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Gimęs Laisvės alėjoje

Rinkimų laikraštis

Olimpinis čempionas Valdemaras Chomičius – Kauno „Žalgirio“ legendos dalis, kauniečių kovas su Maskvos
CSKA, sulaikiusi kvapą, stebėdavo visa Lietuva, lyg biblinę Dovydo ir Galijoto dvikovą. Dabar V. Chomičius
Seimo rinkimuose vienmandatėje Kauno Centro-Žaliakalnio apygardoje meta pirštinę pačiam konservatorių
lyderiui Gabrieliui Landsbergiui. 						
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Nugalėtojų gatvė be nugalėtojų
Nugalėtojų gatvė, tačiau kur gyvena
nugalėtojai? Jungtinėje Karalystėje,
Norvegijoje, Vokietijoje, JAV?
Dar tarpukario žemės ūkio ministras, vienas garsiosios žemės ūkio
reformos autorių prelatas Mykolas
Krupavičius priverstinėje emigracijoje įžvalgiai įspėjo: „Vien tik
laisve pagrįstas režimas gali palikti
dirbančiųjų luomą išnaudotojų savivalei ir sudaryti dar sunkesnes
sąlygas. Napoleonas Suvalkijoje
lietuviams panaikino baudžiavą, bet
nedavė teisingumo.“
Tačiau Lietuvą valdžiusios jėgos,
tiek dešiniosios, tiek kairiosios, nesidomėjo lietuviškos politinės minties palikimu, išeivijos Vakaruose

Valdas VASILIAUSKAS
Mūsų karta iškovojo laisvę ir demokratiją. Tačiau ar mus galima pavadinti nugalėtojų karta? Vilniuje yra

sukaupta modernia patirtimi ir ten
paruoštais projektais. Vienas tokių
– Lietuvių fronto bičiulių tremtyje
JAV baigti ruošti ir išleisti svarstymai apie valstybės pagrindus „Į
pilnutinę demokratiją“ – savotiškas
testamentas būsimai, laisvę atgavusiai Lietuvai. Demokratija turi
būti ne tik politinė, bet pilnutinė,
apimanti kultūrą, švietimą, ūkį. Ypač
daug dėmesio svarstymuose skiriama socialinei demokratijai, kurioje
„turi išnykti krašto turtų susitelkimas
nedaugelio rankose ir krašto ūkinės
gerovės dalininkais turi pasidaryti
visi krašto gyventojai. Krašto gerovė
priklauso tautai. (...) Socialinės demokratijos uždavinys – krašto ūkinę

gerovę padaryti visos tautos dalyku.
(...) Turi būti maža tokių, kurie turi
per daug, bet dar mažiau tokių, kurie
turi per mažai“.
Po 30 nepriklausomybės metų
galima konstatuoti: Lietuvoje absoliučią daugumą sudaro tie, kurie
turi per mažai. Šią liūdną išvadą
patvirtina ir šiame laikraštyje bei
rinkimų programoje mūsų sąrašo
lyderio Algio Krupavičiaus pateikiama statistika, kurios profesorius
surinkęs nepalyginamai daugiau.
Panašią išvadą savo knygose
yra padaręs ir žymiausias dabartinis lietuvių sociologas profesorius Zenonas Norkus, priskirdamas
Lietuvą kapitalistinio branduolio
pusiau periferijos valstybėms, kurių
gyventojams teko patirti „laukinio
kapitalizmo“ išbandymus. Pasak
profesoriaus, už „laukinį kapitaliz-

mą“ blogesnis yra tik politinis oligarchinis kapitalizmas. Per pastarąjį
dešimtmetį Lietuvoje ir sustiprėjo
politinio oligarchinio kapitalizmo
požymiai, kai žmonės kenčia ir nuo
rinkos sukrėtimų, ir nuo valdžios
klaidų, nekompetencijos, korupcijos, savivalės, neteisingumo.
Į LIETUVA – VISŲ rinkimų
sąrašą susibūrė nepartiniai įvairių
sričių žmonės, kurie nesitenkina
vien rinkimine demokratija, mato
realią krašto situaciją, suvokia jos
priežastis ir žino kelius ir būdus,
kaip ištrūkti iš politinio oligarchinio
kapitalizmo suktuko, į kurį atvedė
kraštą iki šiol valdžiusios politinės
jėgos. Tuo įsitikinsite, skaitydami
mūsų rinkimų laikraštį. LIETUVA
– VISŲ padarys viską, kad Lietuva
taptų visų Motina. Žmogus – pirmiausia. Laikas nugalėti!

Mūsų lyderiai

Jei eisite į rinkimus — mirsite
baisiai ir skausmingai!
Rūta JANUTIENĖ
Jūs kada nors buvote
Seime? Aš buvau! Ten
kėdės yra įgijusios Kubiliaus, Landsbergio, Karbauskio, Verygos, Kirkilo,
Bradausko, Uspaskicho,
Sabatausko, Šedbaro, Anušausko, Šimonytės, Abramikienės ir kitų iš valdžios
partijos sėdimosios formą.
Niekas kitas į jas net atsisėsti
negalėtų. Tos kėdės svetimą sėdynę pamato ir kanda!
Maža to! Girdėjote, kad jie ten,
Seime, balsuoja. Tai štai: jeigu į Seimą patenka koks nors prašalaitis, tai
vos jo pirštas ima artėti prie mygtuko „prieš“ vogimą, korupciją, tai
jam per tą pirštą tvoja tokia elektra,
kad iškart bet koks noras ką nors
daryti išnyksta, ir žmogus ištęžta.
Dar ten budi saugumiečiai, kurie iškart prie tokio prieina ir pasako: „Aš žinau, ką tu veikei 1976
metų vasario 3 d.“, ir tas vargšas,
netgi jei gimė vėliau, žino, kas dabar bus. Bus STT, FNTT, o tada
ateis šakės.
Štai todėl nuo rinkimų Lietuvoje niekas nepriklauso, o geriausi
permainų geidžiantys rinkėjai yra
tie, kurie į rinkimus... neina. Kaip
sakė Lukašenka: „Sidite doma!“,
arba, kaip išvertė Veryga: „Jeigu
vaikščiosit visur, tai mirsit baisia
ir skausminga mirtimi“.
Tokia yra tiesa, kurią jums patvirtins nepriklausomi Jakilaitis,
Pumprickaitė, Miliūtė. O jeigu jus
apims didelis noras kaip nors išreikšti savo kitokį požiūrį, tai Tapinas jums duos svetimų vėliavų ir
nuves prie Baltarusijos sienos, kad
ten tą savą garą ir nuleistumėte.
Tada namo ir sėdėt.
Nuo Kubiliaus iki Kirkilo – skersai ir nuo Skvernelio ir Anūko išilgai, valdžios partijos ilgaamžiškumas priklauso būtent nuo šito
visai tautai įdiegto melo, kad nuo
rinkimų niekas nepriklauso.
Ne, nuo rinkimų priklauso viskas!

Juose galima išsirinkti kitokius – sąžiningus, padorius, drąsius žmones!
Kas tada?! Betvarkė, nežinia ir chaosas. Gal net teismas ir kalėjimas.
Todėl valdžios partija su jos
korupcine aplinka daro viską, kad
Lietuvoje rinkimai ne vyktų, o
tik būtų imituojami. Būtent todėl
Karbauskis levitavo (nesiekė žemės
kojomis), kai prasidėjo pandemija
ir įbauginta (kaip pasirodė – bergždžiai) tauta sužiuro į Verygos burną.
O jau šis, kaip smauglys beždžionėles, ėmė visus hipnotizuoti, kad nėra
jokių kitų ligų, tik tas Kovydas.
Uždarė ligonines, visus kitomis
ligomis sergančius sugėdino ir pasiuntė namo bijoti Kovydo.
Tuos, su kuriais valdys, visi šitie
karbauskiai-landsbergiai pasirenka, nes rinkėjai juos baugina. Policininkui Skverneliui nepagautas
kyšininkas yra daug patikimesnis
kaip valdžios partneris nei koks nors
naujokas. Dėl tos priežasties jis,
policininkas, iš biudžeto rezervo
fondo sumokėjo Uspaskichui 1,8
milijono kompensaciją už nepatogumus, kuriuos šis patyrė, kai
juodais pinigais finansavo rinkimus, pirko kalinių balsus ir rinko
otkatus iš Europos paramą gavusių
verslininkų.
Kitas žingsnis, kuriuo valdžios
partija naikina rinkimų ir laisvos
rinkėjų valios baubą, – jau iš Lukašenkos repertuaro. Rinkimų, kurie
yra lygiateisės varžybos, diskusijos, tiesiog nebus. LRT nusprendė,
kad konkuruoti, o tiksliau, imituoti
konkurenciją dėl valdžios galės tik
valdžios partijos. Visi kiti – dar iki
rinkimų pasiųsti į patvorį.
Kodėl? Dėl labai paprastos priežasties. Saviškiai iš valdžios partijos
tikrai nepriekaištaus Skverneliui nei
už gumines kulkas, nei už gumines lazdas, o koks nors Vasiliauskas – gali. Todėl Vasiliauskas bus
už durų.
Taip pat nebus galimybės paklausti, kodėl Verygos ministerija
avansu pervedinėjo ką tik įsteigtoms įmonėms mokesčių mokėtojų

milijonus, o iš ten kovydiniai milijonai akimirksniu pradingdavo ofšoruose ar pas Kinijos tarpininkus?
Landsbergis nepyptelės, kad
Skvernelis be konkurso taško skolintus pinigus, o Veryga permoka
už kaukes, reagentus, kvėpavimo
aparatus ne procento dalimis, o
kartais. Kodėl? Todėl, kad Gabrio
mainais neklaus, iš ko jo Austėja
susikrovė milijoninį turtą. Varnas
varnui...
Opozicijos Lietuvoje nėra!
Kur tuo metu bus žmonės, kurie
nori ir gali ne tik paklausti, bet ir turi
valios pareikalauti atsakomybės?
Jų nebus. Valdžios partija rinkimuose dalyvaus atskirai: už valstybės
dotaciją, valstybinėje televizijoje su
iš anksto suderintais klausimais.
Kaip prieš Olimpiadą iš Maskvos
išvydavo elgetas, neįgaliuosius ir
pankus, taip Lietuvos viešoji erdvė bus išvalyta nuo visokių pačėsų,
juozaičių, radžvilų, janutienių, darinskų ir kitų įžūliųjų, kurie kėsinasi į Valdžios partijos prigimtinę teisę valdyti ir perduoti valdžią savo
lukašenkiukams.
Viską pakeisti gali tik rinkėjai, ėmę ir sąmoningai išbalsavę iš valdžios Valdžios partiją. Balsuokime už bet ką, tik ne už tuos,
kurie pasikeisdami per 30 metų nuvaldė Lietuvą!

Prof. Algis Krupavičius —
kas ir kodėl? LIETUVA —
VISŲ Nr. 1.
Apie jį rasite „Kas yra kas Lietuvoje“ knygose. Bet formalios biografijos yra dažnai trafaretinės ar
šabloninės. LIETUVA – VISŲ yra
netrafaretinis, arba nepartinis, sambūris 2020 m. Seimo rinkimuose.
Vienintelis toks. Tad sausų biografijų čia neužtenka. Net nereikia. Taip,
Algis Krupavičius yra politologas,
profesorius, o per kelių dešimtmečių
akademinę karjerą buvo aspirantas
(šiais laikais vadintųsi doktorantas),
dėstytojas, instituto direktorius, fakulteto dekanas, universiteto Senato vicepirmininkas. Jis vis dar yra
geriausio socialinių mokslų tyrimo
Europoje – Europos socialinio tyrimo vicepirmininkas. Tas veiklų ir
pareigų sąrašas galėtų būti tęsiamas.
Bet pareigos yra greitai praeinantis
dalykas. Jų nereikia sureikšminti. Jos
nėra svarbios savaime. Svarbiau – ką
ir kaip mes darome ir padarome. Tas
darbų sąrašas irgi įspūdingas. Bet
buhalteriškai jų nereikia surašinėti.
Būtų ilgu ir nuobodu. O iš esmės
Algis Krupavičius yra tas Lietuvos
politologas, kuris bene daugiausiai
darbų yra išleidęs užsienyje. Anglų,
vokiečių, prancūzų, lenkų, rusų kalbomis. Jis yra tas politologas, kuris
dirbo JAV, Jungtinės Karalystės,
Danijos, Rusijos, Lietuvos universitetuose ir institutuose. Vienas iš
tų, kurie vadinami politikos mokslo
pirmeiviais Lietuvoje.
Kokio velnio jį neša į politikos
galerą? Kažkada Nepriklausomybės aušroje Lietuvoje buvo ieškoma
„moralios“ politikos. Bandyta daug.
Bet nesurasta. Vietoje to gyvename
vis naują dugną besiekiančios politikos laikais. Tad vienas svarbiausių
motyvų eiti į tą galerą yra tai, kad
bent kiek į politiką būtų sugrąžinti
padorumas, sąžiningumas ir kompetencija. Dar viena aplinkybė. Ji
tikrai nepaskutinėje vietoje. Įpareigoja ir pavardė. Prieš beveik 100
metų Mykolas Krupavičius buvo
žemės reformos architektas tarpu-

kario Respublikoje. Ta reforma paklojo teisingesnės ir lygesnės anos
Lietuvos pamatus. Šių laikų žemės
reforma pavertė žemę kilnojamu
turtu. Ji irgi buvo tarp priežasčių,
kodėl dabar dauguma žmonių nemato teisingos ir lygių galimybių Lietuvos, kad vietoje gerovės valstybės
gyvename nelygybių ir antigerovės
valstybėje. Mykolas Krupavičius
istorikų yra pavadinamas radikaliu
demokratu. Ir tą jo radikalų demokratiškumą 21-ojo amžiaus Lietuvoje reikia atnešti į politiką. Ne rytoj
ar poryt. O čia ir dabar. Ir galiausiai,
kad šiek tiek yra idealistas, nes šiais
perdėto savanaudiškumo laikais vis
dar klausia, ar verta, jei norite – ar
apsimoka būti sąžiningu? Būna dienų, kai į tą klausimą atsakytų neigiamai. Kad nebeapsimoka. Tačiau
viltis sugrįžta. Su abejonėmis. Kad
verta būti sąžiningais vien dėl savęs
ir mūsų pačių. Ir visai nesvarbu, ką
ir kaip apie tai mano kiti. Bet sąžiningumo įmanomai daugiau reikia
visuomenėje ir valstybėje.
Galiausiai, kodėl dalyvaus Marijampolės rinkimų apygardoje? Paprastas atsakymas būtų, kad suvalkietis (ir grįžta prie savo šaknų). Beje,
ten netrumpai gyvenęs. Sudėtingesnis
atsakymas būtų, kad ne tik Vilnius,
o ir Marijampolė bei visa Lietuva
nusipelno gyventi gerai. Tam reikia
naujos regionų politikos. Iš apačios.
Iš žmonių. Nes valdantieji su esama
susimovė. Visiškai. Reikia, kad regionų politika būtų atsukta veidu į
žmogų, o ne į betoną... Kad Lietuva
iš tiesų taptų LIETUVA – VISŲ.
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lyderių žodis

Būkit žmonės, nebalsuokite už tuos pačius

Tomas Pačėsas,
krepšininkas, krepšinio treneris,
verslininkas, politikas
Nors esu partijos LIETUVA – VISŲ
pirmininkas, bet kandidatų sąraše būsiu paskutinis. Manau, kad lyderį turi
išreitinguoti žmonės, o ne pats lyderis
save juo pasiskirti. Dėl vidinių intrigų partijoje, dėl kitų partijos narių
priklausomybės nuo kažko partijos
vadovai pasiskiria save vadinamais
lyderiais. Aš manau, kad lyderis turi

tapti lyderiu kitų žmonių, o ne savo
sprendimu. Todėl aš duodu paprastą
pavyzdį: aš einu paskutiniu numeriu,
tegu mane reitinguoja žmonės, o ne
aš pats.
Mūsų sąraše yra daug kompetentingų ir padorių žmonių, bet svarbiausia
yra padorumas.
Aš kandidatuoju vienmandatėje Pasaulio lietuvių apygardoje. Tam turiu
labai aiškų pagrindą: mano mama gyvena Australijoje, brolis Londone, o
aš pats 12 metų gyvenau Lenkijoje.
Esu valgęs emigranto duoną ir puikiai žinau, ko gyvenant emigracijoje
trūksta ir ko reikia.
Šiandieninis premjeras, būdamas
vidaus reikalų ministru, iš Lietuvą
Amerikoje garsinusio lietuvio Žydrūno Ilgausko 2015 metais atėmė Lietuvos Respublikos pilietybę. Pastarųjų
trijų kadencijų įvairios sudėties vyriausybės per kadenciją beveik iš 4000
lietuvių atima Lietuvos Respublikos
pilietybę. Privalome tai sustabdyti!

Visus emigrantus raginu: paimkite
telefoną ir skambinkite savo seneliams, tėvams, draugams, giminaičiams, pažįstamiems ir raginkite nebalsuoti už visus buvusius valdžioje.
Paprašykite, kad nesileistų apgaunami
dėl prieš rinkimus keliais eurais padidintų pensijų. Paaiškinkite, kad jeigu
jūsų artimieji balsuos už tuos pačius,
tai savo vaikų taip ir nesulauks, grįžtančių į Lietuvą.
Kreipiuosi ir į tuos, kurie niekada
neina balsuoti: jau atėjo laikas pareikšti savo valią, nes jeigu jūs vėl
nebalsuosite – už jus partiniai išrinks
vėl tuos pačius partijų narius.
1949 m. birželio 14 d. išeivijoje
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo
komiteto išleistame leidinyje, dar
žinomame kaip „Lietuvių charta“,
rašoma: „Lietuvis lieka lietuviu visur
ir visada“. Išmintingi žodžiai, įkvėpę
ne vieną emigrantų kartą. Bet ar juos
yra girdėjusi valdžia, tūkstančiais atiminėjanti pilietybę iš lietuvių?

LIETUVA — VISŲ nenugalimas penketukas (iš kairės): Steponas Babrauskas, Tomas Pačėsas, Valdemaras Chomičius, Rūtenis
Paulauskas, Artūras Jomantas.

Politinė klasė: keli štrichai Lietuvos politikos
vadų portretams. Kodėl laikas juos keisti
Politkorektiškai Lietuvos demokratija yra apibūdinama kaip valdymo sistema su trūkumais. Mažiau
korektiškai kalbant, tie „trūkumai“
yra mažų mažiausiai įgimtos ydos.
O beveik nekorektiškai vertinant, tai
lietuviška demokratija išgyvena gilią
žiemą arba krizę.
Amerikos prezidentas A. Linkolnas yra sakęs, kad demokratija yra
žmonių valdžia ir valdžia žmonėms.
Semantiškai demokratija yra liaudies
valdžia. Kas lygu daugumos valdžia.
Kai Lietuvos žmonių įvairiose apklausose paklausia, kiek politinė sistema
leidžia jiems daryti poveikį politikai,
tai apie 5 proc. jaučiasi tarp įtakingųjų, o maždaug 80 proc., kad jokio
didesnio poveikio neturi.
Kas tą piliečių galią pasisavino?
Atsakymas – naujoji politinė klasė,
arba vadinamasis politinis elitas. Dar
tiksliau – partokratijos, kuriomis

visuomenėje pasitiki 5–6 proc. Čia
akivaizdžiai net ne tai, kad per mažai, o jau visa pasitikėjimo krizė. Dar
daugiau – pasitikėjimo Marianų įduba.
11 km žemiau jūros lygio.
Kitais žodžiais, absoliuti visuomenės dauguma jaučiasi nuo politikos
nustumti. Tad esame visuomenė, kur
piliečiai yra pasodinti ant atsarginių
suolelio. Ilgam arba beveik visam laikui. Be didesnės vilties sugrįžti. Tad jokios daugumos valdžios irgi nėra. Bet
mes turime ir privalome galią spręsti
sugrąžinti žmonėms. Bent jau pabandyti. Rinkimai tam yra geras laikas.
Kitaip partokratijos su neišbalsuojamais vadais liks toliau. O kokie yra
ryškiausi tos partokratijos veidai? Kelios pastabos be kompromisų, be nutylėjimų, be politkorektiškumo. Tiesiai
šviesiai. Keli jų portretų štrichai.
Anūkas. Dar ne baltarusiškas Nikolajus, kuris buvo numatytas sosto

įpėdiniu, bet vietinis ir partiją jau paveldėjęs. Nepotizmas. Taip. Lietuviškas. Tačiau anūkas per mažai gabus
ir per skystas. Tą mato net ir artimi
jo bendražygiai. Jo paties partijoje.
Bet servilizmas ten neleidžia nieko
keisti.
Užuot keitę lizinguoja „nepartinę“,
kuri su ta partija nuo premjero AK laikų. Vis vien nepartinė. Bet kasininkė.
Lietuvoje, ko gero, nuo R. Sikorskio
laikų neturėjome finansų ministro. Vien
kasininkai. Kurie sudėties veiksmo,
arba kaip padidinti valstybės biudžetą,
nelabai žino. Moka tik bendrą gėrį
dalinti. Dalybos veiksmas. Nors irgi
ne visada tinkamai. Dar ji vadinama
taškuotuoju anos raudonosios D klonu.
Yra racijos. Be to, kartais abi mėgsta
gan chamiškai pasipasakoti.
Vienas aršiausių anūko oponentų –
latifundininkas. Kaip tautoje jį vadina,
Tęsinys 5 psl.4

Du 9 numeriai dar Lietuvoje.
Ž. Ilgauskas ir T. Pačėsas (su kamuoliu).

