asmeninius pinigus, iš savų ir t. t.“, – vardijo A. Bagdonas.

Nors žodžiai, prasidedantys
„soc“ ir „dem“, tvirtino į diskusiją
susirinkę LSDP atkūrėjai, tuo metu daug ką gąsdino, 1989-aisiais
gegužę partijos atkūrimo šalininkai suformavo iniciatyvinę grupę
ir paskelbė, kad LSDP atkuriama.
Lemtingi susitikimai
Vytenis Andriukaitis pasakojo,
kad diskusijos bendraminčių būreliuose apie tai, kas atsitiktų, jei
Lietuva būtų nepriklausoma, prasidėjo dar 8-ajame XX a. dešimtmetyje. Kalbėta apie galimą valstiečių
liaudininkų, socialdemokratų ir demokratų partijų kūrimą. Tuo metu,
pasak Dobilo Kirvelio, apie Lietuvos
ateitį diskutavo ir aspirantai – tik ne
Vilniuje, o Maskvoje.
1988-1989 m. daugelio žmonių,
svarstančių apie galimą partijos kūrimą, keliai susikirto.
Su būsimais LSDP nariais, pavyzdžiui, D. Kirveliu, Albinu Bagdonu ir
Juozu Šatu, priminė V. Andriukaitis,
tuomet jį suvedė istorikas Antanas
Kulakauskas. Vėliau prisidėjo kiti,
žinomi Sąjūdžio žmonės. O štai su
pirmuoju atkurtos LSDP pirmininku Kazimieru Antanavičiumi pirmasis susitikimas įvyko ligoninėje.

nuo BVP

Pasak prof. B. Gruževskio, viena iš
Lietuvos klestėjimui būtinų sąlygų yra
savivaldos stiprinimas. Ir kalba čia eina ne tik apie tradicinę savivaldą, bet
apie savivaldą visur, visame viešajame sektoriuje, tose pačiose mokyklose, ligoninėse.
Tačiau ne visada subsidiarumo principas, kuriuo siekiama, kad sprendimai
būtų priimami kuo arčiau piliečių, yra
efektyviai įgyvendinamas. Valstybė
ne visada noriai deleguoja dalį savo
funkcijų mažesniems, lokalesniems
valdžios vienetams. Ir šiandien Lietuvoje mes neretai galime išgirsti, ypač
iš savivaldybių merų, kad labai trūksta pasitikėjimo savivalda, savivaldybėms nesuteikiama sprendimų priėmimo teisė, todėl negalime pamatyti rezultatų.
Kaip pastebi Lietuvos savivaldybių
asociacijos prezidentas Mindaugas
Sinkevičius, „šiandien savivalda yra palikta likimo valiai, yra prašytojo ir pastumdėlio vaidmenyje, o jos galimybės
veikti ir turėti finansinį savarankiškumą yra labai apribotos“.
Europos Tarybos vietos ir regionų
valdžios kongresas rekomenduoja Lietuvai didinti savivaldybių teises ir įgaliojimus, skatinti piliečių dalyvavimą
sprendimų priėmimo procesuose.
Didesnė decentralizacija ir aktyvesnis vietos bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir atskirų piliečių įsitraukimas į politinių sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą gali efektyviai prisidėti prie regionų plėtros ir
darnaus bei tvaraus valstybės augimo.
Tai reiškia, kad valstybės gerovės
kūrimo procese turi dalyvauti kiekvienas, vienodai su kitais pasidalindamas tiek tenkančią naštą, tiek gaunamą naudą.

tro komiteto narį – taip atkuriamajame
LSDP suvažiavime buvo pademonstruotas tradicijos tęstinumas.
Diskusijoje dalyvavusi K. Antanavičiaus dukra Rasa Antanavičiūtė minėjo, kad partijos atkūrimo idėja buvo paskatinta konteksto. O susidomėjimą bū-

„Drįsau jį aplankyti ir kalbinti,
kad atsisuktų į socialdemokratiją.
(...) Antras buvo Kazimieras Uoka –
jį irgi pasikviečiau į Santariškių ligoninę. Pasišnekėjome su D. Kirveliu,
jis sako, kad reikia prikalbinti Aloyzą
Sakalą. Pamenu, kaip mes su K. Antanavičiumi slapta, naktį išsikvietėme Aloyzą ir ėmėme su juo kalbėti. (...) Taip po truputį buvo prisikalbinta ta garsių pavardžių puokštė“,
– pasakojo V. Andriukaitis.
Savo ruožtu D. Kirvelis pasakojo, kad 1989 m., nusprendus atkurti LSDP, neatsitiktinai surado Alfonsą Jakubėną, tarpukario LSDP Cen-

Sąjūdžio nepasitenkinimas
Tiesa, daug ką žodis „socialdemokratija“ tuomet atbaidydavo. Štai Juozas Šatas, kalbėdamas apie Sąjūdžio santykį
su atkuriama LSDP, pabrėžė, kad sąjūdiečiai nebuvo „ypatingai patenkinti“.
„Tada jau pradėjo telktis dešiniųjų pažiūrų sąjūdiečiai, kuriems svetimas buvo
ir „soc“, ir „dem“. Mus kvietė kai kuriuos
jungtis prie kitų partijų. Tačiau man socialdemokratija buvo nesvetima nuo
maždaug 12-13 metų, kuomet į tėviškę
atvažiuodavo mano dėdė, eilinis Stepono Kairio socdemų partijos narys“, – prisiminė J. Šatas.
Kai kurie nuo partijos gręžėsi dėl žodžio dalies „soc“. „Tuolaik susipažinau
su Petru Vaitiekūnu. (...) Klausia, gal būsi partinis? Po to perspėja: aš už demokratiją, bet be „soc“. Atsakiau, kad aš esu
„soc“, taip ir baigėsi mūsų kontaktai“, –
pasakojo D. Kirvelis.
V. Andriukaitis irgi sakė, kad buvo
daug ginčų, ar reikia „demokratinio socializmo“ terminą įrašyti į partijos programą. „Kai tik pamini žodį „socializmas“
, mykimas didžiausias... Bet mums pavyko perlaužti ir grąžinti socialdemokratų
partijos pavadinimą ir demokratinį socializmą į apyvartą“, – džiaugėsi jis.
Tuo metu, pasak Antano Kripavičiaus,
kuomet Sąjūdis įsisiūbavo, nutarta rizikuoti, taigi baimės LSDP atkūrėjų gretose nebuvo: „Po pirmojo Sąjūdžio, kuris buvo stiprus emocijų dopingas visai
Lietuvai, žmonės atsigavo, išlaisvėjo. Baimės jausmo nebuvo. (...) Gyventi tarybiniame įšale tam žmogui, kuriam įdomu
politika ir sąžiningi valstybės valdymo
reikalai, buvo neįmanoma.“

Beje, jis atskleidė, kad tai, kaip dabar
vienas į kitą kreipiasi LSDP nariai – jo sumanymas. „Vienintelis nuopelnas, kad
per atkuriamąją konferenciją pasiūliau
vadintis „bičiuliais“, žodis „draugas“ jau
buvo naudotas“, – paaiškino jis.
LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas
akcentavo, kad vienas iš tuometės LSDP
skiriamųjų bruožų buvo tarptautiškumas ir progresyvumas ir linkėjo partiečiams nebijoti būti drąsesniais.
„To laiko socialdemokratija buvo neįsivaizduojama izoliuota, lokali ir uždaryta Lietuvoje. Keičiasi Lietuva, turi keistis Europa, turi keistis pasaulis.
Sklaidant to laiko dokumentus matosi
labai daug tarptautiškumo. Buvo ir labai daug progresyvumo bei pažangos
kalbant apie žmogaus teises, mokesčių
sistemas. Mane nustebino faktas, kad,
pavyzdžiui, progresinių mokesčių sistema, apibrėžta viename iš „Socialdemokrato“ straipsnių, kalba apie 8 lygių
progresinius mokesčius su viršutiniu tarifu 50 proc. Labai progresyvu. Šiandien
mes apie tai nedrįstame kalbėti“, – pastebėjo G. Paluckas.

Irmanto Gelūno nuotraukos

4 Interviu

Rasa Budbergytė:
„Laikas išeiti iš komforto zonos“

Irmanto Gelūno nuotr.

kai augant, biudžetininkams duoti pažadai ar net raštiški įsipareigojimai vis dar
nukeliami ateičiai.
Mokytojai, dėstytojai, medikai, ugniagesiai neapsikentę protestuoja ar grasina streikais, o Vyriausybė, pridalinusi pažadų, jų įgyvendinimą, rodos, ketina nukelti ir perduoti naujam Seimui
ir Vyriausybei.
Blogiausia, kad žmonės turi streikais ir
protestais išsireikalauti tai, kas jiems priklauso. Privalome susitarti dėl mokesčių
sistemos pertvarkymo ir užtikrinti stabilius finansus valstybėje.

Išėjimas iš komforto
zonos žmogui
dažnai yra sunkus
apsisprendimas,
tačiau jeigu to nedarai,
tai nejudi į priekį.

L

ietuvos socialdemokratų partijos frakcijai Seime ėmėsi vadovauti Rasa Budbergytė –
Seimo narė, buvusi finansų
ministrė, Europos Audito Rūmų narė, taip pat valstybės kontrolierė.
R. Budbergytė jau keli metai sėkmingai dirba socialdemokratų komandoje, o frakcijos seniūnės pareigas, likus
metams iki Seimo rinkimų, perėmė iš
Juliaus Sabatausko.
- Socialdemokratų partijos frakcija Seime, išlaikydama tradiciją, kasmet perrenka seniūną. Paskutiniams
kadencijos metams išrinko Jus. Ar tai
taps Jums iššūkiu?
- Žinoma, iššūkis, bet nėra netikėtas.
Aš sąmoningai kandidatavau į seniūnės
pareigas. Turiu viziją dėl frakcijos darbo.
Nors frakcija yra opozicijoje, nedidelė, manau, kad patirties ir galimybių turime nemažai. Tiesiog kartais reikia nustoti tūpčioti vietoje. Ir dabar, sakyčiau,
pats laikas tai padaryti.
Labai svarbu organizuoti darbą taip,
kad visi frakcijos nariai galėtų efektyviai panaudoti savo žinias, patirtį ir gebėjimus, dirbtų kartu, palaikydami vienas kitą.
Žinau, kad tik komandinis darbas leidžia suformuoti stiprų „kumštį“, pasiekti
reikšmingų ir matomų rezultatų.

R. Budbergytė su šeima

- Kodėl nusprendėte imtis lyderystės? Ar užteks įgūdžių vadovauti frakcijai, kurioje visi nariai turi savo ambicijų, savo matymą?
- Vadovaujamo darbo patirties turiu
pakankamai. Vadovavau Valstybės kontrolei, kurioje dirba keli šimtai darbuotojų. Teko vadovauti ir Finansų ministerijai, prisiimant atsakomybę už šalies finansus ir juos skaičiuojančius žmones.
Dirbdama Europos Audito Rūmuose,
buvau išrinkta šios institucijos I mažosios kolegijos, audituojančios žemės ūkį,
seniūne. Čia vadovavau kolektyvui, kuriame dirba skirtingų kultūrinių požiūrių
ir patirčių žmonės. Panašiai kaip Seime.
- Ar įvertinate, kad imatės atsakomybės prieš rinkimus, kai per frakcijos
veiklą visiems Lietuvos rinkėjams teks
parodyti socialdemokratų jėgą, jų idėjas ir iniciatyvas, išryškinti pozicijas?
- Manau, kad galiu suburti dabartinę
frakciją bendram komandiniam darbui.
Ir ši frakcija, kad ir nedidelė, bet gali būti didžiausios šalies partijos avangardu.
Turime susitelkti ir planuoti darbus.
Rinkimus privalome laimėti, nes dabartiniai valdantieji demonstruoja visišką
politinį neįgalumą. Matome jų valdymo, tiksliau negebėjimo valdyti, pasekmes ir suprantama, kad tai tęstis negali.
Rinkėjai tai irgi supranta. Tiek protes-

to formų – mitingų, okupuojamų ministerijų, uždaromo universiteto – Lietuva dar nematė. O kur dar žemdirbių
kryžiais nustatytos pakelės – ir tai per
„valstiečių“ valdymą.
Socialdemokratai turi pasiūlyti žmonėms aiškius sprendimus visais visuomenei svarbiais klausimais.

Rinkimus privalome
laimėti, nes
dabartiniai valdantieji
demonstruoja visišką
politinį neįgalumą.
Matome jų valdymo,
tiksliau negebėjimo
valdyti, pasekmes ir
suprantama, kad tai
tęstis negali.
- Kokių savybių turite, dėl kurių imatės tokių lyderystės iššūkių?
- Pradėčiau nuo savo žemaitiško užsispyrimo. Čia gal kultūriškai, o gal genetiškai duota – ko imuosi, dirbu, kol padarau. Neskaičiuoju, kiek man tai kainuoja
pastangų, nemiegotų valandų ar neperskaitytų knygų.
Dar vienas svarbus dalykas – sąžiningumas sau ir kitiems. Manau, kad tik sąžiningas žmogus, kuris pripažįsta savo
klaidas, gali prisiimti atsakomybę, o ne
bėgti nuo jos.
- Esate žemaitė, gyvenate Vilniuje.
O ar teko pažinti kitų Lietuvos žmonių
gyvenimą, jų skirtumus?
- Gimiau Plungėje, prie sraunios Babrungo upės. Kai man buvo vienuolika
metų, tėvai persikraustė į Prienus. Čia
baigiau „Žiburio“ gimnaziją.
Prienuose amžino poilsio atgulė mano tėveliai. Čia tebegyvena brolis su šeima. Todėl vis aplankau šitą kraštą.

Tapusi Seimo nare išvažinėjau visą
Lietuvą – kone visus jos kampelius. Teko bendrauti su daugybe žmonių iš įvairiausių Lietuvos vietų.
Didžiausią nerimą kelia tai, jog akivaizdu, kad Lietuvos egzistuoja mažiausiai dvi. Tai – didmiesčiai ir likusi Lietuva.
Žmonės gyvenantys tose skirtingose
Lietuvose, skirtingai jaučiasi, skirtingas
problemas sprendžia. Jeigu daugeliui
vilniečių problema yra tai, kur pastatyti
automobilį mieste ar kaip per kamščius
į darželį nuvežti vaikus, tai kur nors rajone gyvenančiam žmogui svarbiausia turėti ir išsaugoti darbą, sudėlioti iš algos
pinigėlius taip, kad užtektų ir vaikams
pamaitinti, ir naujiems batams nupirkti.
Dar viena dalis žmonių, dėl kurių itin
apmaudu – pensininkai. Jie gyvena savo atskirą gyvenimą, kuriame nėra nei
atostogų, nei pramogų. Jų didžiausias
lūkestis, kad aplankytų artimieji ir pensijos kaip nors užtektų maistui, mokesčiams ir vaistams.
Žmonės blogai jaučiasi ne tik dėl mažų pajamų, bet ir dėl neteisybės jausmo, kai, pavyzdžiui, norėdamas įsigyti
nuosavą būstą esi priverstas išvažiuoti į užsienį uždarbiauti ar įsiskolinti bankams, įsipareigojant iki pensijos mokėti už stogą.
- Karjerą padarėte nebūdama politike. Kodėl nusprendėte jungtis prie
socialdemokratų komandos?
- Pirmiausia akis nuolat badė neteisybė, kai matydavau, kad iš mažai uždirbančių žmonių valstybė paima tiek
daug, kad dirbančio žmogaus kasdieniniu palydovu tampa nepriteklius. Jis
turi sukti galvą, kaip užsidirbti papildomai, kaip išmaitinti šeimą ar įsigyti būstą, pagaliau, slėpti mokesčius, kai tų pinigų neužtenka.
O pinigų nestokojantys galvos sau
nesuka, nes iš jų valstybė paima mažiau nei iš uždirbančių vidutines pajamas. Turtingi verslininkai ne visada noriai dalinasi pelnu su savo darbuotojais.
Biudžete nuolat trūksta pinigų švietimui, sveikatos apsaugai ir socialinėms
reikmėms. Skaudžiausia, kad ekonomi-

- Dabartiniai valdantieji, eidami į rinkimus, Lietuvos žmonėms prižadėjo
ne tik didinti jų pajamas, bet ir reformuoti daugelį sričių. Kaip vertinate jų
pertvarkas?
- Pertvarkos yra būtinos, bet su sąlyga,
kad pokyčiai prisidės prie realaus žmonių gyvenimo pagerėjimo.
Vien tik gerų norų ir pažadų neužtenka, reikia ir gebėjimų valdyti valstybę.
Deja, pasiskelbę profesionalais, dabartiniai valdantieji neturėjo pakankamai
kompetentingų žmonių ir iš daugybės
jų vadinamųjų reformų gavosi šnipštas.
Mokestinės pertvarkos nesumažino
atskirties ir pajamų nelygybės, miškų
reforma neužtikrino gamtos apsaugos
ir tų pačių miškų išsaugojimo.
Valdantieji užsimojo taupyti biudžeto
pinigus, naikindami mažąsias ligonines,
bet nepasirūpino, kad rajonuose gyvenantys žmonės gautų kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
Buvo sujungti šalies universitetai, bet
paaiškėjo, kad pinigų nesutaupyta ir
mokslo darbuotojų algoms jų vis tiek
trūksta.
Nyksta viešosios paslaugos regionuose – viešojo transporto tinklas traukiasi, mažėja sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų.
Pažiūrėkim, kas nutiko su garsiai ištrimituotomis Žemės ūkio ministerijos perkėlimo, vaučerių akcijomis.
- Jūsų įvaizdis – dalykiška, protinga,
energinga moteris. O ką Jums reiškia
šeima, namai?
- Ne tik žinios ir atkaklus darbas, bet,
be jokios abejonės, ir šeimos buvimas
šalia man padėjo būti rezultatyvia savo
darbinėje veikloje. Aš didžiuojuosi būdama žmona ir mama. Mano dvimetriniai
ąžuolai – vyras ir sūnus – yra didžiausia
mano parama ir malonus rūpestis.
- Kas Jums yra laiminga šeima?
- Kad šeimoje jaustumeisi laimingas,
nepakanka vien tik pasidalinti darbus
ir pareigas, bet labai svarbu ir suprasti
vienas kito poreikius. Juk gal vieną dieną vienas labiau pavargęs, kitą dieną –
kitas. Ir tuomet šiukšlių išnešimas nėra
toks nemalonus darbas, kai supranti, kad
tai darai dėl savo artimo.
- Ne vienerius metus dirbote ir gyvenote ne Lietuvoje. Dabar daug mūsų tautiečių pasirenka gyvenimą užsienyje. Ar nenorėjote ir Jūs ten likti?
- Aš norėjau grįžti į Lietuvą, pas šeimą.
Žinojau, kad teks palikti komforto zoną.
Ir tas išėjimas iš komforto zonos žmogui
dažnai yra sunkus apsisprendimas, tačiau jeigu to nedarai, tai nejudi į priekį.
Kalbino Irmina Frolova-Milašienė
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Socialdemokratų frakcija Seime kovos ir dėl darbuotojų
algų, ir dėl Kauno rajono

M

etų pabaiga Socialdemokratų frakcijai Seime buvo karšta įvairiomis prasmėmis. Keitėsi
frakcijos vadovai, Seimo svarstymui
buvo pateiktas biudžeto projektas,
kuris akivaizdžiai prašėsi koregavimo, nes jame nebuvo išpildyti daugybės žmonių lūkesčiai. Socialdemokratai susitiko su įvairių visuomenės grupių profesinių sąjungų atstovais. Frakcija parengė ne vieną siūlymą biudžeto projektui, primindama valdantiesiems jų nevykdomus
įsipareigojimus viešajam sektoriui,
nepadidintus atlyginimus darbuotojams. Taip pat socialdemokratams
teko ginti ir kitus pateiktus projektus: įtikinti Seimą balsuoti už opozicijos politikų siūlymus – nebuvo
paprasta.
Kova dėl biudžeto projekto
ir viešojo sektoriaus darbuotojų algų
Rudens sesija Seime buvo derlingiausia kovomis dėl viešojo sektoriaus darbuotojų algų. Socialdemokratų frakcija nuolat susitikinėjo su
tomis visuomenės grupėmis, kurios
politikams ir protestais, ir kalbomis
vis bandė priminti duotus pažadus
spręsti mažų algų problemą.
„Viešojo sektoriaus darbuotojų algų augimas atsilieka ne tik nuo didėjančių kainų, bet ir nuo ankstesniais metais augusių privataus sektoriaus atlyginimų. Lietuvoje pamatėme neįprastus, bet drąsius mokytojų, ugniagesių, socialinių, kultūros, mokslo darbuotojų protestus.
Valdantieji, išsigandę neramumų ir
prastų būsimų rinkimų rezultatų,
raštiškai prisižadėjo viešojo sektoriaus darbuotojams pakelti darbo

užmokestį, bet, kaip jau tampa šios valdžios stiliumi, ir to nepadarė iki galo“, –
sako Socialdemokratų frakcijos Seime
seniūnė Rasa Budbergytė.
Socialdemokratai registravo pasiūlymus biudžeto projektui: skirti pakankamai pinigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų algų koeficientų sulyginimui, aukštųjų mokyklų
dėstytojų atlyginimams, savivaldybėse
dirbančių ugniagesių, rajonų ligoninėse dirbančių specialistų algų pakėlimui.
Deja, daugeliu atvejų tik patys atkakliausi viešojo sektoriaus darbuotojai
streikais „išsimušė“ šiokius tokius darbo užmokesčio padidinimus. Socialdemokratų teigimu, per šį ekonomikos augimo laikotarpį turėjo būtų sistemiškai
sutvarkyti ir padidinti visų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai.
Bankų paslaugos, padangų gaisras ir žemdirbių kryžiai
• Socialdemokratai reagavo į aktualiausius įvykius Lietuvoje, gyventojų
problemas ir siūlė sprendimus.
Kilus vienai didžiausių ekologinių nelaimių – gaisrui Alytaus padangų perdirbimo gamykloje socialdemokratai į
frakciją Seime kvietė vidaus reikalų ministrę, sveikatos apsaugos ir aplinkos
ministrus ir reikalavo nedelsiant imtis
priemonių apsaugoti Alytaus krašto gyventojų sveikatą ir aplinką.
• Socialdemokratų frakcija, į Seimą pakvietusi Lietuvos banko valdybos pirmininką Vitą Vasiliauską ir Lietuvos bankų
asociacijos prezidentą Mantą Zalatorių,
aiškinosi dėl šalyje, ypač regionuose,
mažėjančios bankų paslaugų pasiūlos,
taip pat verslo kreditavimo problemų
ir kaip šiuos klausimus ketinama spręsti ateityje.
„Daugiau nei pusė gyventojų pritartų valstybinio banko steigimui. Žmonės

