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3Darbai ir vertybės

MieLieJi, 
ant slenksčio – rinkimai į LR Seimą, kurie lems, kokia bus mūsų 
šalis ateinančius ketverius metus. 

Visi, kurie auginome ar auginame vaikus, žinome, koks svarbus 
yra ketverių metų laikotarpis. Per tą laiką vaikas ženkliai paau-
ga, daug išmoksta, patiria, įsisavina naujų įgūdžių. Žengia didelį 
žingsnį į priekį. 

Taip pat ir valstybė, jei jos vairas patikimas tiems politikams, 
kurie nori ir geba auginti šalį visose srityse – ne tik ten, kur ge-
rovės vaisius skina tie, kuriems ir taip nieko netrūksta, bet ir ten, 
kur gyvena, dirba, tikisi geresnio rytojaus ir valstybės pagalbos 
žmonės, kurie šiandien palikti šalikelėje. 

Už visiems teisingą Lietuvą!
Šis šūkis – apie tai, kad valstybė turi būti kaip mama, rūpestį ir 

duoną dalijanti visiems savo vaikams. Negalima lepinti vienų, o 
kitus – tik drausti ir bausti, paliekant trupinius nuo numylėtinių 
puotos. Aš – už solidarią Lietuvą, kuri žengdama pirmyn siekia 
socialinio teisingumo, bendruomeniškumo, pagarbos žmogui. 
Kad augtų visa Lietuva, turi tolygiai augti visi. 

Socialdemokratų rožė reiškia du dalykus – kovą prieš materi-
alinį nepriteklių ir kovą prieš dvasinį skurdą. Socialdemokratai – 
partija, atstovaujanti ne kapitalui, o žmonėms, kalbanti ne verslo, 
ne koncernų, ne pinigų, o žmonių vardu. Tai – ir mano vertybės. 

Kauno rajonas yra mano namai, čia, šalia žmonių, kurių 
rūpesčius geriausiai pažįstu, gyvenu ir aš pati. Žinau savo kraš-
to stiprybes ir problemas. Be galo didžiuojuosi Kauno rajonu, jo 
pasiekimais ir kartu gilinuosi į jo rūpesčius. Darbšti, veržli, drau-
giška, pilietiška, kūrybinga bendruomenė, šaknis leidžiančios jau-
nos šeimos, šaunūs darželinukai, gabūs ir iniciatyvūs moksleiviai, 
energingi, veiklų nesibaidantys senjorai, vieniši senoliai, globos 
namų auklėtiniai, žmonės su negalia – kiek galėdama stengiuosi 
būti su visais Jumis ir džiaugsme, ir varge. 

Nors Seime dirbau opozicijoje, kai kurias problemas vis dėlto 
pavyko išspręsti, todėl tvirtai galiu pasakyti viena: nėra neįveikia-
mų kalnų, yra tik nenorintys jų šturmuoti žmonės. Kviečiu į žygį už 
visiems teisingą Lietuvą ir klestintį Kauno rajoną!

Raminta PoPovienė,
 Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatė Seimo rinkimuose 

Raudondvario rinkimų apygardoje

Iš LSDP ProgramInIų nUoStatų

 2016–2020 m. Seime inicijavo 
teisės aktų projektus: vieną indi-
vidualiai, 40 grupėje. Inicijavo pa-
siūlymus teisės aktų projektams: 
keturis individualiai, 42 grupėje. 

 Organizavo arba globojo dau-
giau kaip  40 renginių: konferenci-
jų, spaudos konferencijų, praneši-
mų spaudai, diskusijų, seminarų.

 Įregistravo Neįgaliųjų sociali-
nės integracijos įstatymo  
Nr. I-2044 11 straipsnio pakei-
timo įstatymo projektą, kad 
naujai įrengiamos vaikų žaidimų 
aikštelės būtų pritaikytos ir 
vaikams su negalia. 

 Įregistravo Teritorijos 
administracinių vienetų ir 
jų ribų įstatymo Nr. I-558 7 
straipsnio pakeitimą, be kita 
ko, reglamentuojantį, kad šalyje 
steigiant ar panaikinant savi-
valdybes, keičiant jų teritorijų 
ribas, būtų privaloma atsiklausti 
visų savivaldybės gyventojų 
nuomonės, o apklausa būtų 
laikoma įvykusia, jei balsuoja 
daugiau nei pusė balsavimo 
teisę turinčių tos teritorijos 
gyventojų.  

 Organizavo 23 ekskursijas į 
Seimą susipažinti su Seimo darbu. 
Apsilankė apie 800 dalyvių.

 Kartu su Lietuvos kurčiųjų 
draugija inicijavo projektą, 
konferencijų ciklą „Vienybėje – 
stiprybė: mes ir klausos negalią 
turintis žmogus“. Konferencijos 
vyko Lietuvos savivaldybėse: 
Jonavoje, Kauno m. ir rajone, 
Utenoje, Ukmergėje, Rokiškyje, 
Telšiuose, Tauragėje, Zarasuose, 
Vilkaviškyje. 

 32 parodų, konkursų, įvairių 
kultūros renginių iniciatorė ir 
globėja.

 Apie 1000 valstybės tarnautojų 
ir paslaugų teikėjų buvo supažin-
dinti su lietuvių gestų kalba, kaip 
bendrauti su kurčiu žmogumi, 
teikti jam viešąsias paslaugas.

 Įregistravo Lietuvos naci-
onalinio radijo ir televizijos 
įstatymo Nr. I-1571 2 straipsnių 
pakeitimo projektą, kuriame 
nurodoma, kiek visuomeninis 
transliuotojas turėtų rodyti kur-
tiesiems ir neprigirdintiesiems 
adaptuotų laidų su titrais arba 
verčiamų į gestų kalbą, taip 
pat dalį laidų pritaikyti regos 
negalią turintiems žmonėms.