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Gitanui Nausėdai
Dėl Lietuvos pilietybės grąžinimo
Žydrūnui Ilgauskui
KREIPIMASIS
2020 09 09, Vilnius
Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Pilietybės įstatymas vieninteliam
Lietuvos Prezidentui suteikia teisę teikti, atkurti ar grąžinti Lietuvos pilietybę. Todėl tik Jūsų Ekscelencija galite ištaisyti vieną Lietuvos valdžios
klaidą. Prašome pasinaudoti šia diskrecija, grąžinant Lietuvos pilietybę
įžymiam lietuviui Žydrūnui Ilgauskui (g. 1975 m. birželio 5 d.).
Ž. Ilgauskas, gimęs ir užaugęs Lietuvoje, savo krepšininko karjeros
višūnę pasiekė NBA Klivlendo „Cavaliers“ klube, kuriam atstovavo
1996–2008 m. 9 metų sezonus. Nors trumpai žaidė kituose NBA klubuose
(Vašingtono „Wizards“ ir Majamio „Heat“), Ž. Ilgauskas tapo Klivlendo
„Kavalierių“ simboliu, šio miesto krepšinio sirgalių numylėtiniu, kurį
jie meiliai vadino „Big Z“ ar Zaboniu. Ž. Ilgauskas kėlė ir Klivlendo
lietuvių, vienos istoriškai seniausios ir didžiausios lietuvių diasporos JAV,
ūpą ir pasididžiavimą lietuvybe. Ilgiau nei dešimtmetį Ž. Ilgauskas už
Atlanto garsino Lietuvą, buvo neoficialus Lietuvos ambasadorius.
Lietuvos valstybė, užuot padėkojusi Ž. Ilgauskui, vidaus reikalų
ministro S. Skvernelio 2015 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 1V-12 „Dėl
pilietybės netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę“, atėmė iš Ž. Ilgausko
Lietuvos pilietybę. Esame įsitikinę, kad buvo padaryta didelė skriauda
ir net įžeidimas vienam žymiausių lietuvių. Taip pat pasiųsta klaidinanti
ir neteisinga žinutė visiems išeiviams, tarp jų ir itin nusipelniusiems
Tautai, kad jie Lietuvos valstybei nerūpi ir nereikalingi.
Prašome grąžinti Lietuvos pilietybę Žydrūnui Ilgauskui. Jūsų Ekscelencijos sprendimas išimties tvarka grąžinti Ž. Ilgauskui Lietuvos pilietybę
būtų klaidos ištaisymas ir jo neeilinių nuopelnų Lietuvai įvertinimas
ir pripažinimas. Tai sustiprintų visos išeivijos pasitikėjimą Lietuvos
valstybe ir ryšį su Tėvyne.
Pagarbiai
Politinės partijos LIETUVA – VISŲ pirmininkas
Tomas PAČĖSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS NETEKIMO
ĮGIJUS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ
2015 m. sausio 12 d. Nr. 1V-12
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 24 straipsnio
2 punktu, 26 straipsnio 1 dalimi ir 32 straipsnio 3 punktu bei atsižvelgdamas į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos 2015 m. sausio 8 d. teikimą Nr. (15/3-13) 13P-8 „Dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę“:
1. N u s p r e n d ž i u, kad Lietuvos Respublikos pilietybės neteko
šie asmenys:
Matas Davydenka, gim. 1994 m. balandžio 9 d. Lietuvoje;
Žydrūnas Ilgauskas,gim. 1975 m. birželio 5 d. Lietuvoje;
Jelena Nedling, gim. 1947 m. sausio 12 d. Rusijoje;
Valdonė Šufinskienė (Sufinskienė), gim. 1973 m. spalio 18 d. Lietuvoje;
Tadas Vitkauskas, gim. 1983 m. sausio 15 d. Lietuvoje.
2. Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui.
Vidaus reikalų ministras 			

Saulius Skvernelis
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Piliečių mandatas atšaukti Seimą ir peržiūrėti politikų privilegijas
LIETUVA – VISŲ pilietinė akcija
Mes, LIETUVA – VISŲ, 2020 m. LR Seimo rinkimų sąrašas, prašome
Lietuvos žmonių pritarimo, kad po rinkimų nereikėtų daužyti Seimo langų,
įtvirtinti viso LR Seimo atšaukimo mechanizmą per referendumą. Šiuo
metu visuomenė neturi būdų kadencijos metu paveikti Seimo sprendimus,
kurie gali prieštarauti viešajam interesui iš esmės. Mes siūlome suteikti
teisę vienai dešimtajai rinkėjų daliai inicijuoti referendumą parlamentui
atšaukti.Taip pat tokio referendumo inicijavimo teisę siūlysime suteikti
ir Respublikos Prezidentui. Nuo 2009 m. teisę atšaukti parlamentą turi
Latvijos piliečiai. Kad naujo LR Seimo dauguma privalėtų įteisinti piliečių
teisę atšaukti Seimą, šios rinkimų kampanijos metu rengiame pilietinę akciją
„Piliečių mandatas atšaukti Seimą ir peržiūrėti politikų privilegijas“.

„Sugrąžinti demokratiją
žmonėms per piliečių ir
Respublikos Prezidento teisę
referendumu paleisti Seimą“.
Iš LIETUVA — VISŲ rinkimų programos
Atėjo laikas peržiūrėti ir politikų privilegijas. Negali demokratinės šalies
politikai bijoti susitikti su savo šalies piliečiais be juos supančių keliolikos
apsaugininkų ar kasdien už mokesčių mokėtojų pinigus važinėtis po kelis
šimtus kilometrų tuščiai. Atliksime visų šalies politikų ir valdžios pareigūnų
privilegijų reviziją. Padoriai valdžiai nereikia perteklinių privilegijų.

Asociatyvi nuotr. Kad po rinkimų nereikėtų daužyti Seimo langų, siūlome įtvirtinti Seimo atšaukimo mechanizmą per referendumą.

PILIEČIŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPAS
SVARBI INFORMACIJA:
Piliečiai pasirašo tik savo noru.
Piliečiui negali būti draudžiama pasirašyti, taip pat negalima versti pasirašyti.
Pilietis duomenis į lapą įrašo pats.
Pilietis turi teisę savo parašą atšaukti.
Šį lapą su įrašais kopijuoti draudžiama.
Už piliečių parašų klastojimą yra baudžiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį
kodeksą.

20.

Lietuvos Respublikos piliečio pavardė /
vardas (prašome rašyti
didžiosiomis raidėmis)

Gimimo
data

Eil.
Nr.

Lietuvos Respublikos piliečio pavardė /
vardas (prašome rašyti
didžiosiomis raidėmis)

Gimimo
data

Gyvenamoji vieta

Parašas

Data

1.
2.

1 pavyzdys. Parašų rinkimų lapo įrašo pavyzdys
Eil.
Nr.

Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad remiu pilietinę akciją „Piliečių
mandatas atšaukti Seimą ir peržiūrėti politikų privilegijas“

3.
Gyvenamoji vieta

Parašas

Data

PAVARDENIS Vardenis 1975-01-01 Liepų g. 2-10, Jo- V. Pavardenis 2018-11-10
naičių k., Kauno r.

4.
5.
6.

Sodų bendrijų godos
LIETUVA – VISŲ yra už padorumą
ir atskaitomybę, o ne tuščius pažadus.
Gyvenimas susideda iš mažų ir paprastų dalykų. Vienas iš jų yra žmonių persikėlimas gyventi į anksčiau vadintus
kolektyvinius sodus, dabar vadinamas
sodų bendrijas. Visoje Lietuvoje jų yra
net 1,2 tūkst., o sklypų ir nuosavybės jose
turi 220 tūkst. gyventojų. Šie gyventojai
yra diskriminuojami. Kaip ir kitų vietovių gyventojai, jie moka mokesčius,
tačiau savo gyvenamojoje vietoje dažnai
negali naudotis vandentiekio ir nuotekų
trasomis, gatvių apšvietimu ir kitomis
infrastruktūros paslaugomis.
Juozas Ravinis, Lietuvos sodininkų
bendrijų asociacijos pirmininkas, viename interviu sakė: „Sodų teritorijos nebuvo įtraukiamos rengiant savivaldybių
teritorijų planavimo bei infrastruktūros
plėtros planus, todėl jos nesulaukia jokios
paramos infrastruktūrai įrengti, gerinti ar
prižiūrėti. Sodininkų bendrijos tam negalėjo prašyti europinės paramos, turbūt

daug kam patogiau jų nematyti.“
Sodų bendrijos virto gyvenamaisiais
kvartalais be gyvenimo kokybę užtikrinančios infrastruktūros. Visa sodų bendrijų infrastruktūra (keliai, inžinerinė
techninė įranga, vamzdynai, bendrojo
naudojimo pastatai, vandens telkiniai ir
kita) rūpinasi ne savivaldybės, bet patys
sodų bendrijų sklypų savininkai savo
lėšomis.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 punktą, viena
iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų
yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių
ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir
saugaus eismo organizavimas, jei šie keliai ir gatvės yra savivaldybės nuosavybė.
Tad pats laikas šį įstatymą įgyvendinti
praktiškai. Būtina priimti reikalingas Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas, kad
sodų bendrijose būtų stiprios ir aktyvios
bendruomenės, galėtų kurtis verslas. Visa
tai bus vienas pirmųjų LIETUVA – VISŲ
darbų naujame Seime.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Rinkėjai — Jūs galėsite tiesiogiai pasirinkti geriausius atstovus į Seimą!
LIETUVA – VISŲ reformuos
sąrašinę Seimo rinkimų sistemą.
Laikas kiekvienam rinkėjui turėti teisę pasirinkti konkrečius
ir geriausius kandidatus į Seimą.
Jūsų balsą kandidatai gaus tiesiai be partijų sąrašų. Lietuvos
rinkėjai realiai galės balsuoti už
asmenybes. Tam įvesime vieno perkeliamo balso sistemą.
Trumpai ir aiškiai apie ją.
Lietuvą padalinsime į 30 rinkimų apygardų. Kiekvienoje jų
bus varžomasi dėl trijų–penkių
mandatų. Mandatų skaičių rinkimų apygardoje lems rinkėjų
skaičius joje. Visi kandidatai
balsavimo biuletenyje bus įrašyti abėcėlės tvarka, nurodant
prie jų, ar jie yra konkrečios
partijos, ar nepriklausomi kan-

didatai. Rinkėjai galės reitinguoti visus kandidatus nuo 1
iki N, t. y. tiek, kiek yra kandidatų balsavimo biuletenyje. Net
jei biuletenyje bus reitinguotas
vienas kandidatas, tai toks biuletenis galios. Rinkėjas spręs,
kuriuos kandidatus pasirinkti be
partijų atrinktų sąrašų, be partijų vadų sudėliotų kandidatų eilės. Rinkėjas galės pasirinkti ir
reitinguoti geriausius galimus
savo atstovus iš visų partijų ir
nepartinių kandidatų vienu ir
tuo pačiu metu. Jis galės rinktis
Raimundą iš „Mėlynos“ pirmu
numeriu, Rūtą iš „Oranžinės“
antru numeriu, Tomą iš „Geltonos“ partijos ketvirtu numeriu.
Su partijų kandidatais galės varžytis ir nepriklausomi kandida-

tai. Tad šalia partijų kandidatų
pats rinkėjas/a galės pasirinkti
nepartinį Valdemarą trečiu numeriu.
Rinkimų rezultatai bus apskaičiuojami pagal kvotos taisyklę, t. y. balsų skaičius rinkimų apygardoje būtų dalijamas
iš mandatų skaičiaus. Tokia
formulė galioja ir dabar Seimo
rinkimų proporcinėje dalyje. Pavyzdžiui, jei rinkimų apygardoje kandidatai gavo 5000 balsų ir
varžomasi dėl penkių mandatų,
tai kvota bus lygi 1 000. Kandidatams reikės surinkti 1000 balsų, kad gautų mandatą.
Seimo rinkimų organizavimas
bus pigesnis, nes juose nebeliks
antrojo rinkimų turo, o kiekvieno rinkėjo balsas bus stipresnis

O bus taip (Airijos parlamento rinkimų biuletenio pavyzdys):

Dabar yra Lietuvoje:

Politinė klasė: keli štrichai Lietuvos politikos
vadų portretams. Kodėl laikas juos keisti
3Pradžia 3 psl.
markizas iš Batuoto katino. Intravertas.
Labai labai uždaras. Vis dar tebeperkantis ar tai fortepijoną, ar tai pianiną
į Seimo rūmus. Už kuklius 100 tūkstančių. Kartais tas yra kiek keistuolis.
Gal ne pats blogiausias personažas. Bet
demokratijos žmonėms nesugrąžino ir,
matyt, nesirengia grąžinti.
Su juo tandemą sudaro S. Vienas
garsiausių šių laikų lizinginių visoje
LT. Buvusi raudonoji D (iš didžiosios
D)jam gerokai padėjo lipti per kitų galvas. Po to pati pakrikštijo, kad tas yra
pavojingas populistas. Ir ne tik. Dar jis
tikrai demagogas. Bet pirmiausia karjeristas. Kitus nustumiantis į pašalį, kai
tik jais pasinaudoja. Manipuliatorius
ir melagis. Norėjo būti prez..., bet dar

nei yra dabar, nes jis pats spręs
dėl kiekvieno kandidato. Išrinkti Seimo nariai negalės pamiršti
rinkėjų iki kitų rinkimų. Pagal

labiau..., o gal tebenori būti duče. Čia
jo paties seimūnas taip pasipasakojo.
Idealas jam ne kriminalinė, o policinė
valstybė.
Kairysis. Žodžiais tikras kairysis.
Realiai vis dar neaišku. Pralaimėjęs
visus pastarųjų metų rinkimus. Net
tuos, kur pralaimėti neįmanoma. Bet
laimėjęs partinius. Su kokiais 5 tūkst.
balsų. Buvusių bendražygių neprisileidžia, jei jie ne iš jo bendrabučio.
Stipriai pervertinta jo partija ir lygiai
pervertintas pagrindinis jos veidas.
Atskilėliai. Pradėjęs kaip restauratorius auksuotojas. Mokėjo organizuoti rinkimų kampanijas. Bet tai
buvo seniai ir beveik netiesa. Kažkada
ant ledo paliko net patį AMB. Dabar
nepiktybinis. Šalia kaip žydėjimas

lino. Daug metų jis buvo D, kuri iš
didžiosios D, toks Sanča Pansa. Pasiuntinys ir kartais ginklanešys. Vis
šalia lyderių. Ir dabar šalia.
VU yra tas senas geras populistas.
Vis dar pretendentas į visų laikų „geriausius premjerus“. Bet jo populistinis žavesys gerokai nublankęs. Net
išsikvėpęs. Juolab, kad ir visuomenėje
paklodinių tekstų su 11, 111 ir 1111
niekas nebeskaito. Kad senos dvasios
kiek sugrąžintume, tiktų jam ir kortuotojas iš Australijos. Tik su pilietybe
tam kažkaip ar ne kaip.
Laisvųjų yra du šalia vienas kito.
Irgi suskilėliai. Naujausia suskilusi
ar nuskilusi yra ta iš A raidės. Mažytė
jos problema, kad mano, jog iki pilnos
laimės Lietuvai užtenka išspręsti vos

du klausimus. Daugiau teisių LGBT
ir įteisinti kanapes. Po kanapių dar
galima užsukti ir į pliažą vienoje
svarbiausių šalies aikščių. Jei tik tiek
reikia iki pilnos laimės, tai tikrai griūk
negyvas.
Kiti laisvieji – iš dėžutininkų. Šachmatininkė. Ten ji buvo gera. Politikoje vis dar nauja. Bet neiššovė. Ir gali
visai neiššauti. Juolab, kad keliautoją
kasdien tarp Kauno ir Vilniaus su net
ketverių metų patirtimi pasikvietė. O
tas minkštas. Jam patinka minkštos
kėdės. Ir patinka apsaugos automobilių
švyturėliai. Gal patinka ir juoda orchidėja. Bet galiausiai tas yra joks.
Dar yra trys „muškietininkai“. Jie
save norėtų taip matyti. Toks R. tarp jų,
kur kaip lakštingala negali nečiulbėti.
Ten ir 2A. Abu kažkaip išsivadėję.
Nors geresnių laikų jų tikrai turėta.
Bet dukart į tą pačią upę neįbrendama.
Čia Heraklitas sakė.
Užkulisiai. Ten nuo sosto nuėjusi
raudonoji D. Nepasitikėjimą savimi

tai, kiek tinkamai ir atsakingai
kiekvienas Seimo narys įgyvendins rinkėjų lūkesčius, priklausys ar jis/ji bus perrenkami
naujai kadencijai. Nauja rinkimų
sistema didins asmeninę Seimo
narių atsakomybę rinkėjams.
Airija šią rinkimų sistemą
naudoja beveik 100 metų, t. y.
nuo 1922 metų. Ji pastaraisiais
metais įvedama atskirose JAV,
Indijos, Australijos valstijose,
Naujoje Zelandijoje. Ji veikia
Škotijoje.
Lietuvoje apie ją, kaip galimą rinkimų tvarką, diskutuota
nuo 2005 metų. Bet dabartines
partokratijas ši sistema gąsdina, nes partijų viduje tokia sistema paskatintų konkurenciją
ir griautų partinių vadų monopolijas. Tarp partijų kandidatų
neliktų „vestuvių generolų“, o
partiniams pelkynams nauja rinkimų sistema reikštų mažiausiai
nedidelę revoliuciją. Visoms
partijoms reikės tokių kandidatų, kuriais pasitiki rinkėjai, bet
ne tų, kurie tik įsiteikia partijų
vadams.
Naują rinkimų sistemą išbandysime 2023 metų savivaldybių
tarybų rinkimuose pasirinktose
savivaldybėse savanoriškumo
pagrindu.
kompensavo uždarumu ir griežtumu.
Ji ta, kur sukūrė teisėsaugos ir visų
specialiųjų tarnybų kontrolės vertikalę.
Vienose rankose. Sucementavo „kišeninių“ ar „kišeninę“ sistemą.
Scenoje kartkartėmis pasirodo patriarchas. Bet metų našta daro savo.
Laikas nuo laiko ką nors kandaus ir
taiklaus vis dar pasako. Pagalba anūkui. Be jos tam būtų dar sunkiau.
Tokie tai laikai ir papročiai. Toks
lietuviškos politikos žiedas. Jau gerokai peržydėjęs ir būtų pats laikas jį
skinti... Ir savanaudiškumo, godumo,
nemokšiškumo, demagogijos laikus
kaip nors užbaigti. Nauji karaliaus rūbai jiems nebepadės. Kaip yra nuogi,
tai nuogi jie ir liks.
Bet raktai ir laikas keisti(s) yra pačių
Lietuvos žmonių, jei norite – rinkėjų,
rankose. Atsiprašau, jų balsuose spalio 11-ąją. Antraip gyvulių ūkis toliau
klestės.
Apžvalgininkas
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Valdemaras Chomičius: gimęs Laisvės alėjoje!
– Valdemarai, skaitant Jūsų biografiją atrodo, kad Jūsų gyvenime
nėra potvynių ir atoslūgių: čempionas, vicečempionas, čempionas,
čempionas. Ir taip – nuo ketvirtos
klasės, kai laimėjote slidinėjimo
varžybas, tada – šachmatų. O galiausiai su „Žalgiriu“ legendinėse
varžybose įveikėte didžiausią sovietų karinį sporto klubą – Maskvos
CSKA, į kurį rinko geriausius iš
visos SSRS. Jums tiesiog sekasi,
ar Jūs turite kažkokią ypatingą
laimėjimo strategiją?
– Nuo mažens buvau įsitikinęs: jei
jau ką darau, tai turiu daryti gerai. Gal
išsiskiriu tuo, kad esu labai ir nuolat
energingas. Visada kur nors lekiu,
siekiu save išreikšti. Vaikystėje mokykloje mane tramdydavo ir liepdavo
sėdėti ramiai, tai aš taip stengdavausi,
kad net užsimerkdavau (juokiasi).
Su tuo slidinėjimu buvo taip. Netikėtai sužinojau, kad mokykloje
vyksta slidinėjimo čempionatas. Nebuvau iki tol ant slidžių stovėjęs, bet
pasiskolinau ir... visą distanciją su
jomis bėgau. Laimėjau! Po to buvo
gimnastikos čempionatas. Laimėjau
ir tą. Tada šachmatai. Kelis ėjimus
mokėjau, tai silpnesnius įveikiau.
Finale susidūriau su rimtu žaidėju,
tai jis mane įveikė.
Dauguma žmonių greitai pavargsta, nusilpsta, o mano baterija
visuomet įkrauta.
– Paveldėjoje tą energiją?
– Mano mama buvo labai energinga. vadovavo vienai iš „Mados“
siuvyklų. Pati siūdavo kepures ir
mane išmokė. Tai iki šiol moku siūti