Prisidirbę „valstiečiai“

J

ei ne Europos Komisijos (EK)
spaudimas, „valstiečiams“
gamta nerūpėtų. Transporto
sektoriaus keliama oro tarša
– viena didžiausių Lietuvoje, tačiau
jokių priemonių jos mažinimui Vyriausybės programoje nenumatyta.
Jei ne Lietuvai gręsiančios EK sankcijos, valdančiųjų dauguma dar ir šiandien nebūtų pradėjusi jokių diskusijų
dėl taršos mažinimo. Komisijos raginimai išgirsti, tačiau Seime ar Aplinkos
ministerijoje gimstantys siūlymai veikiau primena desperaciją nei efektyvų
taršos mažinimo planą.
Aplinkos oro tarša yra viena iš didžiausių aplinkos problemų ir viena iš
pagrindinių su aplinka susijusių sveikatos sutrikimų priežasčių, todėl jos

mažinimui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Oro užterštumas gali sukelti kraujotakos ir kvėpavimo sistemų ligas ir turi didelę reikšmę priešlaikinių mirčių kiekiui
dėl išeminės širdies ligos, insulto, lėtinės
obstrukcinės plaučių ligos, plaučių vėžio ar vaikų ūmios apatinių kvėpavimo
takų infekcijos ir t. t.
Oro tarša ne tik blogina žmonių gyvenimo kokybę, sukelia įvairiausias ligas, tačiau ji yra ir viena iš pagrindinių
su aplinka susijusių ankstyvosios mirties priežasčių ES.
Jei ir Seimo dauguma tai suprastų, ne
tik sveikatos apsauga „kainuotų“ mažiau, bet ir žmonės būtų sveikesni bei
gyventų ilgiau. Tačiau vien supratimo
neužtenka, reikia dokumento, plano,
kuriame būtų įvardintos problemos ir

jaučia, kad rinka neefektyvi ir neveikia:
būsto palūkanos per ketverius metus išaugo pusantro karto, bankai nebeskolina verslui, paslaugų prieinamumas mažėja. Vyriausybė ir parlamentinės partijos turėtų reaguoti į tokius signalus ir
kuo greičiau pradėti plačias diskusijas
dėl valstybinio banko steigimo. Regionų plėtros banko steigimas yra įrašytas
ir į šios Vyriausybės programą“, – po susitikimo sakė frakcijos seniūnė R. Budbergytė.
Socialdemokratai siūlo steigti valstybinį banką, kuris užtikrintų kapitalo
prieinamumą smulkiam ir vidutiniam
verslui, teiktų paskolas regionuose, finansuotų įperkamo būsto programą.
Bankų paslaugų nykimą regionuose galėtų šiek tiek kompensuoti mobili
bankininkystė.
• Socialdemokratų frakcija Seime susitiko kalbėtis ir su protestuojančiais ūkininkais. „Valstiečių“ valdymo laikotarpiu
Lietuvos pakelės nusėtos žaliais žemdir-

bių protesto kryžiais. Socialdemokratai
remia protestuojančių Lietuvos žemdirbių reikalavimus, pirmiausia, dėl nevienodų konkuravimo sąlygų Europos Sąjungoje ir neteisingo žemės mokesčio
skaičiavimo.
„Nenuostabu, kad pakelėse daugėja
žalių kryžių, kurie simbolizuoja vykdomą
„valstiečių“ politiką, vedančią link žemės
ūkio „pakasynų“. Žemės ūkio biudžetas
mažėja. Ūkininkams kraunami vis didesni mokesčiai – dabar vėl siūloma didinti
žemės mokestį. Nors „valstiečiai“ jau tris
metus valdžioje, Žemės ūkio ministerijos
biudžetas mažėja. To anksčiau, valdant
kitoms partijoms, nebuvo“, – sakė socialdemokratas Algimantas Salamakinas.
Kovos dėl Kauno rajono ir kitų
perdalijimų
Vienu didžiausių šios sesijos socialdemokratų pasiekimų galima laikyti Seimo įtikinimą užkirsti kelią Visvaldo Matijošaičio užmojams prie Kauno miesto

prijungti dalį geidžiamų Kauno rajono teritorijų.
Seimo nariai balsų dauguma pritarė socialdemokratų pasiūlytai įstatymo pataisai, reglamentuojančiai gyventojų apklausas dėl galimų savivaldybių teritorijų ribų keitimų.
„Teritorijų pakeitimai gali turėti pasekmių ne tik prijungiamų teritorijų
gyventojams, bet ir aplinkinėse, neprijungiamose teritorijose gyvenantiems žmonėms. Dabar dėl tokių prijungimų galės pasisakyti ir nuspręsti visi rajono gyventojai“, – sako įstatymo pataisos iniciatorė Seimo narė
Raminta Popovienė.
Remiantis pataisa, visi savivaldybės, kurios teritorijos ribas planuojama keisti, gyventojai galės pareikšti savo nuomonę minimu klausimu.
O gyventojų apklausa bus laikoma
įvykusia, jeigu balsuos daugiau kaip
pusė balsavimo teisę turinčių tos teritorijos gyventojų.

Olgos Posaškovos nuotr.

Linas JONAUSKAS,

LSDP atsakingasis
sekretorius

numatytos priemonės jų sprendimui.
Vyriausybė įpareigojo Aplinkos ministeriją paruošti taršos mažinimo planą. Tačiau nutiko taip, kad Aplinkos ministerijoje paruoštas Nacionalinio oro
taršos mažinimo plano projektas sukėlė itin didelių perturbacijų Vyriausybėje.
Dėl visuomenei nutekinto ir su Vyriausybe nesuderinto projekto teko aiškintis
net pačiam premjerui. Plano projektas
greitai sulaukė ir visuomenės pasipiktinimo, o kai kas net pradėjo grasinti „geltonųjų liemenių“ protestais Lietuvoje.
Galiausiai pirminis, draudimais grįstas,
oro taršos mažinimo planas tapo viena
iš daugelio priežasčių, kodėl iš Vyriausybės buvo išmestas tuometinis aplinkos
ministras K. Navickas. Praradimai nemaži, tačiau planas patvirtintas.
Jau minėjau, „valstiečiams“ gamta nerūpi. „Valstiečių“ vyriausybė transporto
sukeliamos taršos mažinimui dėmesio
neskyrė. Džiugu tik tiek, kad programoje
minimas viešasis transportas.
Vyriausybė pasižadėjo investuoti į viešojo transporto naudojimo skatinimą ir
didinti viešojo transporto patrauklumą,
keliaujant miestuose. Tačiau ir tai – tik
tuščios deklaracijos.
Nors akivaizdu, jog didžiausia transporto tarša susidaro Vilniuje, Kaune ir

Klaipėdoje, pagrindine priemone ir taršos mažinimo plano vinimi tapo kompensacijos už taršių automobilių atsisakymą visoje šalies teritorijoje.
Nesu prieš, kad tarša mažėtų mažuose šalies miesteliuose, tačiau kritinę ribą taršos rodikliai pasiekė ne Varėnoje, Skuode ar Kelmėje, o Vilniuje. Būtent sostinėje automobilių tarša
sukelia daugiausia rizikos ir pavojaus
žmonių sveikatai. Čia daug ne tik orą
teršiančių automobilių, tačiau ir čia gyvenančių žmonių. Manau, čia ir turi būti nukreiptas didžiausias dėmesys, mažinant taršą.
Aplinkos ministerija sukūrė 1000-čio
eurų kompensacijos programą žmoVIENERIEMS METAMS VISIŠKAI
NEMOKAMAS VIEŠASIS TRANSPORTAS
VILNIUJE KAINUOTŲ:

30

mln. €

nėms, taršų automobilį keičiantiems
nauju, mažiau taršiu. Pirmame etape
šios priemonėms įgyvendinimui ministerija ketino skirti apie 30 mln. eurų.
Ši kompensacinė priemonė ne tik
nespręs oro taršos problemos, o dar ir
sudarys sąlygas turtingiems žmonėms
pigiau nusipirkti naujus automobilius.
Teisingas kompensacinis mechanizmas, pirmiausiai, turėtų paliesti tuos
žmones, kuriems iš savo mažų pajamų sunku įsigyti naujesnę transporto

priemonę. Dar vienas įrodymas, jog
„valstiečiams“ paprasti žmonės nerūpi.
30 milijonų eurų, būtent tiek, kiek numatyta pirmame šios priemonės variante, specialistų skaičiavimais, vieneriems
metams kainuotų visiškai nemokamas
viešasis transportas Vilniuje. Neabejoju
nemokamo viešojo transporto sėkme ir,
manau, kad daugelis žmonių savo kelionėms į darbą ar kitais reikalais rinktųsi nemokamą viešąjį transportą, o ne
nuosavą automobilį.
Nemokamo viešojo transporto idėja
Estijoje pasitvirtino su kaupu. Žmonės
mieliau renkasi viešąjį transportą, mažėja transporto sukeliama tarša ir eismo
kamščiai. Maža to, viešasis transportas
tapo nemokamu ne tik Taline, bet ir visoje šalies teritorijoje.
Akivaizdu, kad naujoji aplinkos ministro pasiūlyta tvarka praktiškai neprisidės
prie taršos mažinimo, o tik padės turtingesniems žmonėms prisipirkti naujesnių automobilių.
Gaila, kad politikai spręsdami mums
aktualius ir svarbius klausimus neklauso kompetentingų specialistų. To padariniai – neefektyvus valdymas, dar
didesnė neteisybė ir suskaldyta visuomenė bei vėjais paleisti milijonai.
Chaosas įvairiuose šalies sektoriuose
tik įrodo, kad šiandieninė daugumos ministerijų valdžia nėra nei gabi, nei kompetentinga. Būtų geriau, kad kai kurie
ministrai patys nebesiimtų jokių iniciatyvų ir tą likusį kadencijos laikotarpį ministerijų valdymą paliktų biurokratams.
Geriau nedirbs, bet nors neprisidirbs.
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L. Balsys: „Žalioji politika tampa
vis svarbesniu socialdemokratų
programos ramsčiu“
L
inas Balsys, dažnai vadinamas
vieninteliu tikru Seimo žaliuoju, jau antrus metus yra Lietuvos socialdemokratų frakcijos Seime
narys, o lapkričio mėnesį jis buvo išrinktas ir frakcijos seniūnės Rasos
Budbergytės pavaduotoju.
Seime jis aktyviai veikia Aplinkos apsaugos ir Europos reikalų komitetuose
bei Energetikos ir darnios plėtros komisijoje. Aplinkosauga, klimato kaitos mažinimo politika, tvarios energetikos plėtra, atsakingas atliekų tvarkymas, tvari
miškų ūkio politika – temos, kurias galima būtų pavadinti L. Balsio arkliuku.
Apie žaliąją politiką Lietuvoje, aplinkosaugos problemas ir savo apsisprendimą dirbti frakcijoje su socialdemokratais kalbamės su Seimo nariu L. Balsiu.
- Jau antri metai esate Socialdemokratų frakcijos Seime narys, o dabar išrinktas ir frakcijos seniūnės pavaduotoju. Kuo jus, pagal profesiją žurnalistą, o pagal pažiūras – žaliąjį, patraukė
socialdemokratija?
- Pagal profesiją esu žurnalistas ir šį
darbą dirbau tris dešimtmečius Lietuvos
radijuje ir televizijoje. Buvau pirmasis
oficialus Lietuvos korespondentas Briuselyje pačiu svarbiausiu Lietuvai – stojimo į Europos Sąjungą – metu. Žurnalisto darbas tarptautinėje srityje leido man
gerai susipažinti ir su kitų valstybių politinėmis sistemomis, pamatyti ir pažinti kitų Europos šalių žmonių gyvenimą.
Natūraliai kildavo paralelės su Lietuva: akis badė socialinio teisingumo stygius Tėvynėje, vadinamojo „laukinio kapitalizmo“ įsitvirtinimas žmonių santykiuose ir versle. Man visada atrodė, kad
rinkos ekonomikos ir privačios nuosavybės, – kitaip tariant, kapitalizmo, – principai, įtvirtinti mūsų Konstitucijoje, turi
tarnauti visų piliečių gerovei kurti, o ne
atotrūkiui tarp turtingųjų ir nepasiturinčiųjų didinti. Norėjosi kažką keisti, o
žurnalisto darbas tą leido daryti tik netiesiogiai, per reportažus ir visuomenės
informavimą.
Kai prieš 2009 m. prezidento rinkimus

sulaukiau Dalios Grybauskaitės kvietimo prisijungti prie jos komandos, sutikau, nes atrodė, jog bus galimybė tiesiogiai prisiliesti prie politikos Lietuvoje
formavimo. Atskira istorija būtų apie tai,
ką pamačiau ir supratau prezidentūroje, tačiau trumpai tariant, mane nuvylė
aukščiausią valdžios instituciją apėmęs
intrigų ir interesų liūnas, todėl ilgainiui
nusprendžiau atsisakyti vyriausiojo prezidentės patarėjo pareigų ir pasukti savarankišku politiko keliu.
2012 m. Seimo rinkimuose dalyvavau
kaip save išsikėlęs „žaliasis“ kandidatas
Vilniuje ir laimėjau, o į 2016 m. rinkimus
ėjau kaip Lietuvos žaliųjų partijos (jos
nereikėtų painioti su „valstiečiais“) atstovas ir taip pat laimėjau vienmandatėje
sostinės apygardoje.
Ėjau su žaliaisiais, nors pati partija ir
nebuvo perspektyvi. Tiesiog mano asmeninės pažiūros yra „žalios“ – man
svarbu žmogaus ir gyvūnų teisės, miškų ir visos aplinkos apsauga, žalioji energetika ir ekonomika.
Seime pusantros kadencijos dirbau
mišrioje Seimo narių grupėje, nors sulaukdavau ne vienos frakcijos siūlymų
prisijungti. Tačiau, kai įvyko Socialdemokratų partijos apsivalymas ir atsinaujinimas (kartais neteisingai vadinamas
„skilimu“), daliai Socialdemokratų frakcijos narių pasitraukus iš valdančiosios
koalicijos ir įkūrus atskirą frakciją, po kurio laiko sulaukiau tuometinio frakcijos
seniūno Juozo Oleko kvietimo ir, rimtai
pagalvojęs, sutikau.
Mano akimis, žmonės, dėl ideologinių ir moralinių principų atsisakantys valdžios, nebijantys rizikuoti – verti
vien tik pagarbos. Juolab ir atsinaujinusios Socialdemokratų partijos nuostatose nėra jokios konfrontacijos su man
artimomis žaliosiomis pažiūromis, net
– atvirkščiai. Partijos pirmininko G. Palucko pastangomis, žalioji politika tampa vis svarbesniu socialdemokratų programos ramsčiu.
Todėl matau daug galimybių bendradarbiauti ir frakcijoje, ir partijoje,
kartu tą programą įgyvendinant. O tai,
kad frakcijos kolegos, naujajai seniūnei

Man kartais atrodo,
kad yra valdančiųjų
„valstiečių“ strateginis
požiūris. Ta strategija
labai paprasta:
kuo daugiau miško
iškirsti ir parduoti,
vadovaujantis
principu „po mūsų –
nors ir tvanas“.

R. Budbergytei pasiūlius, patikėjo man
būti seniūnės pavaduotoju, – tiesiog
žmogiškai labai sujaudino ir esu jiems
už tai dėkingas.
- Žalioji politinė darbotvarkė – vienas svarbiausių atsinaujinusios LSDP
vizijos dėmenų. Kokie, Jūsų nuomone,
turėtų būti trys pagrindiniai žaliosios
politikos prioritetai Lietuvoje? Kas, Jūsų akimis, šiandien aktualiausia?
- Prioritetų ir ypač veiksmų tikrai galėtų būti daug daugiau nei trys... Apibendrinus iki trijų, galėčiau išskirti to-

kias sritis, kuriose būtina imtis ryžtingų
žingsnių: saugomos teritorijos ir miškai,
žemės ūkis, pramonė ir verslas. Tai labai
plačios sritys, bet ir žalioji problematika
yra visa apimanti ir plati.
Saugomas teritorijas turime tikrai
saugoti, o ne vaizduoti, kad saugome:
būtina uždrausti plynus kirtimus saugomose teritorijose, aiškiai suformuluoti kriterijus, ką saugome ir kodėl, ir
tų kriterijų laikytis.
Mano manymu, nenormalu, kai, iš
vienos pusės, lyg ir norime turėti sengirę Punios šile, tačiau iš kitos – nenorime
išplėsti rezervato teritorijos ir atsisakyti komercinių medžioklių ten. Man priimtiniausias variantas – išplėstas tikros
sengirės rezervatas su gerai apgalvota
ir ribota pažintinio lankymosi galimybe.
Taip ateinančioms kartoms išsaugotume tai, ką pasididžiuodami vadiname
lietuvišku mišku.
Kalbant apie miškus apskritai, būtina
dešimtmečiams į priekį parengti nacionalinę miškų strategiją, kuria remiantis
įgyvendintume esminį principą – sodiname daugiau, nei kertame, biologinės
įvairovės išsaugojimą keliame aukščiau
už ūkinės veiklos plėtrą. Šių principų laikymasis ilgalaikėje perspektyvoje atneš ir didesnės ekonominės naudos
nei neatsakingas medienos išteklių eikvojimas.
Žemės ūkyje didžiausia problema
yra dirvožemio alinimas dėl intensyvios
žemdirbystės ir besaikis trąšų naudojimas. Tai – problemos, dėl kurių galime
sulaukti net ES sankcijų, todėl turime
turėti aiškius žingsnius, kaip mažinsime
trąšų vartojimą ir plėtosime labiau tausojančią žemdirbystę. Netolimoje ateityje ir tiesioginės Europos išmokos bus
susietos su ekologija, todėl jau pats laikas susirūpinti ir tam ruoštis jau dabar.
Pramonėje ir versle (ypač atsinaujinančios energetikos, atliekų tvarkymo
ir perdirbimo, naujų technologijų diegimo srityse) turime išnaudoti puikią progą klimato kaitos problemos sprendimą paversti ne našta mokesčių mokėtojams, o puikia modernaus verslo galimybe, atnešiančia šaliai daug naudos.
- Šiuo metu valdžioje – „valstiečiais
ir žaliaisiais“ save pristatanti politinė
jėga, tačiau žaliosios gijos jų vykdomojo politikoje nematyti. Kaip aiškintumėte šį paradoksą? O gal vis tik
yra tų žaliųjų iniciatyvų jų politikoje?
- Žaliųjų iniciatyvų ir „žaliai“ mąstančių žmonių, ko gero, galima rasti visose
frakcijose ir partijose, nes dabar tokie
laikai, kai ekologinis mąstymas tampa
vis labiau natūralus įvairiausių ideologijų žmonėms, ypač jauniems.
Tačiau „valstiečiai“, mano manymu, išsiskiria savo elgsenos ciniškumu: siekdami platesnio rinkėjų rato, į savo programą prisirašė daug žaliųjų idėjų, tačiau
konkrečiuose Vyriausybės sprendimuose, įstatymų projektuose jų visiškai nėra. Tipiškiausias pavyzdys – miškų kirti-

mo normos didinimas, nors programoje įrašytas plynųjų kirtimų mažinimas.
- Turbūt garsiausiai nuskambėjusi
reforma „valstiečių-žaliųjų“ kadencijos metu yra taip vadinama „urėdijų
reforma“ ir ją sekę teisės aktai. Kaip jūs
aiškintumėte, kas čia įvyko ir ko reikėtų
tikėtis ateityje? Panašu, kad strateginio
požiūrio į miškų ūkio valdymą nėra?
- Man kartais atrodo, kad yra valdančiųjų „valstiečių“ strateginis požiūris. Ta
strategija labai paprasta: kuo daugiau
miško iškirsti ir parduoti, vadovaujantis principu „po mūsų – nors ir tvanas“.
Vadovaujantis tokia strategija, buvo
panaikinta urėdijų sistema, įsteigta viena valstybinė įmonė, kurios pagrindinis
tikslas – vykdyti vis didesnes gamybines
kirtimų užduotis. Visa kita – miškų atkūrimas, priežiūra – liko nuošalyje.
To jau seniai siekė stambieji medienos
perdirbėjai, norėję pigiau ir daugiau įsigyti medienos iš valstybės valdomų miškų, ir dar praėjusią kadenciją dėję daug
lobistinių pastangų, tačiau tuomet, Seimo Aplinkos apsaugos komitetui vadovaujant socialdemokratui Algimantui
Salamakinui, sugebėjome tam spaudimui atsispirti.
Šioje kadencijoje „valstiečiai“ pasirodė
esą daug „sukalbamesni“, juos palaikė ir
kažkokių savų interesų turintys konservatoriai, prie to dar prisidėjo asmeninė
prezidentės D. Grybauskaitės antipatija
kai kuriems urėdams, ir šimtmetį švenčianti Lietuvos miškininkystės tradicija
buvo sunaikinta.
Buvo prisidengta daugiau pramanytais nei tikrais urėdų korupcijos atvejais
(neneigiu, kad korupcijos šioje sistemoje
galėjo būti, kaip ir daug kur, bet juk dėl
galimos korupcijos, pavyzdžiui, „Lietuvos geležinkeliuose“ nenaikiname pačių
geležinkelių), urėdijos „pakrikštytos“ atskiromis kunigaikštystėmis, su kuriomis
neįmanoma susitarti ir t. t.
Urėdijų reformos tikrai reikėjo, tik ne
tokios, kokia buvo padaryta: be atvirų
diskusijų, be profesionalų miškininkų,
nevyriausybininkų ir politikų nuomonių.

L. Balsys

Valdantieji praleido progą pasukti valstybės

„I

šspaudėme viską, ką galėjome“, – apie naujų metų valstybės biudžetą sakė premjeras. O išspausta, ne be profesinių sąjungų pagalbos, išties nemažai: minimalios mėnesio algos kilimas, vaiko pinigų, ypač nepasiturinčioms ir
daugiavaikėms šeimoms, padidinimas, pensijų kėlimas, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas (nors ir nepakankamas), didesnis komandiruojamų darbuotojų darbo užmokestis. Visa tai geri dalykai, negalima to nepastebėti
ir nepagirti, juolab kad profesinės
sąjungos buvo šio proceso dalis.
Tačiau tai tėra kova su pasekmėmis.