 Yra Aurelijos Makūnienės 
labdaros ir paramos fondo, kuris 
globoja talentingus menui ir ga-
bius sportui vaikus, teikia labdarą 

bei pagalbą asmenims, kurių 
socialinė padėtis neleidžia jiems 
patiems pasirūpinti savimi, sava-
norė, atsakinga už socialinius pro-
jektus, labdarą Kauno rajono vai-
kams, bendravimą su šeimomis. 
„Raminta labai rūpestinga ir jautri, 
todėl visada įsigilina į šeimas, jų 
problemas bei stengiasi padėti. 
Aktyviai dalyvauja organizuojant 
labdaros renginius“, – sako fondo 
direktorė Aurelija Makūnienė. 

 Kauno r. mokinių pieštų atvi-
rukų konkursas „Lietuva mano 
širdyje“. 139 dalyviai.

 Piešinių konkursai „Ką darau, 
kad augčiau sveikas“ Kauno r. 
pirminės sveikatos priežiūros 
centruose: Domeikavoje, Babtuo-
se, Raudondvaryje, Panevėžiuke. 
Apie 500 dalyvių. 

 Projektas „Sveikatiada“.

 Konkursai „Būk lyderis“.

 Pilietiškumo pamokos moky-
klose.

 Etninės kultūros konkursas „Iš 
tautos skrynios“ (globoja kasmet).

 Dainų užsienio kalba konkursų 
globėja (kasmet).

 „Šok, trypk, linksmas būk“.

	TeiSingaS gėRybių  
PaSkiRSTymaS. Lietuvos ben-
drasis vidaus produktas siekia 80 
proc. ES vidurkio, tačiau pagal pa-
jamų nelygybės rodiklius velkamės 
Europos valstybių gale. Šią situaciją 
būtina ištaisyti įvedant progresinius 
mokesčius. Ne BVP, o gyventojų 
sveikata, išsilavinimas ir pasitikėji-
mas vieni kitais yra tikrieji pažan- 
gos rodikliai. Štai kodėl mes sie-
kiame visus piliečius įtraukiančios 
Lietuvos.

	DemokRaTijoS PRinciPai 
ekonomikoje. Mes – prieš 
laukinius darbo santykius, Nė vienas 
sprendimas socialinėje-ekonomi-
nėje srityje neturėtų būti priimamas 
be darbuotojų atstovų dalyvavimo, 
todėl pasisakome už profesinių 
sąjungų teisių išplėtimą, darbo 
užmokesčio sistemos keitimą, ly-
giaverčius darbdavių ir darbuotojų 
santykius, orius atlyginimus.

	Pajamų aPSauga iR 
SkuRDo mažinimaS. Sieksime 
sukurti tokią pajamų apsaugą, kad 
joks žmogus nebūtų paliktas nuoša-
ly. Įdiegsime universalią nacionalinę 
senatvės pensiją, kuri užtikrins žmo-
gaus poreikus nepriklausomai nuo 
jo profesinės biografijos. Reformuo-
sime veikiančią pensijų sistemą. 
Sieksime visiškai panaikinti vaikų 
skurdą, paramą šeimoms siesime 
su neapmokestinamu minimumu, 
atsižvelgsime į šeimoje išlaikomų 
vaikų skaičių.

	Daugiau SociaLinių 
PaSLaugų žmogui. Valstybės 
garantuotos socialinės paslaugos – 
tai ne išlaidos, o investicija, teikianti 
ekonominę naudą valstybei ir 
saugią aplinką jos piliečiams, todėl 
socialinių paslaugų tinklą plėsime 
kuo arčiau žmogaus.

	DėmeSyS RegionamS. 
Lietuva – ne tik Vilnius, todėl iš 
esmės keisime regionų politiką: 
peržiūrėsime finansavimą, stiprinsi-
me bendruomenes, remsime kaimo 
verslus, šeimos ūkius, nukreipsime 
lėšas smulkiems ir vidutiniams 
ūkiams modernizuoti. 

 žaLioji DaRboTvaRkė. 
Žmogus turi būti gyvosios gamtos 
partneris, o ne tik naudos siekiantis 
plėšrūnas. Todėl nevaržomas miškų 
kirtimas, gamtos išteklių eikvojimas, 
tarša, brakonieriavimas turi būti 
sustabdyti. Lietuvos miškingumą 
sieksime padidinti iki 44 proc. šalies 
teritorijos.

	PaSiTikėjimo TiLTai. Vals-
tybė yra stipri tik tada, kai ji teisinga 
visiems piliečiams. Užtikrinsime, 
kad nepriekaištingai veiktų teismai, 
policija, savivaldybių administraci-
jos, kitos viešojo sektoriaus įstaigos. 
Mes siekiame sukurti tokią Lietuvą, 
kurioje žmogus jaustųsi oriai ir būtų 
tiesiami pasitikėjimo tiltai tarp 
įvairių visuomenės grupių. Mes – už 
valstybę, kuri teisinga VISIEMS savo 
žmonėms, ne tik išrinktiesiems! 

SocIaLDemoKrataI: 
StIPrI šaLIS – taI vISIemS 
teISInga šaLIS

UŽ KAUNO RAJONĄ! UŽ VISIEMS TEISINGĄ LIETUVĄ!

2 Žodis rinkėjui

	Su Raudondvario vaikais.

	Ramintą vadina viena pareigingiausių ir atsakingiausių Seimo narių.

	„Už Ramintą! Už Kauno rajoną!“ – skandavo ant Netonių šlaito susirinkusi R. Popovienės palaikymo komanda.

KAS nUveiKTA SeiMe  
iR KARTU SU KAUno  
RAJono benDRUoMene



dėl švietimo paslaugų kurtiesiems 
teikimo, pedagogų rengimo.  Darb-
daviai, neturėdami tinkamos infor-
macijos, dažnai vengia priimti klau-
sos negalią turintį žmogų į darbą, 
todėl kurtiesiems sunkiau dalyvauti 
darbo rinkoje. 

Tapdama Seimo nare supratau, 
kad problemas reikia spręsti ne tik 
ypatingomis progomis, bet ir kie-
kvieną dieną, siekiant nuoseklaus 
darbo, kuris vestų pokyčių link.

Buvau viena iniciatorių, kad būtų 
įsteigti 7 nauji lietuvių gestų kalbos 
vertėjų etatai, kurių labai reikėjo. 

Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietu-
vos savivaldybių asociacija, Lietu-
vių gestų kalbos vertėjų asociacija 
prisijungė prie dar vienos mano ini-
ciatyvos – projekto „Mes ir klausos 
negalią turintis žmogus“. Užsibrėžė-
me tikslą sudaryti sąlygas klausos 

negalią turintiems žmonėms jaustis 
visaverčiais visuomenės nariais ir 
nepalikti negalią turinčių žmonių vi-
suomenės užribyje.

Surengėme konferencijų ir disku-
sijų ciklą savivaldybėse. Seniūnams, 
socialiniams darbuotojams, jų pa-
dėjėjams, gydymo, švietimo įstaigų, 
policijos, kultūros centrų atstovams, 
bibliotekininkams ir kitiems sten-
gėms suteikti išsamią informaciją, 
kokią pagalbą galima pasiūlyti, kur 
turi kreiptis, kaip dirbti su klausos 
negalią turinčiais žmonėmis.

– o kokia buvo projekto ,,viena 
diena su Seimo nariu“ idėja? 

–  Penkerius metus trukęs pro-
jektas ,,Viena diena su Seimo nariu 
klausos negalią turintiems asme-
nims” gimė iš noro pasiūlyti kurčiųjų 
bendruomenės nariams visą dieną 
praleisti Seime, susipažinti su Seimo 
veikla, darbu komitetuose, komi-
sijose. Ir prisidėti prie Seimo nario 
vykdomo darbo, diskutuoti apie 
problemas. 

Šis projektas labai prisidėjo prie 
to, kad Seime buvo pritarta dides-
niam finansavimui įsteigti papildo-
mus gestų kalbos vertėjų etatus, ku-
rie galėjo suteikti daugiau vertimo 
paslaugų kurtiesiems.

punktai, bibliotekos, kultūros įstai-
gos, mėgėjų meno kolektyvai? Kas ir 
kaip padės žemdirbiui, pensininkui, 
neįgaliajam, kas padengs žmonėms 
dokumentų keitimo išlaidas?“ – vie-
šai kelė klausimus R. Popovienė. 

	R. Popovienė kartu su grupe Sei-
mo narių pateikė įstatymo pakei-
timus, kuriais siekta nustatyti, kad, 
keičiant savivaldybių ribas, apklausa 
būtų laikoma įvykusia, jei balsuoja 
daugiau nei pusė balsavimo teisę tu-
rinčių tos teritorijos gyventojų, taip 
pat, kad būtų apklausiami ir likusios 
teritorijos gyventojai. Seimas pradė-
jo svarstyti Teritorijos administraci-
nių vienetų ir jų ribų įstatymo pakeiti-
mo projektą dėl gyventojų apklausos 
reglamentavimo.

	R. Popovienė pasiekė savo: Seimo 
nariai balsų dauguma pritarė social-
demokratų pasiūlytai įstatymo patai-
sai, reglamentuojančiai gyventojų ap-
klausas dėl galimų teritorijų keitimų. 
Nustatyta, kad Vyriausybė parengia 
ir teikia Seimui dokumentus dėl sa-
vivaldybių teritorijų ribų keitimo, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos: 

1) prijungiamosios teritorijos gyven-
tojai turi pareikšti nuomonę apklau-
soje. Joje turi dalyvauti daugiau nei 
pusė prijungiamos teritorijos gy-
ventojų, turinčių balsavimo teisę. Ir 
daugiau kaip pusė dalyvavusių turi 
pritarti prisijungimui; 
2) nuomonę dėl prijungimo turi pa-
reikšti ir tie gyventojai, kurie gyvena 
savivaldybėje neteksiančioje prijun-
giamos teritorijos. Čia taip pat turės 
dalyvauti daugiau nei pusė galinčiųjų 
balsuoti. Bei daugiau nei pusė turėtų 
pritarti prijungimui; 
3) kad prijungimas būtų patvirtintas,  
1 ir 2 punktuose nurodyti kriterijai bū-
tinai turės būti išpildyti, o balsavimo 
rezultatai – teigiami.

	Žiniasklaida paskelbė: „Seimas 
užbėgo už akių Visvaldo Matijošai-
čio užmojams prie Kauno miesto pri-
jungti dalį geidžiamų Kauno rajono 
teritorijų. Seimo nariai balsų daugu-
ma pritarė socialdemokratų pasiū-
lytai įstatymo pataisai, pagal kurią 
gyventojų apklausoje balsuoti ir savo 
nuomonę galės pareikšti visi tos sa-
vivaldybės teritorijoje gyvenantys 
gyventojai, kurios teritoriją planuo-
jama prijungti. Ligi šiol, pavyzdžiui, 
Kauno miesto tarybai pareiškus norą 
prisijungti dalį Kauno rajono teritori-
jų, buvo planuojama apklausti tik pri-
jungiamose teritorijose gyvenančius 
žmones. „Kai nebuvo aiškaus regla-
mentavimo, tai kažkam ir kildavo to-
kie norai prisijungti teritorijas neatsi-
klausus žmonių nuomonės“, – teigė 
įstatymo pataisos iniciatorė Raminta 
Popovienė.“

priartinti valdžią prie žmonių, Lie-
tuvoje kelią skinasi precedento 
neturintis atvejis: vienos savivaldy-
bės taryba perbraižo žemėlapius 
ir skelbia apklausą kitoje savival-
dybėje“, – Seime surengtoje spau-
dos konferencijoje „Ar bus leis-
ta Kauno rajoną perdalyti pagal  
V. Matijošaičio norus?“ emocingai 
kalbėjo parlamentarė R. Popovienė. 
Ji pabrėžė, kad šiuo ypatingos reikš-
mės klausimu savo poziciją turi išsa-
kyti Ekonomikos ir inovacijų, Švieti-
mo, Socialinės apsaugos, Sveikatos, 
Kultūros ministerijos.