mašina. Dar vaikas būdamas esu
pasisiuvęs kelnes, šortus.
O mano tėtis su kartimi šokinėjo
į aukštį. Mama – aukštaitė, tėvas –
dzūkas, kraujai susimaišė ir gavosi
parako statinė – aš.
– Krepšinis sovietmečiu buvo
milžinų sportas. Į rinktines atsirinkdavo gigantus, o Jūs – normaliai aukštas. Kaip Jūs patekote
į aukščiausią lygą?
– Eu netgi ne normaliai aukštas.
Labiau prie mažųjų. Tačiau krepšinyje aukštas, bet nepaslankus irgi
– bėda. Tik po krepšiu gali stovėti.
O aš – judrus, energingas, tai kompensuodavau ūgio trūkumą tuo ir
dar... galva. Žaidimą reikia suprasti:
kada atiduoti kamuolį, kada pačiam
veržtis ir t. t.
Nebuvau toks talentingas kaip
Sabas, Kurtinaitis. Turėjau daug
energijos, o mano talentas buvo
juodas darbas. Dirbdavau daugiau
už visus, kad kūnas klausytų, o aš
galėčiau galvoti į priekį, strateguoti,
bendrauti su komanda.
– O kai priešininkas – stipresnis?
– Žinoma. Tačiau reikia aiškintis,
ko tau trūksta, kokias klaidas darei. Ir
po pralaimėtų varžybų dirbi, dirbi ir
išmoksti. Taip eini į priekį. Aš nuolat
pasilikdavau po varžybų ir taisydavau
savo klaidas. Dirbdavau tol, kol neklysdavau. Pirmas ateidavau į treniruotes, o po treniruočių likdavau dar
mėtyti. Ir buvo tikrai daug varžybų,
kai šita mano savybė, treniruotumas
man ir komandai padėjo.

– Kas labiausiai nulemia pergalę?
– Komanda. Žinoma, viską lemia
komanda. Gali būti labai talentingas, bet vienas prieš penkis nelaimėsi. Treniruodamas tokių daug
mačiau: labai gabūs, bet nemoka
dalintis kamuoliu, tai jiems ir nesisekdavo.
– Lietuvoje žmonės kuo daugiau
pasiekia, tuo smarkiau tempia antklodę į save.
– Nuo pat mažens vaikas stengiasi savo naudai. Ir tik subrendęs
žmogus pradeda savimi pasitikėti ir
supranta, kad siekiant sėkmės reikia
išmokti dalintis ir veikti kartu.
– Kadaise sovietmečiu, dar būdamas paauglys, Jūs buvote pripažintas politiškai nepatikimu, Jūsų neišleisdavo su komanda į rungtynes.
Nuo tada ir domitės politika?
– „Žalgirio“ pergalės buvo politika. Mes žaidėm ir laimėdavom
Lietuvai ir už Lietuvą. Kas dėl to
„politinio nepatikimumo“, tai manęs
ilgai neišleido į užsienį. Tais laikais
žmogus, kuris myli savo Tėvynę Lietuvą, buvo įtartinas. Buvau vaikas.
Atsimenu, kad žaidėme išvykoje,
buvome išalkę ir aš paprašiau kažko
konkretaus pavalgyti. Man pasakė,
kad ir to nėra, ir ano nėra. Tai aš ir
pasakiau, kad pas mus Lietuvoje
yra visko. To pakako, kad būčiau
pripažintas politiškai nepatikimu.
Man taip būdavo. Tarkime, varo
stoti į pionierius, o patys klausia:
„Kodėl nori stoti?“ Aš, sakau, kad
nenoriu, bet liepia. Nepriėmė.

Numerio nuotrauka

Po sėkmingos žvejybos Raseinių rajone (iš kairės): raseiniškiai Jordanas Kenstavičius, Gintautas Žimaila, NBA žvaigždė
Jonas Valančiūnas, Remigijus Ačas, žurnalistas, krepšinio komentatorius Linas Kunigėlis.
mandos narių, politiką Remigijų Ačą, jie tituluoja garsiausiu
Lietuvos uošviu – uošvių uošviu. Kolega nepyksta dėl tokio

– Tuomet Jūsų knygos „Gimęs
Laisvės alėjoje“ pavadinimas yra
ne apie gatvę, o apie laisvę?
– Tai jau taip. Tačiau toje gatvėje gyveno mano močiutė, ten ir aš
gimiau.
– „Žalgirio“ kovos su sovietine
karine rinktine mums, žiūrovams,
buvo kaip karas, tai buvo politika.
O Jūs kaip į tuos mūšius eidavote?
– Mes ilgai negalėjom jų įveikti.
Kiekvienam darbui tu turi subręsti.
Mes ilgai tobulinom savo žaidimą,
strategiją, taktiką. Mūsų krepšinis
tapo gražus. Ir kai galiausiai mes
juos įveikėme, tai ir mes, ir namuose
visi pasijuto taip pat: laimėjo visa
Lietuva.
– Ar Jūs taip pat ketinate elgtis
ir politikoje: burti komandą, dirbti
daugiau už kitus? Ar politika irgi
gali būti graži, verta pasididžiavimo?
– (atsidūsta) Prieš 31 metus man
nutiko toks nuotykis. Aš ėjau per
Karo muziejaus sodelį, o tuo metu
Kaune vyko Sąjūdžio sueiga. Mane
pakvietė tarti žodį.

Nuotrauka iš R.Ačo FB.

Sąrašo LIETUVA – VISŲ
nariai ne tik diskutuoja dėl
rinkimų programos, bet geba
ir pajuokauti. Vieną iš savo ko-

Valdemaras Chomičius

humoro, kuris netoli teisybės
– ne kiekvienas uošvis gali pasigirti tokiu žentu kaip Jonas
Valančiūnas.

– Atsimenu – aš ten buvau!
– Aš tada pasakiau: „Kaip mes
eidavome į krepšinio varžybas, visi
vieningi kaip komanda, taip ir dabar,
kai Lietuva turi galimybę, mes turime veikti kartu, padėti vienas kitam,
netapti savanaudžiais“.
Sąjūdžio laikais mes visi turėjome viltį, kad viskas greitai pasikeis.
Tačiau mano patyrimas sako, kad
pergalė ateina nuosekliai ir daug
dirbant.
Manau, kad mes būtume daug
labiau pažengę, jei kiekvienas nesistengtų tik savo naudai. Mūsų politikoje nėra komandos dvasios, bendro
veikimo visų naudai. Kiekvienas
ten, Seime, traukia paklodę į save.
Jeigu jie būtų daugiau galvoję apie
žmones, kurie priklauso nuo politikų sprendimų, būtų buvę kitaip.
– Kodėl Jūs sakote, kad tauta turi
turėti galimybę atleisti netinkamai
dirbantį Seimą?
– Man visą laiką buvo keista, kad

žmonės labai prastai vertina Seimo
darbą, bet paleisti jį ir išsirinkti kitus žmones galimybės nėra. Kitas
keistas dalykas – pažadai. Prižada,
o po to pamiršta. Mano galva, jeigu
nedaro to, ką žadėjo rinkėjams, tai
tokie politikai turi lėkt iš valdžios.
– Jūs mokate burti komandą,
joje žaisti ir pasiekti pergales. Ar
tas įmanoma ir politikoje?
– Krepšinis yra puikus pavyzdys
visokiam veikimui, nes jis moko,
kad pergalei reikia komandinio
žaidimo. Politikai turi veikti kaip
komanda, kad padėtų Lietuvai judėti
į priekį. O kas yra Lietuva? Tai yra
žmonės. Jie turi jaustis gerai, turėti
galimybių kurtis ir kurti.
Visos partijos į Seimą eina žadėdamos pasirūpinti visais, bet patekusios į tuos rūmus pradeda dirbti tik
sau. Todėl ir nėra rezultato. Reikia
dirbti taip, kaip mes dirbome, kai
žaidėme už Lietuvą. Tada ir žmonės
palaikys.
– Bet Jūs gerai lošėte!
– Todėl, kad buvome komanda.
Ir gyvenime, ir krepšinyje galioja
tos pačios taisyklės. Tu negali žaisti
nei penkiais mažiukais, nei penkiais
milžinais arba snaiperiais. Komanda turi būti įvairiapusiška, o ne tik
lojali partiniam bosui.
Kaip jie vienas su kitu bendrauja!
Man būtų gėda! Dergti tam, kad
pasirodytum prieš saviškius. Kur
tai veda? Kas už tai atsakys?
Yra tokia gyvenimo taisyklė: lengviausia yra spjauti kitam į veidą.
Tačiau prasmė yra išspręsti konfliktą taikiai ir gražiai. Tai – daug
sunkiau.
– Žalgiriečiai buvo kartu ir Lietuvos ambasadoriai. Jūsų dėka
apie mus žinojo visas pasaulis.
Kaip vertinate dabartinių politikų
komandos gebėjimą ginti Lietuvos
interesus?
– Mes esame Europos Sąjungoje,
bet mūsų balso nesigirdi, nes mes
nemokame sugyventi su kaimynais.
Mūsų balsas privalo būti girdimas,
o interesai – apginti.
Kalbino Rūta Janutienė
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LIETUVA – VISŲ daugiamandatėje
apygardoje keliamų kandidatų
sąrašas Nr. 11

Lietuva — visų. Žmogus svarbiausia LIETUVA – VISŲ KOMANDA
(Iš LIETUVA — VISŲ rinkimų programos metmenų)
2020-aisiais sukako trisdešimt
metų po Nepriklausomybės atkūrimo. Istorijoje šis trisdešimtmetis
bus pavadintas neišpildytų lūkesčių
metais, kai vietoje socialinės rinkos
ekonomikos sukūrėme oligarchinį
kapitalizmą, kuriame žmogus neapsaugotas ir nuo pasaulinių laisvos
rinkos ekonominių krizių, ir nuo savos valdžios neatsakingo valdymo,
klaidingų sprendimų, korupcijos.
Kiekvienas Lietuvos žmogus supranta, kad toliau taip gyventi, kaip
iki šiol, negalime ir nenorime.
Svarbiausi mūsų siekiai yra teisinga, sveika, išsilavinusi, auganti, žalia
ir inovatyvi Lietuva. Koronaviruso
sukelta pasaulinė krizė sykiu suteikė
Lietuvai netikėtas galimybes gelminiams pokyčiams visose srityse,
pirmiausia – valstybės valdyme. Europos Sąjungos paramos ir skolintų
12 milijardų eurų pandemijos suvaldymui sykiu yra finansinis šaltinis
atstatyti socialinį teisingumą per
trisdešimt metų nuskurdintiems Lietuvos žmonėms, užtikrinti jų turtines
teises, per valstybės, verslo ir žmonių partnerystę ir bendrą nuosavybę
turtinti valstybę, verslą ir žmogų.
LIETUVA – VISŲ sieks, kad šie
ES paramos ir skolinti milijardai
virstų žmogiškuoju kapitalu (švietimas, kultūra, sportas, namų ūkis),
kad jie neapleistų nė vieno regiono,
šeimos, žmogaus. Tai istorinis šansas pasiekti lūžį greitai ir negrįžta-

mai.Šie pinigai turi būti skirstomi
pagal atskirą Seimo patvirtintą planą, kuris užtikrintų skaidrumą ir
efektyvumą.

Ką LIETUVA- VISŲ padarys
pirmiausia?

• ŽMONIŲ VALDŽIA arba

VALDŽIA ŽMONĖMS. Piliečiai
suteikia mandatą visoms valdžioms
Lietuvoje. Piliečiai turi turėti teisę savo mandatą valdžiai atšaukti.
Įtvirtinsime Seimo atšaukimo mechanizmą per referendumą.
NE – VALDŽIOS PRIVILEGIJOMS. Atliksime visų politikų
ir valdžios pareigūnų privilegijų
reviziją, įskaitant visokeriopas
pensijas ir rentas. Pradėsime nuo
Seimo narių imuniteto panaikinimo, paliekant neliečiamumą tik už
veiklą Parlamente. Padoriai valdžiai
nereikia privilegijų.
VAIKAMS JAUNIMUI –
LYGIOS GYVENIMO STARTO
GALIMYBĖS. Iš jų svarbiausia
– nepriklausomai nuo gyvenamos
vietos ir turtinės padėties lygios
galimybės siekti ir įgyti visų lygių
išsilavinimą. Nuo 2021 m. įvesti
nemokamas universitetines bakalauro studijas.
EUROPIETIŠKOS NE TIK
KAINOS, BET IR ŽMONIŲ ATLYGINIMAI. Gerovė prasideda
nuo teisės į darbą ir teisės į sąžinin-

•

•

•

gą darbo užmokestį. Vienas uždavinių bus stabdyti augantį nedarbą,
nes jis beveik du kartus didesnis nei
Europos Sąjungoje (ES).
2024 metais vidutinis darbo užmokestis turi pasiekti 80 proc. ES
vidutinio atlyginimo, kai dabar jis
sudaro tik 59 proc. vidurkio. Tai
būtų pirmasis emigracijos stabdis.
EUROPIEČIO VERTA SENATVĖ. Beveik 670 tūkstančių
pensininkų turi teisę į orią europietišką senatvę. Išlaidos pensijoms
turi augti nuo 7 iki 10 proc. nuo
BVP ir pasiekti 80 proc. ES išlaidų
vidurkį.
PROGRESINIAI MOKESČIAI. Didesnei pajamų lygybei
reikia sutarti dėl tikrų progresinių
pajamų mokesčių, o ne tenkintis
jų imitacija.
REGIONŲ POLITIKA. Skirtys tarp Lietuvos regionų yra per
didelės. Ne tik Vilnius nusipelnė
gyventi gerai.
NEMOKAMA SVEIKATOS
APSAUGA. Valstybinės ir savivaldybių svekatos priežiūros įstaigos
privalo užtikrinti realiai nemokamą
gydymą ir paslaugas.
Mes, įvairių profesijų nepartiniai,
Lietuvai pasirengę sugrąžinti atsakingą valdžią ir padorią politiką.
Mūsų politika bus ne su oligarchiniu
veidu, o politika su žmogišku veidu.
LIETUVA – VISŲ yra geriausias
Jūsų pasirinkimas.

•

•
•

•

1 Algis Krupavičius
2 Valdemaras Chomičius
3 Raimundas Matulis
4 Rūta Janutienė
5 Rimas Andrikis
6 Andrius Nikitinas
7 Antanas Navakauskas
8 Valdas Vasiliauskas
9 Joana Bikulčienė
10 Justinas Sartauskas
11 Jūratė Zabielaitė
12 Viktoras Gerulaitis
13 Adas Darinskas
14 Algimantas Belzus
15 Mindaugas Žilys
16 Ramunė Mereckienė
17 Remigijus Ačas
18 Rūtenis Paulauskas
20 Steponas Babrauskas
21 Juozas Petronis
22 Gediminas Davulis
23 Raimundas Jakutis
24 Saulius Arlauskas
25 Donata Grigienė

26 Gintaras Žilinskas
27 Aurimas Zaremba
28 Justinas Šmulkštys
29 Jurandas Altuchovas
30 Monika Zikytė
31 Eugenija Neverdauskienė
32 Rasa Kairienė
33 Aida Urbutienė
34 Agnė Končiūtė
35 Ričardas Muraškauskas
36 Tomas Zederštremas
37 Vytautas Viluckis
39 Juozas Murauskas
41 Aista Kuraitė-Volbekienė
42 Ąžuolas Raškevičius
43 Darius Staugaitis
44 Remigijus Jakubauskas
45 Ineta Sakavickienė
46 Giedrius Griškevičius
47 Povilas Tamulynas
48 Laima Veličkienė
49 Artūras Jomantas
50 Daiva Gudzinevičienė
51 Tomas Pačėsas

Spalio 11-ąją balsuokite už sąrašo numerį 11
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Pasaulio lietuvių
apygarda Nr. 71

„Sumažinti pajamų
nelygybę tarp 20 proc.
turtingiausių ir 20
proc. neturtingiausių
iki ne daugiau nei
penkis kartus,
vietoje dabar esančių
septynių kartų.“
Iš LIETUVA – VISŲ rinkimų
programos
Antakalnio apygarda
Nr. 3

Viktoras GERULAITIS

Tomas PAČĖSAS

krepšininkas, krepšinio treneris, verslininkas, politikas,
Alytaus miesto savivaldybės narys, partijos LIETUVA
– VISŲ pirmininkas, vienintelis partijų lyderis, rinkimų į
Seimą sąraše pasirinkęs paskutinę vietą. 1996 m. Atlantos olimpininėse žaidynėse su Lietuvos vyrų krepšinio
rinktine iškovojo bronzos medalį, Rusijos ir daugkartinis
Lenkijos krepšinio čempionas.

Žirmūnų apygarda
Nr. 4

Rūta JANUTIENĖ

LIETUVA – VISŲ kandidatai
vienmandatėse apygardose
Marijampolės apygarda
Nr. 29

Algis KRUPAVIČIUS

Centro-Žaliakalnio
apygarda Nr. 20

Valdemaras CHOMIČIUS

Lietuvos politologas, istorikas, daugelio politikos mokslo
straipsnių, knygų autorius ir bendraautoris. Humanitarinių
mokslų daktaras, profesorius, dėstęs Kauno technologijos
(KTU) ir Vytauto Didžiojo (VDU) universitetuose, buvo
ilgametis KTU Politikos ir viešojo administravimo instituto
direktorius, VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas,
vadovavo Lietuvos politologų asociacijai, skaitė kursus
Karaliaus koledže Londone, Šiaurės Vakarų (Northwestern)
Čikagoje ir Londono universitetuose.

Lietuvos krepšinio legenda, olimpinis čempionas.
Dabar – krepšinio treneris.
Buvo Kauno „Žalgirio“ krepšininkas, vėliau žaidė
Ispanijoje, Italijoje, Belgijoje, vėl Lietuvoje.
Su „Žalgiriu“ legendinėse varžybose įveikė didžiausią
sovietų karinį sporto klubą – Maskvos CSKA. Kartu su
tuometiniais žalgiriečiais buvo Lietuvos ambasadoriai,
kurių dėka apie Lietuvą žinojo visas pasaulis.

Fabijoniškių apygarda
Nr. 5

Šeškinės-Šnipiškių
apygarda Nr. 6

Steponas BABRAUSKAS

Arūnas JOMANTAS

Muzikologas, rašytojas. Populiarus TV ir radijo laidų,
koncertų vedėjas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
dėstytojas, talentingų knygų autorius.
Lietuvos radijo laidų „Tautos gaida“, „Likimai“ ir
Lietuvos televizijos laidų „Muzikos istorijos“, „Vakaro
autografas“, „Klasikos garsai“ autorius ir vedėjas. Koncertų ciklo „Alma mater musicalis“ Šv. Jonų bažnyčioje
Vilniuje vedėjas. Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio
Biržuose, „Dainavos šalies“ muzikos festivalio Alytuje
iniciatorius. Tiria muzikos stilių istoriją.