Iš esmės mūsų valstybės kryptis
ir toliau lieka tokia pati – mažas biudžetas ir didelis mokestinis krūvis nedideles pajamas gaunantiems žmonėms bei „gyvulių ūkio“ privalumai
oligarchams. Papildomas 32 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas didelėms darbo pajamoms bei
bankų pelno apmokestinimas – toks
„mizeris“, kad sulaukia tik pašaipų,
nors lietuviškame Laukinių Vakarų
kontekste tai būtų galima laikyti savotišku laimėjimu.
Pikta, kad liko neišgirstas prezidento siūlymas apmokestinti dideles pajamas gaunančius gyventojus. Tiesa, tikėjomės iš prezidento kietesnės

principinės pozicijos šiuo klausimu.
Jei tai taps tradicija, pasitvirtins mūsų
baimės, jog gerovės valstybės mantra
tebuvo Gitano Nausėdos viešųjų ryšių akcija.
Mūsų pagrindinė žinutė ir reikalavimas visoms valdžioms – Lietuvai yra
būtini realūs progresiniai mokesčiai visoms pajamoms! Šimtatūkstantines
ar net milijonines pajamas gaunantys
žmonės, – nepriklausomai nuo sektoriaus, kuriame veikia, ir nuo veiklos
pobūdžio, – privalo mokėti bent tokio
dydžio gyventojų pajamų mokestį, kokį moka vidutines pajamas gaunantys
darbuotojai.
Kodėl didžioji dauguma mūsų už
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Galėjome, pavyzdžiui, išsamiai išstudijuoti Lenkijos pavyzdį (joje veikia panaši į mūsų buvusią urėdijų sistema),
pasiaiškinti, kaip jie susitvarkė su korupcija, modernizuodami medienos
apskaitą ir daug kitų svarbių dalykų.
Konstitucinis Teismas vėliau pripažino, jog valdantieji urėdijų reformos
įstatymą priėmė skubotai, pažeisdami
procedūras ir įpareigojo klaidas ištaisyti. Kartu su frakcijos kolegomis teikėme pataisas, kad įgalintume Seimą
toliau vykdyti normalią reformą, tačiau valdančiųjų „buldozeris“, nors ir
iš kelinto karto, prastūmė lygiai tą patį variantą, tik techniškai laikydamiesi
„procedūrų“.
- Klimato kaitos klausimai valdančiųjų taip pat ignoruojami arba bent
apie juos nieko negirdėjome, nors tyrimai rodo, kad klimato kaita taip pat
smarkiai veikia ir veiks Lietuvą. Kokios
Jūsų įžvalgos?
- Formaliai ministerijos dirba. Ten dirbantys nepolitiniai darbuotojai (ypač
Aplinkos ir Energetikos ministerijose) atlieka daugmaž viską, ko iš Lietuvos reikalauja Europos Sąjungos ar kiti mūsų
priimti tarptautiniai įsipareigojimai klimato kaitos srityje.
Rengiamos strategijos, veiksmų planai ir pan. Bėda ta, kad viskas daroma
daugiausiai dėl to, kad „reikia“. Nei Vyriausybė, nei „valstiečių“ frakcija neturi
vizijos, kaip visą nepaprastai plačią klimato kaitos problematiką galėtume ir
turėtume išnaudoti ekonomikai kelti,
naujoms ir naujoviškoms darbo vietoms
kurti ir tuo pačiu prisidėti prie klimato
kaitos keliamų pasekmių sušvelninimo
(tai vadinama prisitaikymu prie klimato
kaitos) bei pavojingų procesų stabdymo.
Kitaip tariant, klimato kaitos krizę paversti galimybe augti Lietuvai kaip šaliai, turinčiai mažą, bet lanksčią ir dinamišką ekonomiką. Tai – ypač aktualu ir
tikrai įmanoma.
- Pastaruoju metu tapo aktuali oro
taršos mažinimo problema. Viena
iš galimų priemonių – automobilių

Rinkos ekonomikos
ir privačios
nuosavybės, – kitaip
tariant, kapitalizmo,
– principai, įtvirtinti
mūsų Konstitucijoje,
turi tarnauti visų
piliečių gerovei
kurti, o ne atotrūkiui
tarp turtingųjų ir
nepasiturinčiųjų
didinti.
skaičiaus miestuose mažinimas. Tam
yra alternatyva – viešasis transportas. Kaip galima būtų plėtoti viešąjį
transportą ir taip reikšmingai sumažinti oro taršą? Gal vertėtų pasiūlyti
miestų gyventojams nemokamą viešąjį transportą?
- Viešasis transportas yra išimtinai savivaldybėms priskirta kompetencija.
Kokį transportą plėtoti, ar jis bus mokamas, ar ne, sprendžia miesto taryba
ir meras. Pavyzdžiui, man sunku suprasti, kodėl Vilniaus miesto liberalų valdžia
nusprendė prisipirkti naujų dyzelinių
autobusų, o ne, pavyzdžiui, elektrinių?
Tai tikrai neprisidės prie miesto taršos
mažinimo, nors gal tie nauji autobusai ir
patogūs, o ir kaina gal buvo gera. Taigi
savivaldos vaidmuo, nacionaliniu mastu sprendžiant taršos problemas, yra
milžiniškas, nes būtent transporto sektoriuje Lietuva laikoma didele teršėja.
Aišku, turime kalbėti ne vien apie viešąjį transportą, bet ir apie individualius
automobilius, kurių parkas šalyje vidutiniškai vis dar yra 12-15 metų amžiaus
ir dėl to, natūralu, – taršus.
Čia matau daug neišnaudotų galimybių, kaip galėtų bendradarbiauti savivalda ir centrinė valdžia, Vyriausybė

vairą gerovės kryptimi
savo varganas pajamas turi sumokėti
20 proc., o, pavyzdžiui, 3,5 milijono eurų pajamų per metus gaunantis pilietis
tesumoka vos 1-2 proc. GPM? Tai nėra
teisinga ir šis neteisybės jausmas varo
mus lauk iš Lietuvos, jeigu ne į gyvenimo paraštes.
Ir nereikia mūsų gąsdinti ekonomikos augimo lėtėjimu. Vis tiek didžioji dalis visuomenės nesijaučia geriau,
jai augant, nes patys savaime teigiami
ekonominiai pokyčiai, technologinė
pažanga, skaitmenizavimas neturi didelės teigiamos įtakos socialinei gerovei. Priešingai, darbuotojų darbo krūviai ne tik nemažėja, bet dargi auga,
daugėja neapsaugotų darbo formų, ir

Inga RUGINIENĖ,

Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacijos
pirmininkė

kuo daugiau mes dirbame, tuo daugiau iš mūsų darbo sukaupiama pelno, o mes tampame vis skurdesni.
Pagal Nausėdos gerovės valstybės
programą, Lietuvos valstybės biudžetas turėtų išaugti pusantro milijardo
eurų. Šiek tiek laiko jis dar turi, ko negalima pasakyti apie valdančiąją daugumą. Ji progą pasukti valstybės vairą gerovės kryptimi jau praleido.

ir Seimas, kuriant reikalingą teisinę bazę, kuri sudarytų savivaldai
galimybes veikti vienaip ar kitaip:
pavyzdžiui, investicijų į ekologinį miesto transportą skatinimas ir
pritraukimas; lengvojo metro Vilniuje įsteigimas; lengvatos logistikos įmonėms, kurios perka naujausius ir mažiau taršius vilkikus;
valstybės investicijos į geležinkelio transporto plėtrą (Rail Baltica –
vienas iš gerųjų pavyzdžių, nors ir
su gausybe trūkumų bei Lietuvos
interesų nesužiūrėjimu).
Kalbant apie metro, nors daugelis šią idėją ir kritikuoja, kaip pernelyg brangią įgyvendinti, tačiau
Vilniui tai būtų išsigelbėjimas nuo
spūsčių. Tai realiai žmones paskatintų persėsti iš savo lengvųjų automobilių į patogų požeminį metro. O kalbant apie kainą, reikia žiūrėti ne vien į statybos kainą, bet
ir į visą didžiulį ekonominį efektą miestui.
- Europos Komisija jau ne vienerius metus ragina įvesti automobilių taršos mokesčius, tačiau
dar nė viena Vyriausybė to padaryti neišdrįso. Pasirodė ne vienas
valdančiųjų siūlymų variantas. O
juose – daug painiavos. Pavyzdžiui, paprastas automobilio registracijos mokestis buvo pateiktas kaip taršos mokestis. Kaip siūlytumėte spręsti šią problemą?
- Automobilių taršos mokestis toks, kokį jį pateikė valdantieji, yra paprastas pasipinigavimas,
siekiant užlopyti biudžeto skyles.
Tikrų ekologinių mokesčių prasmė ir esmė yra ta, kad jie formuotų visuomenės įpročius elgtis vienaip ar kitaip: mažiau teršti, įsigyjant mažiau taršų automobilį, mažiau važinėti apskritai arba rinktis
viešąjį transportą.
Ar siūlomas registracijos mokestis skatina bent vieną iš šių veiksmų? Ne. Atvirkščiai, žmogus, norėdamas išvengti registracijos mokesčio, nepardavinės savo seno
automobilio, o važinės su juo ir
terš iki tas visai „sugrius“.
Vyriausybės sprendimas už atiduotą utilizuoti seną automobilį sumokėti tūkstantį eurų yra tiesiog juokingas, nes už tokią sumą
jokio netaršaus ir naujesnio automobilio neįsigysi. Dar reikėtų pridėti kokius tris tūkstančius savų, o
tai jau tikrai ne visiems senais automobiliais važinėjantiems žmonėms yra įmanoma.
Kitas dalykas: atiduoti utilizuoti
automobiliai būtų ardomi, o iš jų
išimtos dalys, ko gero, vėl grįžtų
į eismą per automobilių remonto įmones ar pavienius meistrus.
Įvedant automobilių taršos mokestį, reikėtų laikytis principo „teršėjas moka“. Juk gali būti, kad žmogus turi seną ir taršų automobilį, tačiau važinėja su juo nedaug
(pavyzdžiui, kartą metuose „ant
kapų“). Vadinasi, ir teršia nedaug.
Lygiai taip pat žmogus gali turėti
naujesnį ir mažiau taršų automobilį, bet su juo per metus nuvažiuoti
keliasdešimt tūkstančių kilometrų
ir jo suminė tarša bus didesnė nei
pirmojo piliečio. Kuris turėtų mokėti daugiau? Manau, kad antrasis.
Į mokesčio kriterijus įtraukus ridą, ją nustatant per techninę apžiūrą, galima būtų nesunkiai paskaičiuoti išmetamų teršalų kiekį ir mokesčio dydį. Taip pat turėtų būti atsižvelgta į variklio tūrį ir
kuro rūšį arba tiesiog į vadinamąjį „Euro standartą“, kuris apima visumą Europos Sąjungoje priimtų
kriterijų.
Kalbino Sonata Dirsytė

Sveikatą tausojantis
maistas – kasdienė kova
Juozas OLEKAS

Europos Parlamento
narys

J

au daugiau nei pusę metų, gavęs Jūsų pasitikėjimo mandatą, dirbu Europos Parlamente,
kur didžiulė atsakomybė tenka
būti Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto nariu. Nors žemdirbystė ir kaimo reikalai visą gyvenimą buvo daugiau laisvalaikio užsiėmimas nei darbas, o bitininkystė – hobis, visgi ši sritis man nėra nauja. O žemės ūkio temų spektras, su kuriuo jau teko susipažinti ir pradėti dirbti, – labai platus.
Žemės ūkis yra glaudžiai susijęs su
įvairiomis mūsų gyvenimo sritimis ir turi įtakos mūsų sveikatai, vystymuisi, ekonomikai ir aplinkai, kultūrai; taip pat ES
rinkos stabilumui, kainoms, maisto kokybei ir aibei kitų kasdienių dalykų. Todėl
tinkamas žemdirbių, gamintojų ir vartotojų atstovavimas, interesų sankirtų radimas yra labai svarbus.
Kiekvienas norime vartoti sveiką maistą, jei yra galimybė užaugintą/pagamintą savo šalyje, bet tuo pačiu norime, kad
maisto produktus būtų galima įsigyti už
kuo prieinamesnę kainą. Šios pusiausvyros radimas tampa vis sudėtingesne
užduotimi.
Kad ir į kokias mokslo aukštumas bekiltume, negalime pamiršti sveiko, natūralaus maisto, kuriuo mus aprūpina
darbštūs Lietuvos ir Europos žemdirbiai. Svarbu suvokti, kad žemdirbystė
Europoje nėra tik verslas, tai – ir tradicijos, ir kultūra.
Noriu pasidžiaugti, kad mūsų Bendrijoje maisto sauga yra užtikrinama
aukščiausiu lygmeniu. Už tai padėkoti
turėtume ir ką tik darbą baigusiam bičiuliui, eurokomisarui Vyteniui Povilui
Andriukaičiui.
Tačiau (manau, Vytenis sutiks) ši kova
už ekologiškai užaugintą ir mūsų sveikatą tausojantį maistą vyksta kiekvieną
dieną. Štai kodėl didžiulį dėmesį ir pagalbą turime skirti žemdirbiams ir nepamiršti, kad ES vidaus rinka ir jos sudėtinė
dalis – žemės ūkis yra unikalus reiškinys
pasaulio arenoje.
Aukšti žemės ūkio produktų ir maisto
saugos standartai, kuriuos nuolat didiname, pasak dešiniosios politikos atstovų,
nėra konkurencingi. Žinoma, kuris verslininkas pasakytų „ne“ pigiau užaugintiems mėsiniams gyvuliams, didesniems
pardavimams ir tuo pačiu mažesnėms
produktų kainoms rinkoje? Tas, kuris
rūpinasi ne tik savo, bet ir savo giminaičių, draugų, tautiečių ir europiečių sveikata bei gerove.
Tačiau turime suprasti, jog technologijų tobulėjimas ir produktų kokybės gerinimas nėra priešingybės. Turime siekti,
kad pas vartotojus patenkantis maistas
būtų sveikas, užaugintas/pagamintas
laikantis aukščiausių kokybės standartų, tačiau neturime bijoti ir technologinių inovacijų, kurios atkartoja gamtoje
vykstančius procesus, kartu užtikrindamos spartesnį žemės ūkio vystymąsi.
Man teko apsilankyti išmaniajame
ūkyje Nyderlanduose, kuriame ūkininkaujama, naudojant specialiąsias technologijas, pavyzdžiui, skirtas tolygiam
žemės derlingumui palaikyti. Pasitelkus
minėtas išmaniąsias technologijos, kasdien skenuojama dirbama žemė, suteikiant specialią priežiūrą toms lauko dalims, kuriose derlius prastesnis, taip suvienodinant žemės derlingumą.

Technologinis tobulėjimas ir mokslinių pasiekimų panaudojimas yra neišvengiamas. Mūsų ūkininkai privalo turėti lygias galimybes varžytis sąžiningai
tarpusavyje vidaus rinkoje ir su kitomis
rinkomis.
Svarbiausias Europos Sąjungos principas yra solidarumas. Todėl Europos
Parlamente buriame bendraminčių, kurie palaiko vienodą ES paramą visų šalių žemdirbiams, koaliciją. Jokiu būdu
negalima sutikti, jog ši parama mažėtų:
tuomet ekonomiškai stipresnės šalys
papildomai rems savo žemdirbius, taip
iškraipydamos sąžiningą konkurenciją
ir išstumdamos mūsų ūkininkus iš Europos rinkos.
Naujajame EP svarstymui pateiktame
ES Bendrosios žemės ūkio politikos dokumente iki 2027 m. yra numatyta sumažinti dabar tarp skirtingų ES šalių narių egzistuojantį išmokų žemdirbiams
skirtumą. Tačiau vietoj to, kad išmokos
mūsų žemdirbiams būtų prilygintos ES
vidurkiui, ketinama esantį skirtumą sumažinti perpus, skaičiuojant ne nuo viso
ES vidurkio, o nuo 90 proc. vidurkio. Tai
gana sudėtinga formulė, bet faktas toks
– Lietuvos tai netenkina.
Lietuva yra tarp kelių mažiausias išmokas žemdirbiams ES gaunančių valstybių,
kartu su Latvija, Estija ir Portugalija. Lietuvos ūkininkai ne kartą dėl šios situacijos
buvo nuvykę protestuoti į Briuselį, siekdami priminti apie juos diskriminuojančias sąlygas. Tokiame proteste pats asmeniškai dalyvavau gruodį.

Žemdirbystė
Europoje nėra tik
verslas, tai – ir
tradicijos, ir kultūra.
Labai svarbus ir prezidento Gitano
Nausėdos vaidmuo, kai Europos Vadovų Taryboje bus svarstomas ateinančios
finansinės perspektyvos dokumentas.
Jame bus numatyta, ar išlaikyti tokį patį finansavimą žemės ūkio sektoriui, ar jį
keisti. Svarbu, kad „Brexit“ ar kitokie faktoriai nenulemtų sprendimo mažinti Europos Sąjungos žemės ūkio finansavimą.
Reikia priminti, kad Lietuva sąžiningai vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, yra viena iš nedaugelio
šalių, kuri skiria sutartus 2 proc. nuo BVP
krašto apsaugai, todėl jaučiamės turintys
teisę pareikalauti, kad Bendrija būtų solidari su mumis ir lėšas skirstytų tolygiai.
Žinoma, Lietuvoje šios lėšos neturėtų suplaukti vien į stambiųjų ūkininkų
kišenes. Pirmiausia, turėtų būti siekiama sustiprinti šeimų ūkius, jaunuosius
ūkininkus, paremti žaliąją žemdirbystę,
kooperaciją, taip pat lėšos reikalingos
kaimų infrastruktūrai.
Naujuoju ES finansiniu periodu tiesioginės išmokos Lietuvos žemdirbiams negali būti mažesnės nei ES vidurkis; taip
pat nepritariame pereinamajam laikotarpiui. Jis jau buvo: ne kartą buvo kalbėta, ne kartą buvo žadėta. Ūkininkams
turi būti deramai ir vienodai atlyginta už
naujai keliamų reikalavimų ir naujų uždavinių įvykdymą.
Ūkinė veikla turi ir gali būti suderinama su ekologija ir klimato kaitos problemų sprendimu. Deja, dabartiniai Lietuvos valdantieji nurėžė biudžete lėšas,
skirtas klimato kaitos problemų sprendimui. Tai tikrai nėra tas kelias, kuriuo
turėtų eiti Lietuva.

8 Diskusija

Kada sulauksime pažangos
ir proveržio regionuose?

D

eja, Baltosios knygos regionams ir žemės ūkiui gaivinti taip ir liko su gražiais
tikslais stalčiuose gulėti.
Tačiau visa tai tikrai įmanoma! Būtinas visų dalyvių susitarimas dėl krypties, veiksmų plano ir nuoseklaus plano priemonių įgyvendinimo. Mes, socialdemokratai, atsakingai ruošiame
programines nuostatas dėl būtinų
struktūrinių pertvarkymų švietimo ir
sveikatos apsaugos srityse, tam taip
pat matome būtinybę principingai
keisti mokestinę politiką.
Tikime, jog tai sudarys prielaidas regionams augti: šiuo metu jie stokoja galimybių sukurti žmonėms patrauklią aplinką,

Raminta JAKELAITIENĖ,

LSDP pirmininko
pavaduotoja

koks humoras, kokia intelektualinė gelmė – juk reikia pasiekti atitinkamą lygį,
kad suprastum Sokratiškąją ironiją, sarkazmą, intelektualų špilkavimosi pingpongą... Dvasiškai atsigauni būdamas
tarp intelektualių žmonių... Čia tie, kurie yra nevertinami, neplėšrūs, neverslūs, nesugebantys kurti materijos, bet...
Dvasiniai grynuoliai... Jie dovanoja sociumui neįkainojamai daugiau, nes patys vertingiausi dalykai yra neįkainojami
eurais, pvz., erudicija...“, – kalbėjo nežinoma autorė.
Manau, labai panašiai jaučiasi ir Mokytojai, Gydytojai, taip pat ir Kaimo žmogus. Juk sutikime, kad tos pagarbos, pasitikėjimo mūsų visuomenėje labai trūksta. Noriu pabrėžti, jog mokslo pasiekimai, tyrimų rezultatai ir jų taikymas praktikoje yra vienas tvariausių ir patikimiausių pažangos veiksnių absoliučiai visose
valstybės raidos srityse, tai tas vektorius,
teikti kokybiškas viešąsias paslaugas, pasiūlyti verslo subjektams paskatas, kad
investuotų į plėtrą, eksportą ir kt.
Žemės ir maisto ūkyje mūsų galimybės taip pat yra neišnaudotos. Čia, pirmiausiai, matau, smulkių ir vidutinių ūkių
proveržio poreikį.
Lietuvoje neišnaudojame didelio potencialo, atvirkščiai, politikai, neišmanydami sektoriaus problematikos, nematydami galimybių, daro didelę žalą ne tik sektoriaus pažangai, bet ir eiliniams kaimo gyventojams, jų aplinkai bei tiems, kurie svarsto kurti gyvenimą kaimo vietovėse. Tai lemia, kad kaimas tuštėja, traukiasi, gilėja atskirtis tarp
miesto ir kaimo.
Ta šmeižto banga, kuri Lietuvos kaimą

pateikia kaip neperspektyvų, o ūkininką prilygina nepelnytos paramos gavėjui, kone veltėdžiui, veda tik į dar didesnį
susipriešinimą. Visa ši situacija ir purvasklaida, manau, susidarė per daug metų,
kadangi sektoriuje nuolat trūko bendradarbiavimo tarp mokslo bendruomenės ir ūkininkaujančiųjų bei politikos įgyvendintojų ir visuomenės. Noriu
pasidalinti nežinomos autorės, tikėtina
mokslininkės, išsakytomis mintimis (publikuotomis Delfi portale) apie savo kolegas mokslo darbuotojus, kurios, manau,
nepaliks abejingo nei vieno.
„Vaizdas graudus... Nuskurdę, baikštūs, išoriškai pilki, įvaryti į kampą, su užgesusiomis akimis žmonės. Nors kartu
intelektualūs, empatiški, žmogiški. O

Ta šmeižto banga,
kuri Lietuvos
kaimą pateikia kaip
neperspektyvų, o
ūkininką prilygina
nepelnytos paramos
gavėjui, kone
veltėdžiui, veda
tik į dar didesnį
susipriešinimą.

kurio linkme ir turime judėti.
O ką mes dabar turime Lietuvoje? Švietimo sistema, kuri turi sudaryti tam sąlygas, prielaidas mūsų žmonių potencialui
skleistis, vieni pagrindinių jos dalyvių, –
mokytojai, mokslo darbuotojai, – kuriantys neįkainojamą vertę mūsų vaikams,
rodantys kryptį jauniems žmonėms gyvenimo pasirinkimuose, yra užgesusiomis akimis iš nevilties, kurią dar labiau sustiprina mūsų valdžios vyrai ir moterys.
Tas ir liūdina, ir skaudina, bet tuo pačiu supranti, kad niekas už mus tų reikalingų darbų mūsų valstybės pažangai
nesukurs. Todėl mes, socialdemokratai,
ryžtingai imamės lyderystės, telkiame
visus kairiųjų pažiūrų žmones, nes visa
širdimi norime lygių galimybių Lietuvoje visiems, o ne saujelei, kurie ir taip tų
galimybių nestokoja.
Taigi, pakalbėkime apie galimybes
Lietuvos kaime. Kaip pavyzdį pateiksiu
Nyderlandus. Tai nedidelė, tačiau labai
pažangi ir inovatyvi šalis (žemės ūkio
naudmenų plotas siekia 1,9 mln. ha, kai
Lietuvoje – 2,9 mln. ha), kurioje žemės ir
maisto ūkio bei kaimo politika yra viena
pažangiausių ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Tai šalis, kurios agro produkcijos eksportas yra vienas didžiausių
pasaulyje ir pinigine išraiška siekia daugiau nei 85 mlrd. eurų per metus. Mūsų šalies minėtos produkcijos eksporto
mastas yra kur kas kuklesnis – nesiekia
nei 5 mlrd. eurų. Beje, Nyderlanduose
dominuoja santykinai nedideli, bet labai pažangūs, efektyvūs ir inovatyvūs
ūkiai. Didelis dėmesys skiriamas aplinkai, žaliosioms priemonėms, biotechnologijoms ir kt.
Šalyje veikiantis vienas pažangiausių
pasaulyje Vageningeno universitetas
ir mokslinių tyrimų centras yra populiariausias tarp gamtos mokslo studijas
besirenkančių žmonių visame pasaulyje. Kaip sėkmės pavyzdį universitetas
įvardija glaudų bendradarbiavimą tiek su
politikos formuotojais ir įgyvendintojais,
tiek su ūkininkų bendruomene. Mokslo
tyrimų pagrindu siūlydami išmanias sistemas tvariam vystymuisi Nyderlandai
toliau siekia išlaikyti didžiausios agro
produkcijos eksportuotojos statusą.