	R. Popovienė kreipėsi į Seimo na-
rius ir surinko 46 parlamentarų para-
šus. Tuomet buvo kreiptasi į Lietuvos 
Prezidentą Gitaną Nausėdą, Ministrą 
Pirmininką Saulių Skvernelį, vidaus 

reikalų ministrę Ritą Tamašunienę su 
prašymu stabdyti chaotišką procesą, 
prasidėjusį dėl noro draskyti Kauno 
rajoną ir ardantį darnios savivaldos 
modelį.

	„Skubotai sukurptame žemėlapy-
je visa teritorija suplėšyta į „geidžia-
mas“ teritorijas su dideliu gyventojų 
skaičiumi, verslo įmonėmis bei in-
vesticijomis ir „negeidžiamas“: so-
dus, atokius kaimelius, kapines. Ir štai 
šį riebiausią kąsnį su 70 tūkstančių 
gyventojų siūloma jungti prie Kauno 
miesto, o likusi dalis su „kaimiečiais“ 
paliekama. Ar tai ne kelias į žmonių 
supriešinimą ir didesnę socialinę at-
skirtį Lietuvoje? Kodėl staiga reikia 
žlugdyti sėkmingai veikiantį admi-
nistracinį darinį? Ar miesteliuose ir 
kaimuose išliks mokyklos, medicinos 

Raminta Popovienė yra Seimo 
narė, nuosekliai dirbanti, kad 
netoli 50 tūkst. didesnį ar ma-

žesnį klausos sutrikimą turinčių Lie-
tuvos žmonių būtų visaverčiai mūsų 
visuomenės nariai. 

– Kaip apibūdintumėte žmones su 
klausos negalia? ar jie sudaro didelę 
dalį Lietuvos neįgaliųjų? – paklausė-
me Ramintos Popovienės. 

– Ar teko kada iš arti stebėti žmo-
nes, kalbančius gestų kalba? Ar 
teko sutikus klausos negalią turintį 
žmogų pasijusti nejaukiai iš nežino-
jimo kaip elgtis? Ko gero, tik tokiais 
atvejais galbūt susimąstome, kiek 
mažai mes žinome apie kurčiųjų 
problemas.

Klausos sutrikimas yra viena daž-
niausiai pasitaikančių negalių. Lie-
tuvoje gyvena apie 6 tūkst. kurčiųjų 
ir apie 40 tūkst. klausos sutrikimą 
turinčių žmonių. Nuo tokios negalios 
nėra apsaugotas nė vienas iš mūsų. 
Užtenka nelaimingo atsitikimo, ir 
puikia klausa galėjęs džiaugtis žmo-
gus atsiduria tarp tų, kurie neprigirdi 
arba gyvena tylos pasaulyje. 

– Jums pavyko išties nemažai. Lrt 
televizijoje gestų vertėjai jau tapo 
įprastu reiškiniu, daug filmų ir laidų 
subtitruojami, viešojo sektoriaus 
interneto svetainės šiandien privalo 
būti pritaikytos kurtiesiems ir nepri-
girdintiesiems, įstaigas pasiekia raš-
tai, aiškinantys, kaip išsikviesti gestų 
vertėją suteikiant paslaugas. 

– Daugelis klausimų yra išspręsta, 
tačiau dalis problemų dar vis lieka: 
ribojamos kurčiųjų galimybės įsi-
darbinti pagal norimą specialybę, 
jaunimas, studijuojantis aukštosiose 
mokyklose, dar susiduria su  netole-
rancijos apraiškomis, gestų kalbos 
vertėjų trūkumu. Yra daug problemų 
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APGynėMe SAvo RAJonĄ! išGiRSTi iR PADėTi

Kurtieji gali skambinti pagalbos telefonu

Jie jau gali žiūrėti tv
	Seimo narės Ramintos inicia-
tyvos atvedė prie labai svarbaus 
įstatymo projekto pakeitimų – Lie-
tuvos radijo ir televizijos įstatymo 
pataisos dėl didesnio informacijos 
prieinamumo kurtiesiems ir regos 
negalią turintiems žmonėms. 
 Seimo narė, socialdemokratė  
R. Popovienė pristatydama LRT 
įstatymo pataisas į Seimą kreipėsi 
ne tik žodžiais, bet ir gestais, ku-
riuos vartoja klausos negalią turin-
tys žmonės.
	R. Popovienė inicijavo įstatymo 
projektą, pagal kurį visuomeninis 
transliuotojas turėtų rodyti kur kas 
daugiau laidų su titrais arba verčia-
mų į gestų kalbą, taip pat LRT būtų 
įpareigotas įstatymu dalį laidų 
pritaikyti regos negalią turintiems 
žmonėms – įgarsinti rodomus 
vaizdus. Tokių televizijos progra-
mų transliacijų, kurių kartojimas 
neįskaičiuojamas į klausos ir regos 
negalią turintiems asmenims pri-
taikytų programų transliavimo lai-
ką, trukmė, R. Popovienės siūlymu, 
turi sudaryti:
1) programos su lietuviškais subti-
trais – ne mažiau kaip 50 procentų 
viso transliavimo laiko;
2) programos, verčiamos į lietuvių 
gestų kalbą, – ne mažiau kaip 20 
procentų viso transliavimo laiko;
3) programos, pritaikytos regos 
negalią turintiems asmenims, – 
ne mažiau kaip 10 procentų viso 
transliavimo laiko.
	Dabar nacionalinis transliuoto-
jas – LRT televizija jau transliuoja 
laidas su subtitrais arba verčiamas į 
gestų kalbą. Jau karantino metu pra-
dėtos versti į gestų kalbą spaudos 
konferencijos, kad kurtieji taip pat 
gautų reikiamą informaciją, kaip elg-
tis karantino metu. Kitos šalys ėmė 
pavyzdį iš Lietuvos. Laidų su ver- 
timu į gestų kalbą ir subtitrais LRT  
ketinama transliuoti dar daugiau.
Bet, akcentuoja R. Popovienė, kur-
čiųjų poreikių, kad jie gyventų visa-
vertį gyvenimą, yra kur kas daugiau: 
„Jiems reikalinga didesnė pagalba 
švietimo, gydymo įstaigose, išsi-
kviečiant greitąją pagalbą, parei-
gūnus, pavyzdžiui, nelaimių, gaisro 
atvejais.“
 Įstatymo pataisos pateiktos ir 
regos negalią turintiems žmonėms. 
Lietuvos transliuotojų programose 
akliesiems ir silpnaregiams garsinis 
vaizdavimas išvis nebuvo pritai-
kytas. Pagrindinis televizijos laidų 
pritaikymo akliesiems aspektas – 
nebylių scenų įgarsinimas. Po ilgų 
diskusijų darbo grupėje buvo pri-
imti sprendimai, kad kiekvienais 
metais didinant verčiamų į gestų 
kalbą ir subtitruojamų laidų pro-
centą, atsižvelgti ir į regos negalią 
turinčių žmonių poreikius. Taip 
ekranuose pasirodė pirmieji kino 
filmai, pritaikyti akliesiems ir sil-
pnaregiams.