Žurnalistė, tyrinėjanti ir viešinanti valdžios partijos korupciją. Už „Mažeikių naftos“ privatizavimo
užkulisių žurnalistinį tyrimą buvo apdovanota Vinco
Kudirkos žurnalistine premija. Už Dalios Grybauskaitės
demaskavimą atleista iš TV3 televizijos parašė knygą
„Raudonoji Dalia“. Tada paskelbė Landsbergių paslaptis
knygoje „Dinastija. Landsbergių išgyvenimo istorija“.
Paskutinio samdomo darbo neteko, kai parodė Lietuvos
miškų kirtimo mastą ir už to slypinčią korupciją. Dabar
R. Janutienė „Op TV“ siela.

Vilniaus krepšino gerbėjų dievaitis, kurį jie vadina
tiesiog Stepu kaip geriausią SAVO DRAUGĄ. Krepšinio
aikštelėje jis – atakuojantis gynėjas. Toks bus ir politikoje. Steponas kviečia balsuoti protingai: „Jei aš nepatinku, už mane nebalsuokite. Tačiau nebalsuokite ir už
tuos prie valdžios priskretusius veikėjus, kurie Lietuvoje
gadina orą kadencijų kadencijas.“ S. Babrauskas baigė
dabartinės valdžios jau sunaikintą ir kaip nekilnojamą
turtą parduodamą Pedagoginį universitetą. „Mokytojų
trūksta, universitetas išparceliuotas. Kas taip padarė?“

Krepšininkas, puolėjas. Nuo 2005 metų, kai Lietuvai
laimėjo Pasaulio jaunimo krepšinio taurę, A. Jomantas skina pergales, kurios garsina mūsų šalį. „Tačiau
Lietuvos politikai jau seniai nemėto „tritaškių“, – sako
jis, – todėl jų nereikia gailėti. Reikia keisti žmonėmis,
kurie moka veikti kaip komanda ir laimėti už Lietuvą, už
savo žmones.“
A. Jomantas baigė ekonomikos mokslus Lietuvos
pedagoginiame universitete. A. Jomantas sako: „Patekę
į Seimą, mes ten padarytume tvarką!“.

Marių apygarda
Nr. 21

Justiniškių-Viršuliškių
apygarda Nr. 7

Dzūkijos apygarda
Nr. 69

Saulės apygarda
Nr. 26

Mindaugas ŽILYS

Valdas VASILIAUSKAS

Joana BIKULČIENĖ

Justinas Sartauskas

Verslininkas, juristas, tarptautinio verslo magistras,
užsiima pramogų ir maitinimo paslaugų teikimu Klaipėdos regione ir visoje Lietuvoje, vienos iš Klaipėdos mėgėjų krepšinio lygos komandos žaidžiantysis treneris.
10 metų dirbo juridinio ir personalo skyriaus vadovu
valstybės įmonėje „Klaipėdos regiono keliai“, kuri
prižiūri 25 proc. Lietuvos kelių. 4 metus buvo Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos narys, miesto aplinkosaugos ir ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas.

Teatro kritikas, žurnalistas, redaktorius, kurį palikti be
priežiūros valdžiai pavojinga, nes vis ką nors prasimano. Įkūrė pirmą Baltijos kraštuose savaitinį žurnalą
„Veidas, vėliau sugalvojo ne mažiau maištingą savaitinį
žurnalą „Ekstra“, o tarp jų išleido pirmą Lietuvoje
televizijos žurnalą „TV antena“ („Lietuvos ryto“ priedą).
Buvo dienraščio „Lietuvos žinios“ vyriausiasis redaktorius. Praėjusių metų pabaigoje ir šių pradžioje dar
suskubo pabūti legendinės „Respublikos“ redaktoriumi.

„Esu teisininkė, sveikatos priežiūros vadybininkė. Mano
darbo pobūdis leidžia matyti politinių sprendimų
pasekmes sveikatos sistemoje.
Gyvename laikotarpiu, kada ne gydantis gydytojas, o ministras nusprendžia, kokie vaistai geriausiai tinka sergančiajam, kada gydytojas priverstas ne apžiūrėjęs pacientą,
o telefonu nustatyti ir gydyti ligą. Ar tikrai valstybė,
kovodama su COVID 19 pandemija, pasirinko teisingą
kelią? Jau ir anksčiau gyventojai mėnesiais laukdavo
priėmimo pas specialistus, dabar sveikatos paslaugos
paprastiems žmonėms tapo visai neprieinamos."

„Užaugau Šiaulių krašte gausioje šeimoje. Baigęs 1973
m. Šiaulių mokyklą Šiauliuose, studijavau Vilniaus
universitete. Su pagyrimu 1978 m. jį baigęs, pradėjau
darbą Šiaulių pedagoginiame institute matematikos
dėstytoju. Nuo 1991 metų mano darbinė karjera tęsėsi
Šiaulių miesto savivaldybėje, turiu įgijęs didelę patirtį
savivaldos srityje: ėjau skyriaus vedėjo, departamento vadovo, administracijos direktoriaus pareigas.
2007–2019 – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
narys, 2011–2015 – miesto meras."
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Laikas nugalėti
Šilainių
apygarda Nr. 14

Juozas MURAUSKAS

Naujamiesčio-Naujininkų
apygarda Nr. 2

Adas DARINSKAS

LIETUVA – VISŲ kandidatai
vienmandatėse apygardose
Panerių-Grigiškių
apygarda Nr. 11

Rimas ANDRIKIS

Pašilaičių apygarda
Nr. 13

Juozas PETRONIS

„Esu Emigrantų partijos įkūrėjas Juozas Murauskas.
Artėjant 2020 metų Seimo rinkimams pasitikime
atsinaujinimą žmonėmis ir idėjomis. Lai būna daugiau
įvairių žmonių ir nuomonių, nes visi Lietuvos žmonės
gali ir turi turėti galimybę reikšti savo nuomonę. Kuri
yra geriausia Lietuva, turi nuspręsti visi, o ne tie patys
žmonės, kurie nuo laisvos Lietuvos pradžios sėdi nesikeisdami Seime. Labai svarbu, kad Lietuvos žmonės
nenumotų ranka, sakydami, kad nieko negali pakeisti."

Gimė 1978.06.03 Vilniuje. 2008 metais įgijęs biologijos mokslų
daktaro laipsnį Vilniaus universitete, toliau tęsė mokslininko
darbą tirdamas vėžį bei naujus jo gydymo būdus. Parašęs
daugelį svarbių mokslinių publikacijų bei bendradarbiaudamas su kolegomis iš pirmaujančių pasaulio universitetų, dr.
Darinskas yra laikomas vienu iš žymiausių inovacinio vėžio
gydymo pradininkų mūsų šalyje. Savo daugiametėje praktikoje
dr. Darinskas neapsiriboja vien teoretine veikla – jo įkurtos biotechnologijų įmonės Lietuvos vardą garsina visame pasaulyje.

Gimė 1950.12.07. Kaune. 1977 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo teisininko specialybę.
Daugiau kaip 40 metų dirba teisinį darbą – teisėju,
Aukščiausiojo Teismo teisėju, advokatu, Lietuvos
advokatūros Advokatų Tarybos pirmininku, Lietuvos
Respublikos Prezidento patarėju valstybės ir teisės
klausimais, Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Įvairiais
būdais dalyvavo kuriant, reformuojant teismų sistemą,
teisėsaugos institucijas.

Bankroto administratorius. Ekonomistas. „Gyvenimas eina
ir aš su juo. Norisi dar atlikti geru darbų. Darbų ne partijai,
ne klanui, ne grupuotei, o žmogui. Žmogui, kuris veik
30 metų tikisi ir laukia, kad tas gerasis laikmetis ateis.
Nelaikau saves politiku. Politiku gali vadinti save tas, kuris
padarė ne vieną gerą darbą dėl žmogaus, negalvodamas
pirmiausia apie atlygį. Jeigu gausiu pasitikėjimo mandatą
rinkimuose, mano darbai bus aiškiai matomi drauge su
mūsų partijos LIETUVA – VISŲ pastangomis.”

Pilaitės-Karoliniškių
apygarda Nr. 8

Lazdynų apygarda
Nr. 9

Naujosios Vilnios
apygarda Nr. 10

Verkių apygarda
Nr. 12

Saulius ARLAUSKAS

Gediminas DAVULIS

Gimė 1952 m. Klaipėdoje, baigė Vilniaus universiteto
fizikos fakultetą. Filosofijos mokslų daktaras (disertacijos vadovas B. Genzelis). Teisės profesorius, knygos
„Šiuolaikinė teisės filosofija“ autorius. Su B. Genzelio
bendražygiais drąsiai dar 1987 ėmė žadinti tautą
atgimimui. Su rašytojais V. Pekevičiumi, V. Jasukaityte,
ekonomistu J. Veselka ir kitais priešinosi neapgalvotai
žemės reformai, čekinei privatizacijai, kuri ištuštino
Lietuvos kaimą, daugelį pasmerkė emigracijai. Į Seimo
rinkimus eina kartu su partija LIETUVA – VISŲ.

Profesorius (socialiniai mokslai, ekonomika) hab. dr.
Augo ir mokėsi Kaune, kur baigė Kauno technologinį
universitetą. Baigęs aspirantūrą, persikėlė gyventi ir
dirbti į Vilnių. Kelis metus gyveno Lazdynų mikrorajone,
Taigi šį Vikniaus mikrorajoną gerai pažįsta.
Šiuo metu yra Mykolo Romerio universiteto afilijuotasis
profesorius, daug metų dirbo Mykolo Romerio universitete profesoriaus bei docento (tada - Lietuvos teisės
universitetas) pareigose, Vilniaus Gedimino technikos
universitete.

Kelmės-Šilalės
apygarda Nr. 41

Jotvingių apygarda
Nr. 70

Remigijus AČAS

Algimantas BELZUS

„Dažnai bandau sau atsakyti: aš verslininkas ar
politikas? Skaičiuodamas metus po studijų baigimo
supratau, kad lygiai pusę jų praleidau ir versle, ir
politikoje. Pradėjau tarybiniais metais inžinieriumi,
vėliau vadovu, išbandžiau save versle, teko padirbėti ir
LR Prezidento vyriausiuoju patarėju, būti Seimo nariu,
Raseinių savivaldybės meru, vėl Seimo nariu, Raseinių
savivaldybės administracijos direktoriumi, ūkininkauti,
dabar vadovauju privačiai kompanijai.“

Gimė Kalvarijos savivaldybės Navininkų kaime. Baigė
Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos
fakultetą. Įgijo radijo aparatūros inžinieriaus konstruktoriaus-technologo kvalifikacinį laipsnį. Dirbo Kauno
radijo gamykloje inžinieriumi, gamyklinių dirbtuvių
viršininku, eksporto skyriaus viršininku. 1991 m. įkūrė
individualią įmonę, pradėjo dirbti savarankiškai. Dirbdamas studijavo žemės ūkio agrarinę ekonomiką. 2000
m. buvo paskirtas žemės ūkio viceministru.

Raimundas MATULIS

Ramunė MERECKIENĖ

Raimundas Matulis 1985 m. įstojo į Čeliabinsko auštąją
aviacijos mokyklą ir įsisavino sudėtingą aviatoriaus
profesiją: navigatorius-inžinierius. Skraidė su vienu iš
didžiausių bombonešių Tu-22 bei vėliau su naikintuvu
Su-24. Sulaukęs Lietuvos nepriklausomybės, įsijungė
į Lietuvos kariuomenės kūrimą. Darbavosi Karinių oro
pajėgų struktūroje, kūrė Lietuvos aviacijos sistemą bei
skraidė transporto lėktuvu An-26 vykdydamas užduotis
visos Europos regione. Po strateginių studijų R. Matulis
vadovavo Lietuvos J. Žemaičio karo akademijai.

Gimė 1976 m. Vilniuje. Socialinių mokslų ir edukologijos ekspertė. Nuo 2002 m. aktyviai dirbdama su
nacionalinėmis Lietuvos ir ES šalių profesinėmis sąjungomis, darbdavių asociacijomis, NVO, kuria socialinės
partnerystės tinklus efektyviam darbuotojų, darbdavių,
nevyriausybinio sektoriaus ir valstybės institucijų bendradarbiavimui. Veiklos kryptys – darbuotojų ir darbdavių atsakomybės ir tarpusavio supratimo skatinimas,
darbuotojų dalyvavimas įmonių finansų valdyme.

Aušros apygarda
Nr. 25

Senamiesčio-Žvėryno
apygarda Nr. 1

Antanas NAVAKAUSKAS

„Didžiąją gyvenimo dalį praleidau Šiauliuose, ten
pradėjau politinę veiklą, buvau išrinktas Šiaulių rajono
tarybos nariu. Dirbau Kriminalinės žvalgybos komisaru,
kartu su Signatarais Romualdu Ozolu ir Vidmante Jasukaityte aktyviai dalyvavau, kuriant Lietuvos teisėsaugos
sistemą. Stažavausi JAV FTB bei Prancūzijos teisėkūros
srityje. Vėliau dirbau vieno iš bankų padalinio vadovu,
Šiaulių miesto mero patarėju, Susisiekimo ministerijos
departamento direktoriumi, Kauno miesto administracijos direktoriumi bei vadovavau Kauno kelių tarnybai."

Andrius NIKITINAS

Universiteto išsilavinimas, buvęs profesionalus
diplomatas ir patyręs komercijos atašė, turintis 8
metų patirtį atstovaujant savo šaliai ir ministerijai
visais lygmenimis. „Turiu nusistovėjusią ir patikrintą
tarptautinių B2B ir B2G santykių kūrimo patirtį. Per
savo komercijos atašė laiką užmezgiau ryšius su šimtu
JK kompanijų daugelyje sektorių (įskaitant IT, statybas,
FINTEC ir baldus) ir sėkmingai naudojuosi šiais ryšiais,
norėdamas reklamuoti LT įmones JK pirkėjams ir priimti
JK įmonių delegacijas.“

Spalio 11-ąją balsuokite už sąrašo numerį 11
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Kova dėl Baltarusijos. Ir ne tik dėl jos
Ambasadorius, buvęs LR užsienio reikalų ministras
Petras VAITIEKŪNAS apie penkių jėgų panoramą
Baltarusijoje
Šiuo metu yra išryškėjusios
penkios Baltarusijoje veikiančios
jėgos.
1. Baltarusių Tauta, kuri ėmė savarankiškai reikšti savo suverenią
valią: dauguma nori naujų ir teisingų rinkimų būdu pakeisti paskutinį
diktatorių Europoje. Daugiau kokių
nors vieningų ir artikuliuotų siekių
negirdėti. Galima tik spėlioti, kiek
baltarusių svajotų apie europietišką ateitį, kiek norėtų, Lukašenkos
žodžiais tariant, būti „tais pačiais
rusais, tik su kokybės ženklu“, o
kiek nenori apskritai jokių permainų, išskyrus 100 dolerių priedą prie
atlyginimo ar pensijos. Nenustebčiau, jei taikūs protestai užsitęstų ir
taptų savotišku baltarusių gyvenimo
būdu: iš ryto į darbą ar studijas, vakare – į mitingą.
2. Rusija, tiksliau, Kremlius,
dar tiksliau, Prezidentas Putinas
yra stipriausias žaidėjas baltarusiškoje arenoje, šiuo metu vykdantis
hibridinę Baltarusijos okupaciją.
Jo interesas – išlaikyti Lukašenką
Baltarusijos lyderiu, bet sutrypti
jį ir pažeminti, galutinai paversti
bebalsiu vasalu, įvesti vieningą Sąjunginės valstybės rublį ir praeiti
Sąjungos kūrime negrįžimo tašką.

Aišku viena, kontrolės Baltarusijai Kremlius niekam neatiduos, tai
raudona linija, kurios niekam neleis
peržengti, net patiems baltarusiams.
Todėl demokratija, laisvi rinkimai,
žmogaus teisės, žodžio laisvė, rinkos ekonomika ir panašūs Europos
civilizacijos atributai baltarusiams
projektuojami tik iki Rusijos lygio,
t. y. su priešdėliu pseudo-. Spėju,
kad Baltarusijos atvira okupacija
bei aneksija Krymo pavyzdžiu, įvedant Rusijos ginkluotąsias pajėgas,
irgi yra mažai tikėtina. Nors jau
dabar yra permetami ginkluoti samdinių būriai iš okupuoto Donbaso
į Baltarusiją pagal legendą „mūsų
ten nėra“. Kremliui reikalinga pseudonepriklausoma Baltarusija: apeiti
Vakarų sankcijas kontrabandiniam
ginklų eksportui, uždraustų technologijų importui ir kitoms panašiomis machinacijoms. Lukašenka yra
tvirčiausia garantija, kad Baltarusijoje nebus jokių Rusijos nekontroliuojamų reformų ir jokios sėkmės.
Ne paskutinį vaidmenį vaidina ir
autokratų bei diktatorių klubo interesai globalinėje konkurencijoje
su demokratiniu valstybių sąrangos
modeliu.
3. Lukašenka išlieka svarbiu vei-

Asociatyvi nuotr. Ukrainos, Baltarusijos sėkmė žymėtų pirmąjį žingsnį į demokratinės Rusijos sėkmę.
kėju, kol jis pats, kentėdamas nuo
mozaikinės psichopatijos, neperžengs Kremliaus nubrėžtų raudonų linijų ir tvarkingai po gabaliuką
atidavinės Baltarusijos suverenitetą
Rusijai. Lukašenkos ir jo klikos rankomis vykdoma Kremliaus užsakyta
provokacija prieš ES ir NATO yra
mažai tikėtina, bet ją mums reikia
turėti omenyje. Masinių protestų
akivaizdoje Lukašenka jau yra pasirengęs atiduoti Kremliui viską ir
tenkintis bet kokiu, netgi „vestuvių
generolo“ vaidmeniu Sąjunginėje
valstybėje.

4. Kinija yra daug investavusi
į Baltarusijos ekonomiką bei infrastruktūrą ir jos interesai tik labai
nedaug sutampa su Rusijos interesais. Rusijos okupacinių pajėgų
įvedimas tikrai neatitiktų Kinijos
interesų. Taigi Lukašenka, būdamas
dviejų ponų tarnu ir iš šitos pusės
gali ieškoti užtarimo nuo Putino
savivalės.
5. Europa ir Vakarai apskritai
mano, kad jie beveik neturi interesų
Baltarusijoje, išskyrus silpnus ekonominius, todėl yra ten silpniausi
žaidėjai. Tai klaidingas požiūris, bet

taip jau susiklostė, kad tris dešimtmečius ši ydinga paradigma „RussiaFirst“, kuria Vakarai bei Europa
vadovaujasi nuo pat SSSR griūties,
dominuoja ir rezultatus matome:
Rusijos karas Ukrainoje ir jėga pakeistos sienos, atplėštos teritorijos
nuo Gruzijos ir Moldovos, Rusija,
nesuvokianti savo ribų... Rusijos
pergalė Baltarusijoje reikš, kad
Imperija žengia pirmyn. Ukrainos,
Baltarusijos sėkmė žymėtų žmogėdriškos Ruskij Mir idėjos ir Putino
režimo žlugimą bei pirmąjį žingsnį
į demokratinės Rusijos sėkmę.