Taisysime klaidas ar papildomai traumu
smurto aukas?
Dovilė ŠAKALIENĖ,

N

uo 2020 m. sausio 1-osios
įsigalioja Mediacijos įstatymo nuostatos, įtvirtinančios privalomą mediacijos taikymą visuose šeimos ginčuose. Taigi skyrybų, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko išlaikymo, bendravimo su vaiku tvarkos
nustatymo, turto pasidalijimo ir panašiais atvejais įpareigojama taikiai
susitarti be teismo.
Atrodo, puiki naujiena: mediacija yra
greitesnis, pigesnis, privatesnis procesas, taikus ginčo sprendimo būdas. Kaip
patys mediatoriai sako, tai – galimybė
išspręsti tarpusavio nesutarimus bendraujant. Tačiau mediacijos esmė – taikus lygiaverčių ginčo šalių susitarimas. Ir
štai čia paaiškėjo, kad visi mes pražiopsojome vieną labai svarbią besiskiriančiųjų grupę – tuos atvejus, kai skiriamasi
dėl smurto šeimoje.
Ar gali auka su smurtautoju taikiai susitarti, kai jų derybinės pozicijos nelygios, viena pusė bijo kitos? Įsivaizduokite praktiškai: Jus sumuša, išprievartauja,
sulaužo šonkaulius, o tuomet Jus įpareigoja taikiai „išspręsti tarpusavio nesutarimus bendraujant“.

Kaip liudija ilgametė Lietuvos ir užsienio pagalbos smurto aukoms centrų
praktika, auka dažnai nėra pajėgi ginti
savo interesų, kartais netgi nėra pajėgi
jų išsakyti, nes tenori pasislėpti, – ar net
nebenori gyventi. O smurtautojai neretai mėgina manipuliuoti teise globoti vaikus, jų išlaikymu, būsto atėmimu.
Jungtinės Karalystės Šeimos mediacijos centro tyrimas rodo, kad smurto šeimoje aukos tampa neadekvačiai nuolankios bet kokiam realią ar įsivaizduojamą galią turinčiam asmeniui, tad dažnai mediatorių suvokia kaip smurtautojo sąjungininką, kuriam turi paklusti.
Todėl nors mediacija yra nepaprastai
naudingas ir praktiškas metodas spręsti
šeimos ginčus įprastinėmis aplinkybėmis, smurto šeimoje atveju ji negali būti
privaloma, nes auka ir smurtautojas nėra vienodoje galios pozicijoje.
Aukos valia būna palaužta ar per trapi išsakyti savo nuomonę, įskaitant ir
mediacijos atsisakymą, o smurtautojas
dažnai linkęs tęsti spaudimą, kerštauti
aukai už šios bandymą išsilaisvinti, tad
auka būtų pakartotinai traumuojama ir
patirtų antrinę viktimizaciją.
Tad reaguodama į Specializuotos pagalbos centrų prašymus, kaip Seimo Sa-

LR Seimo narė, socialdemokratė

vižudybių ir smurto prevencijos komisijos narė matydama rizikas, registravau
pataisą, numatančią privalomos mediacijos šeimos ginčuose išimtį smurto artimoje aplinkoje atvejais.
Tais atvejais, kai gautas pranešimas,
pradėtas ikiteisminis tyrimas ar priimtas
apkaltinamasis nuosprendis dėl smurto artimoje aplinkoje, liečiantis vieną iš
ginčo šalių, negali būti taikoma privaloma mediacija.
Seimas gruodį pritarė pataisoms
po pateikimo. Deja, svarstymas ir priėmimas numatytas pavasario sesijoje,
nepaisant mano prašymo atsižvelgti
į smurto aukų teises. Pataisoms neįsigaliojus sausio 1 d., šimtai nukentėjusių moterų turės taikiai tartis su smurtautoju.
Paklausite, kiek gi žmonių aktualios
šios pataisos? Kasmet Lietuvoje gaunama keliasdešimt tūkstančių pranešimų
dėl smurto artimoje aplinkoje. Tyrimai
rodo, kad kas trečia moteris Lietuvoje
patyrė smurtą. Išdrįsusios kreiptis pagalbos dėl smurto artimoje aplinkoje,
dažniausiai smurtą patyrusios moterys

Nors mediacija yra
nepaprastai naudingas ir
praktiškas metodas spręsti
šeimos ginčus įprastinėmis
aplinkybėmis, smurto
šeimoje atveju ji negali būti
privaloma.
inicijuoja ir skyrybas. Per metus Lietuvoje įvyksta apie 8000 skyrybų.
Privalomos mediacijos reikalavimas
palies daugybę aukų, kurios mėgina išsiskirti su smurtautoju. Pagalbą teikiančios organizacijos pabrėžia, kad spaudimas taikiai tartis atgrasytų aukas nuo
skyrybų ir verstų jas kentėti smurtą. Maža to, toks reikalavimas pažeis tiek Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymą, tiek Nusikaltimų aukų teisių
direktyvą, tiek prieštarautų Jungtinių
Tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijoms bei

Europos Sąjungos Teisingumo teismo
sprendimui, kuriuo aiškiai konstatuojama, kad mediacija smurto šeimoje atvejais gali būti taikoma išimtinai, įvertinus
individualias aplinkybes, mediaciją atliekant specialų apmokymą smurto lyties pagrindu bei smurto šeimoje temomis praėjusiam profesionalui, ir tik
laisvanoriškai.
Deja, po Seimo sprendimo atidėti
pataisų priėmimą pavasariui, vertinant
smurto ir skyrybų statistiką bei Specializuotų pagalbos centrų prognozes, greičiausiai šimtai moterų nukentės.

Problemos 9

Pažymėtina, jog žemės ūkis, kaip vienas
pagrindinių maisto produkcijos gamintojų,
išliks aktualus ir ateityje, kadangi daugėjant
planetos gyventojų, poreikis maistui nuolat
augs. Tad atitinkamos galimybės turi būti sudarytos ir mūsų augintojams/gamintojams.
Todėl sieksime glaudaus mūsų akademinės visuomenės bendradarbiavimo su minėtu Nyderlandų universitetu. Skatinsime
mokslo institucijas dalyvauti tarptautinėse
programose, projektuose, tyrimuose. Tam
kartu ieškosime naujų partnerių ir plėtosime bendradarbiavimą su esamais, stiprinsime tarpinstitucinius ryšius.
Auganti žinių svarba įpareigoja stiprinti
mokymo ir konsultavimo paslaugų tinklą, didinti teikiamų paslaugų įvairovę: tai neabejotinai padeda tobulinti ūkio subjektų ir kaimo gyventojų veiklą, stiprina jų gebėjimus
taikyti agro technologijas ir kitas inovacijas.
Sektoriaus pažangai būtina pasitelkti mokslinius, techninius ir finansinius instrumentus.
Pasikartosiu: nėra nieko patikimiau už
mokslo pasiekimus, tyrimais grįstus pasiūlymus. Nebent, tikime horoskopais ir burtų
knygomis – čia jau pasirinkimo klausimas.
Tačiau valstybės raida, jos tvarus vystymasis negali būti projektuojami be mokslo ir
žinių. Deja, ši nuostata, panašu, galioja toli
gražu ne visiems.

Žemės ūkio naudmenų plotas
Nyderlandai

Lietuva

1,9 2,9

mln. ha

mln. ha

Agro produkcijos eksportas
Nyderlandai

Lietuva

85 5
mlrd. €

mlrd. €

osime
Smurto prieš moteris lygis vis dar didžiulis, į prevenciją investuoti ši Vyriausybė neskuba, nors valstybė dėl to kasmet patiria didžiulius nuostolius – 600 milijonų eurų per
metus. Tad galėtume bent jau nekurti naujų
situacijų, kurios pažeistų ir taip jau nukentėjusių smurto aukų teises.
Mediacija su tam tikrais saugikliais gali būti pasirenkama ir smurto atvejais, bet jokio
privalomumo čia būti negali. Todėl viliuosi,
kad jei ne pratęstos sesijos metu, tai bent
pačioje pavasario sesijos pradžioje ši spraga bus pašalinta.
Labai džiaugiuosi, kad prie pataisų prisijungė ir parašus padėjo ne tik bičiulė, mūsų
frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė, bet ir Seimo vicepirmininkės Rima Baškienė ir Irena
Šiaulienė bei praktiškai visų Seimo frakcijų
atstovės: Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė
Viktorija Čmilytė-Nielsen, TS-LKD frakcijos
narė Ingrida Šimonytė, Mišrios Seimo narių
grupės seniūno pavaduotoja Aušrinė Armonaitė, LVŽS frakcijos narė Virginija Vingrienė.
Jei tokios skirtingos asmenybės, skirtingų
pažiūrų ir vertybių, sugebėjome sutarti dėl
šios pataisos, mano supratimu, tai liudija, jog
bent jau moterys šiame Seime sugeba atrasti
galimybę bendradarbiauti vardan prasmingų dalykų. Noriu tikėti, kad mūsų, socialdemokračių, – ir socialdemokratų, – konstruktyvios ir prasmingos idėjos, realiai padedančios konkretiems žmonėms gyventi saugiau
ir oriau, bus vis plačiau girdimos, rasime vis
didesnį palaikymą ir sutarimą. Ne laikas pyktis, kai turime tiek darbo.

„Valstiečiams“ galioja dvigubi
skaidrumo standartai
Prof. habil. dr.

Algirdas RASLANAS,

LSDP pirmininko
pavaduotojas

V

alstiečių ir žaliųjų
partijos žadėti aukšti skaidrumo standartai bliūkšta it Ramūno Karbauskio pažadas laimėti trejus rinkimus. Skambios į valdžią atėjusių „valstiečių“ deklaracijos, panašu, jog
ir lieka deklaracijomis, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) klerkai galimai
tiesmukiškai užsiėmė korupcija, skirstydami valstybinius
sporto pinigus.
Ažiotažą žiniasklaidoje sukėlė galimai neskaidrus Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos
pinigų paskirstymas įvairiems
sporto projektams: 4 milijonai
eurų paskirstyti sporto projektams, kurių dalis glaudžiai susiję su valdančiaisiais „valstiečiais“. Abejonių kilo tiek dėl komisijos darbo, tiek dėl projektų
vertinimo.
Klausimų dėl skaidrumo, skirstant finansavimą sporto projektams, kilo ne tik visuomenei, tačiau ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT). Tarnybos atkreipė dėmesį į viešojoje erdvėje sklei-

džiamą ir kitą turimą informaciją, atliko sporto projektų finansavimą reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą.
STT pateikė daug pastabų dėl finansavimo skirstymo tvarkos, t. y. lėšų skirstymo objektyvumo ir nešališkumo. Antikorupcinio vertinimo specialistai atkreipė dėmesį į neišsamiai reglamentuotą
paraiškų vertintojų ir ekspertų skyrimo
tvarką. Pareigūnams užkliuvo ir neviešinamas ekspertų sąrašas. Pripažinkime skamba keistai, jog sporto paraiškų
ekspertai gali turėti ryšių su jais paskiriančiais atsakingais darbuotojais: gali būti samdomi pavaldūs ar kitais santykiais susiję asmenys. Tai reiškia, kad
„ekspertai“ gali turėti tiesioginių ryšių
su juos paskyrusiais „profesionalų“ vyriausybės atstovais, o tai jau kelia abejonių dėl nešališkumo.
Nustatyta, jog teisės aktai numato,
kad vienas pareiškėjas gali teikti net
penkias skirtingas paraiškas finansa-

vimui gauti. STT, išanalizavusi sporto
projektus, kuriems buvo skirtas valstybės finansavimas 2019 m. visose remtinose srityse, nustatė, kad kai kuriems
pareiškėjams finansavimas skirtas kelis kartus už beveik identiškas projektų
veiklas. Matyt, pritrūkta fantazijos, tačiau ne godumo.
Iš esmės, tarnyba nustatė, kad projektų finansavimo teisinis reglamentavimas nėra pakankamai išsamus ir tai lemia skaidrumo trūkumą bei korupcijos
riziką. Tai buvo jau ne pirmas STT antikorupcinis teisės aktų, reglamentuojančių finansavimo skyrimą, vertinimas. Tačiau dar vieną kartą viskas yra sudedama
į stalčių ir ignoruojama.
Skaidrumo trūkumą, skiriant finansavimą sporto projektams, įžvelgė ir mano kolega Seimo narys Algimantas Salamakinas. Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijoje dirbančiam politikui nepateikta informacija apie sporto projektų
vertinimą, jų ekspertus. Net Seimo na-

Kur slypi lyčių stereotipai?

S

usirinkome bičiulių rate ir svarstome, kur slepiasi lyčių stereotipai? Atsakymo nereikia ieškoti ilgai:
jie – mūsų galvose. Bet klausimas, kaip juos iš ten iškrapštyti, yra gerokai sudėtingesnis.
Atrodytų, išdėlioji faktus, kurių gausiai prikaupta ES Lyčių
lygybės institute, ir nuostatų
sraigteliai turėtų pasisukti. Lyčių lygybė daro teigiamą poveikį
visuomenės socialinei ir ekonominei raidai, gimstamumui, laimės pojūčiui, šeimų tvarumui.
Ypač teigiamai ji veikia vyrų būties kokybę: mažesnis depresijos
lygis, rizika būti nužudytam, didesnis pasitenkinimas gyvenimu, įskaitant seksualinį, ir ilgesnė tikėtina gyvenimo trukmė.
Moterys tokiose visuomenėse
turi geresnes sąlygas realizuoti
savo potencialą, puoselėti drąsias svajones ir įgyvendinti sumanymus. Netgi vaikams rizika
patirti fizinį tėvų smurtą yra mažesnė, kai šeimos santykiai grindžiami partnerystės ir lygybės, o
ne dominavimo principais.
Laimi visi. Kodėl tuomet mūsų
gretose taip sunkiai skinasi kelią suvokimas, kad teisingumas
lyčių atžvilgiu yra tokia pat pamatinė kairiosios politikos dalis,
kaip ir kova su socialine atskirtimi, skurdu ir neteisybe? Kodėl
bičiulių rate vis dar tenka eikvoti laiką, įrodinėjant, kad tai svar-

Margarita JANKAUSKAITĖ,

LSDP narė, Lygių
galimybių plėtros centro
ekspertė

bus klausimas, užuot sutelkus energiją į
paieškas, kaip jį išspręsti?
Mąstyseną, vertybes ir nuostatas formuojančios ideologijos poveikį nėra taip
paprasta įveikti: ji tarsi oras, kuriuo kvėpuojame negalvodami. O lyčių klausimų
sampratą veikia net dvi: viena susijusi su
kapitalizmo raida, kita atspindi patriarchalinį paveldą.
Kapitalistinei sistemai lyčių skirtis buvo ir vis dar yra paranki. Ji padėjo pateisinti darbo sampratos skirtumus: vienos,
viešoje sferose atliekamos, su gamyba
siejamos ir apmokamos jo formos buvo priskirtos vyrams, o kitos, žmogiškųjų išteklių reprodukciją užtikrinančios,
bet privačioje srityje vykdomos, neapmokamos ir net nelaikomos darbu, buvo deleguotos moterims. Kaupti kapitalą lengviau, kai atlyginimus gali taupyti sąskaita to, kad didelė dalis darbo
jėgos reprodukavimo kaštų dengiami
kažkieno (žinome, kas tie žmonės) nemokamu darbu.
Baisi socialinė neteisybė! Argi neatlygintino darbo idėja nekvepia feodalizmu ar net vergija? Tai kodėl nematome
revoliucijos požymių savo namuose ir savo galvose? Kodėl Lietuvos moterims vis
dar tenka 6,5 karto daugiau neapmokamo darbo naštos nei vyrams? O šito fakto
paviešinimas bičiulių rate sukelia tokias
audringas nepasitenkinimo reakcijas ir
norą žūtbūt atrasti pateisinimą?

Lietuvos
moterims
vis dar tenka

6,5
karto

daugiau

neapmokamo
darbo naštos
nei vyrams.
Atsisakyti privilegijų, kurias suteikia
patriarchalinė sistema, nėra taip paprasta. Prisipažinsiu, aš taip pat norėčiau turėti žmoną, kuri pasirūpina buitimi, užpildo šaldytuvą ir laukia su garuojančių
barščių lėkšte po darbų, nereikalaudama atlygio. Tuomet kur kas lengviau
būtų gilinti žinias, siekti savirealizacijos
darbe ir aktyviau įsitraukti į visuomeninę, politinę veiklą, lygiomis konkuruojant su vyrais.
Bet realybė kitokia. Mes seniai nebegyvename visuomenėje, kur dirbančiųjų gerove rūpinasi namų šeimininkės, nesvarbu, kas esame – moterys ar
vyrai. Moksliniai tyrimai, beje, nepatvirtina mito, kad buitinė rutina suteikia gyvenimo pilnatvės pojūtį (nemė-

riams yra sudėtinga gauti informaciją.
Faktas, jog apie sporto projektų finansavimą išsami informacija nepateikiama net Jaunimo ir sporto reikalų komisijoje dirbantiems Seimo nariams, ir
pasirodžiusi informacija, kad pakartotinio projektų vertinimo metu sėkmė lydi projektus tik iš kai kurių savivaldybių,
dar labiau padidina abejones dėl vertintojų nešališkumo. Todėl mano kolegos
socialdemokratai Seime kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimai neskaidraus ŠMSM pinigų paskirstymo.
Valstybės lėšų panaudojimas turi būti maksimaliai skaidrus ir nekelti abejonių. Skaidrumo „garantas“ leido „valstiečiams“ laimėti rinkimus 2016 m.: pažadas būti skaidriems ir patikimiems užkariavo žmonių širdis ir simpatijas. Tačiau,
kaip ėmė aiškėti po rinkimų, o artėjant
kadencijos pabaigai tapo dar aiškiau, –
tušti pažadai ir asmeninės ambicijos yra
„valstiečių“ vanduo ir duona.
Jei išaiškės, jog finansavimas vis tik
buvo neskaidrus, visos neskaidriai paskirstytos lėšos turi būti grąžintos į valstybės biudžetą, o asmenims, prisidėjusiems prie šių lėšų skirstymo, uždrausta
ateityje dirbti su valstybės lėšų skirstymu; ir netgi tokie asmenys gali netekti
teisės dirbti valstybės tarnyboje.
Galiausiai, jei kyla nors menkiausia
abejonė dėl projektų finansavimo tvarkos skaidrumo, ją būtina nedelsiant tobulinti. Kol nebus atsižvelgta į visas šiai
tvarkai pateiktas pastabas, finansavimo
projektams skirti negalima. Taip nekils
abejonių dėl Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos veiklos.
Šios istorijos aktualumą trumpam
užgožė susisiekimo ministro Jaroslavo
Narkevičiaus viražai. Tačiau tikiu, kad nei
prokurorai, nei rinkėjai šios istorijos taip
paprastai nepamirš, valdantieji pademonstruos savo žadėtą maksimalų skaidrumą, o švietimo, mokslo ir sporto ministras, galiausiai, suras valdininkus, kurie gebės dirbti skaidriai ir atsakingai.

ginkime juo teisinti artimųjų išnaudojimo). Ne veltui praeityje šis darbas buvo deleguotas tarnams ir vergams, pakitus ekonominei sistemai – moterims.
O kad neteisybė būtų mažiau pastebima, gudriai manipuliuojama žodynu:
kai darbą vadini meilės išraiška, atlygio
stygius nebetrikdo.
Ir problema čia ne tame, kad kažkas
daroma neatlygintinai: puiku padėti šeimos nariams, draugams, kaimynams,
bendruomenei. Būtent tai ir leidžia pajusti bendrystę. Tiesa ta, kad neatlygintina veikla, atliekama tik dėl to, kad patinka, nesitikint jokių išorinių naudų, sukuria didžiausią galimybę patirti gyvenimo tėkmės pilnatvę.
Susirūpinimą kelia, kad vartotojiškoje visuomenėje tai, kas neturi pakankamai didelės piniginės vertės, neturi ir
statuso. Matome, kaip tai veikia švietimo, mokslo, medicinos sritis, solidarizuojamės su jas atstovaujančiais darbuotojais. Bet atkakliai nenorime matyti,
kaip socialinės sferos nuvertinimas susijęs su lyčių nelygybe. Neskubame keisti
patriarchalinių melodijų, besisukančių
mūsų galvose. Vis dar svarstome, ar lyčių lygybės tikslai svarbūs kairiajai politikai, užuot ieškoję atsakymo, kaip juos
įgyvendinti.
Kas padėtų plokštelę pakeisti? Yra teorijų, teigiančių, kad žmonių nuostatos
ir veiksmai yra tiesiogiai susiję, tačiau
praktikoje ši sąveika reiškiasi skirtingai.
Vieni, pasitelkę žinias, keičia nuostatas,
o šios transformuoja elgesį. Kitų nuostatos pakinta tik tuomet, kai pasikeičia
elgesio įpročiai. Ką gi, teks veikti abiem
kryptimis: kalbėti, diskutuoti, gilinti žinias ir nepamiršti formuoti kasdienes
praktikas, pradedant lyčių požiūriu subalansuotu atstovavimu visuose sąrašuose ir struktūrose, baigiant asmeninio
puodelio išplovimu, pasibaigus pasitarimui. Mes tikrai tai galime.
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gul jie sau piketuoja, renka parašus, o
„jų valią galima nupirkti“. Juk taip yra
sakęs pats prijungimo idėjos autorius.
Yra ir kitas ėjimas – pasinaudoti apklausa, melagingai skelbiant, neva tai
referendumas.

Kaip dalinti Lietuvą spręs
ne matijošaičiai, o gyventojai

Į

dabar ne jokie matijošaičiai ar panašūs
kunigaikščiai spręs, kaip dalinti teritorijas, o gyventojai, apklausiant visus planuojamos dalinti teritorijos gyventojus.