„
R. Popovienė kartu 
su grupe Seimo narių 
pateikė įstatymo  
pakeitimus.

„
Nuo tokios negalios 
nėra apsaugotas nė 
vienas iš mūsų.

APie ASTMĄ  
iR ALeRGiJĄ

Seimo narė Raminta Popovie-
nė ir Lietuvos alergologų ir 

klinikinių imunologų draugija 
surengė konferenciją „Įveikime 
alergiją ir astmą kartu“. Konferen-
cijos, skirtos sveikatos priežiūros, 
ikimokyklinių ugdymo įstaigų dar-
buotojams, tikslas buvo supažin-
dinti visuomenę ir specialistus, 
susiduriančius su didėjančia aler-
gijų statistika, apie alergijos pa-
vojų gyvybei ir būdus jos išvengti, 
pristatyti vaikų, sergančių alergi-
nėmis ligomis, ugdymą ikimoky-
klinėje ugdymo įstaigoje. 

Po organizuotos konferencijos 
„Įveikime astmą ir alergiją kartu“ 
ir Seimo narės R. Popovienės 
kreipimosi į Sveikatos apsaugos 
ministeriją dėl adrenalino au-
toinjektoriaus kompensavimo, ši 
kompatiška, su savimi nešiojama 
priemonė, būtina alergišką asme-
nį ištikus anafilaksijai, įtraukta į 
kompensuojamųjų sąrašą. 

vAiKų MiTybA  
iR SveiKATA

iš Ramintos Popovienės inici-
juotos konferencijos, kurios 

dalyviai buvo Sveikatos apsaugos 
ministerijos, Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto, sa-
vivaldybių, visuomenės sveikatos 
biurų, ugdymo įstaigų atstovai, re-
zoliucijos: 

„LR Seimui, vyriausybei: ieško-
ti galimybių nemokamai maitinti 
visus (arba jaunesnio mokyklinio 
amžiaus) vaikus. 

LR Sveikatos apsaugos, žemės 
ūkio ministerijoms: siekti papras-
tumo, lankstumo ir naujo požiūrio 
vaikų maitinimo organizavime ir 
mitybos dokumentacijos tvar-
kyme.

Savivaldybėms: didinti vers-
lo įmonių, organizuojančių vaikų 
maitinimą ugdymo įstaigose, kon-
trolę. Kovoti su maisto švaistymu, 
skatinti mokyklas diegti Kauno 
rajono savivaldybės mokyklose 
išbandytą švediško stalo modelį.“

MAiTiniMo  
(R)evoLiUciJA

iš konferencijos organizatorės 
Seimo narės Ramintos Popo-

vienės pasisakymo: „Ugdymo 
įstaigų specialistai teigia, kad 
naujas vaikų maitinimo tvarkos 
aprašas tik dar labiau padidino 
biurokratinę naštą ir „popierinio“ 
darbo krūvį. Vaikai dažnai nenori 
valgyti keistų patiekalų derinių ar 
jiems neįprasto maisto, pagamin-
to pagal naujus receptus. Mokiniai 
teigia, kad yra ribojama jų pasirin-
kimo laisvė, jie nori patys turėti ga-
limybę pasirinkti norimą patiekalą.

O kaip su Lietuvos maisto pra-
monės įmonėmis? Ar jos spėjo 
pertvarkyti savo gamybos linijas ir 
technologijas, kad lietuviški mais-
to produktai atitiktų naujo Tvar-
kos aprašo reikalavimus?“

UŽ KAUNO RAJONĄ! UŽ VISIEMS TEISINGĄ LIETUVĄ!

visi prisimename 
nesenus įvykius, 
kai Kauno miesto 
taryba paskelbė 
planą prijungti 
99 Kauno rajo-
no miestelius ir 
kaimus. raminta 
Popovienė buvo 
Seimo narė, kurios 
nuopelnai dėl 
Kauno rajonovien-
tisumo išsaugoji-
mo neabejotinai 
didžiausi.

	R. Popovienės pozicija buvo ryžtinga: „Neleisime išdraskyti Kauno rajono!“

	Raminta nuosekliai sprendžia kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų problemas.

	Ramintos surengtoje spaudos konferencijoje demaskuota grobuoniška politika. 

	Kauno miesto valdžios apetitas 
buvo didelis – atsiriekti 13 Kauno 
rajono seniūnijų, tų, kurios geriausiai 
sutvarkytos ir „pelningiausios“. O štai 
12 retai apgyvendintų seniūnijų su 
daugybe socialinės paramos ir pa-
galbos reikalingų gyventojų, kapinė-
mis, sodais ir Lapių sąvartynu Kauno 
valdžia nepanoro. Ir tų negeidžiamų 
12 seniūnijų gyventojų nuomonės nu-
tarė net neklausti.

	„Taip elgtis negalima. Visomis iš-
galėmis tai stabdysiu“, – pareiškė 
Seimo narė Raminta Popovienė. Ji 
kovėsi dėl Kauno rajono pirmosio-
se linijose. Kartu su Raminta Kauno 
rajono vientisumą gynė Kauno rajo-
no taryba ir rajono žmonės, 25 ben-
druomenes vienijanti Kauno rajono 
bendruomeninių organizacijų sąjun-
ga (KRBOS), Kauno rajono ūkininkų 
sąjunga, kitos visuomeninės organi-
zacijos.