Švietimas / Kalba ekspertai

Ar tikrai nuo 6 metų vaikai turėtų privalomai lankyti mokyklą?
nomikos institutas) savo straipsnyje
apie visuotinio ankstyvojo ugdymo
pažadus ir spąstus itin argumentuotai ir kelių šalių pavyzdžiu įrodinėjo, kad ankstyvas ugdymas nėra
vien teigiamas. Priešingai, yra nemažai jame minusų šalia kai kurių
pliusų. Antai mokymosi pradžioje
rezultatai yra tikrai geresni, bet vėliau jie susilygina tarp vaikų, kurie
skirtingo amžiaus pradėjo lankyti
mokyklą (žr. daugiau https://wol.
iza.org/articles/promises-and-pitfalls-of-universal-early-education/
long).
Socialinę mokyklos pagalbą socialiai pažeidžiamoms šeimoms taip
pat nebūtina spręsti per mokyklinio
amžiaus paankstinimą. Tam yra ikimokyklinio ugdymo sistema. Per ją
atskiroms šeimoms reikalinga parama gali būti suteikiama ne blogiau
nei per mokyklą.
Asociatyvi nuotr. Visos švietimo reformos turi būti apskaičiuotos, suplanuotos, tinkamai įgyvendinamos, atskaitingos
visuomenei ir įtraukiančios reformuojamas bendruomenes.
Šią rugsėjo 1-ąją Respublikos
Prezidentas G. Nausėda paskelbė
net keletą pasiūlymų švietimo politikos pertvarkai. Toks Prezidento
žingsnis yra suprantamas, nes ankstesnis planas parengti nacionalinį
susitarimą dėl ilgalaikės švietimo
politikos yra gerokai įstrigęs artėjančių Seimo rinkimų partinių strategijų ir taktikų voratinkliuose. Tad
G. Nausėda kaip koks Archimedas

nori rasti lazdą, su kuria pajudintų
suveltus ir įšalusius švietimo reikalus.
Vienas Prezidento siūlymų numatyti, kad 6 metų sulaukę vaikai
privalėtų lankyti mokyklą. Ir čia
tikimasi nušauti net du zuikius iš
karto. Vienas jų, kad galbūt gerėtų mokinių mokymosi rezultatai,
o kitas – socialiai pažeidžiamų ar
rizikos šeimų vaikai gautų didesnę

ir geresnę valstybės paramą.
Čia reikia pastebėti, kad nuo
2018 metų tėvai patys gali spręsti,
nuo kelerių metų leisti savo vaikus į
mokyklą – nuo 6-erių ar 7-erių. Tad
laisvė pasirinkti jau yra šioje srityje.
O dėl privalomo mokyklos lankymo nuo 6-erių reikia diskusijos ir
aiškių argumentų bei įrodymų. Šie
yra mažų mažiausiai prieštaringi.
Elizabeth U. Cascio (Darbo eko-

Būti ar nebūti jungtinėms
klasėms mokyklose
Švietimo politikos lauke viena
iš temų, apie kurią nemažai kalbama pastaruoju metu, yra jungtinės
klasės. Šis reiškinys tikrai yra paplitęs. Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos duomenimis, 2019
metais jungtinės klasės veikė 381
iš 1086 Lietuvos mokyklų arba 35
proc. Maždaug pusė mokinių, arba
48,5 proc., besimokančių jungtinėse
klasėse, buvo pradinukai.

Nesiveliant į dviprasmiškas diskusijas, mūsų pozicija yra tokia,
kad jungtinės klasės turi likti. Pradinės jungtinės klasės galėtų gyvuoti
pirmiausia kaimo vietovėse, kad
padėtų išlikti mokykloms kaimiškose bendruomenėse. 5–8 jungtinių
klasių ateitis turėtų būti argumentuotai svarstoma tarp ekspertų ir
bendruomenėse, o ne sprendžiama
pagal kelių ar keleto politikų pasvarstymus dažnai iš tuščio į kiaurą.
Net švietimo ministras Monkevičius
jau spėjo agituoti visų jungtinių klasių panaikinimą per artimiausius
3–5 metus (žr. https://www.tv3.lt/
naujiena/lietuva/1012191/svietimo-ministras-apie-jungtines-klases-jas-panaikinti-pavyktu-per-35-metus).
Suomijoje, į kurios modelį orientuojamės, jungtinės klasės yra ir
jos gerai veikia (žr. https://www.
lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1123558/
trukuma-suomiai-paverte-savo-stiprybe-kaip-salyje-veikia-jungtinesklases-kurias-taip-peikia-lietuva).
Naujose mokymo sistemose, pavyzdžiui, Montessori, jos irgi yra
jų esminė dalis. Tad mums reikia
skubėti apgalvotai.
Apskritai, visoms švietimo reformoms turi būti taikomi penki
esminiai principai: jos turi būti
apskaičiuotos, suplanuotos, tinkamai įgyvendinamos, atskaitingos
visuomenei ir įtraukiančios reformuojamas bendruomenes.
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Sveikatos apsauga su panikos prieskoniu

Edita Juodžbalienė, gydytoja onkologė.

Mūsų pašnekovė – gydytoja onkologė
Edita JUODŽBALIENĖ.
– Jūs esate ta gydytoja, kuri,
be savo tiesioginio darbo, randa
laiko sveikos gyvensenos propagavimui ir pacientų švietimui tiek
konferencijose, seminaruose, tiek
nenuilsdama rašote socialiniame
tinkle Facebook. Kokie skauduliai po karantino kankina Jūsų
pacientus?
– Bet kur bet kokia besikeičianti
tvarka sukelia žmogui stresą. O
kai kalbame apie sveikatą ar rimtų
ligų gydymą, naujovės, neaiškumas, neįprasta procesų eiga dar
labiau komplikuoja gyvenimą. Juk

liga, tai tokie pacientai privalo
nuolat būti stebimi medikų. Jei
liga išplitusi, gydymas tęsiamas,
kol pacientas pajėgia, reaguoja į
gydymą. Kadangi atliekama nemažai radiologinių tyrimų, būtinas
lyginimas su praeita kompiuterine
tomografija, magnetiniu rezonansu, mamograma. Esame pastebėję,
kad ultragarsinio tyrimo atsakymas
patikimesnis, kai pacientą tiria tas
pats radiologas. Šiuo metu pacientas tyrimus daro, kur gali, kada
galima, todėl kartais labai sunku
interpretuoti atsakymus. Daug ten-

„Suteikti realią ir prieinamą
nemokamą medicininę
pagalbą bei paslaugas
valstybinėse gydymo įstaigose“.
Iš LIETUVA — VISŲ programos
mūsų onkologiniams pacientams
vien diagnozės žinojimas, ateities
nežinomybė – didžiulis stresas.
Ypač sunku seniems, metų metais
gydomiems pacientams, nes jie dėl
medikų darbo ciklais nepasiekia
savo viską apie jo ligą žinančio
gydytojo, negali įprasta tvarka pasidaryti tyrimų. Pacientai, jeigu
jiems pasakoma, kad reikia gydytojui pasirodyti kas 3 mėnesius,
tą supranta tiesiogiai, nes kartais
skambina ir sako: „kaip man pasitikrinti, nes po savaitės jau 3
mėnesiai”. Dėl srautų ribojimo,
suprantama, tokių 3 ar 6 mėnesių
terminų dabar jau negalime išlaikyti. Pacientų pokalbių svetainėse
tas klausimas labai akcentuojamas
ir įgauna panikos prieskonį. Aišku,
ne paslaptis, kad naujieji apribojimai apsunkina ligų diagnozavimą
naujiems pacientams.
Jeigu šiandien vėžys daugeliu
atvejų gali būti laikomas lėtine

ka deleguoti šeimos gydytojams,
bet rajonuose techninės ištyrimo
galimybės nevienodos. Žmonėms
atrodo, kad specializuotose įstaigose ištyrimas patikimesnis, nes tokių
ligų gydytojai mato daugiau.
– Kodėl taip nuvertintas šeimos
gydytojo institutas?
– Šeimos gydytojas turėtų būti
arčiausiai žmogaus ir greičiausiai
pasiekiamas medikas. Jų žinios
labai plačios, apima vos ne visas
medicinos sritis. Kai tiek visko
daug, gal pacientams atrodo, kad
jiems trūksta kompetencijos rimtų
ligų klausimais. Pažįstu nemažai
šeimos gydytojų, jie tikrai galėtų
išspręsti daug pradinių problemų,
užsiimti ligų prevencija, jeigu turėtų pakankamai laiko kiekvieno
paciento apžiūrai. Turime daug
žmonių su polipatologija (red.
past.: sergantys keletu ligų), todėl kiekvieno paciento gydyme

dalyvauja daug gydytojų specialistų. Darbo diena ribota, priėmimo laikas ribotas. Jei darai viena,
nelieka laiko kitiems dalykams.
Kuo daugiau raštų, siuntimų, formalumų pildymo, tuo mažiau laiko
lieka medicinai. Ko nespėja atlikti
šeimos gydytojai, persikelia gydytojams specialistams, o būna, kad
pacientas užsiima savigyda.
Per karantiną turėjo labai išaugti paieškų skaičius internete
medicinos temomis. Pacientai,
nepatekdami pas gydytoją laiku,
savo grupėse aptarinėja tyrimų,
gydymo, komplikacijų klausimus.
Iš tų pokalbių aišku, kiek nerimo,
kiek vienas kito klaidinimų. Net ta
pačia liga sergant, situacijos būna
visiškai skirtingos, todėl tokie pasitarimai gali atnešti daug žalos.
– Kokiomis sąlygomis šiuo metu
dirba gydytojai?
– Per savo praktiką mačiau
daugybę pertvarkų medicinos
sistemoje. Viską išgyvenome, šis
išbandymas, ko gero, stipriausias.
Onkologai nė vienos dienos nebuvo izoliavęsi nuo pacientų, net
sakyčiau, darbo turime daugiau
nei anksčiau. Atvykstančių pacientų papildomos registracijos,
temperatūrų matavimai, kiekvieno
ekstra atvykimo derinimai... Nepamirškime, kad išplitusia onkologine liga sergantys pacientai ir
karščiuoja, ir kosėja, ir nusilpę, o
į skyrių negalime įleisti, kai temperatūra viršija 370 C. Pagrindinės
problemos karantino metu: sutrikęs bendradarbiavimas su šeimos gydytojais, vyksta daugybė
skambučių ir pokalbių telefonu net
paciento apžiūros metu, sudėtingesnis nukreipimas tyrimams bei
į stacionarą.
Per karantiną buvo sunku patekti pas šeimos gydytoją. Ir mes
trukdėmės, ir pacientai vargo, norėdami atlikti būtinus tyrimus prieš
chemoterapiją. Nelabai supratome,
kodėl vieni pacientai visada atsinešdavo reikiamų tyrimų rezultatus, kiti – niekada, teisindavosi

niekaip nepatenkantys pas savo
gydytoją. Reiškia, skirtingose
poliklinikose veikia nevienodos
tvarkos.
Telefonas skambėdavo praktiškai be sustojimo. Buvo klausiama
kraujo, radiologinių tyrimų atsakymų, tolimesnių veiksmų taktikos,
tariamasi dėl sveikatos pasikeitimų
(net ne dėl vėžio). Kai esi įsigilinęs
į vieno paciento ligos eigą, kompiuterio ekrane matai to paciento
duomenis, kalbi, rašai, klausai, galvoji apie kiekvieną raidę ir skaičių
ekrane, dozę, toks „tampymas į
šonus“ labai išsekina. Nors sumani
slaugytoja pajėgi išspręsti daug
problemų, bet gydytojui tikrai dažnai tenka perimti telefono ragelį.
Asmeninės apsaugos priemonės,
ypač veido kaukės, po 8–10 valandų ant nosies ir burnos, rodos, orą
praleidžia, bet nepamirškime, kad
gydytojas visą laiką be sustojimo
kalba ir kvėpuoja savo iškvepiamu
anglies dvideginiu. Be to, pacientai
sėdėdavo didesniu atstumu nei įprastai, taip pat su kaukėmis, kas vyresniems, dažnai apykurtiems žmonėms
blogino informacijos įsisavinimą.
Dar didesnė problema, kai senjorai
dėl naujos tvarkos pas gydytoją turėdavo atvykti be palydovų. Buvo
ne kartą, kad ir 5 kartus tą patį paaiškinus, žmogus nieko neatsimena
ir nesusigaudo. Taip jau yra, kad
senyvas žmogus labiau pasitiki savo
palydovu nei savimi. Net pažiūrėjus
į suapvalėjusias akis matai, kad dėl
streso nieko negirdi ir nemato.
– Iš to, ką pasakojate, akivaizdu, kad sveikatos priežiūrai reikia
glaudesnių sąsajų su socialine
pagalba, nes yra ir vienišų pacientų, kurių artimieji nepalydės ne
tik dėl naujų reikalavimų gydymo
įstaigose, jiems reikia pagalbos
ir susigaudant, kur eiti toliau,
kaip gerti vaistus, reikia pagalbos buityje.
– Pacientams tekdavo net iš tolimesnių rajonų atvykti kelis kartus
dėl Covid19 testo atlikimo. Tvarkos visiems be išimčių vienodos,
bet pamirštama, kad vyresni neturi
lėšų samdyti transportą, autobusas
iš jų kaimo važiuoja 1–2 kartus
per savaitę. Tikrai buvo nemažai
problemų su logistika, kai reikia
sureguliuoti intervalus tarp gydymo, tyrimų datą ir laiką, kad
žmogus galėtų parvykti namo.
Buvo keli pacientai, kurie dėl šių
priežasčių atsisakė gydymo. Kai
kurios mūsų gydomosios procedūros atliekamos kas savaitę, todėl toks dažnas tyrimų ėmimas iš
nosiaryklės pacientams su blogais
kraujo rodikliais (padidėjusiu leukocitų, trombocitų kiekiu) keldavo
nemažai nerimo.
– Pakomentuokite kaip gydytoja
praktikė, kokių pasekmių sukėlė nauja vaistų kompensavimo
tvarka, kai kompensuojamas tik
pigiausias vaistas iš tam tikros
vaistų grupės?
– Informacijos apie ligas dabar
tiek daug, kad ateityje gydytojui
teks specializuotis gydyti kon-

krečias ligų grupes. Dar reikėtų
nepamiršti, kad indikacijų, kompensacijų apiforminimas – gana
sudėtingas ir daug medikų dėmesio
ir laiko atimantis procesas. Tikrai
visiems patiktų, kad būtų paprasčiau, aiškiau, mažiau kaitaliotųsi
reikalavimai dokumentų pildymui.
Net grįžęs po atostogų bijai, kad
vėl bus kas nors pasikeitę.
Matome pacientus, kurie yra
skirtingo amžiaus, kepenų ir inkstų pajėgumo, skirtingai toleruoja
vaistus. Kadangi praktikoje jaučiame, kad to paties pavadinimo
generiniai vaistai skirtingai toleruojami, manyčiau, kad gydytojas
turėtų didesnes galimybes vaistą
pritaikyti konkrečiam pacientui.
Pigiau nėra pigiau, nes prasidėję
pašaliniai reiškiniai ir jų gydymas
(pvz.: trombozės, alergijos) taip
pat kainuoja.
– Mes per daug tikimės, kad
ateis gydytojas stebukladaris ir
prikels mus iš mirties patalo ir
labai nusiviliame, kad stebuklų
nebūna. Ką patartumėte žmonėms, kad jie nesirgtų, o jeigu
jau susirgo, greičiau ir lengviau
pasveiktų?
– Mes esame tiek susikoncentravę į ligas ir jų gydymą, kad pamirštame vieną paprastą tiesą – ligos
organizme formuojasi daug metų.
Net onkologijoje genetinės ligos
priežastys lemia tik iki 10 proc.
susirgimų vėžiu. Daugumai pacientų netinkami gyvenimo būdo,
mitybos, aplinkos veiksniai kaupėsi nuo jaunystės. Mes paveldime
ne ligas, bet tėvų gyvenimo būdą.
Tėvai nežino, buvo nemokyti, kaip
saugoti sveikatą. Vaikai nesusimąstydami perima tėvų įpročius.
Pažiūrėjus, kas perkama maisto
parduotuvėse, aišku, kad dar kelioms medikų kartoms darbo netrūks. Keistai žmonės mano, kad
kiti serga, o aš nesirgsiu. Laisvės
alėjoje visi vaikšto gražūs ir sveiki,
tik ligoninės kažkodėl pilnos. Holistinis požiūris į žmogaus sveikatą apima sveiką mitybą, adekvatų
fizinį aktyvumą, sveiką aplinką,
subalansuotas emocijas. Čia reikalingi sprendimai valstybiniu mastu,
ne atskirų žmonių pastangos kažką
keisti. Kol kas apie ligas ir brangiai kainuojantį gydymą galvojame daugiau, negu kaip padaryti,
kad žmonės daugiau rūpintųsi savo
kūno priežiūra nuo jaunystės ir
mažiau sirgtų iki senatvės. Gyventi
kuo ilgiau dar ne viskas. Reikia
gyventi ir kokybiškai – be invalidumų, pašalpų, be maišų vaistų,
be sudėtingų procedūrų ligoninėse.
Galiu iš savo patirties atsakingai
pasakyti, kad žmogus turi begalinį
rezervą atsistatyti, jeigu savo kūnui
padės, o ne kenks.

Sveikata ne viskas,
bet be sveikatos
nėra nieko.
(Senovės graikų
filosofas Socrates)

– Ačiū už pokalbį. Sveikatos ir
kantrybės Jums.
Kalbino Joana Bikulčienė
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Gerovės valstybė: fikcija ar realybė?
Doc. Ligita Šarkutė,
Vytauto Didžiojo universitetas apie teisingą
visuomenę: kokios mes norime?
Daugelis išsivysčiusio pasaulio valstybių vadinamos gerovės
valstybėmis, kuriose bent minimali
gerovė yra užtikrinama visiems šalies piliečiams. Pagrindinis gerovės
valstybės principas yra socialinės
nelygybės ir įvairių visuomenės grupių materialinės gerovės skirtumų
mažinimas. Šis principas atrodo teisingas visos visuomenės atžvilgiu.
Tačiau neįmanoma išvengti visuomenės susiskaidymo pagal pajamas,
turtą, išsilavinimą, užimtumą ir kitas
socialines bei ekonomines skirtis.
Jos savo ruožtu skatina įvairias
socialines įtampas. Šalia to visose
visuomenėse egzistuoja teisingos
visuomenės lūkesčiai. Vienas iš
geriausių būdų įvertinti šiuos lūkesčius yra subjektyvios gerovės
matavimai visuomenės nuomonės
apklausose.
2018–2019 m. atliktas Europos
socialinis tyrimas (EST) pabandė
įvertinti, kaip Europos šalių gyven-

tojai suvokia socialinį teisingumą
ir kiek teisingas mato savo šalis.
Daugiau nei 47 000 respondentų
27-iose šalyse buvo paprašyta pagalvoti apie tai, kas daro visuomenę teisingą ar neteisingą, ir pritarti
arba nepritarti keletui teiginių, kurie
atspindi lygybės, atlyginimo už pastangas, solidarumo ir privilegijų
kriterijus. Lietuva buvo tarp šalių,
kuriose mažiausiai pritarta teiginiui,
jog visuomenė yra teisinga, kai pajamos ir turtas yra vienodai paskirstyti visiems žmonėms – tam pritarė
beveik trečdalis, t. y. 29,4 proc.,
respondentų. Mažiau pritariančiųjų
buvo tik Švedijoje, Estijoje ir Norvegijoje. Pritarimo vidurkis tyrime
dalyvavusiose šalyse siekė daugiau
nei 50 proc. Daugiausiai palaikančių mintį, kad teisingos visuomenės
yra tokios, kuriose pajamos ir turtas
paskirstomi visiems žmonėms vienodai, buvo Portugalijoje, Italijoje
ir Slovėnijoje – tokių respondentų
ten buvo daugiau nei trys ketvirtadaliai.
Tačiau Lietuvos gyventojų atsa-

kymai į klausimą, ar teisinga yra tokia visuomenė, kai darbštūs žmonės
uždirba daugiau nei kiti, pasiskirstė
visiškai kitaip. Pačių žmonių pastangų kuriant savo gerovę įvertinimas
atrodė svarbus teisingos visuomenės
matas daugiau nei trims ketvirtadaliams, arba 73,8 proc., respondentų.
Visgi, nors toks stiprus pritarimas
teiginiui, kad yra teisinga, kai darbštūs žmonės uždirba daugiau nei kiti,
ir atrodo pakankamai įspūdingai,
tačiau Lietuva šiuo atveju yra prie tų
šalių, kuriose šiam teiginiui pritariama mažiausiai. Vos mažiau arba tiek
pat jam pritarė Vengrijos, Slovakijos,
Čekijos ir Juodkalnijos gyventojai.
Visose kitose šalyse respondentų,
pritariančių nuomonei, kad visuomenė yra teisinga, kai darbštieji ir
uždirba daugiau, buvo didesnė dalis
nei Lietuvoje. Daugiausiai pritariančiųjų šiam teiginiui buvo Austrijoje
(90,5 proc.), Estijoje (88,5 proc.) ir
Slovėnijoje (87,1 proc.), o pritarimo
vidurkis – 80,6 proc.
Kitas kriterijus, parodantis,
kiek teisinga yra visuomenė, yra

solidarumas tarp skirtingų visuomenės grupių, o ypač solidarumas
su neturtingaisiais, sergančiaisiais
ir kitais visuomenės nariais, kuriems reikalinga įvairiapusė parama. Gerokai daugiau nei pusė, t.
y. 60,6 proc., Lietuvos gyventojų
pritarė arba labai pritarė teiginiui,
kad visuomenė yra teisinga, kai
ji rūpinasi neturtingaisiais ir tais,
kuriems reikia pagalbos, nepaisant
jų indėlio į visuomenę. Vidutinis
pritarimas teiginiui, kad visuomenė
yra teisinga, kai ji rūpinasi visais,
kuriems to reikia, nepaisant to,
ką jie jai davė, buvo 76,4 proc.,
o daugiausiai pratariančiųjų buvo
Portugalijoje, Ispanijoje ir Slovėnijoje, kuriose šis rodiklis viršijo
84 proc.
Tačiau mes itin negailestingi vertindami privilegijų teisėtumą teisinga laikytinoje visuomenėje – tik vos
daugiau nei 5 proc. Lietuvos gyventojų pritarė arba labai pritarė teiginiui, kad visuomenė yra teisinga,
kai žmonės iš aukštą visuomeninę
padėtį užimančių šeimų naudojasi
privilegijomis savo gyvenime. Šiek
tiek mažesnė dalis tokių respondentų buvo tik Suomijoje.