Kauno atvejis parodė, kad taip gali nutikti bet kur ir bet kada, – kai teritorijos
perdalijamos, „dovanojamos“ kaip baudžiavos laikais su visais kaimais, miestais
ir žmonėmis, – pagal kažkieno norus ir
valią, neatsiklausus gyventojų.
Kartu su kolega Juliumi Sabatausku
Seimui pateikėme įstatymo pataisas,
pagal kurias visi savivaldybės, kurios teritorijos ribas planuojama keisti, gyventojai galėtų pareikšti savo nuomonę minimu klausimu. Juk akivaizdu, kad drastiški pokyčiai turės pasekmių ir jiems.
Tad pasiūliau įstatymu nustatyti, kad
keičiant administracinių teritorijų ribas,
gyventojų apklausa būtų laikoma įvykusi, jeigu balsuoja daugiau kaip pusė
balsavimo teisę turinčių tos teritorijos
gyventojų.
Seimas be ilgų abejonių ėmėsi šio
įstatymo projekto ir pritarė jam. Taigi

Kuria pavojingą precedentą
Kai visa Europa žengia decentralizacijos keliu, Kauno miesto meras selektyviai išrankioja gyventojų skaičiumi
gausiausias bei investicijomis turtingiausias kaimyninės savivaldybės teritorijas ir siekia sukurpti fabriko principais pagrįstą darinį. Esą tai bus „kiečiau“
nei Amsterdamas ir Paryžius. Tačiau kokios bus pasekmės visai šaliai, kai jau
dabar Lietuva tampa trijų didmiesčių
valstybe, o šalyje vis labiau veriasi socialinė atskirtis?
Lietuvos regioninės politikos Baltojoje knygoje konstatuota, kad Lietuvos
savivaldybės yra vienos didžiausių Europos Sąjungoje. Kartu pabrėžiama,
kad bet kokia administracinė reforma
galima tik nepasiekus užsibrėžtų tikslų, o ją ,,galima vykdyti tik išanalizavus
ir įvertinus nusistovėjusius gyvenimo,
darbo ir mokymosi ryšius, atlikus išsamią savivaldybių ekonominių ir socialinių rodiklių analizę ir privaloma tvarka
vadovaujantis gyventojų bei savivaldybių tarybų nuomone“.

vykiai Kaune, kai miesto merui
panorėjus padidinti savo valdų
teritorijas, buvo užsimota „atsiriekti“ dalį Kauno rajono žemių,
kur sutvarkyta infrastruktūra, veikia pelningos įmonės, žmonės noriai kuriasi ir statosi būstus, privertė įvertinti tokias galimas žemių dalybas plačiau.

Europos vietos savivaldos chartijos 5
straipsnyje teigiama, kad ,,savivaldybių
teritorinės ribos negali būti keičiamos,
iš anksto nepasitarus su visomis vietos
bendruomenėmis ar nesurengus referendumo, kur tai leidžia statutas“.

Kauno rajono
perdalijimo atveju
civilizuotos europinės
teisės principai būtų
nublokšti į purvą.

Kauno rajono perdalijimo atveju civilizuotos europinės teisės principai būtų nublokšti į purvą.
Kauno atvejis išsiskiria tuo, kad politikų asmeniniams įgeidžiams realizuoti pasitelkiama demokratiniu būdu išrinkta miesto Taryba ir Lietuvos teisėkūros spragos. Kartu paminamas Tarybos reglamentas, šiurkščiai ignoruojama bendruomenių nuomonė.
Ir kam reikia piliečių nuomonės? Te-

Du skirtingi modeliai
Europoje daugėja aglomeracijų, kur
miestų teritorijos praktiškai susiliejusios, bet savivaldybės išlikusios, kad
būtų galima geriau teikti viešąsias paslaugas. ES vietos savivalda veikia ne
konkurencijos, bet pasitikėjimo, bendradarbiavimo, partnerystės ir solidarumo pagrindais.
Verslas remiasi konkurencija ir naudos generavimu tam tikrai interesų
grupei. Vietos savivalda yra pagrįsta
socialine ekonomika ir siekia viešojo
gėrio visiems, čia ne viskas matuojama tik pelnu.
Viešųjų paslaugų teikimo kokybė
demokratinėje Europoje nėra susijusi
su teritorijų aneksavimu, vietos savivaldos naikinimu, žmonių šantažavimu.
Einama bendradarbiavimo, partnerystės, išteklių konsolidavimo ir konsorciumų kūrimo keliu.
Atrodytų, tai labai aiškūs šiuolaikinės
demokratinės savivaldos principai, tačiau V. Matijošaičio komanda suka ienas į priešingą pusę, išsvajotos kunigaikštystės link.
Paliestų kiekvieną šeimą
Akivaizdu, kad užmojis sunaikinti socialiai orientuotą Kauno rajono
savivaldybę su 25 seniūnijomis ir primesti centralizuotą struktūrą tik atitolintų paslaugas gyventojams, paliestų
daugelio namų ūkių ir verslo subjektų interesus.
Kiltų grėsmė suardyti ugdymo įstaigų tinklą, nes, vadovaujantis Švietimo
įstatymu, mieste negali veikti vadinamoji ilgoji gimnazija, jei 10 km spinduliu yra kita gimnazija.
Kaimo vietovėse bibliotekos gali
veikti 700 ir daugiau gyventojų turinčiose gyvenvietėse. Tuo metu miesto
savivaldybėje viena biblioteka aptarnauja mažiausiai 30 tūkst. gyventojų.
Reikėtų keisti ne tik adresus, bet
ir įvairius paveldėjimo dokumentus.
Jaunimas iki 35 metų negalėtų naudotis Vyriausybės teikiama parama
pirmam būstui įsigyti, nes ji taikoma

tik kaimiškų teritorijų gyventojams.
Stipriai pasikeistų verslo liudijimų
kainos, kiti mokesčiai, net draudimas.
Žemės nuomos mokestis padidėtų
60-70 proc., žemės mokestis – 30-40
proc. Ūkininkams iškiltų grėsmė netekti ES paramos.
Priemiestinėse seniūnijose vyrauja
smulkūs ir vidutiniai ūkiai, uogų, vaisių, daržovių augintojai. Prijungus teritorijas prie miesto, minėti ūkiai nunyktų, pablogėtų jų ekonominiai rodikliai.
Ar sprendimo teikėjai paskaičiavo,
kiek šios permainos kainuotų šeimai?

Viešųjų paslaugų
teikimo kokybė
demokratinėje
Europoje nėra
susijusi su teritorijų
aneksavimu, vietos
savivaldos naikinimu,
žmonių šantažavimu.
Žmonės jaustųsi palikti „už borto“
Kažkas pasakys: manęs tai neliečia, aš
ne ūkininkas, nedirbu pagal verslo liudijimą, neturiu žemės, nesilankau bibliotekoje, gydausi privačioje klinikoje. Tačiau,
sutikite, daugybei žmonių reikia įvairių
paslaugų ir jie netrukus skaudžiai pajustų šios „reformos“ pasekmes. Ypač tos 12
seniūnijų, kurios atsidurtų už kuriamos
„kunigaikštystės“ ribų ir kurių gyventojų nuomonės iki pateiktų įstatymo pataisų niekas nesiruošė klausti.
Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato vietinių referendumų galimybės, tačiau V. Matijošaitis ir jo komanda
atkakliai kartoja viešųjų ryšių mantrą –
„tegul sprendžia žmonės...“, nors siūloma prastumti tik patariamąją reikšmę
turinčią apklausą, kuri laikoma teisėta,
nepriklausomai nuo joje dalyvavusių
gyventojų skaičiaus.
Taigi nepaprastai svarbų klausimą iki
šiol galėjo nulemti mažuma balsų, kai
visame Kauno rajone gyvena 101 tūkstantis gyventojų. Juk pasitikėjimo nekelianti antidemokratiška apklausa galėjo
būti tik priedanga manipuliuoti gyventojų nuomone.
Kauno rajonas čia kaip „gyvas“ pavyzdys; patekęs į politikų interesų zoną. Tačiau įstatymo projektas kurtas
visoms Lietuvos savivaldybėms – kad
jų neraikytų ir nedalintų pagal vieno ar
kelių politikų norus. Esu įsitikinusi, kad
tik žmonės gali spręsti to Lietuvos krašto, kuriame gyvena, likimą.

Vaikų maitinimas vis dar išlieka nacionaline problema

N

e kartą viešoje erdvėje diskutuota vaikų maitinimo
mokyklose tema. Priimta
daug teisės aktų, nurodančių, koks
turėtų būti maistas, kaip jis turėtų
būti tiekiamas, kas už tai atsakingas
ir pan. Jau seniai daugelyje mokyklų nebėra senųjų valgyklų, kuriose būdavo gaminamas maistas vietoje. Dabar maistą tiekia privačios
įmonės, laimėjusios viešojo pirkimo konkursus.
LR sveikatos apsaugos ministro pasirašytas Vaikų maitinimo organizavimo
tvarkos aprašas detaliai nusako šio proceso įgyvendinimą. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, informuoja maitinimo
paslaugos teikėją apie pastebėtus trūkumus. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo
organizavimo trūkumai būtų pašalinti
nedelsiant. Jei tai neįvyksta, pranešama

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kuri imasi priemonių.
Bet visa tai lieka popieriuje, realybėje,
deja, viskas vyksta kitaip. Mokiniams tiekiamas maistas yra prastas, galimai naudojami pigiausi maisto produktai, patiekalai neretai netinkamos temperatūros,
atrodo neestetiškai ir mokiniams apetito tikrai nekelia. O ir kainos už patiekalo
porciją sparčiai didėja, bet didesnė kaina negarantuoja geresnės maisto kokybės. Todėl mokiniai dažniausiai pateikto
maisto nevalgo, o renkasi greitą maistą
iš kavinių ar parduotuvių.
Mokyklų vadovai, atsakingi savivaldybių specialistai sulaukia tėvų ir pačių
mokinių skundų. Tad galima tik konstatuoti, jog šios srities vidinė kontrolė
mokyklose dažniausiai neveikia. Mokyklų vadovai, atsakingi už sutarčių vykdymą, nelabai ką ir daro, reikalauti kokybės iš privačios įmonės retas kuris išdrįsta. Dažnam mokyklos vadovui pritrūksta ir kompetencijos ginčytis su tei-
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sininkais apsistačiusiomis maisto tiekimo įmonėmis.
Galbūt problema maisto tiekimo
įmonės? Ne paslaptis, kad didžiąją dalį šios rinkos Lietuvoje užėmusi viena
įmonė. Dėl jos teikiamų paslaugų su-

laukiama daugiausiai nusiskundimų,
bet vis tiek viešojo pirkimo konkursų sąlygas dažniausiai atitinka būtent ji. Galbūt šių paslaugų pirkimo techninėse
specifikacijose būna nustatyta perteklinių reikalavimų, kurių kitos įmonės tiesiog negali įgyvendinti? Pavyzdys būtų
elektroninio atsiskaitymo už perkamą
maistą paslauga, t. y. elektroninės apyrankės mokiniams, kuriomis jie atsiskaito už nupirktą maistą. Nors ši paslauga
yra paklausi, ji mažai naudojama praktikoje – galbūt todėl, kad kai kurioms
įmonėms nėra paranki skaidri apskaita.
Yra daug Lietuvos mokyklų, kur vaikų maitinimo procesas organizuojamas

savarankiškai. Manau, atėjo metas ir
kitoms mokykloms rimtai pagalvoti
apie tai. Akivaizdu, kad tai duoda daugiau naudos vaikams. Dėl to pagerėja maisto kokybė, galima siūlyti įvairesnių patiekalų mokiniams, taikyti
švediško stalo maitinimo modelį, o ir
porcijų kaina tapo mažesnė. Beje, yra
pastebėta, jog taikant švediško stalo
maitinimo modelį, sumažėja maisto
atliekų kiekis.
Žinoma, norint grįžti prie senos
sistemos, reiktų skirti lėšų iš savivaldybių biudžetų, bet žinant, jog mokyklos turėjo savo maisto gaminimo
įrangą bei patalpas, kurias išnuomavo verslo įmonėms, tiekiančioms maistą, manau, tai nebūtų labai didelės investicijos.
Kažin, ar sulauksim tokios dienos,
kada kokybiškas vaikų maitinimas ir
mūsų vaikų sveikata bus svarbesni už
privačios įmonės pelnymąsi?
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Žalių kryžių Lietuva

P. Isoda: „Pagrindinis tikslas – kokybinis proveržis“

„Negalima pykti ant savo laiko be žalos sau...“

arijampolės savivaldybės meras Povilas
Isoda rinkimuose kandidatavo su šūkiu
„Už reikalingus pokyčius“. Marijampoliečiai juo patikėjo, rinkimai pavyko. Su savivaldybės
vadovu kalbamės, kaip sekasi įgyvendinti pokyčius
ir kokie dar laukia netolimoje ateityje.

(arba pamąstymai apie darną)

(R. Musil „Žmogus be savybių“)

A

nądien važiavau autostrada nuo
Kryžkalnio į Kauną ir pamatęs
pirmą žalią kryžių pagalvojau,
kad reikia suskaičiuoti, kiek jų yra pristatyta. Tačiau greitai išsimušiau iš skaičiaus,
nes jie stovėjo abejose autostrados pusėse ir ne po vieną, trumpiau tariant, daug.
Ką Kryžius simbolizuoja krikščionybėje
tikrai žinome visi ir to priminti nereikia, dažniausiai jis siejamas su nukryžiuotoju ir yra
tikinčiojo atsidavimo išraiška. Tačiau šiuos
žaliuosius kryžius stato ne iš krikščioniškų paskatų.
Įvairiais laikais Lietuvoje kryžius būdavo
patekęs ir į politinius reikalus. Dažnai jį būdavo draudžiama statyti, ribojamos vietos
ar griaunami jau pastatyti kryžiai. Taip buvo
XIX a. „prie caro ir jo gubernatorių“, taip buvo
gūdžiais sovietų okupacijos metais (žinome
Kryžių kalno ir kitas šlykščias karingojo ateizmo istorijas).
2019 m. pabaigoje kryžius vėl tapo politikos objektu ir net, sakyčiau, įrankiu. Tik tokio kryžiaus mes dar nematėme: kad jis būtų
žalias ir be nukryžiuotojo, kad būtų statomas
rapsų, žiemkenčių ar kituose dar žaliuose laukuose. Nešventinamas.
Ką simbolizuoja tas žalias kryžius žaliuose
ūkininkų laukuose, ne vienam juk kilo mintis?
Dar tarpukariu, iki sovietmečio, kapinėse buvo statomi mediniai kryžiai mirusiems,
o dabar lauko gale, pakelėje medinis žalias
kryžius simbolizuoja, kad yra laidojama kažkokia politinė mintis, idėja, programa ar dar
kažkas tokio.
Keista, kai ūkininkai, prijaučiantys ar priklausantys Valstiečių ir žaliųjų partijai, turintys valdžią jau treji metai Lietuvoje, stato kryžius, KRYŽIŲ, protestuoja prieš savus, prieš savų sprendimus. Tai nėra darnos išraiška. Protestuotojai darną ardo. Kalbam apie darną,
nes ji skambėjo prieš tris metus labai garsiai.
Protestavo ugniagesiai, mokytojai, protestuoja akademinė bendruomenė (paskaitų dalį „veda išmanieji telefonai“). Apie darną niekas nebekalba.
Kada žmonės išmoks įsiklausyti ir emociškai nereaguoti į politikų jiems siūlomus
paveikius žodžius, – proveržis, darna, lyderystė, – kurie be turinio iš esmės nieko nereiškia. Sako „prisiimu lyderystę“ (iš tikrųjų
tikras lyderis yra tas, kuriam nereikia nieko
prisiimti), na tampa politikas, tarkim, ministru ir kas toliau? Pokyčių, nuo kurių Lietuvos
žmogui geriau nėra, tai ta „prisiimta lyderystė“ nieko nereiškia, ar prognozuojamas proveržis ar skelbiama visa ko darna, kaip tai buvo prieš tris metus.
Dar Z. Bauman knygoje „Kultūra takioje
modernybėje“ pastebėjo (tiesa, kalbėdamas apie kultūrą, bet tinka ir politiniam veiklos laukui), „pagaminta siekiant maksimaliai
paveikti ir akimirksniu nusidėvėti“. Tiksli išraiška politikų naudojamų tuščių, be turinio frazių, pažadų momentinį, priešrinkiminį poveikį sukelti.
Gaisras Alytuje parodė, kad nei lyderystės,
nei proveržio, nei darnos šalyje nėra. Kodėl?
Gaisrą užgesino, belieka ištirti, kodėl užsidegė ir nubausti gamyklos, jei ji pažeidė kažkokius reikalavimus, savininkus. O pas mus tiriama, ar gerai gesino gaisrą, ar tinkamai maitino ugniagesius, ar jie turėjo, kur nusiplauti
rankas prieš valgį ir panašūs dalykai.
Ar neturėjo būti sudaryta ministerijos, departamento ar Vyriausybės komisija, kuri turėtų išanalizuoti gaisro gesinimo eigą, rasti
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trūkumus, jei tokie buvo, ir pateikti siūlymus, kaip pašalinti juos, pakeičiant įstatymus ir panašiai, neieškant kaltų, nesikabinėjant prie žmonių, kurie ten gal ir sveikatą negrįžtamai susigadino.
Kol mes ieškosim kaltų, kol mes skleisim
mobingą visuose lygiuose ir nešiosim Gulago užkratą, kol tokia situacija dominuos,
tol nebus darnos. Niekur. Kaip rašė filosofas
Gintautas Mažeikis savo knygoje „Dvasios
niekšybė“, „tie žmonės trokšta kitų skausmo ir kraujo, taip tikėdamiesi įgyti pranašumą“, o pranašumo reikia, kad kiti būtų
kalti, kad apskritai būtų kaltų, kad būtų galima kalbėti apie tvirtos rankos būtinybę,
ryžtingos valios ir valdžios siekiamybę, nes
jie Gulago užkrato nešiotojai.
Štai Seimas šią vasarą priėmė Sveikatos
tausojimo ir stiprinimo politikos gaires. Jomis siekiama „įtvirtinti, kad sveikatos puoselėjimas turi tapti svarbia Nacionalinio
saugumo strategijos [...] dalimi, nes gera piliečių sveikata yra stiprios valstybės požymis“. Kaip rašo Tomas Daugirdas straipsnyje „Totalitarinis kalėjimas galvose“ (žurnale
„Naujasis Židinys-Aidai“, 2019, Nr. 7), „vien
ši nuostata rodo, kad pilietis, nesirūpinantis savo sveikata (rūkantis, išgėrinėjantis ar
šiaip kuo nors piktnaudžiaujantis) gali būti
kvalifikuojamas kaip grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui“.
Autorius tarsi antrina G. Mažeikiui, kad
žmogų iš totalitarinio kalėjimo ištraukti galima, bet kaip totalitarinį kalėjimą ištraukti iš žmogaus galvos? Juk per paskutinius
metus Lietuvoje buvo priimta tiek įvairių
draudimų, kurie siaurina žmonių asmeninės laisvės ribas, tuo pačiu naikina galimybę žmogui pačiam kelti savo gyvenimo tikslus (T. Daugirdas, ten pat). Tai nėra
darna, nes daroma nesitariant, nediskutuojant, sumąstant ir priimant sprendimus: taip „trečiadienį po lietaus sugalvojau ir draudžiu...“. Tie žali kryžiai yra simbolinis atsakas į tai.
O juk laimingu liepiamas nebūsi, kaip rašė V. E. Frankl knygoje „Žmogus ieško prasmės“. Laimė turi ateiti pati ir tam reikia turėti pagrindą, o draudimais tokio pagrindo žmogui niekaip ir niekada nesukursi.
Žali kryžiai iš tikrųjų simbolizuoja nedarnią Lietuvą, jie yra jos išraiška ir, matyt, iš jų,
surinkus į vieną krūvą, būtų galima pastatyti simbolišką paminklą nedarniai Lietuvai.
Tokį nedarnios Lietuvos žalių kryžių kalną.
Lietuvos, kuri jau nepakelia nepamatuotų
populistinių politikų pažadų, iliuzijų apie
„rojų čia ir dabar“, o iš tikrųjų iki beprotybės užkeltų lūkesčių ir negebėjimo kalbėtis, susitarti, aiškiai pasakyti valstybės, kuri
nori būti laiminga, solidari ir darni, galimybes. Be politikų draudimų ir už mus pačius
„prisiimamų lyderysčių“, kurių mums visai
nereikia ir mes jų neprašome.
Tokia yra tikroji tų žalių kryžių Lietuvos
pakelėse esmė, o iki jų statymo žmones
atvedę politikai atitinka profesoriaus Alvydo Jokubaičio nusakytą politinio idioto
apibrėžimą: „Vien save matantis ir ryšių su
kitais žmonėmis užmegzti nesugebantis
asmuo yra politinis idiotas“.
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- Marijampolės savivaldybė sistemingai keitėsi pastaruosius keliolika metų. Ar to dar nepakanka, kad žadate daugiau pokyčių?
- Marijampolė per paskutinį dešimtmetį pasikeitė
neatpažįstamai, tą pastebi ne tik atvykstantys svečiai,
bet ir čia gyvenantys žmonės. Infrastuktūrą turime neblogą, tačiau, sustoti neketiname: tvarkome dar vieną
didelį parką mieste, kuris taps aktyvaus laisvalaikio zona tiek mažiesiems, tiek pagyvenusiems, taip pat profesionaliems sportininkams ir visiems aktyviems marijampoliečiams.
Tvarkomos gatvės, šaligatviai, gyvenamosios zonos.
Daug investicijų skiriame kaimiškosioms seniūnijoms:
tvarkoma ten esanti susisiekimo ir laisvalaikio infrastruktūra, viešieji pastatai. Šioje srityje ir toliau norime išlaikyti tempą ir dirbti taip, kad visa savivaldybė taptų patraukli ir patogi gyventi.
- Marijampolės savivaldybė dažnai buvo linksniuojama kaip sunkiai pritraukianti investicijas. Ar šioje srityje matyti perspektyvų?
- Sakyčiau, jau keletą metų situacija pasikeitusi neatpažįstamai, nes pavyko pritraukti ne tik vieną didžiausių gamyba užsiimančių investuotojų šalyje – danų bendrovę „Dovista“ (langų gamyba), bet veiklą pradėjo ir ją
plečia kitas danų investuotojas – bendrovė „FurnMaster“
(minkštųjų baldų gamintoja).
Gamybą taip pat plečia įmonė „CIE
LT Forge“ (metalo apdirbimo įmonė)
ir „Mantinga“ (duonos, užkandžių ir
šaldytų gaminių kompanija) bei kitos savivaldybėje veikiančios įmonės.
Į Marijampolę pavyko pritraukti
dar vieną stambų investuotoją – bendrovę „Juodeliai“, jau statančią pakavimo elementų gamyklą. Ji bus antra
pagal pajėgumą Europoje ir greičiausia pagal technologijas pasaulyje.
Šalia šių didžiųjų investuotojų turime daug sėkmingai veiklą pradedančių arba plečiančių smulkaus verslo įmonių.
Praėjusių metų pabaigoje duris atvėrė bendradarbystės centras „Spiečius“, kuris tikrai paskatins naujų smulkių verslų atsiradimą ir padės būsimiems verslininkams.
Verslui skatinti ir darbo vietoms kurti ir toliau ketiname skirti didelį dėmesį. Naujos, gerai apmokamos darbo vietos – pirmas žingsnis, norint išlaikyti ir pritraukti
žmones į Marijampolę.
- Kuriose srityse planuojate didžiausius pokyčius ir
kur, Jūsų nuomone, jų labiausiai reikia?
- Savivaldybė, visų pirma, yra atsakinga už jai pavestų viešųjų paslaugų teikimą, todėl labiausiai noriu inicijuoti ir įgyvendinti viešųjų paslaugų teikimo pokyčius ir
jų kokybinį proveržį.
Puikiai suprantu, kad žmonių mažėjimo regionuose
iššūkis vis dar neįveiktas, todėl turime labai objektyviai
ir drąsiai vertinti skaičius ir pagal tai spręsti, kiek, kokių
švietimo įstaigų, kiek ir kokių sporto, kultūros sričių paslaugų reikia ir reikės ateityje.
Kadenciją pradėjome užsakydami švietimo, kultūros ir sporto srityse veikiančių įstaigų ir jų teikiamų paslaugų galimybių studiją. Tikrai turime nemažai iššūkių,
o kai kurie reikalingi sprendimai, kuriuos nujautėme ir
patys, buvo patvirtinti išsamios analizės.
- Ar tai reiškia, kad reikės uždaryti mokyklas ir kitas
ugdymo įstaigas? Kokių pokyčių turėtų tikėtis švietimo bendruomenė?
- Apie uždarymą kalbėti nereikia, greičiau – peržiūrėti esamų įstaigų valdymą. Juk 18 vaikų turinčią mokyklą visai nesudėtingai galima prijungti prie didesnės
institucijos, nepakeičiant iš esmės ugdymo proceso, bet
sutaupant valdymui skirtus pinigus, racionaliau panaudojant patalpas ir sumažinant jų išlaikymo sąnaudas.
Didelis iššūkis – kaimų mokyklos. Vaikų čia mažėja
sparčiausiai, bet nėra reikalo skubėti šių mokyklų uždaryti.
Vėlgi turime priimti sprendimus, mažinančius valdymui skirtas išlaidas. Negalime kiekvienoje nedidelėje
mokykloje turėti atskiras administracijas: šių laikų technologijos, vadybinės sistemos nesunkiai leidžia valdyti
kelias įstaigas vienai vadovų komandai.