	Prie Kauno rajono savivaldybės 
susirinko maždaug pusantro šimto 
protestuotojų, raginančių Kauno ra-
jono tarybą atmesti Kauno miesto 
siūlymą. Žmonės skandavo: „Savival-
da – ne verslas!“, „Norime būti kai-
miečiais!“, „Okupacijai – ne!“.

	KRBOS pirmininkė Eglė Juozapa-
vičienė informavo, kad per trumpą 
laiką pavyko surinkti beveik 26 tūkst. 
parašų, kuriuos sąjungos atstovai, 
vėliavomis papuoštais automobiliais 
nuvažiavę į Vilnių, įteikė Vidaus rei-
kalų ministrei. 

	„Kai visoje Europoje vyksta de-
centralizacijos procesai, siekiant 

Liepos 1-ąją startavo gestų kalbos 
vertimo paslauga Bendrosios pagal-
bos centre (112). Vilniuje dirbantys 5 
gestų kalbos vertėjai visą parą teiks 
paslaugas visos Lietuvos klausos 
negalią turintiems žmonėms. Taip 
bus užtikrinta pirma pagalba, pritai-
kant specialią programą, leidžian-
čią kurtiesiems paskambinti vaizdo 

ryšiu ir gauti gestų kalbos vertimo 
paslaugą. „Siekėme to daug metų, 
apie šią paslaugą buvo kalbama ir or-
ganizuojamose konferencijose. Šiais 
metais teikiau pasiūlymą formuojant  
2020-ųjų biudžetą, kad būtų tam skir-
ta lėšų. Lėšų neskyrė, bet visgi atkreip-
tas dėmesys ir ši paslauga bus!“ –  
neslepia džiaugsmo R. Popovienė.



	Raminta Popovienė gimė 1970 m. 
gegužės 5 d. Kėdainiuose, vaikystė 
prabėgo Zarasuose. 1988 m. baigė 
Zarasų vidurinę mokyklą.

	1988–1994 m. mokėsi Lietuvos 
muzikos akademijos Klaipėdos menų 
fakultete, kur įgijo muzikos mokyto-
jo-choro dirigento kvalifikaciją.  
1995 m. įgijo 
muzikos eduko-
logijos magistro 
laipsnį.

	1995–1998 m. 
dirbo Lietuvos 
muzikos akade-
mijos Klaipėdos 
fakultete vyr. 
metodininke ir 
Klaipėdos  
S. Dacho vidurinės 
mokyklos muzikos 
mokytoja. 1998–
2000 m. Visagino 
Česlovo Sasnausko 
menų mokyklos 
muzikos mokytoja.

	Nuo 2000-ųjų 
dirbo Kauno rajone. 
Kūrė Kauno rajono 
socialinių paslaugų 
centrą ir jam keletą 
metų vadovavo.

	2011–2012 m. Kauno rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotoja.

	Nuo 2012 m. Seimo narė.

	Sutuoktinis Egidijus (gimė 1970 m.), 
duktė Radvilė (gimė 1992 m.).
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žalių pomidorų džemas
Žalių pomidorų džemą dažniau-
siai ruošiu rugsėji. Kilogramą žalių 
pomidorų smulkiai supjaustyti arba 
susmulkinti smulkintuvu, sumaišyti  
su dviejų išspaustų citrinų sultimis 
ir žievele (žievelę irgi susmulkin-
ti smulkintuvu), 0,5 kg uogienių 
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ATSTovAUJA ne ŽoDŽiAiS, o DARbAiS

Raminta yra politikė, kuri tikrąja to žodžio prasme Sei-
me atsovauja kauno rajono žmonėms. Tai yra Seimo 
narė, gyvenanti mūsų krašto aktualijomis – yra įsigili-

nusi į problemas, susipažinusi su vykdomais ir ketinamais 
vykdyti projektais, žino, kuo gyvena kauno rajonas, kas jam 
svarbu, ko labiausiai reikia. ji – mūsiškė, čia jos namai, todėl 
ir rūpinasi kauno rajonu kaip savo namais. Drąsiai galiu saky-
ti – ji myli ir brangina šį kraštą. 

Raminta kartu su Kauno rajono žmonėmis – ir probleminė-
se situacijose, ir per šventes, ją pamatysi ir su darželinukais, 
moksleiviais, ir su senjorais ar tais, kuriems reikia globos ir pa-

ramos. Jos gilinimasis į kylančius klausimus, nuolatinis dėmesys, nuoširdumas, pagalba – visa tai 
Kauno rajonas jaučia ir vertina. 

Tai politikė, dėl kurios kompetencijos nekyla abejonių. Raminta turi stiprų vertybinį pamatą ir 
jautrią širdį. Ji moka užjausti ir jei tik gali – visada padės žmogui.

Politikų, išrinktų į Seimą Kauno rajone, esu matęs daug. Atsakingai sakau, Raminta Popovienė 
yra ta Seimo narė, kuri per visą ketverių metų kadenciją nepamiršta mūsų rajono, jo reikšmin-
gų datų, bendruomenės renginių, ši politikė atstovauja mūsų rajonui ne žodžiais – ji dėl Kauno 
rajono dirba konkrečius darbus. Raminta Popovienė – politikė, kurios Seime labai reikia mums, 
Kauno rajonui! 

valerijus makūnaS, kauno rajono meras

Į RAMinTĄ GALi KReiPTiS beT KADA

Ramintą pažįstu jau gal 15 metų. kalbėti, kiek ji mums 
padėjo, galėčiau ilgai. Tai nuostabus žmogus, apdo-
vanotas ir auksine širdimi, ir kuklumu.  o kaip Seimo 

narė – labai pareiginga, atsakinga, geranoriška, darbšti, su-
mani. visą laiką jaučiau jos paramą, rūpestį, norą padėti. 