Taigi, kokią visuomenę mes laikome teisinga ir kaip atrodome kitų
šalių kontekste? Pirmasis teisingos
visuomenės dėmuo lietuvių akimis
yra visuomenė be lygių ir lygesnių,
arba nepakantumas privilegijoms.
Čia mes lenkiame beveik visas EST
dalyvavusius šalis, išskyrus Suomiją. Privilegijas, panašu, mes suprantame greičiau kaip galios apraiškas
ir jos demonstravimą, o ne asmeninėmis savybėmis ar pasiekimais
pelnytą teisę jomis naudotis. Kitas
teisingos visuomenės požymis – tai,
kad darbštūs žmonės turi uždirbti
daugiau nei nesistengiantieji. Pastarasis teisingos visuomenės matas
rodo, kad mes labiausiai vertiname
pelnytą atlyginimą už įdėtas pastangas. Trečioje vietoje yra parama
vargstantiesiems nepriklausomai
nuo to, ką jie davė visuomenei.
Galiausiai, ketvirtasis dėmuo yra
materialinių gėrybių paskirstymas
visiems vienodai. Tam pritariame
gana nuosaikiai lyginant su kitomis
šalimis.
Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą 2019 m. rugsėjo 21
– gruodžio 15 d. atliko UAB „RAIT“
(apklausta 1835 respondentai).

Dvi su puse diagramos, kurias reikia prisiminti
prieš einant balsuoti 2020 metų Seimo rinkimuose
Prof. Algis Krupavičius,
Vytauto Didžiojo universitetas
ir LIETUVA – VISŲ kandidatas
Seimo rinkimai lemia politiką ir
šalies ateitį bent ketveriems metams. Tiesa, bet banalu. Politologai
ir sociologai prieš kiekvienus rinkimus agituoja [itin geranoriškai, bet
dažniausiai naiviai], kad rinkėjai
pasirinktų protingai arba pagal tam
tikrus aiškius kriterijus. O rinkėjai
pasirenka visaip. Juolab, kad prieš
kiekvienus rinkimus demagogijos
srautas viešojoje erdvėje, kaip taisyklė, ženkliai auga. Šiais po-tiesos
laikais jos kiekis, ko gero, didėja
bent aritmetine progresija.
Tad kaip rinkėjui atsirinkti šioje
pusiau tiesos, ne tiesos ir manipuliacijų jūroje? Patarimas yra gana
paprastas. Stengtis surasti faktus
ir įrodymus bent svarbiausiais visuomenės ir valstybės gyvenimo
klausimais. Bet tai turi būti aiškūs
ir konkretūs faktai ir įrodymai, o ne
romanai apie gerėjantį gyvenimą
su menkais vis dar pasitaikančiais
trūkumais.
Ko gero, sudėtingiausia atskirti
pelus nuo grūdų yra valdžios retorikoje. Antai dabartiniai valdantieji
nuolat aiškina, kad gyvenimas tik
gerėja, nes jie tuo itin uoliai rūpinasi. Antra vertus, kyla klausimas,
kodėl tokia „rūpestinga“ valdžia vis
vien daug piliečių yra nepatenkinti?
Valdžia taip stengiasi, o tie eiliniai
piliečiai – nors tu ką… nepatenkinti
ir nepatenkinti.
Jei kalbėtume apie „svarbiausią
diagramą, kuri atskleistų Lietuvos
valdžios pastangas piliečiais rūpintis“, tai ji būtų valstybės biudžeto išlaidos vienam gyventojui
ir dar palyginta su Baltijos sesėmis:

Pav. 1. Valstybės biudžeto išlaidos vienam gyventojui: Estija,
Latvija ir Lietuva 2015–2019 m., Eur.

Latvija ir Estija. Jei skaičiuotume
absoliučiais skaičiais ir eurais, tai
Lietuvos valstybės biudžeto išlaidos vienam gyventojui pastaraisiais
metais buvo aiškiai mažiausios tarp
Baltijos šalių (Pav. 1). 2019 m. Estijoje šis rodiklis siekė 8543 eurus,
Latvijoje – 4783, o Lietuvoje – 4190
eurų. Ilgai aptarinėti Lietuvos skaičių šioje diagramoje nėra prasmės,
nes jie yra ir taip akivaizdūs. Lietuva čia kaip tas trečias brolis – yra
paskutinė tarp Baltijos valstybių.
Tačiau šioje diagramoje yra ganėtinai aiškus atsakymas, kur mažų
mokytojų, gydytojų ir kitų viešojo
sektoriaus darbuotojų atlyginimų
priežastys. Jos yra pirmiausia ne kokiuose nors per dideliuose mokyklų
ar ligoninių skaičiuose ar darbuotojų
pertekliuje vienoje ar kitoje viešojo
sektoriaus srityje. Atsakymas yra
tas, kad valdančiųjų vadai [lygiai
kaip ir opoziciniai liberalai beigi
konservatoriai] yra mažo viešojo
sektoriaus ir menkos valstybės per-

skirstymo politikos „fanai“. O gal
paprasčiausiai nesusigaudantys, kad
šių laikų normali Europos valstybė
turi būti sociali ir socialinė. Arba
plačios gerovės valstybė.
Bet valdantieji dabar trimituoja,
kad su jais viskas pasikeitė. Argi?
Ir sugrįžkime prie to, ką jau aptarinėjome. Jei palyginsime Lietuvos
valstybės išlaidas vienam gyventojui su Estija, tai ne tik, kad jos
yra mažesnės nei 50 procentų, skaičiuojant nuo estiškųjų, bet jos taip ir
nepasiekė paskutiniųjų A. Butkevičiaus Vyriausybės metų rodiklių, kai
jos jau priartėjo prie pusės Estijos
išlaidų (Pav. 2).
Lyginant valstybės išlaidas vienam gyventojui su Latvija, paveikslas yra geresnis procentine išraiška.
Bet svarbiausia žinia, kad vis vien
ir nuo Latvijos atsiliekame. Čia ta
pusė diagramos, kurią verta prisiminti prieš balsuojant.
Galiausiai, antra diagrama, kurią
verta žinoti. Ji yra apie (ne)pasitikė-

Pav. 2. Lietuvos valstybės biudžeto išlaidų vienam gyventojui dalis
lyginant su Estija ir Latvija, 2015–2019 m., proc.

jimą Seimu (Pav. 3.). Nėra buvę Seimo rinkimų, prieš kuriuos pozicija
ir opozicija nežadėtų atkurti piliečių pasitikėjimo valdžia ir valstybe.
Deja, paveikslas jau mažiausiai du
dešimtmečius tas pats.
Pasitikinčių Seimu skaičius vidutiniškai nesiekia net 10 proc., nes
juo nepasitiki vidutiniškai net 60
proc. Tokia nepasitikėjimo pelkė,
kurioje nuolat klampojama. Beje,
konservatorių valdžios laikais buvo

pasiekti du pasitikėjimo antirekordai.
2010 m. lapkričio mėn. Lietuvos parlamentu pasitikėjo mažiausiai, arba
vos 3,2 proc., apklaustųjų, o tų pačių
metų gegužę buvo daugiausiai Seimu
nepasitikinčiųjų – net 80,2 proc.
Tad tradiciniams Seimo reputacijos gelbėtojams kažkaip nesiseka
jos pataisyti. Matyt, atėjo laikas rinkėjams pasirinkti kitus. Tradiciniai,
beveik be abejonių, vėl pažadės... ir
vėl neištesės.

Pav. 3. Pasitikėjimas Seimu (kiekvienų metų kovo mėn. duomenys,
© Lietuvos Rytas/ Vilmorus), 1998–2020 m., proc.
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Kas ir kodėl mus nuskurdino?
Jūratė ZABIELAITĖ,
Advokatė, LIETUVA – VISŲ kandidatė
Žymūs Lietuvos teisininkai, tyrę
2008–2009 m. įsismarkavusią pasaulinę ekonominę krizę, savo studijoje padarė išvadą, kad ta krizė ypač
neigiamai paveikė ne tik ekonomiką,
bet ir kitas sritis, taip pat ir pagrindines žmogaus, įskaitant socialines,
ekonomines, kultūrines, politines
ir kitokias žmogaus teises. Teisingumas pažeistas visuose lygiuose
ir visuomenės gyvenimo skerspjūviuose, atotrūkis tarp turtingųjų ir
vargšų, socialinė atskirtis tik augo,
jau nekalbant apie vis aštrėjančias
aplinkosaugos problemas, kurios
Lietuvą, garsėjančią savo gamta ir
grožiu, daro nebemielą gyventi.
Buvo iškeltas ir pagrįstas klausimas – kiek kalta pati krizė, o kiek –
nemokšiški ar kartais net piktybiški
ir savanaudiški valdžios veiksmai.
Dažna valdžios nekompetencija ar
nesėkmė būdavo lengvai pateisinama magišku užkalbėjimu: „taigi
krizė!“
Tačiau prie krizės gilėjimo prisidėjo ir valdžios neveiklumas: per
menkai, neefektyviai reguliuojami

bankai ir kredito įstaigos, neatsakingai teikdami paskolas, nuvedė
prie nekilnojamojo turto burbulo ir
masinio žmonių prasiskolinimo, dėl
kurio daugybė žmonių ne tik liko
be būsto, bet ir paskendę skolose.
Europos Sąjunga buvo suskaičiavusi, kad ikikriziniu laikotarpiu būsto paskolų sektorius sudarė beveik
pusę Europos Sąjungos BVP. Tačiau
niekam daug nerūpėjo, kad Lietuvos
gyventojai yra skurdinami, neapsaugoti ir kad jiems sudarytos kur
kas nepalankesnės sąlygos nei kitiems europiečiams. Kodėl vidutinė
švedų šeima (su vaikais ir anūkais)
būsto paskolą bankams grąžina per
100–140 metų, o Lietuvos šeimos
turi grąžinti per 20–40 metų? Tokių
diskriminacijos pavyzdžių – daugybė. Vartojimo kredito, skirto įsigyti būstą asmeniniams ir šeimos
poreikiams, problemos gvildentos
ir iškilių Lietuvos teisės mokslininkų, ir, deja, yra aiškiai matyti, kad
dabartinė situacija – toli gražu ne
vartotojo naudai, tačiau nauji Europos Sąjungos reikalavimai ir besiplėtojanti Lietuvos teismų praktika
leidžia vartotojams kovoti už savo

Jūratė Zabielaitė

Partijų patronažas:
nomenklatūros renesansas
Dr. Aurimas Zaremba,
Apie Lietuvos partijų protekcionizmą
Viena iš Lietuvos politinio gyvenimo problemų – nuolat politinių
partijų vykdomi joms artimų asmenų
paskyrimai ar įdarbinimai viešajame sektoriuje. Tokiais veiksmais
partijos siekia užsitikrinti sprendimų priėmimo, finansinių išteklių
kontrolę, dažniausiai siekia naudos
siauram asmenų ratui, neretai dirbtinai išplečiamas darbuotojų ratas.
2018 m. publikuoto tyrimo duomenimis, labiausiai polinių partijų įtaka
Lietuvoje jaučiama regionuose ir
savivaldoje (indeksas 0,61), ekonomikos (0,37) ir sveikatos apsaugos
(0,37) srityse. Tarp labiausiai savo
partiečius ar joms artimus asmenis
proteguojančių partijų reikia paminėti Darbo partiją (56 %), Lietuvos
socialdemokratų partiją (54 %) ir
Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus (33 %).
Akivaizdu, kad asmenines savybes ir kompetenciją pakeičiant
partiniais motyvais nukenčia viešojo
sektoriaus paslaugų kokybė, veiklos
efektyvumas. Siekiant riboti šį reiškinį būtina sistematizuoti ir skaidrinti priėmimo į darbo vietas viešajame sektoriuje (ne tik valstybės
tarnyboje) procesus, ribojant ne tik
formalią, bet ir neformalią politinių
partijų galią daryti įtaką čia. Esminiu kriterijumi atrenkant kandidatus
darbui viešajame sektoriuje turi tapti
jų kompetencija, profesinė patirtis ir
asmeninės savybės, o ne parama ar
priklausymas politinei partijai.

teisę į būstą. Tad ypač kviečiame
atsiliepti tuos, kurie nukentėjo dėl
jų teisės į būstą pažeidimo.
O kur dar kitos sisteminės šalies
problemos – nežabota korupcija,
skandalai teismuose ir teisėsaugoje,
– visa tai lemia daugybės žmonių
pamatinės teisės į teisingumą ir
teisingą teismą pažeidimą. Lietuvos ūkiai (atitinkamai – ir milijardinė parama jiems) sukoncentruoti

statistika negailestinga: neregėtas
skurdo ir neteisybės mastas privedė
prie to, kad Lietuva išsivaikščiojo –
ją paliko milijonas gyventojų.
Ir štai dabar, atėjus dar vienai –
eilinei – krizei, vėl matome, kad valdžia nėra pasiruošusi sudėtingoms
situacijoms, neišmoko pamokų ir
savo veiksmais tik skaldo ir piktina
visuomenę, bet jau nebesugeba įtikinti arba bent įtikinamai pameluoti.

„Pakeisti politiką su
oligarchiniu veidu į politiką
su žmogiškuoju veidu arba į
politiką žmonių ir žmonėms“
Iš LIETUVA — VISŲ programos

Dr. Aurimas Zaremba

grupelės turtuolių rankose. Tauta
nuolat girdi viešai linksniuojamus
mistinius milijardus eurų, kurie tai
„vaikšto šešėlyje“, tai yra neatsakingai valdžios prasiskolinti arba
neefektyviai išdalijami grupelei
išrinktųjų. Tačiau niekas Tautai nepateikia jokių aiškių atsakymų, ir
Tauta nejaučia jokio savo gyvenimo
gerovės didėjimo, nepaisant to, kad
prieš kiekvienus rinkimus tuos mistinius milijardus kiekviena valdžia
žada „surasti“ ir „grąžinti“. Viešieji
pirkimai – taip pat nearti neteisybės
dirvonai: kaip atskleidė LRT tyrimas, netgi kovos su Covid-19 kontekste Lietuvos valdžia apsukriai,
žaibo greičiu vykdė neskaidrius,
valstybei nenaudingus sandorius,
nuo kurių dabar dėmesį sėkmingai
nukreipia susifokusuodama į Baltarusijos įvykius – žinoma, auklėti
kaimynus žymiai maloniau nei nagrinėti savo pačių nuodėmes. Bet

Kiek žlugusių verslų dėl valdžios
neatsakingumo! Kol kas panašu,
kad kova su Covid virusu sukelia
daugiau žalos nei pats virusas.
Pats metas žmonėms, piliečiams
prisiminti pamatines Konstitucijos
nuostatas – „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ ir „suverenitetas
priklauso Tautai“ – ir imtis aktyvių
veiksmų patiems. Matome, kad visas pasaulis nesitaiksto su neteisybe
– protestuoja amerikiečiai, prancūzai, izraeliečiai, netgi kaimynai
baltarusiai ir visi kiti, kurie nėra
abejingi savo šalies likimui, savo
pačių ir savo vaikų gerovei.
Laisvės ir gerovės vertas tik tas,
kas dėl jų kovoja, ir žmogaus teisės
prasmingos tik tiek, kiek aktyviai
patys žmonės jas gina ir jų reikalauja. Tad pagaliau mes – Lietuvos
Tauta – pareikškime garsiai savo
balsą, priverskime valdžią į jį įsiklausyti.
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Naujas virusas atvėrė senas žaizdas

Algimantas BELZUS,
Lietuva – visų kandidatas
Covid-19 neužklupo nelauktai.
Dar 2019 m. gruodžio mėn. Kinijos
valdžia visam pasaului paskelbė
apie šį virusą. Buvo pakankamai
laiko imtis būtinų veiksmų. Pirmas
darbas, kurį turėjo organizuoti LR
Vyriausybės paskirta ministerija,
– tai atlikti inventorizaciją, kiek
elementarių apsaugos priemonių
turi gydymo įstaigos ir kitos valstybės institucijos, įstaigos (muitinė,
sienos apsaugos tarnyba, policija ir t. t.). Elementarios apsaugos
priemonės – tai apsauginės kaukės. Antrasis žingsnis respiratoriai,
kvėpavimo aparatai. Kadangi šias
priemones visi pirko iš Kinijos,
aišku, jog kinai neaprūpins. Trečiasis žingsnis – duoti valstybės
užsakymą Lietuvos aprangos ir
tekstilės įmonėms aprūpinti visus
šiomis priemonėmis, t. y. ne tik
suminėtas institucijas, bet ir visus
Lietuvos gyventojus. Gyventojai
patys nusipirks. Lietuvos įmonės
gali pagaminti ir respiratorius. Dėl
respiratorių, juos gamina Pabradėje. Dėl dezinfekcinio skysčio dar
paprasčiau, mūsų įmonės galėjo

visiškai aprūpinti apsaugos priemonėmis visus. Net nebūtina laukti
koronaviruso. Kiekvienais metais
sergame gripu. Būtų mažiau sergančiųjų, jei naudotume apsaugos
priemones. Jau sausį reikėjo ieškoti
ir pirkti reagentus, rengti laboratorijas. Valdžia nesureagavo į tai,
dabar blaškosi.
Valdžios struktūrose labai mažai strategiškai mąstančių vadovų.
Daugelyje atsitiktiniai žmonės, tik
mokantys anglų kalbą, visa kita
nesvarbu. Valžios neveiklumas,
nekompetencija brangiai kainuoja
mums visiems.
Su verslu dar blogiau.
Smulkusis ir vidutinis verslas
(SVV) surenka 70 procentų visų
mokesčių, įdarbina 75 procentus
darbuotojų. Lietuvos SVV neturi
jokių galimybių perkelti savo veiklos ar kapitalo į kokią nors kitą
šalį, bet kokioms sąlygoms lieka
Lietuvoje.
Kadangi SVV ES šalyse sprendžia socialines–ekonomines problemas, Vakarų valstybių vadovų
pagrindinis dėmesys šiuo sudėtingu
laiku skiriamas padėti SVV. Lietuvoje matome atvirkštinį veiksmą.
Lietuvoje prisidengiant virusu, prasidėjo neatsiskaitymai tarp
įmonių, bankai prigalvojo įvairių
kliūčių neskolinti pinigų, Valstybės paramos SVV taip ir nesulaukė.
Nesuvaldžius šios situacijos, prasidėjo SVV bankrotai.
Ekstremali situacija privalo galioti visiems vienodai: ir bankams,
ir didiesiems prekybos tinklams, ir
SVV prekybos, gamybos, paslaugų
verslo sektoriui, ir šeimos ūkininkų ūkiams. Sudarytame remiamų
įmonių sąraše figūruoja stambios
įmonės. SVV labiausiai patenka į
ekonominės rizikos grupę.
Bankai apskritai nebeskolina
SVV pinigų. Jei LR Vyriausybė,
Prezidentas ir Seimas paliks šias
problemas likimo valiai, pasekmės
bus katastrofiškos.
Kodėl taip atsitiko? Kalta globalizacija ir su ja susijusi ekonomikos