Taip pat galima nemažai sutaupyti, įvertinus aptarnaujančio personalo poreikį: vienas elektrikas gali apžiūrėti ir kelis pastatus, užpildyti reikalingus žurnalus,
galima sumažinti buhalterijos darbuotojų skaičių ir pan.
Esminis siekis – daugiau pinigų turi būti skirta ugdymo procesui, pedagogų skatinimui, tinkamų patalpų
įrengimui, ugdymo įrangos įsigijimui. Privalome pasirūpinti, kad mūsų vaikai būtų ugdomi šiuolaikinius standartus atitinkančiose mokyklose. Geriau tų institucijų
bus mažiau, bet jos bus aukščiausio lygio.
- Kalbant apie švietimą, įdomu, ar Marijampolėje
išspręstas vaikų darželio trūkumo klausimas?
- Pastaruoju metu tai buvo problema. Tikrai ne visi
vaikai galėjo patekti į darželius, bet šiai situacijai spręsti
ėmėmės ryžtingų veiksmų.
2018 m. įdiegėme centralizuotą registracijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas sistemą, kuri parodė realią situaciją.
Todėl jau pirmomis darbo dienomis priėmėme drąsų sprendimą – iškelti pradines klases iš ikimokyklinio
ugdymo įstaigų.
Mokyklose tikrai turime pakankamai vietos pradinukams, o vietoje iškeltų klasių jau šiais metais sudarėme
6 naujas ikimokyklinio ugdymo grupes. Jau kitą rugsėjį planuojame galutinai išspręsti darželių trūkumo klausimą – ketiname įkurti dar mažiausiai 3 naujas grupes.
- Galbūt būtų paprasčiau mokėti kompensacijas tėvams, kad jie galėtų leisti vaikus į privačius darželius?
- Tokių sprendimų mūsų savivaldybėje nebuvo ir nebus: už viešus pinigus turi būti kuriamos vietos savivaldybės darželiuose, o ne privačiuose.
Aš nematau nieko blogo tame, kad veikia ir privatūs darželiai, bet privalome sudaryti visas
galimybes šeimoms gauti valstybinį darželį.
Na, o jeigu tėvai renkasi privatų darželį, tai – jų teisė, bet tai turi būti finansuojama pačių tėvų
sąskaita.
Esu įsitikinęs, kad, priėmę visus reikalingus sprendimus, ir toliau keldami ugdymo kokybę, tėvams įrodysime, kad savivaldybės
darželiai yra tiek pat pažangūs,
modernūs, kokybiški, kaip ir privatūs, todėl visi viešieji ištekliai ir
toliau turi būti skiriami viešosioms paslaugoms gerinti.
- Kokių pokyčių verta tikėtis kultūros ir sporto srityse?
- Sporto sektoriuje reikia panašių pokyčių kaip ir švietime – optimizuoti valdymą ir stambinti įstaigas.
Jeigu iš keturiose sporto įstaigose esančių 95 etatų
tik 25 yra trenerių, tai rodo, kad kažkas sistemoje yra
negerai. O negerai yra tai, kad kiekvienas pastatas turi
savo administraciją, vadovą, buhalterę ir kitus darbuotojus, kurie tiesiogiai neteikia ugdymo paslaugų. Turime drąsiai priimti reikiamus sprendimus, taupyti valdymui, administravimui skirtus pinigus ir juos paskirti
trenerių skatinimui, sporto bazių remontui, reikalingo
inventoriaus įsigijimui.
Kultūros srityje jau anksčiau padaryti drąsūs sprendimai: dviejų kultūros įstaigų, dailės ir muzikos mokyklų, sujungimas rodo, kad sutelkus išteklius, galima pasiekti daug geresnių rezultatų, ir, visų pirma, kokybiškesnių paslaugų.
Todėl ir toliau kultūros srityje įstaigas bandysime
stambinti, kad mažėtų valdymui ir aptarnavimui skiriamos išlaidos, o sutaupyti pinigai būtų panaudoti kultūros, meno sritims, bendruomenės įtraukimui į menines veiklas.
- Ar manote, kad planuojami pokyčiai pavyks? Ar
nebus pasipriešinimo?
- Marijampolė visada buvo drąsus kraštas, čia visuomet gyveno ir dirbo protingi žmonės. Todėl aš neabejoju, kad planuojami ir reikalingi pokyčiai bus įgyvendinti.
Mes turime liautis saugoti pastatus. Turime matyti
realybę, skaičius, prognozes, nebijoti keistis, privalome
atliepti šiuolaikinius iššūkius.
Aš tikiu, kad jeigu sugebėsime laiku priimti reikalingus
sprendimus, sutelkti išteklius, pritaikyti pažangius vadybinius sprendimus, turimos švietimo, kultūros, sporto
įstaigos ir šiose srityse dirbantys žmonės bus tinkamai
viskuo aprūpinti ir mes galėsime tikėtis kokybinio proveržio visose srityse.
Kalbino Agnė Pavelčikienė
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2020 m. biudžetas: rim
sprendimas vėl atidėt
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Mokytojas – prestižinė
specialybė?

P

rieš dvejus metus Lietuvoje nuskambėjo graži, bendram tikslui visuomenę sujungusi akcija „Idėja Lietuvai“. Tuomet buvo pasiūlyta beveik
1500 „proveržio“ idėjų, kurias įgyvendinus mūsų šalyje gyventi būtų
geriau. Visuomenė nusprendė: jei
mokytojo specialybė taps prestižine,
Lietuvoje gyventi bus geriau.
Atrodo gražu ir prasminga, tačiau,
kodėl praėjus kiek daugiau nei pusmečiui nuo idėjos paskelbimo, pedagogai
nakvojo ministerijoje, o 2019 m. pabaiga taip pat buvo pažymėta jau ne vien
mokytojų streiku, bet ir kur kas plačiau –
akademinės visuomenės streiku?
Prie mokytojų ir dėstytojų streiko jungėsi ir studentai – tai parodo ne tik solidarumą, bet ir kur kas daugiau – problemos aktualumo suvokimą, siekį ir
skatinimą įgyvendinti būtinus pokyčius švietime.
Tačiau iškelta „Idėja Lietuvai“ baigia
išsisklaidyti kaip dūmas, nes mokytojo
profesija daugumai stojančiųjų vis dar
nepatraukli dėl miglotų ateities perspektyvų ir gan mažų atlyginimų.
Valstybės biudžete numatyta, kad
mokytojų atlyginimai kitų metų rugsėjį
kils, tačiau ne tiek, kiek turėtų, kad pritraukti geriausius abiturientus rinktis
mokytojo specialybę. Biudžete numatyta daugiau lėšų, tačiau, lyginant su kitomis finansuojamomis sritimis (socialinės apsaugos ir užimtumo, sveikatos,
saugumo ir kt.), finansavimo padidėjimas vienas iš mažiausių.
Visos papildomos lėšos bus skirtos atlyginimų kėlimui, o tai visiškai nesprendžia mokytojų kvalifikacijos tobulinimo,
modernių ugdymo priemonių įsigijimo
problemos. Mokytojo prestižo kėlimas
lieka paties mokytojo rankose. Besikeičiančios programos, nepritaikyti vadovėliai, didžiulės klasės, sisteminio požiūrio nebuvimas, nepertvarkytas mokyklų tinklas – tai tik švietimo sistemos
problemų ledkalnio viršūnė.
Nuo mokslo metų pradžios startavusi patobulinta etatinio apmokėjimo
tvarka vėl kelia sumaištį. Mokytojai priversti skaičiuoti kiekvieną savo darbo
minutę, nurodyti, ką konkrečiai kuriuo
metu veiks. To juk nereikalaujama nei
vienoje kitoje įstaigoje, tokia tvarka žemina mokytojus.
Kitas niuansas: mokyklos negali suteikti mokytojams darbo pilnu etatu,
nes tam paprasčiausiai neduodamas
pakankamas finansavimas. Mokyklos
vadovai bejėgiai patenkinti mokinių ir
jų tėvų papildomų konsultacijų, kultūrinių ir projektinių veiklų poreikį. Tėvai
priversti kreiptis į korepetitorius, nes
mokyklose neskiriama pakankamai valandų konsultacijoms po pamokų ir lėšų jų apmokėjimui.
Juk būtų labai patogu, kad vaikas,
užuot lankęs privačias pamokas, liktų

mokykloje ir gilintų žinias pas pasirinktą mokytoją. Ne tik patogu, bet tai ir
gerokai mažesnė finansinė našta šeimoms, auginančioms ne vieną atžalą.
Taigi, kad ir kiek milijonų būtų skiriama
etatinio mokytojų darbo apmokėjimo
modelio kūrimui ir jo tobulinimui, sistema tinkamai neveikia, nes taupoma
ne ten, kur reikia.
Švietimas turi būti prioritetinė sritis,
nes tai mūsų visų ateitis.
Ko dar be papildomo finansavimo
skyrimo reikėtų, kad mokytojo specialybė taptų prestižine? Norint, kad šis
teiginys skambėtų bent kiek realistiškai, reikia kelių paprastų dalykų. Pirma,
pasitikėti mokytoju kaip profesionalu,
nes tai specialistas, žinantis visus būdus
ir metodus bei turintis reikiamus instrumentus tinkamai ugdyti jaunąją kartą.
Lineta DARGIENĖ,
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Pasitikėjimo stinga, kai mokytojo darbas nuvertinamas, kai mokytojui nepaliekama laisvės pačiam valdyti ugdymo
procesą, kai mokytojas „pririšamas“ prie
ugdymo programų, kuriose labai dažnai
nurodomas perteklinis turinys. Būtinas
kritinis požiūris į ugdymo programas ir
jų koregavimas: tai svarbu daryti, pasitelkiant specialistus, daugelį metų dirbančius mokykloje praktikus.
Antra sąlyga, būtina, kad mokytojo specialybė taptų prestižine – gerbti
pedagogą. Jei jo negerbia aukščiausi
šalies vadovai, neskirdami oraus užmokesčio, nesiimdami būtinų pokyčių inicijavimo, tai kaip gali gerbti mokiniai, jų
tėvai? Pasitikėjimas ir pagarba – žmogiškosios vertybės, kurių pagrindu gali būti konstruojama mokytojo, kaip prestižinės specialybės atstovo, vizija.
Džiugu, kad socialdemokratai žvelgia
į pedagogus per vertybių prizmę: teisingas požiūris į darbą, orių darbo sąlygų
sukūrimas, taip pat ir sąžiningas pedagogų darbo atlygis, ugdymo turinio kokybės siekis. Gruodį vykusio LSDP frakcijos Seime ir švietimo profsąjungų bei
akademinės visuomenės susitikimo metu išklausytos problemos, aptartos reikalingos priemonės joms spręsti.
Atlyginimų kėlimas pritrauktų dirbti jaunus, motyvuotus ir kvalifikuotus
žmones. Taip pat būtina peržiūrėti ir pedagogų rengimo bei skatinimo tvarką,
nes tai užtikrintų norinčių ir siekiančių
tobulėti specialistų pritraukimą į mokyklas.
Tačiau šiuo metu švietimo sistemos
reforma ritasi bedugnėn: tyrimų rezultatai rodo, kad mokinių pasiekimai prastėja, o mokytojų atlyginimai yra vieni mažiausių Europoje. Panašu, kad valdantieji pamiršo vieną svarbų dalyką – tik patenkintas savo darbu mokytojas pasieks
gerų rezultatų. O rezultatai švietime itin
svarbūs: tinkamai išsilavinęs jaunimas –
mūsų ateitis, valstybės ateitis.

radėkime nuo pozityvių dalykų apie
naujų metų biudžetą. Rūpinamasi fiskaline drausme. Pensijos didinamos 30 eurų; vaiko pinigai padidėja 10 eurų; minimali alga
didėja 41 euru į rankas. Keli
žaisliukai Lietuvai ant praėjusių Kalėdų eglutės.
Visgi priminsime, kad Lietuvos biudžeto dydis atsilieka nuo
ES vidurkio dešimčia procentinių punktų. Panašus atotrūkis
tarp Lietuvos ir ES vidutinių valdžios sektoriaus išlaidų socialinei apsaugai (Lietuvoje – 11
proc. nuo BVP, ES vidurkis – 20
proc.), o didžiąją šio atotrūkio
dalį sudaro išlaidos pensijoms
(Lietuvoje – 5,7 proc. nuo BVP,
ES – 10 proc.).
Per daug optimistiškai prognozuojamos naujų metų pajamos, kai iš esmės valdantiesiems
nepavyko laimėti karo su šešėliu:
didelis PVM atotrūkis nuo potencialo, akcizų surinkimas irgi atsilieka nuo plano. Neaišku, kiek
skolingos savivaldybės ir jų įmonės. O siūlymai dėl biudžeto pajamų didinimo kaip sniegas ištirpo Seimo salėje ar komitetuose.
Nors ekonomika po krizės atsigavo, bet biudžetinio sektoriaus darbuotojams krizė dar
nesibaigė. Patvirtintas biudžetas yra toks mažas, kad įsipareigojimus mokytojams, mokslo
darbuotojams, policininkams,
ugniagesiams pakelti algas bus
sunku įvykdyti. Medicinos darbuotojams planuojama algas
kelti iš nerealistiškai suplanuoto PSDF rezervo. Iš dalies į biudžetininkų reikalavimus buvo atsižvelgta tik dėl protestų ir grasinimų streikais.

Su tokiu biudžetu, koks yra dabar,
Lietuvos žmonės ir toliau bus verčiami gyventi, nemažėjant pajamų nelygybei ir esant nevienodoms galimybėmis mokytis, gydytis, gauti geresnes socialines paslaugas.
Ekonomikos augimo metais nesugebėta suformuoti pakankamo rezervo, kuris būtų reikalingas, jeigu krizė,
neduok Dieve, pažvelgtų iš už kampo. Liūdniausia yra tai, kad valdantieji
nepateikė mokestinių siūlymų didinti biudžeto pajamas iš kapitalo, o juk
santykinis pajamų ir turto apmokestinimas Lietuvoje yra dvigubai mažesnis nei ES vidurkis. Dar daugiau, jie
nepritarė prezidento siūlymams daugiau apmokestinti dideles individualios veiklos pajamas, dividendus ir kapitalo prieaugį.
Todėl biudžete nematyti tvarių šaltinių, kuriais būtų galima remtis, sudarant geresnes sąlygas jauniems žmonėms gyventi Lietuvoje, jaunoms šeimoms įsigyti būstą ir „užsidirbti“ socialines garantijas.
Nemažinamas ir algų atotrūkis regionuose. Neužtenka pinigų produktyvioms investicijoms į ateitį.
Tik su geresne socialinės srities, medicinos, švietimo ir aukštojo mokslo finansavimo sistema mes tapsime turtingesne šalimi, kurioje žmonės galės
uždirbti didesnius atlyginimus, atitinkamai pagal savo kvalifikaciją ir produktyvumą. Tada turėtume ir tvaresnį
finansavimo šaltinį pensijoms didinti.
Chaotiškas mokestinių pasiūlymų
teikimas, neišmatavus poveikio, neįvertinus galimų žalų, rodo, kad ši Vyriausybė nesugebėjo įvykdyti rimtos
mokesčių pertvarkos. Biudžeto pajamas mažina vis dar nepanaikintos, kai
kada nevisiškai sąžiningos mokestinės
lengvatos. Daugeliu atvejų jos duoda
naudą didžiausiais pajamas gaunantiems Lietuvos žmonėms.
Vyriausybė dažnai mokesčių reformą vadina struktūrine, bet biudžeto

Vaidas NAVICKAS,

ekonomistas
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pajamų struktūroje dominuoja vartojimo mokesčiai (PVM, akcizai), kurių didžiausia našta ir toliau gula ant vidurinės klasės.
Šiame biudžete neturint tvarių finansavimo šaltinių, yra sukuriamos rizikos po rinkimų ateisiančiai naujai Vy-

Gerovės valstybė – užtikrin

P

astaruoju metu Lietuvoje
daug kalbama apie gerovės valstybę. Tačiau gerovės, kuri dabar labai stipriai akcentuojama, sąvokoje negalią turinčių žmonių nėra. O gerovės be lygių teisių ir lygių galimybių užtikrinimo tiesiog negali būti.
Į žmones su negalia reikia žiūrėti ne
per gailesčio, didesnių pašalpų, o per
žmogaus teisių prizmę. Švedijoje jau
nuo 1994 m. yra reglamentuota asmeninio asistento paslauga, kuri įgalina žmones su negalia dalyvauti visose
bendruomenės veiklose, o kartu taip
Švedija įgyvendina savo įsipareigojimą Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių
konvencijai, 19 straipsniui, kuris numato savarankišką žmonių su negalia
gyvenimą ir jų įtrauktį į bendruomenę.
Nuo 2006 m. Neįgaliųjų teisių konvencija yra tarptautinis žmogaus teisių dokumentas ir nuo 2010 m. tarptautinis Lietuvos įsipareigojimas, kurio tikslas yra skatinti, apsaugoti ir užtikrinti neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip
pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui.
Lietuva, 2010 m. ratifikavusi Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją,
taip pat įsipareigojo ne tik įgyvendin-

ti minėtą 19 straipsnį, bet ir visus kitus
šio žmogaus teisių dokumento straipsnius: negalią turintys žmonės absoliučiai visais lygmenimis turi būti traktuojami lygiais su visais kitais. Deja, realybė Lietuvoje yra priešinga, nes žmonės
su negalia visose gyvenimo srityse yra
diskriminuojami.
Pilietines teises riboja dėl negalios
atimtas teisinis veiksnumas. Tai siejasi su socialinių teisių sritimi. Negalima
nekreipti dėmesio į globos įstaigų pertvarką, kuri nukrypo neteisinga linkme, kai didžiulės lėšos ir institucijų pajėgumai skiriami ne savarankišką gyvenimą skatinančių paslaugų prieinamumui didinti, o infrastruktūrai – mažesnėms, bet vis tik institucijoms kurti.
Kuriant mažesnes institucijas (grupinius gyvenimo namus ir pan.), neįgalieji vis tiek neturi galimybės pasirinkti savo gyvenamosios vietos – kur ir su
kuo jie norėtų gyventi, nors tai numato
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnis.
Į vadinamąsias kietąsias priemones
(infrastruktūrą) investuodami didžiules lėšas (24 mln. eurų), mes prarandame galimybę negalią turinčius žmones
grąžinti į bendruomenę.
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių
konvencija nurodo, kad šį žmogaus
teisių dokumentą pasirašiusios šalys,
pripažįsta visų neįgaliųjų lygias teises

Kristina DŪDONYTĖ,

Žmonių su negalia teisių
stebėsenos komisijos
pirmininkė

gyventi bendruomenėje, lygias galimybes su kitais turėti pasirinkimo
laisvę ir imasi veiksmingų ir atitinkamų priemonių, kad sudarytų sąlygas neįgaliesiems visapusiškai įgyvendinti šią teisę.
Viena iš veiksmingų ir atitinkamų
priemonių yra asmeninės pagalbos
suteikimas intelekto, psichosocialinę
ar kitą negalią turintiems asmenims.
Asmenys, nuolat besirūpinantys tokių negalių turinčiais artimaisiais, negali dirbti, atostogauti, susiduria su
sunkumais susirgę, ir visa tai lemia
tokių asmenų ir šeimų skurdą.
Minėtas negalias turintiems žmonėms reikia padėti ne tik sprendžiant
buities rūpesčius, bet ir sudarant
jiems galimybę mokytis visą gyvenimą. Kai valstybė nesuteikia reikiamos pagalbos, neįgalieji neįgyja
būtinų įgūdžių, o, mirus tėvams, patenka į juos visiškai nuasmeninančias institucijas.
Dėl nesudarytų tinkamų sąlygų
žmonės su negalia eliminuojami ir

mtų problemų
tas
Rasa BUDBERGYTĖ,

LSDP frakcijos Seime
seniūnė

riausybei. Žymiosios mokesčių reformos „milijardas milijonui“ įgyvendinimas nėra atšauktas. Prisiimti vykdyti
rinkimų pažadai virsta ilgalaikiais finansiniais įsipareigojimais be numatytų pajamų šaltinių.
Kalbama, kad valstybės įmonės
bus verčiamos mokėti taip vadinamus „super-dividendus“, kai pelno
įmokoms į biudžetą panaudojamos
valstybės įmonių skolintos lėšos.
Socialdemokratai mano, kad viešųjų finansų atžvilgiu reikia elgtis atsakingai. Mūsų įsitikinimu, Lietuvai reikia tikros mokestinės reformos, kuri mažintų naštą dirbantiems žmonėms, o uždirbantiems mažas pajamas nereikėtų mokėti daugiau bendriems gėriams kurti negu moka privilegijomis besinaudojantys, dideles
pajamas gaunantys žmonės.
Atlyginimų apmokestinimas (iš-

laidos pajamų mokesčiams ir socialinio draudimo įmokoms) darbo kaštų
struktūroje Lietuvoje yra didesnis už
EBPO šalių vidurkį. Dabar žmogus, kuriam darbdavys prideda 10 eurų prie
minimalios algos, net nesupranta, kad
beveik du trečdaliai to padidinimo iš-

eina Sodros įmokoms, sveikatos draudimui, pajamų ir vartojimo mokesčiams
susimokėti. Žmogus jaučia, kad Lietuvoje išgyventi neįmanoma ir socialinio teisingumo nėra.
To nebūtų, jei nebūtų PVM grobstymo, jei didžiausias pajamas gaunantys
žmonės būtų apmokestinami vakarietiškais progresiniais tarifais.
Socialdemokratų mokesčių politikos
principai yra paprasti. Visos pajamos,
nepriklausomai nuo rūšies, turi būti
apmokestinamos vienodai. Sumokami
mokesčiai turi priklausyti ir nuo šeimos
aplinkybių, pavyzdžiui, vaikų ir kitų išlaikytinių skaičiaus. Turi galioti vakarietiški progresiniai mokesčių tarifai suminėms metinėms pajamoms. Regresiniai
vartojimo mokesčiai turi mažėti. Turtas
ir kapitalas taip pat turi būti teisingai
apmokestinami.
Europos Komisija kaip pavyzdį išski-
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ria Belgijos ir Austrijos įvykdytas darbo mokesčių reformas, kai, siekiant sumažinti mažiau uždirbančiųjų apmokestinimą, bet kartu išlaikyti finansinį
stabilumą, didelis dėmesys buvo skirtas kovai su šešėliu, taip pat padidintas
aukštų darbo pajamų ir kapitalo paja-

mų apmokestinimas.
Socialdemokratai nori, kad Lietuva eitų panašiu keliu ir kad neliktų tokių paradoksų viešuosiuose finansuose, kai darbo pajamos
yra apmokestinamos labiau už
kitas pajamų rūšis, taip skatinant
uždarbį išsimokėti tokiomis pajamomis, nuo kurių neskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.
Tai mažina žmonių socialines garantijas ir skurdina socialinės apsaugos sistemą.
Tikime, kad Lietuvos žmonių
mentalitetas gali keistis, galų gale
suvokiant, kad esame didžiausios
pasaulio rinkos – Europos Sąjungos – dalis, o tai reiškia dideles galimybes, kuriomis, protingai valdydami viešuosius finansus, nepravalgydami, o investuodami į
ateitį, mes visi galime naudotis.