Tai Seimo narė, į kurią gali kreiptis bet kada, bet kokiu klausi-
mu. Turėjau problemų su vaikais – kreipiausi į Ramintą. Reikė-
jo pagalbos dėl projektų – padėjo Raminta. Kai mūsų globos 
namų darbuotoja po insulto tapo neįgali, Raminta Popovienė 
pagelbėjo suruošiant visus popierius, išrūpinant valstybės pa-
ramą. Kreipėmės dėl labai mažų mūsų darbuotojų atlyginimų, 

Raminta išaiškino, kas mums priklauso ir padėjo visą sutvarkyti. 
Ji pas mus į Vilkiją atvažiuoja ne prieš rinkimus, o lanko visą laiką. Kiek ekskursijų ji mums su-

rengė, važiavome ir į Vilnių, ir į Druskininkus, nes vaikai buvo užsiprašę, ji mums net autobusus 
visada parūpina. Mes jai tikrai rūpime. 

vida Rainienė, vilkijos laikinųjų vaikų globos namų direktorė

Ji MūSų nieKADA nePAMiRšTA 

Raminta yra doras, šiltas, dvasingas, labai nuoširdus 
žmogus. Tai mano asmeninė nuomonė, bet aš galiu 
pasakyti ir viso mūsų kolektyvo, vandžiogalos ben-

druomenės nuomonę – tai yra mūsų Raminta, mes kitaip jos 
nevadiname. Turime folkloro ansamblį ir kapelą „griežlė“, 
vaikų šokių kolektyvą „verpetukas“, tai jūs neįsivaizduojat, 
kiek jos dėmesio esame sulaukę. 

Visokių politikų per tuos 30 nepriklausomybės metų matėm, 
dauguma tai ką, atvažiuoja prieš rinkimus, gražiai pakalba ir pa-
miršta. O mūsų Raminta niekada nepamiršta. Ar kokia Vandžio-
galos miestelio, bendruomenės šventė, ar senjorų, neįgaliųjų 

renginys – jau ji pas mus. Apsikabina, prisiglaudžia, visko išklausinėja, siūlosi padėti. Sako – aš 
jūsų pasiilgau, o mes irgi jos visada pasiilgstame, visada laukiame. Kaip tokio žmogaus nelauksi? 

Kai buvo „Griežlės“ sukaktis, atlėkė iš Vilniaus pasveikint. Ekskursiją mums organizavo, važia-
vome pas ją į Seimą. Kai buvo susilaužiusi koją, negalėjo atvykti į „Verpetuko“ jubiliejų, tai pado-
vanojo vaikams kelionę. Mes Ramintą mylime ir tikime, kad ji myli mus. Nuoširdumo nesuvaidinsi, 
čia jau jei žmogui duota, tai duota. 

genutė baRTkevičienė, vandžiogalos folkloro ansamblio „griežlė“ dainininkė 

viSADA ŽMonių PUSėJe

Ramintą dažnai sutinku įvairiuose bendruomenės sam-
būriuose, renginiuose. mane žavi jos pozityvumas, ge-
bėjimas prieiti prie žmogaus, kiekvienam rasti gerą žodį, 

jei reikia – paskatinti, padrąsinti. Ši politikė žino, kuo kvėpuoja 
bendruomenės, ką žmonėms skauda, kokie jų lūkesčiai.

Daug metų atidavusi Kauno rajonui, Raminta tapo tikra šio 
krašto patriote. Pernai, kai Kauno rajoną užsimota išdraskyti, 
Raminta drąsiai stojo ginti žmones: kartu su bendruomenių at-
stovais vyko pas vidaus reikalų ministrę, Seime rinko parašus ir 
inicijavo įstatymų pataisas, užkertančias kelią grobuoniškiems 
teritorijų perdalijimams.

Leonas miLčiuS, kovo 11-osios nepriklausomybės akto signataras

benDRUoMenė RAMinTAi  – veRTybė

Ramintai – pagarba už vertybėmis paremtą požiūrį į 
bendruomenę kaip atstovaujamąjį objektą, už ryžtin-
gus sprendimus ir drąsą prisiimti atsakomybę už jų pa-

sekmes. 
O svarbiausia – už rezultatus, už gebėjimą atstovauti kviečiant 

į diskusiją ir girdint visas nuomones, už realius darbus, nuveiktus 
siekiant žmonių su negalia lygios integracijos į visuomenę, už 
kompetenciją ir nuolatinį rūpestį dirbant socialinėje srityje. 

eglė juozaPavičienė, kauno rajono bendruomeninių  
organizacijų sąjungos pirmininkė

KRiTinėSe SiTUAciJoSe bUvo KARTU

Dirbant LR Seime vienas iš svarbiausių aspektų yra gir-
dėti ir suprasti žmones bei jų interesus. Ramintai Po-
povienei visada svarbiausias yra žmogus, o mes, kau-

no rajono gyventojai, jaučiamės esantys jos dėmesio centre. 
mūsų rūpesčiai visada yra ir jos rūpesčiai, savo džiaugsmais 
mes mielai dalijamės su savo atstovais Seime. 

Ramintos dėmesys ir pagalba, priešinantis Kauno rajono 
prijungimui prie Kauno miesto, buvo mums, rajono bendruo-
menėms, ypač reikalingi. Įsitikinome, kad nesame palikti vie-
ni kritinėse situacijose, turime atidų patarėją ir pagalbininką 
sprendžiant iškilusias problemas.

Laima PiLiPavičienė, užliedžių bendruomenės centro pirmininko pavaduotoja, žurnalistė

SU TAiS, KURieMS ReiKiA PAGALboS

Socialdemokratams yra ir bus svarbūs socialiai pažeidžia-
mų žmonių interesai. Todėl džiaugiuosi, kad LSDP koman-
doje yra Raminta Popovienė, kuri atiduoda visas jėgas 

gindama jaunų šeimų, žmonių su negalia, pensininkų, mažiau 
uždirbančių ar kaip nors diskriminuojamų asmenų teises. Tai 
jos pastangomis Seimas įtvirtino privalomą gestų kalbos var-
tojimą nacionalinėje televizijoje. Raminta siekia, kad valstybė 
užtikrintų paramą jaunoms šeimos ir orias pensijas senjorams. 