integracija, skandinavų bankų dominavimas mūsų ekonomikos sektoriuje, laisvos rinkos ideologija ar
mūsų nesugebėjimas tvarkytis savo
valstybėje patiems?
Mano nuomone, taip ir turėjo
atsitikti. Man nieko nauja. Kalti
visi išvardyti punktai. Kiekvienas
verslininkas žino, kad be kreditų
verslai sunyks. Verslas visada turi
turėti galimybę skolintis iš bankų.
Tačiau Lietuvoje užsienio bankai
smulkiajam verslui praktiškai, net
ir su valstybės garantija, neskolina.
Vienas didžiausių nusikaltimų, kuris
buvo įvykdytas Lietuvoje, tai buvo
parduoti nacionaliniai valstybiniai
bankai. Buvo padaryta ir daugiau
nusikaltimų: ,,Mažeikių naftos“
atidavimas, AES uždarymas ir t. t.
Sąrašą galima tęsti.
2008 m. krizė ir įvyko dėl bankų,
aišku, dar prisidėjo valdžios nusikalstama nekompetencija.
Lietuviška laisvosios rinkos
ideologija iškreipia laisvąją rinką.
Ši organizacija Lietuvoje tarnauja
stambiajam verslui. Tai ne ideologija, o smegenų plovimas. Stambių tarpnacionalinių kompanijų
dominavimas ypač žlugdo SVV.
Lietuva nėra patraukli šalis užsienio investicijoms. Pagal užsienio
investicijas, mes esame ES gale.
Tam yra įvairių priežasčių: nuolat
gąsdinami rusų puolimu; didelė
emigracija; aukštas korupcijos
lygis; maža rinka; sudeginti ekonominiai tiltai tarp Rytų; valdžios
neveiklumas ir t. t.
Mes neturime valdžios, kuri būtų
savarankiška ir dirbtų Lietuvai. Tai
vergų valdžia, kuri vis dairosi, ką
pasakys Briuselio biurokratai. Vieną kartą Lietuvos valdžia turi apsispręsti, su kuo jai pakeliui: su ES,
ar su ES ekonomine, prekybos konkurente – Amerika. Lietuva privalo
palaikyti naudingus ekonominius,
neprieštaraujančius mūsų pasirinktai krypčiai, su visomis šalimis ir
turėti ekonominės naudos.
Kaip turėtų, Jūsų nuomone, tvarkytis mūsų valstybė, įvertinusi kri-

zės pasekmes ir Lietuvoje, ir visame
pasaulyje?
Visų pirma baigti svaičioti apie
globalizaciją ir laisvąją rinką. Globalizacijos ideologija labai naudinga tarpnacionalinėms kompanijoms,
kurioms reikia žūtbūt užimti rinką, nepaliekant šansų vietinei pramonei. Laisvos rinkos apologetai
Lietuvoje turbūt neskaitė Adamo
Smito darbų.
Jie šaukdami už laisvą rinką
atsibudo ir pamatė, kad iš laisvos
rinkos liko Lietuvoje tik oligopolijos ir monopolijos. Kitas žingsnis – karteliniai susitarimai, todėl
ir mokame brangiausiai, nes nėra
konkurencijos. Buvo naikinamas
smulkusis verslas, smulkus ūkininko ūkis. Konkurencija – tai pa-

torių daugumos nekompetencija.
Aš labai dažnai galvoju, kad
Lietuvoje yra gana daug puikių,
talentingų specialistų, o viešajame
sektoriuje vadovauja nemaža dalis
nekompetentingų. Gal jie labai naudingi oligarchams, lojalūs partijų
vadukams?
Galų gale pertvarkyti mokesčių
sistemą, įdiegiant progresinius mokesčius. Visose progresyviosiose
Vakarų šalyse gana seniai įvesti
progresiniai mokesčiai.
Visos būsimos Lietuvos valdžios
turi suvokti, kad SVV ne tik generuoja 70 procentų mokesčių ir
įdarbina 75 procentus žmonių, bet
ir sprendžia socialines problemas.
Todėl valdžios turi būti ypatingas
požiūris į SVV.

„Vykdyti naują regioninę
politiką iš apačios — ne tik
Vilnius nusipelnė gyventi
geriau.“
Iš LIETUVA — VISŲ rinkimų programos
grindinis laisvos rinkos principas.
Laisva rinka labai greitai tampa
oligopoline, jeigu valstybė viską
palaeidžia savieigai. Tai ir įvyko
Lietuvoje.
Pirmas žingsnis, kurį turi padaryti
valdžia, tai skubiai įkurti Lietuvos
valstybinį banką. Visi vieši finansai
privalo būti padėti šiame banke – tai
dideli pinigai, ape 20 mlrd. eurų.
Labai pavojinga užsienio bankuose laikyti viešus finansus. Įkurtas
valstybinis bankas galės kredituoti
smulkųjį ir vidutinį verslą, šeimos
ūkius.
Lietuvos valdžios nepasimokė iš
2008 m. krizės, kai bankų filialai
Lietuvoje saugodami motininius
bankus, išsiurbė pinigus iš Lietuvo. Pasekmės buvo tragiškos BVP
susitraukė 18 proc., pridėjus BVP
augimą apie 4 proc., nuosmukis sudarė apie 22 proc., nors kaimyninėje
Lenkijoje BVP buvo +2 proc. Prie to
prisidėjo ir nusikalstama konserva-

Dabartiniu metu Lietuvos ūkininkai gamina tik žemos pridėtinės vertės produktą, kitaip tariant,
gamina žaliavas, t. y. atskirti nuo
perdirbimo. Būtina sudaryti teisines,
ekonomines ir finansines sąlygas
kurti perdirbimo kooperatyvus,
stambūs ūkiai gali savarankiškai
statyti perdirbimo įmones. Tai sudarytų konkurenciją kelioms perdirbimo įmonėms. Rezultatas – pigesni
maisto produktai vartotojams.
Realu įkurti regioninius logistikos, gamybos-regioninius centrus,
kurie įgyvendintų trumpąsias grandines, maitinant priešmokyklines,
mokyklines mokymo įstaigas, ligonines, armiją ir kitas viešąsias
įstaigas.
Dėl to maksimaliai sutrumpėtų
tiekimo grandinė laukas–stalas,
ūkininkai maitintų savo regioną.
Atsigautų regionai. Lietuva privalo
sukurti ir įveiklinti socialiai orientuotą žaliąją ekonomiką.
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Programos gairės Lietuvos kaimui ir žemės ūkiui
Tęsti nacionalinę ilgalaikę žemės
ūkio plėtros strategiją, koreguoti ją
atsižvelgiant į vykstančius tarptautinius, socialinius, klimato kaitos ir
kitus pokyčius.
Užtikrinti tausojantį dirvožemio
naudojimą, racionalų cheminių medžiagų – trąšų, dirvožemio gerinimo
medžiagų, augalų apsaugos priemonių ir kitų cheminių preparatų
taikymą.
Plėtoti ekologinę žemdirbystę,
skatinti ekologinių produktų gamybą ir šios produkcijos propagavimą
tarp vartotojų.
Diegti inovatyvias technologijas, skatinančias atsinaujinančiųjų
energijos šaltinių naudojimą, plėtojant beatliekę technologiją, tam
naudojant nuotekų dumblą, maisto

atliekas, pelenus, digestatus ir kitas
atliekas, pagal žiedinės ekonomikos
modelį, taikyti maisto produktų kokybę gerinančias ir asortimentą plečiančias technologijas, mažinančias
anglies dioksido išmetimą į orą.
Orientuoti mokslinius tyrimus,
sprendžiant Lietuvos kaimo, jos gyventojų, žemės ūkio produkcijos
gamintojų, dirvožemio degradavimo ir ekologines problemas (šiuo
metu pagrindinis dėmesys skiriamas straipsnių tarptautiniuose leidiniuose rašymui). Tam skiriant 80
proc. žemės ūkiui mokslui numatytų
lėšų, o ne atvirkščiai, kaip daroma
šiandien.
Formuoti Lietuvai būdingą gamtinį landšaftą, saugoti gamtos įvairovę, nederlingas žemes užsodinti

mišku. Atkurti melioracijos subjaurotų upelių vagas, vertingus objektus parkuose, unikaliose gamtinėse vietovėse ir kitur. Plėtoti naujų
parkų, o technogeninėse vietovėse
– žalumyninių zonų veisimą.
Skatinti tik saugią maisto produktų gamybos grandinę, tuo užtikrinant augalų, gyvulių ir žmonių
sveikatingumą.
ES paramą žemės ūkiui Lietuvos
kaimo plėtros programose suteikti
smulkiųjų ir vidutinių ūkių kūrimuisi ir esamų ūkių padėčiai gerinti.
Sudaryti palankias ekonomines
ir mokestines sąlygas kooperatyvų
plėtrai.
Lietuvos plėtros programose teikti
prioritetus tik aukštą pridėtinę vertę
kuriantiems produktams.

Skirti dėmesį su kaimu ir žemės
ūkiu susijusių žinių perteikimui ir
mokymams.
Ekonominėmis ir mokestinėmis
priemonėmis skatinti trumpųjų
maisto grandinių organizavimą
šalyje.
Saugoti vidaus rinką nuo prastos
kokybės, nelegaliai įvežamų žemės
ūkio ir maisto produktų.
Didesnį dėmesį skirti kaimo

infrastruktūros formavimui – kelių
tvarkymui, bankomatų tinklo plėtrai, kokybiško geriamo vandens
aprūpinimui, nuotekų šalinimui ir
kt. Sudaryti sąlygas sėkmingam specialistų darbui (mokytojų, gydytojų
ir kt.) darbui nedidelėse gyvenvietėse ir miesteliuose.
Sudaryti sąlygas migracijai kaime
mažinti ir pritraukti jaunas darbingas šeimas.
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Gyvenimas krūpčiojant: ką tu žinai apie mane?
Nauja R. Janutienės knyga apie D. Grybauskaitę
Valdas VASILIAUSKAS

Šaknys

Rūtos Janutienės knygos „Raudonoji Dalia“ antrąją laidą verta pagirti pirmučiausia už tai, kad nesusitelkiama ties Dalios Grybauskaitės
netradicine seksualine orientacija
ar ryšiais su KGB (baimindamasi
šių klausimų, knygos herojė buvo
atmetusi pirmąjį pasiūlymą kandidatuoti į Lietuvos prezidentus).
Tik knygos viduryje šmėšteli Rima
Kaziliūnienė, po skyrybų net gyvenusi D. Grybauskaitės bute Vilniuje, lydėjusi ją Briuselyje (jodvi
pažįstamos nuo Vilniaus partinės
mokyklos laikų). Šiuo metu ji įsitaisiusi buvusio D. Grybauskaitės
rinkimų štabo vadovo Vito Vasiliausko pašonėje Lietuvos banke.
KGB tema dažnusyk lieka knygos
potekstėje, tarytum autorė sakytų:
akivaizdu, bet prisiekti negalėčiau,
galvos neguldyčiau.
Palikusi šias sensacingas temas
bulvarinei žiniasklaidai, R. Janutienė užsiima rimta tiriamąja
žurnalistika. Pradedama pačiu paprasčiausiu klausimu, anonsuojamu
jau knygos paantraštės „Nuslėptieji
Dalios Grybauskaitės biografijos
puslapiai“, kur prezidentės pavardėje ilgoji „y“ įrašyta tik nubraukus
trumpąją „i“. Taigi, kokia tikroji
Lietuvos prezidentės pavardė? Jos
tėvas – Polikarpas Grybauskas ar
Polikarpas Gribauskas, o gal Polis
Grzybowski? Knygoje pateiktame
Polikarpo giminės medyje apstu
Kasių, Tadeušų, Marijanų, Vladiskavų, bylojančių apie jos gudiškas
ir lenkiškas šaknis. Neginčijama
viena, kad Polikarpas buvo stribas,
priimtas į NKVD, išsitarnavęs iki
NKVD seržanto. Nors ir sėdusio
už grotų (veikiausiai už vagystes ir
plėšimus), „organai“ šio bemokslio
enkavėdisto už pokario nuopelnus
nepaliko gatvėje, įtaisė saugumo
ypač akylai kontroliuojamoje Ryšių
ministerijoje vairuotoju (paprastai
vairuotojai savo viršininkus ne tik
vežiodavo, bet ir „saugodavo“).
Kaip ir didžiuma represinių jėgų
atstovų, Polikarpo šeima įsikraustė
į butą Vilniaus senamiestyje vietoje
iškeldintų, suimtų ar išvežtų vilniečių. Sovietų didponiai spietėsi
Žvėryne, Antakalnyje ir M. K. Čiurlionio gatvėje ar jos prieigose.
Ne mažiau spalvinga ir mįslinga
ir D. Grybauskaitės senelio iš motinos pusės Petro Korsako figūra.
Kadangi senelis kalėjo Vorkutoje,
D. Grybauskaitė neapdairiai pasiskubino pasigarsinti, kad yra iš politinių kalinių ir tremtinių palikuonių.Tačiau R. Janutienė parodo, jog
P. Korsakas, nacių okupacijos laikais
tarnavęs vokiečių baudėjų būryje ir
garsėjęs žiaurumu, komunistų buvęs
suimtas ir išvežtas į Vorkutą, bet
po kelių mėnesių paleistas namo…
dėl silpnos sveikatos. R. Janutienė

net atkapstė 1946 m. „Vorkutlago“ MVD-MGB tardytojo nutarimą,
kuriuo silpnos sveikatos kalinys iš
Gulago siunčiamas atgal į nuolatinę
gyvenamą vietą Lietuvoje. Kaip
sakoma, net juokas nebeima.
Tokie pat iš pažiūros keisti ir nepaaiškinami, tačiau turintys vidinę
geležinę logiką ir D. Grybauskaitės
biografijos vingiai. Vos mokyklą
baigusi mergina nei ji, nei jos šeima,
niekad neturėjusi muzikos, meno ir
apskritai kultūros aspiracijų, ūmai
įdarbinama Valstybinės filharmonijos kadrų skyriuje, kur filtruojami,
tikrinami, atrenkami ir stebimi
muzikantai, kurių dauguma linkę į
laisvamanybę ir bohemą.Paskui –
studijos Leningrado valstybiniame
Ždanovo universitete, į kurį be siuntimo praktiškai buvo neįmanoma iš
Lietuvos patekti. D. Grybauskaitė
nuėjo tipišką pokario „partinio-ūkinio aktyvo“ ir NKVD-KGB atžalų
kelią. Baigusios mokyklas, jos globojančios rankos būdavo nukreipiamos į įvairaus profilio sąjungines
aukštąsias mokyklas, apie kurias
paprasti Lietuvos vaikai net nebuvo
girdėję. Ten „pribaltai“ rašydavo ir
apsigindavo disertacijas apie savo
tėvų ir senelių žygius pokario Lietuvoje. Ne išimtis – ir D. Grybauskaitė, kuri jau prasidėjus Atgimimui
ir Sąjūdžiui, 1988 m. Maskvoje,
Komunistų partijos Centro komiteto
Visuomeninių mokslų akademijoje,
apsigynė disertaciją, šlovinančią
Lietuvos kaimo kolektyvizaciją ir
demaskuojančią jai besipriešinančius „klasinius priešus – buržuazinius nacionalistus“, kuriuos naikino
jos tėvas Polikarpas.

„Čekistų kapitalizmas“

Taip pavadintas vienas stipriausių
ir įdomiausių knygos skyrių, netiesiogiai atsakantis į R. Janutienės
užduotus klausimus, į kuriuos kol
kas nėra atsakymų: ar pati D. Grybauskaitė dirbo Leningrado kailių
fabrike „Rot Font“, ar tik jos darbo
knygelė (įprasta praktika sovietijoje), kitaip tariant, fabrikas tebuvo
„legendos“ dalis? Kur ji studijų
metais Leningrade gyveno? Kiek
rimtas filmo apie D. Grybauskaitę
režisieriaus Donato Ulvydo leptelėjimas prieš TV kameras, neva
ji prisipažinusi, jog mokėsi KGB
mokykloje? (Šio teiginio vėliau jis
išsižadėjęs.) Kas D. Grybauskaitę
siuntė 1991 m. į stažuotę Džordžtauno universitete, jeigu tuo metu
Vilniuje JAV ambasados dar nebuvo? Ar tikrai panelė tais metais siūlė
savo paslaugas Lietuvos ambasadai
Vašingtone, tačiau, JAV Valstybės
departamento patarimu, pavaryta
šalin, įsidarbino Sovietų Sąjungos
ambasadoje? Ar tiesa, kad 1999 m.
tas pats JAV Valstybės departamentas nutraukė D. Grybauskaitės
diplomatinę karjerą Vašingtone ir
deportavo iš šalies?

Ir tada dėsningas paradoksas,
kad iki pat uždarymo dirbusi komunizmo propagandos irštvoje
ir didžiausių laisvės priešų platformininkų landynėje – Vilniaus
aukštojoje partinėje mokykloje,
D. Grybauskaitė nepriklausomybės
laikais užėmė pačius aukščiausius
Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES)
postus, maža to, nors ir nepartinė,
puikuojasi dešiniajame patriotinių
krašto politinių jėgų flange.
„Raudonoji Dalia“ teigia, kad
viskas prasidėjo nuo Jurijaus Andropovo, iš pradžių tapusio KGB
vadovu, galiausiai – ir Komunistų
partijos generaliniu sekretoriumi.
J. Andropovas užsimojo reformuoti
ties bankroto slenksčiu atsidūrusią
Sovietų Sąjungą, laisvą rinką suderinti su totalitarizmu. Todėl būtina atimti valdžią iš korumpuotos
dogmatiškos partijos ir perduoti
ją moderniškai, mačiusiai pasaulio
kartai, jos geriausiems atstovams.
O tokių žmonių daugiausia buvo
KGB. Kaip rašo R. Janutienė, į
Leningradą buvo nusiųstas J. Andropovo patikėtinis KGB generolas Olegas Kaluginas, kuris kuravo
D. Grybauskaitės studijų metais
susibūrusį Anatolijaus Čiubaiso
slaptą studentų ekonomistų būrelį, ruošusį strateginį planą, kaip iš
planinės išsikvėpusios ekonomikos
pereiti į efektyvią rinkos ekonomiką. Šį planą buvo lemta įgyvendinti
J. Adropovo globotiniam ir žemiečiui Michailui Gorbačiovui, o įtvirtinti „čekistų kapitalizmą, perimant
į KGB žmonių rankas absoliučią
valdžią ir milžišką šalies turtą, –
Vladimirui Putinui.
Pridurkime dar vieną realizuotą
J. Andropovo planą – jo įkurtą slaptą
grupę „Šiaurė“ („Sever“), kuri koordinavo KGB veiksmus, siekiant atšaldyti ir sukomplikuoti JAV ir Europos
santykius, griauti iš vidaus Vakarų
demokratijų organizacijas ir ateityje
jas visiškai kontroliuoti. ES raida,
žmonės, siunčiami į ES aukščiausias
pozicijas, byloja, kad J. Andropovo
planas veikia iki šiolei.