nti žmonių su negalia teises

iš darbo rinkos, o tai reiškia, kad yra pažeidžiamos jų ekonominės teisės. Prastą žmonių su negalia užimtumo situaciją atviroje darbo rinkoje lemia ir socialinių įmonių, kaip vienos iš segregacijos formų, palaikymas, skiriant joms
didesnį valstybės finansavimą. Kur gi
tuomet lygių galimybių ir lygių teisių
užtikrinimas?
Lietuvoje taip pat pastebimas per
mažas įtraukiojo ugdymo mastas ir nepakankama esamo kokybė: šalyje vis
dar veikia kelios dešimtys specialiųjų
mokyklų (t. y. segreguotų), kuriose mokosi apie trečdalis mokyklinio amžiaus
neįgalių vaikų.
Svarbu pabrėžti skirtumą tarp spe-

cialiojo ir įtraukaus ugdymo. Kai vaikai
su negalia, įtraukiami į bendrojo ugdymo procesą, atsiranda būtinybė, poreikis ir galimybė pereiti prie labai individualizuoto kiekvieno vaiko ugdymo,
kuriant ir diegiant naujus mokymosi
metodus, keičiant ugdymosi aplinką,
mokymosi formas. Tai reiškia, kad ne
vaikas prisitaiko prie standartų, o metodai ir aplinka prisitaiko prie kiekvieno, – tiek turinčio, tiek neturinčio negalios, – vaiko poreikių.
Geroji praktika ir tyrimai rodo, kad
sėkmingiausiai žmonės su negalia įsitvirtina tose šalyse, kuriose švietimo
sistema nuo ankstyvųjų grandžių užtikrina tokių žmonių įtraukimą į bendras

ugdymo įstaigas. Šią pareigą įtvirtina ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija.
Tad belieka tikėtis, jog Švietimo
įstatymas, kuris kol kas yra diskriminuojantis, leidžiantis mokykloms atsirinkti tik patinkančius vaikus, galiausiai užtikrins vaikams su negalia teisę
ir tinkamas sąlygas mokytis bendrojo
lavinimo mokyklose.
Kultūrines žmonių su negalia teises riboja kultūros, sporto renginių ir
objektų prieinamumas. Prieinamumas – viena didžiausių problemų ir
vienas labiausiai žmonių su negalia
savarankiškumą varžančių elementų. Klausos, regos, intelekto negalias
turintiems asmenims neprieinama ne
tik fizinė, bet ir informacinė aplinka.
Reikia pastebėti, kad kas nepritaikyta neįgaliesiems, taip pat nepritaikyta ir platesnei visuomenės daliai –
jaunoms šeimoms su vežimėliais, senyvo amžiaus žmonėms, taip pat ir
asmenims, laikinai patyrusiems traumas. Todėl reikia nepamiršti efektyviai naudoti mus supančioje aplinkoje universalaus dizaino principus, kad
būtų gera gyventi visiems.
Kai mes kalbame apie žmogaus teises bet kurioje srityje, negalima pamiršti tinkamų sąlygų sudarymo, o jų
nesudarymas turi būti traktuojamas
kaip diskriminacija.

Aš esu laiminga – prie mano
namų „eina asfaltas“

D

idžioji dauguma gyventojų svajoja, kad parkai,
skverai, miestų ir miestelių centrai būtų atnaujinami ir puošiami. Norime dviračių
takų, patogių suolelių, savo fontano, renovuoto namo, vaikų žaidimų
aikštelės. Graži aplinka, kaip gripo
epidemija – užkrečia vis daugiau
žmonių. Ne vienas esame pastebėję, kad vienam gyventojui pradėjus
gražinti savo namus, greitai pradeda tvarkytis ir kaimynas.
Smagu, kad savivaldybėms tai padeda įgyvendinti ES parama. Kam gi nepatinka gyventi gražiai ir patogiai. Prienų rajono savivaldybė ir jos gyventojai
– ne išimtis. Kai savivaldybė socialiniuose tinkluose pradėjo pristatyti planuojamų tvarkyti Prienuose viešųjų erdvių
vizualizacijas, pasipylė komentarai: „Vasiukų projektas“, „Negali būti“, „Tikrai
nepadarys“, „Tik ne Prienuose“. O kai
planai po truputį virto „kūnu“, komentarai jau buvo kitokie: „Pagaliau ir Prienai turi savo fontaną!“, „Myliu Prienus“,
„Didžiuojuosi savo Prienais“, „Kokia graži erdvė prie tvenkinio!“ ir panašiai.
Grožio skrydį Prienuose pradėjo savivaldybės iniciatyva pastatytas skrydžiui besiruošiantis sklandytuvas žiedinėje sankryžoje prie kelio Kaunas–
Prienai, o prie tolimesnio Prienų krašto skrydžio prisidėjo visi – bendruomenės, suskatę tvarkyti viešąsias erdves,
verslininkai ir Prienų krašto menininkai,
pradėję puošti statinių sienas, jaunimo
organizacijos, į iniciatyvą „Laimingas
Prienų kraštas“ įtraukę kone visus čia
gyvenančius.
Atsiradę dviračių takai, tvarkomi parkai, spalvingas fontanas, vaikų žaidimo
aikštelės, statomas baseinas, planuojamas Jiezno viešųjų erdvių atnaujinimas
padėjo mums visiems patikėti, kad gyvename nuostabiame Nemuno kilpos
slėnyje, turime ką parodyti atvykstantiems svečiams. Bet...
Didžioji problema, ko gero, panaši kaip ir visų Lietuvos savivaldybių, –
keliai. Lėšos, skiriamos savivaldybei iš
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos (Direkcija), per mažos net svarbiausiems poreikiams patenkinti. Čia lyg dalyvaudamas loterijoje – labai lauki iš valstybės lėšų keliams, nors supranti, kad
bus kaip visada.
Prienų rajono savivaldybės taryba
kelių priežiūrai jau skiria savivaldybės
biudžeto pinigus, bet jų trūksta, nes
galimybės ribotos.
Visi daug ir nuoširdžiai dirbame:
svarstome ir tariamės su gyventojais,
seniūnaičiais, seniūnais, specialistais,
kuriuos kelius tvarkysime, kam teiksime pirmenybę, sudarome kelių remonto eilę. Bet eilė juda per lėtai. O dar tokia „stebuklinga dviejų savininkų“ sistema: yra keliai, kurie priklauso savivaldybėms ir jų tvarkomi, ir yra keliai, kurie
priklauso Direkcijai (vadinamieji regiono keliai) ir yra jos tvarkomi.

Jūratė ZAILSKIENĖ,

LSDP narė, Prienų
rajono savivaldybės
administracijos
direktorė

Čia prasideda mistiniai dalykai. Iš
savo lėšų (nesvarbu, ar skirtų valstybės, ar iš vietinio biudžeto) savivaldybė be leidimo negali tvarkyti šaligatvių, dviračių takų, esančių prie
regiono kelių. Iš Direkcijos pinigų savivaldybei draudžiama tvarkyti automobilių stovėjimo aikšteles kiemuose. O kur dar problemos su kelio apsaugos ruožais?!
Čia paminėjau tik svarbesnes detales, nekalbant jau, kad kiekvienas
kelio savininkas (ar tai būtų savivaldybė, ar Direkcija) valo sniegą tik
nuo savo kelio, lygina tik savo kelią. Ir niekam nesvarbu, kad sukami dvigubi kilometrai, sugaištama
daug laiko, kol važiuodama regiono keliu technika tuščiai juda link
savivaldybės kelio atlikti suplanuoto darbo. Gyventojai stebi ir stebisi:
„Durniai ir tiek“.
Direkcija irgi svarsto, sudaro regiono kelių remonto eiliškumą ir nuolat
vėluoja su darbais. O mes, patikėję jų
pažadais, gyventojams su džiaugsmu pranešame, kad kitais metais asfaltas sujungs dvi gyvenvietes, – ir
apsimeluojam.
Štai kelio Balbieriškis–Jiestrakis–
Plutiškės atkarpa turėjo būti išasfaltuota 2019 m., o dar net projektas neruošiamas. Nuo XX a. pab. vis
pasakojame žmonėms, kad greitai
bus rekonstruotas kelias Kaunas–
Prienai. Savivaldybėje buvo pristatyti daugiau nei keturi būsimo projekto variantai – ir keturių eilių kelias, ir 2+1, ir su jungiamaisiais kelias, ir su dviračių takais. O rekonstrukcijos metai vis tolinasi (nukeliami vis tolyn).
Jei dar pernai manėme, kad rekonstrukcija prasidės 2021 m., tai
dabar jau – 2031 m. O įdomiausia,
kad pasakodami apie rekonstrukciją, Susisiekimo ministerijos atstovai pamiršdavo paminėti, jog dar
net žemės keliui tiesti teisiškai nesutvarkytos.
Lietuvos politikai sutaria dėl gynybai skiriamų biudžeto lėšų procento. Gal metas pagalvoti ir apie
konkretų procentą keliams? Tada
sumažės socialinė atskirtis, pagerės sąlygos verslui vystyti, jaunos
šeimos nebijos apsigyventi kaime,
mokyklos atgims. Ir gal tada niekas
nesijaus antrarūšiu gyventoju, kai
valstybė neskiria lėšų net žvyrkelį
laiku nuvalyti, sulyginti, o seniūnas
neturi iš gėdos kur slėpti akių, nežinodamas, ką pasakyti.
Gal vis tik Idėja Lietuvai galėjo
būti viena – prie gyvenamųjų namų „eina asfaltas“.

14 Dialogas
UŽSIENIO NAUJIENOS
Rinkimai Jungtinėje Karalystėje. Gruodžio 12-ąją Jungtinėje Karalystėje (JK) įvyko rinkimai, kuriems buvo klijuojama
„svarbiausių per kartos gyvenimą“ etiketė. Tie britai, kurie nelaukė rezultatų naktį ir juos sužinojo pabudę ryte, turėjo nustebti, nes tokių rezultatų nesitikėjo niekas: konservatoriai
laimėjo absoliučią daugumą,
gaudami 365 vietas parlamente (daugumai reikia 326-ių).
Kairioji Leiboristų partija patyrė sutriuškinimą ir laimėjo
vos 202 mandatus, o tai privertė partijos lyderį Jeremy Corbyn pareikšti apie atsistatydinimą.
Po konservatorių pergalės
tapo aišku, jog JK tikrai paliks
Europos Sąjungą sausio pabaigoje (tai viena iš priežasčių,
kodėl šie rinkimai buvo tokie
svarbūs), tačiau kyla klausimų
dėl pačios JK vientisumo: Škotų nacionalistų partijai laimėjus
47 mandatus iš 59, vėl atgaivinta atsiskyrimo nuo JK idėja.
Neramu ir dėl Šiaurės Airijos,
kurios gyventojai aršiai oponavo „Brexit“.
Drąsiai galima tvirtinti, kad
konservatorių rinkimų kampanijos šūkis „Užbaikime Brexit“
buvo ne kas kita, kaip viešųjų
ryšių akcija. Ši didžiausia XXI a.
politinė drama tęsis dar ne vienerius metus, o pasekmės bus
jaučiamos ir praėjus dešimtmečiams.
Turkija blokuoja NATO gynybos planus Baltijos šalims. Lapkričio 26-ąją naujienų agentūra „Reuters“ pranešė, jog Turkija atsisako paremti NATO gynybos planą Baltijos
šalims ir Lenkijai tol, kol aljansas nesuteiks didesnės paramos turkų veiksmams Šiaurės
Sirijoje (Rožavos regione), kur
turkai kovoja su kurdų Liaudies
apsaugos daliniais, kuriuos Turkija laiko teroristinės organizacijos dalimi.
Gruodžio 4-ąją, per NATO
viršūnių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su
Turkijos prezidentu Recep
Tayyip Erdogan ir paskelbė, jog
nesutarimus įveikti pavyko ir
Turkija planų neblokuos. Tačiau gruodžio 10-ąją vėl pasirodė pranešimai, jog turkai nuo
savo pirminės pozicijos neatsitraukė.
Kad ir kaip grėsmingai atrodytų situacija, pernelyg baimintis nereikėtų: Baltijos šalių ir
Lenkijos gynybos planai egzistuoja ir dabar, juos planuota atnaujinti. Daugiau nerimo kelia
pats faktas, jog viena šalis blokuoja kitų šalių gynybos planus
dėl savo vidaus ir užsienio politikos niuansų.
Rinkimai Izraelyje. Treji rinkimai per mažiau nei metus –
tokia Izraelio realybė. Rugsėjį vykusiuose rinkimuose nei
viena partija nesugebėjo užsitikrinti daugumos parlamente, o iki šiol vykusios derybos
dėl valdančiosios koalicijos formavimo atsimušė į nesutarimų sieną.
Dabartinis premjeras Benjamin Netanyahu siekia perrinki-

mo, tačiau vienas po kito jį užklumpa nemalonumai ne tik
rinkimų aikštelėje: praėjusių
metų pabaigoje jam pareikšti
įtarimai korupcija ir papirkinėjimu, o partijos viduje girdisi raginimai trauktis.
Neaišku, ar B. Netanyahu
dalyvaus rinkimuose, ar pasitrauks, bet, jei pasitvirtintų pirmasis variantas, tikėtina, kad
po naujų rinkimų daugumą jo
oponentams suformuoti bus
daug paprasčiau.
Afganistano karas. Gruodžio mėnesį JAV dienraštis „The
Washington Post“ paskelbė seriją dokumentų, kurie nušviečia nematytą karo Afganistane
pusę. Konfidencialiuose interviu aukštas pareigas užimantys
kariškiai ir kiti valstybės pareigūnai atvirai kalba apie strategijos ir aiškumo trūkumą po to,
kai buvo sulaikyti ar nukauti alQaeda bei Talibano vadai.
Paraleliai atlikti skaičiavimai parodė, jog pinigine išraiška karo kaina gali siekti ir 2 trilijonus dolerių. Turint omenyje, kad jau ilgą laiką auga pasipiktinimas niekada nesibaigiančiais JAV konfliktais toli
nuo namų, šios naujienos gali
dar labiau įkaitinti ir taip karštą
atmosferą.
Bolivija. Praėjusių metų pabaigoje, po 14-os metų valdžioje, atsistatydino Bolivijos
prezidentas Evo Morales, kuris
šioje Pietų Amerikos valstybėje
įgyvendino didžiules reformas,
iš skurdo ištraukusias penktadalį valstybės gyventojų; BVP
jo valdymo laikotarpiu vidutiniškai augo po beveik 5 proc.
per metus.
Pasipiktinimas E. Morales
kilo po to, kai jo pergalė prezidento rinkimuose buvo paskelbta jau po pirmojo turo. Tai
iššaukė kaltinimus sukčiavimu,
o po jų sekė tiek E. Morales šalininkų, tiek oponentų protestai.
Galiausiai jis atsistatydino, kai
karinių pajėgų atstovai paragino jį trauktis.
Apkalta JAV prezidentui. Daugiau nei tris mėnesius
vykstantis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donald
Trump apkaltos procesas palengva išrieda į finišo tiesiąją.
Gruodį paskelbti du prezidentui reiškiami kaltinimai:
piktnaudžiavimas galia ir trukdymas Kongresui atlikti tyrimą.
Metų gale Atstovų rūmuose
įvyko balsavimas dėl prezidento apkaltinimo. Balsai pasiskirstė pagal partinę priklausomybę: 230 demokratai pasisakė už
ir 197 respublikonai – prieš.
Tai istorinė diena, nes
D. Trump yra tik trečiasis JAV
prezidentas, kuriam pradėta
vykdyti apkalta.
Dabar byla keliauja į Senatą, kur laukia antrasis balsavimas dėl prezidento pripažinimo kaltu, tačiau tam reikia 67ių balsų „už“, o demokratai Senate turi tik 47 atstovus, todėl
tikėtina, kad prezidentas bus išteisintas.
Parengė Lukas Vaigauskas

Neb-E-demokratija:
socialiniai tinklai ir
demokratinė kultūra

Š

iuolaikinis kapitalizmas kelia ne
vien didžiųjų korporacijų ar investuotojų savivalės pavojų. Didžiosios interneto kompanijos – tokie visų kasdien naudojami gigantai kaip Google arba Facebook (FB) – meta ypatingą
technologinį iššūkį pačiai demokratinei,
pilietiškumo kultūrai pasaulyje.
Tam, kad bet kokia demokratija veiktų, pakankama dauguma piliečių turi turėti ir gebėjimų, ir vietos, ir bendros kultūros ginčytis bei
balsuoti taip, kad pralaimėtojai nejustų išlikimo grėsmės savo gyvensenai ar pažiūroms.
Viešoji demokratinė erdvė ir jos bendri
principai turėtų užtikrinti, kad tokiems neišvengiamiems pralaimėtojams nereikėtų
griebtis žūtbūtinės – pavyzdžiui, pilietinio
karo – kovos su priešininkais.
Demokratinių konfliktų kultūrai tarpti reikalinga daug įvairių susikalbėjimo, įsiklausymo ir pasitikėjimo politiniais priešininkais
įgūdžių bei sąlygų. Tas ne visuomet ir ne visur
pavyksta. Pavyzdžiui, JAV pilietinio karo atveju XIX a. arba Ispanijos pilietinio karo atveju
1932-39 m. tragiškas priešiškumas arba rimtai grasino sunaikinti demokratiją (JAV), arba
ilgam sugriovė ją (Ispanija).
Tačiau šiuo metu atrodo, kad labiausiai
Facebook plėtojama socialinių tinklų ekosistema pagal savo prigimtį yra priešinga demokratinės viešumos ir konstruktyvių pilietinių konfliktų kultūrai. Tai rodo daug socialinės psichologijos studijų, nagrinėjančių FB
vartotojų elgseną pačiame tinkle ir realiame
gyvenime.
Pagal vieną jų, atliktą Jeilio universiteto
tyrėjų G. Pennycook ir D. Rand, kompanijos
Twitter pradėtas, o vėliau Facebook išplėtotas, nuolatinio naujienų srauto ekrane formatas lengvai nuvargina ir prislopina mūsų kritinio mąstymo gebą, kuri ir šiaip nėra stipri bei
plačiai naudojama. Toks srautas pateikia kuo
keistesnių, tuo labiau mūsų vaizduotę žadinančių sensacingų pranešimų nesibaigiančią
srovę, nuo kurios sunku atsiriboti. Mat mūsų
smegenys trokšta ne bet kokių, bet mūsų pasaulėžiūrą patvirtinančių „naujienų“, kurios
dar būtų ir pakankamai keistos.
Susidūrimas su vis nauju keistumu suteikia
dopamino, pasitenkinimo hormono. Pagal šią
studiją, kuo keistesnės melagienos ir propagandos pranešimai mus pasiekia iš mūsų FB
„draugų“, tuo labiau mes esame linkę nekritiškai ta informacija tikėti: ilgalaikis tokių pranešimų „vartojimas“ netgi sukuria melagingą,
netikrą atmintį, kuri neva patvirtina mums dabarties melagienas.

Algirdas DAVIDAVIČIUS,

filosofas

Kita to paties universiteto tyrėja
M. Crockett pastebėjo, kad labiausiai
dalinamasi tomis keistomis melagienomis ar tikrais faktais, kurie yra emociškai
įkrauti moralinio nuvertinimo, pasipiktinimo tais, ką laikome mums svetimais.
Apskritai, kuo socialinių tinklų įrašuose išreiškiamos emocijos, – pirmiausia
pasmerkimo ir pasipiktinimo, – intensyvesnės, pateikiamos išraiškingiau, tuo
greičiau tais įrašais dalinamasi. Tai susiję su tuo, kad mūsų smegenys yra linkusios reaguoti į kitų emocijas net kelis šimtus kartų greičiau nei į loginius
samprotavimus ar faktinius teiginius.
Tad kuo FB įrašas labiau persunktas rašančiojo emocingo pasitikėjimo savimi
ir pasipiktinimo, tuo lengviau jis sklis
tarp „saviškių“, net jei tame įraše nėra
jokios faktinės tiesos.
Visa tai daro pilietinius debatus, ginčus ir nuomonių konfliktus nematytai
nuodingais, nuožmiais ir griaunančiais
tarpusavio pasitikėjimą tarp piliečių.
Viena iniciatyvinė grupė JAV, pasivadinusi „Geresnieji angelai“ („Better Angels“), net bando pritaikyti sutuoktinių
bei tėvų ir vaikų santykių terapijos metodus politinių priešininkų grupėms sutaikyti, kad prasidėtų visų taip laukiamas
„pilietinis dialogas“.
Tačiau vienas iš iššūkių, su kuriuo nuolat tenka susidurti, yra surinkti lygias pagal dalyvių skaičių priešingas ideologijas atstovaujančių piliečių grupes. Mat
šiuolaikiniai socialiniai tinklai lengvai
sujungia šalininkus, tačiau daro visai
nematomais (ir juolab nepageidaujamais) priešininkus.
„Better Angels“ moderatoriams tenka ilgai ir kruopščiai rinkti „lygiasvores“
kairiųjų ir dešiniųjų politines grupes,
kad jų organizuojami renginiai pavyktų. Šie pavyksta bent jau ta prasme, kad
tiek viena, tiek kita pusė realiai pamato
abejojančius ir svarstančius žmones, o
ne Facebook‘e lengvai nuvertinamus,
nužmoginamus, karikatūrizuojamus
priešininkus. Tačiau labiausiai tokie gyvi moderuojami pilietiniai dialogai padeda sumažinti pyktį, baimę ir moralinę

aroganciją vienas kito atžvilgiu.
Būtent moralinė arogancija, gimdanti barjerus tarp ideologinių priešininkų,
JAV sociologės A. Hochschild vadinamų „nejautros sienomis“, yra svarbiausia šiuolaikinių demokratijų problema –
kuo labiau demonizuoji vertybiškai priešingas tavajai bendrapiliečių grupes, tuo
labiau norisi kalbėti iš moralinio pranašumo, moralinio „didingumo“ pozicijų,
lengvai pavirstančių emocingomis pasipiktinimo, nuvertinimo ir priešų demaskavimo melagienomis.

Demokratinių
konfliktų kultūrai
tarpti reikalinga daug
įvairių susikalbėjimo,
įsiklausymo ir
pasitikėjimo
politiniais priešininkais įgūdžių bei sąlygų.
Tuo, žinoma, meistriškai naudojasi ir
melagienoms padeda plisti tokios antidemokratinės institucijos kaip Kremliaus įsteigta „Interneto tyrimų agentūra“. Ši „darbšti“ agentūra specialiai ieško
galimo moralinio „didingumo“, pilietinės nejautros, neigiamo stereotipizavimo ir neigiamo emocinio, išjungiančio
kritinį mąstymą užkrato socialiniuose
JAV, ES ir kitų demokratijų tinkluose ir
didina jų matomumą, melagingumą,
skatina moralinį pasipiktinimą ir kitus
panašius emocinius „kabliukus“, skiriamus socialinių tinklų auditorijoms.
Išvada paprasta: LSDP turėtų imtis lyderio vaidmens, atkuriant pilietinio dialogo ir konstruktyvaus ginčo kultūrą
lietuviškai kalbančioje viešojoje erdvėje. Gerų ir sektinų pavyzdžių jau yra. To
nedaryti reikštų atsisakyti žodžio „demokratai“ mūsų partijos pavadinime.
Inicijavę realų piliečių dialogą (renginiai
ir mokymai), mes galėtume suteikti balsą tiems, kurie likę už miesto ar regionų
elitų nejautros sienų, iš nevilties gali pasirinkti nedemokratinius ar atvirai autoritarinius lyderius.
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Atėjo laikas kairiajai politikai

Š

alyje protestuoja mokytojai, medikai, kultūrininkai, ugniagesiai ir ūkininkai. Seimas diena po dienos praranda visuomenės pasitikėjimą.
Valdančioji Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos frakcija neranda bendros kalbos su Vyriausybe,
o žadėta kairioji politika tapo labiau dešinioji. Tuo metu konservatoriai, bet kokia kaina siekdami
laimėti rinkimus, pradeda save
vadinti „Žmonių partija“ ir kalbėti apie gerovės valstybę bei viešojo sektoriaus stiprinimą.
Prieš trejus metus „valstiečiai“, formuodami valdančiąją koaliciją, sakė,
kad yra kairieji. Reikia pripažinti, kad
rinkėjai šiai politinei partijai davė pasitikėjimo mandatą dėl to, kad nusivylė tradicinėmis partijomis, tarp jų ir
mumis, socialdemokratais. Buvome
nusigręžę nuo savo pamatinių vertybių, o vykdyta gan liberali politika
mūsų rinkėjui tapo nesuprantama. Patys sukūrėme palankią terpę „valstiečiams“, taip leisdami jiems keturis metus valdyti valstybę. Šiandien matome
to pasekmes.
Kol valdantieji Seime kuria įvairias
tyrimų komisijas ir bando versti iš pareigų savo buvusį bendražygį, Seimo
pirmininką, „profesionalų vyriausybė“
su liberalių pažiūrų finansų ministru
toli gražu ne kairiąja politika užsiima.
Negalime vien kritikuoti, nes yra ir
teisingų sprendimų. Tačiau, nepaisant
to, vyrauja chaosas. Neišklausyti ir pažadais apdalinti viešojo sektoriaus dar-

Robert DUCHNEVIČ,

LSDP Vilniaus rajono
skyriaus pirmininkas

Kokybiškas
Seimo darbas
ir parlamentinė
kontrolė yra vienas iš
svarbiausių darnaus
valstybės valdymo
aspektų.
buotojai protestuoja. Į gatves traktoriais
išrieda valdžios sprendimais nepatenkinti ūkininkai. O valdantieji galvoja tik apie
tai, kaip sumažinti rinkimų slenkstį, kad
būtų galima sau ir partneriams išsaugoti
patogias pozicijas.
Prisiminkime, kaip „valstiečiai“, pasitelkę konservatorių, Lietuvos lenkų rinkimų
akcijos ir kitas frakcijas, sunaikino valstybines miškų urėdijas. Šiandien matome,
kad Konstitucinis teismas reformą pripažino neteisėta. Tačiau, kas ištaisys per tą
laiką miškų ūkiui padarytą žalą?
Stambaus kapitalo atstovai, padedant
kai kuriems politikams, pamažu kėsinasi
privatizuoti mūsų valstybės turtą. Neseniai Seime, Aplinkos apsaugos komitete,

aptariant Valstybinių miškų urėdijos ir
visos sistemos ateitį, užsiminta apie akcinės bendrovės steigimą.
Kairiaisiais save vadinę „valstiečiai“
viešojo sektoriaus darbuotojams pridalijo pažadų, kuriems įvykdyti biudžete
net nebuvo suplanavę lėšų. Gerai, kad
nors protesto akcijos priverčia valdančiuosius laikytis nors dalies savo pažadų. Maža to, matome vis daugiau viešojo sektoriaus centralizavimo apraiškų.
Paskutinis to įrodymas – neseniai Vyriausybėje gimusi idėja dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų panaikinimo.
Valdantieji, nepaisant aktyvių pro-

Ką darysime su
viduriniu ugdymu?
5 pradinės gairės

D

iskusijos apie švietimą Lietuvoje dažniausiai apsiriboja švietimo tinklo optimizavimo klausimu. Visgi net ir
„suoptimizavus“ tinklą ir žymiai
pakėlus švietimiečių algas, netrukus atsimuštume į kitus apribojimus. Todėl verta pradėti diskusiją
apie tai, kokius tikslus reikia išsikelti ir pertvarkas daryti (apart algų kėlimo), kad ateityje turėtume
kokybišką vidurinį ugdymą mūsų
mokyklose. Toliau pateikiu mano
siūlomas penkias gaires kairiajai
švietimo politikai.

1.

Mokytojai yra švietimo sistemos dalis – jais reikia rūpintis,
o ne tik mėginti „išspausti“ iš jų kuo
daugiau kokybės.
Viešąsias paslaugas teikia piliečiai
(jų gerovę turi užtikrinti valstybė), o
ne ateiviai ar robotai, iš kurių reiktų
išspausti paskutinius syvus. Tad svarbiausias tikslas, kurio, manau, turėtų
būti siekiama kairiąja vidurinio ugdymo pertvarka – traktuoti mokytojus
ne tik kaip švietimo sistemos darbuotojus, bet ir kaip jos šeimininkus.
Lig šiol visos pertvarkos vienaip ar
kitaip buvo daromos „mokytojų sąskaita“: mokytojai turi optimizuoti ug-

dymo procesą, jie
turi būti atskaitingesni, juos reikia
labiau kontroliuoti, jie turi lankyti
naujus kvalifikacijos kėlimo kursus,
prisiimti vis daugiau popamokinės
veiklos, įgyvendinti naujas tvarkas, gimusias ministerijoje ar kitoje švietimo
administravimo įstaigoje ir t. t. Priešingai, kairioji vidurinio ugdymo pertvarka
turi būti orientuota į mokytojų darbo sąlygų gerinimą.

2.

Daugelio mokytojų nekontaktinių darbo valandų skaičius turi sutapti su kontaktinių darbo valandų skaičiumi.
Kaip atrodo eilinė mokytojo darbo diena? Ruošiantis pamokoms, mokytojas turi peržiūrėti ugdymo planą, „perbėgti“
visą pamoką savo vaizduotėje ir pritaikyti ją konkrečiai klasei, atsižvelgdamas į
vaikų gebėjimus ir poreikius bei konkrečias aktualijas.
Tada mokytojas turėtų suformuoti užduotis tiems vaikams, kurie ugdymo procese susiduria su sunkumais, ypač specialių poreikių turintiems vaikams. Analogiš-

kai, mokytojas turėtų paruošti papildomų ir sunkesnių užduočių geriausiai besimokantiems ar greičiausiai užduotis
atliekantiems vaikams, o tai reiškia, kad
mokytojas turėtų paruošti bent 3 skirtingus užduočių variantus.
Ugdymo specialistai taip pat rekomenduoja paruošti trumpas užduotis
pamokos pabaigai, iš kurių taptų aišku,
ar mokiniai suprato pamokos metu pateiktą medžiagą, įsisavino informaciją. Kad tai būtų prasminga, mokytojas
turi suteikti mokiniams grįžtamąjį ryšį (vadinamąjį feedback‘ą): parašyti tokius komentarus kaip „šaunuolis, viską
supratai“, „atkreipk dėmesį į nosines“,
„dar kartą pasikartok trupmenas“ ir pan.
O kas, jei kitą dieną laukia 4 pamokos?
Tuomet visus šiuos darbus reikia padauginti iš keturių. O jeigu dar reikia ištaisyti
ir įvertinti 30 kontrolinių, atsiskaitomų-

fesinių sąjungų prašymų, taip ir nepristabdė policijos reformos. Dėl to labai
sumažėjo pareigūnų skaičius, o policija nutolo nuo kasdienių eilinio gyventojo problemų.
Kol vyko viešojo saugumo srities minimalizavimas, valdantieji ir kitos opozicinės partijos, išskyrus socialdemokratus, pasirašė nacionalinį susitarimą dėl
didesnio gynybos finansavimo. Nors
dėl atskiros pozicijos buvome kritikuojami, vertinant šiandien atliekamas apklausas, matome, kad mūsų sprendimas buvo teisingas.
Žmonės supranta, kad, siekiant turė-

Ruslanas BARANOVAS,
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jų darbų ir suteikti grįžtamąjį ryšį mokiniams? Akivaizdu, kad kokybiškas pasiruošimas pamokoms „suryja“ beprotiškai daug laiko.
Įvertinus laiką, skirtą popamokinei
veiklai ir susitikimams su mokyklos administracija, laisvų valandų visai nebelieka: nei susipažinti su naujomis tvarkomis, nei pritaikyti jas darbe, nei sudalyvauti mokymuose.
Tokiame kontekste mokytojai atsiduria vienoje iš dviejų situacijų: vieni vis tiek
siekia kokybės ir tampa savotiškais kankiniais, aukojančiais asmeninį gyvenimą
ir netgi tam tikrais atvejais patiriančiais
psichinės sveikatos problemų, o kiti veda pamokas, 10 metų neatnaujindami
medžiagos, neruošdami skirtingų lygių
užduočių, nesuteikdami vaikams grįžtamojo ryšio.
Niekas savo darbe neturėtų rinktis
tarp profesionalumo ir sveikatos. Todėl, manau, kad į mokytojus orientuotos pertvarkos esmė yra nekontaktinių
valandų didinimas santykiu 1:1. Valandą
mokai, valandą ruošiesi.

3.

Mažiau
formalizmo!
Kai 2010 m. laikiau valstybinį lietuvių
kalbos egzaminą, galėjau rinktis – rašyti
rašinį ar interpretaciją, o tai, kuo rėmiausi
rašinyje, buvo padiktuota tik mano paties išsilavinimo.
Nuo to laiko mes vis labiau sukame
link visa ko formalizavimo, manydami,
kad tikslesnė ir griežtesnė tvarka padės mokiniams pateikti tikslesnius atsakymus, o mokytojams išvengti vertinimo klaidų.

ti stiprią pilietinę visuomenę, socialinės
atskirties mažinimas ir kokybiškos viešosios paslaugos yra ne mažiau svarbu
nei didesnis už prisiimtus įsipareigojimus gynybos finansavimas. Juolab, kad
papildomų investicijų reikalauja institucijos, užtikrinančios viešąjį saugumą, o tai visų mūsų kasdieniai poreikiai.
Ateidamas į valdžią, „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis sakė, kad pasirenka darbą Seime, nes Lietuvai reikalinga stipri parlamentinė kontrolė.
Aš jam pritariu. Seimas yra pagrindinė
institucija, turinti įstatymų leidžiamąją galią ir atstovaujanti gyventojams.
Būtent kokybiškas Seimo darbas ir
R. Karbauskio minėta parlamentinė
kontrolė yra vienas iš svarbiausių darnaus valstybės valdymo aspektų. Deja, per paskutinius metus visuomenės
pasitikėjimas Seimu smuko į dar neregėtas žemumas.
Iki rinkimų likus mažiau nei metams,
suaktyvėjo ne tik įvairūs populistiniai
politiniai dariniai, bet ir konservatoriai.
Būtent jie pradeda kalbėti apie gerovės
valstybę ir kitus socialdemokratinius
tikslus. Puikiai suprantame, kad tai tik
gražus apvalkalas. Žmonėms reikia tikros kairiosios politikos, kurios dešinieji
pasiūlyti negali.
Nuolatinės intrigos ir politinės kovos
visiems seniai pabodo. Žema politinė
kultūra, atrodo, sugriovė visus pasitikėjimo tiltus tarp valdžios ir visuomenės.
Mes, socialdemokratai, turime moralinę pareigą šį pasitikėjimą atkurti. Būtent iš mūsų Lietuvos gyventojai tikisi
kitokios politinės kultūros ir racionalių
bei drąsių sprendimų.

Tai visiškai iškraipė tiek egzaminą, tiek
patį ugdymo procesą: šiandien lietuvių
kalbos egzamine teliko vienas žanras, o,
rašant rašinį, yra būtina pasiremti konkrečiais nurodytais autoriais. Be to, šių
autorių skaičius yra sumažėjęs iki dvidešimties.
Panaikinus „galimų“ autorių sąrašus,
mokytojai galėtų rinktis literatūrą, kuria patys daugiau žavisi, geriau pažįsta ar tiesiog laiko labiau reikalinga. Kita
vertus, didesnis nekontaktinių valandų skaičius (kuris suteiktų mokytojams
daugiau laiko) ir normalus egzaminų
taisymo apmokėjimas leistų vietoj egzaminų formalizavimo investuoti į taisytojų kompetencijas.

4.

Įgyvendinus pirmus tris siekius, būtų galima suteikti daugiau laisvės mokytojui, apsisprendžiant dėl ugdymo turinio.
Suformavus programas, būtų galima
leisti patiems mokytojams apsispręsti
dėl 50 proc. turinio, dėstomo pamokose. Negalime tikėtis, kad mokytojo profesija taps prestižine, jei tuo pačiu neleidžiame pačiam mokytojui spręsti dėl
mokymo turinio.

5.

Visgi tam, kad mokytojas gerai
jaustųsi mokykloje nepakanka
tik daugiau nekontaktinių valandų, laisvės ir oraus atlyginimo. Mes turime užtikrinti, kad mokyklose visą laiką būtų bent vienas psichologas ir socialinis
darbuotojas, kuris padėtų mokytojams,
iškilus ugdymo proceso trikdžiams, taip
pat dirbant su specialių poreikių turinčiais vaikais, planuojant ugdymo procesą taip, kad jis atneštų didžiausią naudą.
Manau, kad tik sutarus, jog šios siūlomos gairės bus įgyvendintos, galima tikėtis gerų rezultatų, atnaujinant ugdymo programas, bandant pritraukti mokyklas prie šiandienos realijų ar diegiant
tam tikras švietimo ideologijas mūsų
mokyklose.
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dančiųjų pagarbos stoka tiek savo
žodžiui, tiek kitų žmonių nuomonei.
Taip jau senokai nėra buvę. Nepamenu tokio laiko, kuomet, augant ekonomikai, didelė dalis įtakingų visuomenės grupių piketuotų, streikuotų
ar kitokia forma reikštų garsų nepasitenkinimą. Valdantieji grubiu būdu
dalino pažadus, lygiagrečiai juos atsiiminėjo ir čia pat save vadino „žodžio žmonėmis“.
Beje, neseniai paskelbta Eurostato
apklausa liudija, kad lietuviai vis mažiau patenkinti gyvenimu Lietuvoje:
žmonės jaučiasi prasčiau nei 20082009 m., kuomet ekonominė situacija buvo nepalyginamai blogesnė. Tai
rodo, kad psichologinis šalies mikroklimatas, prie kurio stipriai prisidėjo
ir valdantieji, prastėja. Augančios Lietuvos ekonomikos kontekste tai – labai blogas ženklas.

idžiausias iššūkis šiemet
– nebegilinti šalyje tvyrančios pasitikėjimo krizės“, – sako Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas.

– Šių metų biudžetą pavadinote
„rekordiniu“ – ir savo dydžiu, ir duotų įsipareigojimų nesilaikymo mastais. Kaip apibendrintumėte politinius metus?
– 2019-ieji buvo rekordiniai ir val-

– 2020-ieji – Seimo rinkimų metai ir, tikėtina, pažadų bus pridalinta dar daugiau. Kokie, Jūsų akimis,
bus didžiausi šių metų iššūkiai?
– Didžiausias iššūkis – nebegilin-

ti šalyje pasitikėjimo krizės. Nebegilinti jos savo veiksmais, žodžiais, pareiškimais. Taip, tai bus neįtikėtinai
sunki užduotis artėjančių rinkimų fone. Rinkimai paprastai iššaukia naują
bangą įvairiausių manipuliacijų, kaltinimų, asmeniškumų. Vis dėlto dar
gilesnė pasitikėjimo ir pagarbos Lietuvos žmonėms krizė gali peraugti į
pakankamai pavojingą reiškinį – visišką nusivylimą valdžia.
Tuo pat metu reikia nepamiršti, kad
šiųmetis biudžetas – priešrinkiminis.
Jis buvo „susiūtas“, mėginant įtraukti įsipareigojimus, kurie buvo išdalinti, tačiau nepadengiant jų realiais
pinigais. Biudžeto pajamų surinkimo
planas yra išpūstas, taigi biudžeto
surinkimo procesą turime labai įdėmiai stebėti.
Gali atsitikti taip, kad metų viduryje arba jų pabaigoje biudžete gali
pritrūkti pinigų įgyvendinti įsipareigojimus. Tai būtų dar vienas smūgis
valdžios patikimumui ir atsakomybės
avansu perkėlimas naujai išrinktam
Seimui ir būsimai Vyriausybei.

– Kokia čia būtų socialdemokratų užduotis?
– Nepaisant to, kad esame opozicijoje, užduotis mums – visomis prieinamomis priemonėmis stengtis atsverti asmeniškumais grįstą politiką, į
kurią yra įsivėlę „valstiečiai“ ir konservatoriai. Mes turime teikti siūlymus,
kurie spręstų realias žmonių problemas, neįsitraukti į tą beviltišką emocijų ratą, kurį suka „valstiečių“ ir konservatorių konfliktas. Tai yra visiškai
nenaudinga visuomenei.
Šiuo metu kviečiame visus partijos
bičiulius ir prijaučiančius išsakyti siūlymus ir pastebėjimus ruošiamai Seimo rinkimų programai*. Nėra nieko
blogiau nei politinė programa, atitrūkusi nuo gyvenimo. Ji turi kilti iš
realių žmonių ir realių jų problemų.
Todėl kviečiame akcentuoti tas bėdas
ar dalykus, kuriuos sutvarkius, kokybiškai keistųsi žmonių gyvenimai.
* Pasiūlymus galite siųsti el. paštu
vizija@lsdp.lt

Metų įvykiai

2019

15 merų, 274 mandatai

Lietuva gali

Visuotiniai pirmininko rinkimai

Kovo 3 d., kovo 17 d.

Balandžio 27 d.

Savivaldos rinkimai parodė, kad socialdemokratai išlieka didžiausia
ir stipriausia Lietuvos politine jėga. Rinkėjai nusprendė, kad LSDP
atstovai vadovaus kas ketvirtai Lietuvos savivaldybei.
Pagal išrinktų merų (15) ir mandatų (274) skaičių socialdemokratai savivaldos rinkimuose užėmė pirmą vietą. Už socialdemokratų
iškeltus kandidatus į tarybos narius balsavo per 156 tūkst. žmonių,
už kandidatus į mero postą – veik 162 tūkst. Penki kandidatai į mero postą buvo išrinkti jau pirmajame rinkimų ture.

Gegužės 12 d.

Partijos pirmininku antrai kadencijai perrinktas Gintautas Paluckas. Kaip parodė balsavimo rezultatai, 90 proc. balsavusiųjų palaikė G. Palucką, 10 proc. – tuometį LSDP frakcijos Seime seniūno pavaduotoją Algirdą Sysą.
Visuotiniuose pirmininko rinkimuose dalyvavo daugiau nei 7,3
tūkst. partijos narių. LSDP pirmininkas renkamas 2 metų kadencijai. Iki 2017 m. LSDP pirmininkai buvo renkami suvažiavimuose.

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose su programa „Lietuva gali“, kuriai siūlymus
galėjo teikti ir ją pildyti visi Lietuvos žmonės,
dalyvavo LSDP iškeltas kandidatas Vytenis
Andriukaitis. Už socialdemokratą balsavo
daugiau nei 68 tūkst. rinkėjų.

Rekordinis balsų skaičius

Naujas Seimo narys

Jubiliejus

Metų knyga

Gegužės 26 d.

Rugsėjo 22 d.

Gruodžio 2–3 d.

Gruodžio 18 d.

Socialdemokratai pasiekė geriausius rezultatus lietuviškų Europos Parlamento (EP) rinkimų istorijoje.
LSDP sąrašas pirmavo 35-iose savivaldybėse, o iš viso
už socialdemokratų kandidatus pasisakė daugiau nei
199 tūkst. rinkėjų.
Tai – geriausias socialdemokratų rezultatas, vertinant pagal gautų balsų skaičių, nuo 2004 m., kai Lietuva pirmą kartą dalyvavo EP rinkimuose. Penkerių
metų kadencijai į EP atstovauti Lietuvos rinkėjams išvyko Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas.

Žiemgalos vienmandatėje rinkimų
apygardoje į Seimą išrinktas socialdemokratas Liudas Jonaitis. Už jį balsavo kiek daugiau nei 57 proc. antrajame rinkimų ture dalyvavusių
rinkėjų.
L. Jonaitis antrajame ture įveikė
varžovę Rūtą Janutienę ir tapo devintuoju Socialdemokratų frakcijos
nariu Seime.

2019 m. LSDP minėjo 30-ąsias veiklos atkūrimo
metines. 1989 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje Mokslų
Akademijos salėje įvyko LSDP atkuriamoji konferencija, o tų pačių metų gruodžio 2–3 d. profsąjungų rūmuose – LSDP XIV-asis suvažiavimas,
pirmasis po 58-erių metų.
Lietuvos socialdemokratų partija, įkurta 1896 m.,
yra ne tik seniausia Lietuvos politinė partija, bet ir
pirmoji organizuota politinė jėga, kuri savo programoje deklaravo nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos siekį.

Skambius šventinius palinkėjimus pakeitėme mažu, bet svarbiu gestu – išrinkome savo mėgstamiausias metų knygas ir jas įteikėme savo miestų, miestelių bibliotekoms. Kiek daug gerų emocijų gali sukelti knyga! Šalies bibliotekas pasiekė daug naujų knygų. Geros
knygos privalo sklisti plačiai. To ir linkime – skaityti, nerti į naujus pasaulius,
plėsti akiratį.
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