Vieniša tiesos sakytoja

Tiesos sakytojų galvas erškėčių

vaininkais dabindavo nuo antikos
laikų. Tą iš karčios asmeninės patirties, o ne iš knygų puikiai žino
ir R. Janutienė, per savo žurnalistės karjerą nesyk netekusi darbo ir
eterio. Ypač per D. Grybauskaitės
prezidentavimo dešimtmetį, kai sakyti tiesą pasidarė pavojinga ne tik
pavieniams žurnalistams, bet ir galingų žiniasklaidos koncernų vadovams ir savininkams. Įsigalėjo, kaip
ironizuoja autorė, Daivos Ulbinaitės
ir kitų prezidentūros patarnautojų
„prevenciškai įspėta žiniasklaida“.
Tai netgi ne seno stiliaus propaganda, manipuliuojanti faktais, vienus
nutylinti, kitus išpučianti, tiesą suplakanti su akivazdžiu melu. Pasitelkus šiuolaikinio verslo (reklamos),
komunikacijų patirtį, sukuriama visiškai nauja realybė. Simuliakras.
Ir naujas D. Grybauskaitės įvaizdis, nauja jos tapatybė, kurios apoteozė – D. Ulvydo filmas „Valstybės
paslaptis“ ir D. Ulbinaitės knyga
„Nustokim krūpčiot“. Per D. Grybauskaitės dešimtmetį net akademinis mokslas neatsispyrė propagandai ir politikai. Sovietiniais laikais
Vilniaus partinės mokyklos niekas
nelaikė mokslo įstaiga , tai buvo
profesionalių melagių perykla, jos
būsimos docentės D. Grybauskaitės
Vilniaus universitetas net nepriėmė
į aspirantūrą. Nūnai Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius
Tomas Janeliūnas išleidžia knygą
„D. Grybauskaitės doktrina: Lietuvos užsienio politikos kaita 2009 –
2019 m.“, kurią pompastiškai pristato instituto vadovybė ir profesūra.
Ta D.Grybauskaitės užsienio politikos „doktrina“, anot politikos
mokslininko, išreiškiama daugiau
„elgesiu ir stiliumi“, ją galima nusakyti vienu sakinkiu: „Neleiskime
mums spardyti užpakalio nei rusams, nei amerikiečiams“. Knygoje
nė žodžio apie D. Grybauskaitės
paleistą vėjais ankstesnių Lietuvos
užsienio politikos strategų sukauptą
kapitalą.
Antroji R. Janutienės knygos dalis jau ne apie perrašomą istoriją, jos
nutylėtus ar išplėšytus kaip archyvų
bylų puslapius, o apie mūsų akyse

įžūliai klastojamą dabartį. Tai ir
D. Grybauskaitės, ir jos visokių
sekmokų tuščiažodžiavimas apie
pasiektą Lietuvos energetinę
nepriklausomybę. Ir paskelbtas
karas korupcijai ir oligarchams,
virtęs V. Putino pavyzdžio turto
perdalijimu, pasitelkus specialiąsias
tarnybas, atimti jį iš svetimų arba
neklusnių ir atiduoti savo svitai
(sužlugdytas Bronislovo Lubio
suskystintų dujų terminalo projektas arba net gviežtasi perimti visus
Ričardo Malinausko išpuoselėtus
Druskininkus). Lietuvos atominės
energetikos sunaikinimas, atvėręs
kelią A. Lukašenkos Astravo AE
monstrui šalimais Vilniaus. Ir
Lietuvai užkartas plaukiojantis Potiomkino kaimas „Independence“.
„Raudonojoje Dalioje“ regime
Grybauskaitės Lietuvą: nelanksčiu
nugarkauliu apdovanotiems
valstybės pareigūnams, politikams,
nepriklausomiems žurnalistams,
verslininkams slaptos pažymos,
„kaukių baliai“, iš S. Daukanto
aikštės diriguojamas žiniasklaidos
nuožmus puolimas ir „vilko bilietas“; lojaliems batlaižiams –
postai, ordinai, milijoniniai viešieji
pirkimai, žiniasklaidos tribūna.
Knygoje pateikiamas sąrašas
pilkiausių D. Grybauskaitės komandos vidutinybių, kurias, baigdama kadenciją, prezidentė apdalino
įspūdingais postais ir pareigomis.
Melas gali sunaikinti tiesą, bet
negali užimti jos vietos. Taip ir
įvaizdis, realybės surogatas, kurtas
kolektyvinėmis pastangomis ilgai
ir meistriškai, nuo tiesos sakytojo
vieno prisilietimo gali subyrėti į
šipulius. Iš čia tas reitingų ir tautos
širdžių karalienės D. Grybauskaitės
garsus, Dariaus Kuolio diagnozuotas patologiškas nesaugumo jausmas, paniška baimė nesuderintų
klausimų, bandymas paslėpti nuo
žurnalistų ar izoliuoti savo gimines
(knygos epizodai su pirmąja tėvo
žmona ir netikru broliu). Kokia
sunki rūpesčių, neatsakytų klausimų
našta, velkama iš praeities ir
nūdienos įkandin savęs. Kiek daug
paslapčių, kurių kiekviena verčia
krūpčioti.
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Žmogus svarbiausia
Prieš rinkimus LRT.lt
pateikė tuos pačius klausimus partijoms ar koaliciniams sąrašams.

Partijos LIETUVA — VISŲ
atsakymai:

Ar pritariate, kad Lietuvoje būtų
įvesti progresiniai mokesčiai?
Taip, pritariame progresiniams
pajamų mokesčiams. Tačiau jie turi
būti realūs, o ne imitaciniai. Kitas
svarbus dėmuo, kad progresiniai
pajamų mokesčiai turi būti visos
mokesčių sistemos dalis. O visa mokesčių sistema turi būti grindžiama
keturiais principais: gebėjimo mokėti principu, apmokestinimo lygybės,
apmokestinimo teisėtumo ir gerovės
valstybės principu.
Svarbiausi mokesčiai yra pajamų
ir pridėtinės vertės (PVM) mokesčiai. Dėl jų pirmiausia reikia diskutuoti ir susitarti. Pajamų mokesčių
progresyvumo diskusijai atskaitos
tašku siūlysime Vokietijos pajamų
mokesčio tarifus, kurie svyruoja
nuo 0 iki 45 procentų. Vokietijos
pajamų mokestis yra progresinis
mokestis, kas reiškia, kad vidutinis
mokesčio tarifas (t. y. mokesčių ir
apmokestinamųjų pajamų santykis)
laipsniškai didėja didėjant apmokestinamosioms pajamoms. Lietuvoje
mažinant pajamų mokesčių tarifus
nuo 33 iki 15 proc. buvo padaryta
klaida, kad mokesčiai buvo sumažinti visiems tolygiai, o ne pagal
pajamų dydį. Dėl šios klaidos yra atsakingos visos buvusios valdžios.
2009 m. pridėtinės vertės mokestis (PVM) buvo padidintas iki 21
proc. ir nesugrąžintas į buvusį lygį,
nepaisant daugkartinių skirtingų
valdančiųjų pažadų. Verta svarstyti
PVM sumažinimą iki 20 proc., kaip
yra Estijoje, Slovakijoje, Austrijoje, Prancūzijoje. Lengvatinis PVM
turi būti taikomas daugumai maisto
produktų. Pandemijos laikotarpiui
yra svarstytinas laikinas bendras
PVM sumažinimas, kaip tai šiuo
metu padaryta Vokietijoje.
Ar reikėtų visas sveikatos priežiūros paslaugas telkti regionų centruose, uždarant mažas rajonines
ligonines?
Tikrai negalima ir nėra verta visas
(pabrėžta „visas“) sveikatos priežiūros paslaugas telkti regionų centruose. Gera žmonių sveikata yra būtinavisuomenės ir valstybės klestėjimo
bei tvaraus vystymosi sąlyga. Lietuva
turi būti šalis, kurioje kiekvienam
žmogui (nepriklausomai nuo jo amžiaus, gyvenamosios vietos, socialinės padėties ir kt.) būtų prieinamos
sveikatos priežiūros paslaugos.
Tačiau tikrovėje paveikslas yra
gerokai kitoks. Vietoje iš tiesų nemokamų sveikatos paslaugų turime
pernelyg daug mokamų. Sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo nedidina bendros tendencijos
sveikatos įstaigose. Nuo 2016 iki
2019 m. Lietuvoje ir taip mažėjo sveikatos priežiūros personalo

(gydytojų, odontologų, slaugytojų)
skaičius. Lovų skaičius ligoninėse
(be slaugos lovų) per tą patį laikotarpį mažėjo nuo 19 193 iki 17 733,
arba beveik 8 proc. Tuo pat metu,
nepaisant emigracijos, gyventojų
skaičius, tenkantis vienam praktikuojančiam gydytojui, beveik
nepakito. Dėl koranaviruso pandemijos dalis paslaugų tapo laikinai
neprieinamos, pacientų eilės pas
gydytojus smarkiai augo. O bendras
rezultatas yra ženklus mirtingumo
šalyje išaugimas. Bet ne nuo koronaviruso, o kitų ligų.
Esami valdančiųjų siūlymai vertinti ligonines pagal kelis kriterijus
ir po to rajonines ligonines uždarinėti prieštarauja sveikam protui.
Pagal valdančiųjų planus, Šiaulių
apskrityje neliktų Radviliškio ir Joniškio ligoninių, taip pat Akmenės
ir Pakruojo ligoninių, Klaipėdos
apskrityje – Gargždų ligoninės, Tauragės apskrityje – Šilalės ligoninės,
Kauno apskrityje – Prienų ir Kaišiadorių ligoninių, Vilniaus apskrityje
– Širvintų ligoninės, Marijampolės
apskrityje – Kalvarijos ligoninės,
Panevėžio apskrityje – Kupiškio
ligoninės, Utenos apskrityje – Zarasų, Ignalinos ir Molėtų ligoninių.
Tokia sveikatos „politika“ turi būti
sustabdyta.
Sveikatos politikoje būtina sugrąžinti regioninės politikos dėmenį.
Kaip tik per koordinuotą regionų
politiką reikia vertinti ir spręsti sveikatos priežiūros paslaugų klausimus
regionuose ir rajonuose. Į sveikatos
apsaugos reformą reikia įtraukti visas
suinteresuotas bendruomenes: medikus, pacientų organizacijas ir valdžios institucijas. Apskritai, visoms
būsimoms reformoms taikysime
penkis esminius principus: reformos
turės būti apskaičiuotos, suplanuotos, tinkamai įgyvendinamos, atskaitingos visuomenei ir įtraukiančios
reformuojamas bendruomenes.
Ar reikėtų peržiūrėti mokyklų
tinklą, uždarant mažai mokinių
turinčias rajonines ar kaimiškose
vietose esančias mokyklas?
Mokyklų tinklo peržiūros sprendimai priklausys nuo to, kur šiame
sakinyje bus padėtas kablelis: uždarinėti negalima išlaikyti. „Lietuva
– visų“ kablelį deda čia: uždarinėti
negalima, išlaikyti.
Nuo 2016 iki 2019 m. bendrojo
ugdymo mokyklų skaičius sumažėjo
nuo 1193 iki 1 056, arba beveik 12
proc. Tuo pat metu mokinių skaičius
mažėjo nuo 335 iki 325 tūkst., arba
mažiau nei 3 proc. Mokytojų mokyklose skaičius mažėjo nuo 32256
iki 28 570, arba apie 11,5 proc. Tad
mokyklų ir mokytojų mažėjimas
ženkliai lenkia mokinių skaičiaus
sumažėjimą. Net atsižvelgiant į
regioninius mokyklų tinklo netolygumus, ne mokyklų skaičiaus sumažinimas, o lygus startas ir lygios
galimybės ne tik siekti, bet ir įgyti
visų lygių išsilavinimą visiems turi
būti švietimo politikos prioritetas.

Šis konstitucinis principas per trisdešimt laisvos Lietuvos metų nėra
įgyvendintas. Jokių kompromisų
dėl jo negali būti ir ši Lietuvos piliečių teisė turi būti įgyvendinta.
Tam reikia nacionalinio susitarimo
dėl švietimo politikos.
Sprendimus dėl mokyklų tinklo
pirmiausia turi formuluoti vietos
savivalda. Taip pat veiksmingai
švietimo politikai yra būtina nauja
regionų politika. Regionų dimensija
šalia vietos savivaldos turėtų atsirasti bendrojo ugdymo politikoje.
Regionų balsas turi būti svarbus
profesiniame mokyme ir aukštajame
moksle. Ypač tai svarbu dėl akis badančių regionų ekonominės ir socialinės galios skirtumų. Kitaip regionų
tuštėjimas nebus sustabdytas. Ne tik
Vilnius nusipelnė gyventi gerai, visa
Lietuva turi gyventi gerai. Tame
tarpe ir švietimo srityje.
Ar pritariate tos pačios lyties
asmenų partnerystei?
Trumpas atsakymas: turi būti
Lietuvos žmonių sprendimas. Akivaizdu, kad partnerystės įteisinimui
būtina keisti Konstituciją. Partnerystė – tai civilinė būklė, kurią valstybė
privalo registruoti. Tik po valstybinės registracijos atsiranda partnerių,
kaip šeimos narių, teisės, nustatytos
civiliniame kodekse. Konstitucijos
38 str. 4 dalyje parašyta, kad valstybė registruoja santuoką, gimimą,
mirtį. Kad Lietuvos valstybė registruotų ir partnerystę, būtina papildyti
šį Konstitucijos straipsnį. Šeima yra
visuomenės ir valstybės pagrindas.
Tai svarbiausias valstybės ir tautos
gyvenimo klausimas, todėl, pagal
Konstitucijos 9 straipsnį, gali būti
sprendžiamas tik referendumu. Jei
bus tautos valia ar Seimo daugumos
valia, tai dėl partnerystės įteisinimo
Konstitucijos pataisa pritarsime referendumo organizavimui. Esame
kategoriškai prieš, kad partnerystė
būtų įteisinta Konstitucinio Teismo išaiškinimais. Tai būtų didžiulis
nusižengimas tautos suvereniteto
principui.
Pagal 2019 m. Europos socialinio tyrimo apklausą, Lietuvoje į
klausimą, ar „gėjams ir lesbietėms
turėtų būti leidžiama gyventi taip,
kaip jie nori“, pritariamai atsakė
26,4 proc. ir nepritariamai – 45,6
proc. apklaustųjų, o likusieji neturėjo nuomonės. Į kitą apklausos
klausimą – „man būtų gėda, jei
artimas šeimos narys būtų gėjus
ar lesbietė“, teigiamai atsakė 46,2
proc. ir neigiamai – 26,2 proc. respondentų. Galiausiai į klausimą,
ar „gėjų ir lesbiečių poros turėtų
turėti tokias pat įsivaikinimo teises
kaip ir poros, kurias sudaro vyras
ir moteris“, teigiamai atsakė vos
6 proc., o neigiamai – net 81 proc.
apklaustųjų.
VoxPopuli, VoxDei [Liaudies balsas yra Dievo balsas]. Tad tikrai
nepritartume vienodoms įsivaikinimo teisėms.
Ar Lietuva turėtų pripažinti Taivaną nepriklausoma valstybe?
Taivano pripažinimui de jure
nepritariame. Pagal konstitucinius
įgaliojimus užsienio politiką turime

formuoti ir įgyvendinti su LR Prezidentu, kuris turi siūlyti svarbiausius
šios srities sprendimus. Šiuo metu
Taivaną de jure pripažįsta mažiau
nei dešimtadalis Jungtinių Tautų narių. De facto Taivaną pripažįsta kiek
per 50 pasaulio šalių, arba maždaug
ketvirtadalis pasaulio valstybių.
Tačiau Lietuvos ekonominiai,
mokslo, kultūros santykiai su Taivanu gali ir turi būti plėtojami intensyviau. Tam reikėtų ne tik vystyti
bendradarbiavimą per Taivano misiją Latvijoje, bet įkurti analogišką
misiją Vilniuje. Taivano ekonomikos ir kultūros atstovybė Lietuvoje
būtų geras instrumentas paskatinti
dvišalius santykius.
Ar Lietuva turėtų megzti glaudesnius santykius su Baltarusija?
Naujas Lietuvos ir Baltarusijos
santykių lūžio taškas yra nelaisvi
ir nesąžiningi 2020 m. Baltarusijos
prezidento rinkimai.
Lietuvos santykiai su Baltarusija turėtų būti formuojami kartu su
27-iomis Europos Sąjungos valstybėmis. Papildomas dėmuo yra
Lietuvos veiksmų derinimas su ES
kaimyninėmis šalimis: Lenkija, Latvija, Estija.
Dėl politikos turinio Baltarusijos
krizės laikotarpiu. Pirmiausia siekti
stabdyti prievartos ir jėgos naudojimą visomis formomis taikių piliečių
atžvilgiu. Žmogaus ir pilietinių teisių
laikymasis turi būti lakmusu vertinant Baltarusijos valdžios veiksmus.
Aiškiai deklaruoti, kad Baltarusija ir
toliau turi likti suverenia kaimynine
valstybe. Tarp strateginių Lietuvos
tikslų santykiuose su Baltarusija yra
aukščiausių branduolinio saugumo
standartų garantijos Astravo atominėje elektrinėje.
Reikia siekti, kad dabartinė politinė krizė Baltarusijoje įmanomai
mažiau paveiktų ekonominius santykius, kurie pastaraisiais metais
yra aktyvūs. Pagal Verslios Lietuvos duomenis, 2018 m. bendras
prekių eksportas į Baltarusiją buvo
8-oje vietoje tarp visų Lietuvos
prekybos partnerių, 3-ioje pagal
reeksportą ir 14-oje pagal importo
vertę. Prekių apyvarta tarp šalių
2018 m. augo 11,0 proc., arba iki
1844,6 mln. eurų. Šį prekių apyvartos augimą daugiausiai lėmė
sparčiai išaugęs importas (16,3
proc.) bei paaugęs eksportas (7,5
proc.). 2018 m. dvišalės prekių prekybos balansas buvo teigiamas ir
siekė 315,2 mln. eurų, t. y. Lietuva
į Baltarusiją eksportavo daugiau
nei iš jos importavo.
Verslios Lietuvos duomenimis, yra
itin išvystyta prekyba paslaugomis.
2018 m. pagal paslaugų eksportą
Baltarusija buvo 3-ioje vietoje, o pagal paslaugų importą – 1-oje vietoje
tarp visų Lietuvos prekybos partnerių. 2018 m. paslaugų eksportas į
Baltarusiją augo 24,9 proc., arba iki
686,7 mln. eurų. 2018 m. paslaugų eksporto struktūroje dominavo
transporto (50,9 proc. arba 349,5
mln. eurų) ir kelionės (45,5 proc.
arba 312,5 mln. eurų) paslaugos.
Baltarusija yra 4-a atvykstamojo turizmo rinka Lietuvoje – 165,6 tūkst.
turistų (9,5 proc. rinkos). 2019 m. I

ketv. turistų iš Baltarusijos srautas
siekė 37,6 tūkst. turistų ir sudarė
13,1 proc. nuo užsienio turistų (2-a
vieta po Rusijos).
Politinių santykių įšalas su Baltarusija nėra geriausias sprendimas.
Šie santykiai suaktyvėjo kartu su LR
Prezidento G. Nausėdos inicijuota
Lietuvos ir Baltarusijos santykių
peržiūra. Tačiau jų perspektyvos
labai daug priklausys nuo to, kaip
Baltarusijai pavyks suvaldyti vidaus krizę po 2020 m. prezidento
rinkimų.
Ar reikėtų panaikinti Seimo narių teisinę neliečiamybę?
Taip, pritariame panaikinimui.
Seimo narių teisinė neliečiamybė
yra perteklinė privilegija. Seimo
nariai gali turėti tik dalinį imunitetą, t.y. negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už savo
veiklą parlamente. Tokia imuniteto
tvarka veikia Jungtinėje Karalystėje, JAV.
Ar pritartumėte, kad vaikai būtų
skiepijami privalomai?
Lietuvoje profilaktiniai skiepijimai pagal nacionalinius skiepijimų
kalendorius yra rekomenduojami,
tačiau būtinas tėvų arba globėjų
sutikimas vaiką skiepyti. Europoje
veikia įvairios privalomų skiepų
praktikos: yra šalių, kur skiepijimas
pagal nacionalinį skiepų kalendorių
yra privalomas, pavyzdžiui, Vengrijoje, kai kuriose šalyse yra taikomi
privalomi skiepai nuo konkrečių
ligų, o dar kitose įrašai apie atliktus
skiepijimus yra privalomi ir tikrinami prieš pradedant lankyti ugdymo
ar švietimo įstaigą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prieš kelerius metus
yra priėmęs sprendimą dėl siūlytos
tvarkos, kad į darželius negalėtų eiti
neskiepyti vaikais. Šis sprendimas
teigia, kad minėta tvarka prieštarauja teisės aktų hierarchijos principui,
nes yra ribojama konstitucinė asmens teisė į fizinę asmens neliečiamybę, kuri, be kita ko, yra ir asmens
teisės į privatų gyvenimą dalis.
2019 m. „Baltijos tyrimų“ reprezentatyvios Lietuvos gyventojų
apklausos duomenys rodo, kad gerokai daugiau nei pusė respondentų,
t. y. 66,4 proc., visiškai pritarė arba
pritarė tam, kad Lietuvoje profilaktiniai skiepai vaikams turėtų būti
privalomi. Nepritariančiųjų ar visiškai nepritariančiųjų privalomam
profilaktiniam vaikų skiepijimui
buvo vos 6 proc.
Laisvė nesirgti šiuo atveju yra
svarbesnė už laisvę pasirinkti. Tik
išimtiniais atvejais tėvai ar globėjai
turėtų turėti teisę atsisakyti privalomų skiepų.
Ar Lietuva turėtų turėti valstybinį banką, vaistines?
Lietuvoje yra svarstytina idėja
turėti Nacionalinįplėtros / vystymosi banką.
Valstybinės vaistinės nėra prioritetas, nes vaistų prieinamumą
galima užtikrinti kitais būdais ir
pirmiausia per vaistų tiekėjų konkurencijos didinimą, vaistų kainų
skaidrumą ir viešumą.
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