Ši politikė niekada nekeitė pažiūrų, veikė sąžiningai ir atsa-
kingai. Atiduodami savo balsą Ramintai Popovienei tikrai ne-
apsiriksite!

vilija bLinkevičiūTė, europos Parlamento narė

nUošiRDUS KURčiųJų Ačiū 

Politika ir sąžiningumas, politika ir skaidrumas, politika 
ir darbas dėl žmonių. Daugelis sakys, tai – neįmanoma! 
Tačiau LR Seimo narė Raminta Popovienė – asmenybė, 

kuri realiu pavyzdžiu įrodo, kad politikoje tikrai gali ir turi 
egzistuoti vertybės, tokios kaip sąžiningumas, skaidrumas, o 
svarbiausia – darbas dėl žmonių! 

ji eina pirmyn dėl mūsų visų – ne tik kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų, pabrėžiu: visų LR piliečių! 

Lietuvos kurčiųjų bendruomenei R. Popovienė padėjo 
steigiant papildomus lietuvių gestų kalbos vertėjų etatus, 
kurie gyvybiškai svarbūs. Įteisino LRT informacijos priena-

mumo didinimo įstatymą kurtiesiems ir akliesiems, suorganizavo ne vieną tarptautinę kon-
ferenciją. 

Tai politikė, kuri neskaičiuoja savo darbo valandų, neretai aukoja asmeninį gyvenimą. 
Mūsų visų įvertinimas – tai nuoširdus ačiū Ramintai. Ir kiekvieno mūsų palaikymas artėjančiuo-

se LR Seimo rinkimuose. Patikėkite, ji to verta. 
kęstutis vaiŠnoRa, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas

RAMinToS RecePTAi

	Šeima: Raminta su vyru Egidijum, dukra Radvile ir žentu Karoliu.

	Mama ir dukra.

MUziKA, SociALiniS 
DARbAS, PoLiTiKA

cukraus, 50 ml vandens. 
Virti nepilną valandą.

apelsinų džemas
Reikės: 
4 kg apelsinų, 
2–3 citrinų, 
1–1,5 kg uogienių 
cukraus (arba dėti 
uogienių tirštiklio).
gaminimas: 

	Apelsinus ir citrinas gerai 
nuplauti, nutarkuoti žie-
veles. Apelsinus ir citrinas 
supjaustyti gabaliukais, 

kad kuo mažiau būtų 
baltų odelių ir sudėti į 

puodą. 

	Įpilti truputį vandens ir virti  
20 min. Įdėti cukraus, tirštiklio, 
žievelių ir virti dar 20 min.
	Supilstyti į stiklainius. Šeštadienio 
pusryčiams su duona, sūriu ir kava.
Skanaus!

1. Spalva?
Balta.

2.gėlė?
Tulpė.

3. Šokis?
Valsas.

4. knyga?
Alessandro  

Baricco „Šilkas“. 

5. Laisvalaikio pra-
leidimo būdas? 

Gamtoje. Sodyboje, 
prie ežero, maudantis, 
vaikštant, keliaujant  
pažintiniais takais, ra-
vint, sodinant gėles. 

6. metų laikas? 
Pavasaris. 

7. komplimentas? 
„Nuostabu!“

8. aprangos stilius?
Klasikinis. 

9. žmogaus būdo 
savybė?

Nuoširdumas. 

10. Posakis? 
Kiek žmoguje 

gerumo, tiek jame  
ir gyvenimo  
(filosofas ir  poetas  
R. W. Emersonas).

RAMinToS MėGSTAMiAUSiųJų  
DešiMTUKAS

be dalykinio kostiumėlio
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Daugiau darbo, galimybių ir teisingumo, 
didesnių atlyginimų ir pensijų. 

Tokios noriu Lietuvos, tokio Kauno rajono: 
gyventi valstybėje, kurioje mažiau sociali-
nės, regioninės ir kitokios nelygybės, kur nėra 
skurdo, nuo visuomenės atskirtų žmonių, kur 
nėra nereikalingų įtampų tarp labiau ir mažiau 
pasiturinčių gyventojų.

Jau daugiau nei 40 metų gyvenu Kauno ra-
jone, nors esu žemaitis, gimęs ir augęs netoli 
Plungės. Čia, Kauno rajone, – mano vaikų ir 
anūkų namai, ir man rūpi, kuo ir kaip gyvena 
pakaunės krašto žmonės. Tik gerai pažinda-
mas savo kraštą galiu efektyviai dirbti Seime 
ir priimti sprendimus, geriausius visiems Lie-
tuvos žmonėms.

Daugiausiai patirties turiu valstybės fi-
nansų srityje. Daugiau kaip dešimtmetį bu-
vau Kauno apskrities mokesčių inspekcijos 
vadovas, dvi kadencijas (1992-1996 m. ir 

2012-2016 m.) dirbau LR Seime, buvau biu-
džeto ir finansų komiteto narys. Esu tikras, 
šiandien viena didžiausių Lietuvos proble-
mų – netinkamai subalansuota mokesčių 
sistema ir didžiulis šešėlis. Būtent dėl jo 
kasmet netenkame bent 3 mlrd. eurų, kurie 
galėtų būti skirti mokytojų, gydytojų, poli-
cijos pareigūnų, ugniagesių atlyginimams, 
pensijoms ir kt. 

Dirbamas Seime buvau vienas efekty-
viausių Seimo narių. Dauguma mano pateik-
tų įstatymų pakeitimų buvo priimti. Daug 
metų dirbu Kauno rajono savivaldybės 
taryboje, buvau jos administracijos direk-
torius, šiuo metu esu mero pavaduotojas. 
Turiu patirties ir žinių, esu atsakingas ir at-
kaklus siekdamas tikslų, dirbu neskaičiuo-
damas valandų.

 Seime teiksiu teisės aktų projektus ir 
balsuosiu už socialinės atskirties, skurdo 
mažinimą, atlyginimų ir pensijų didinimą; su-
balansuotą mokesčių sistemą ir šešėlio ma-
žinimą; stabilų ekonomikos augimą, Lietuvos 
ūkio konkurencingumo didinimą; investicijų 
didinimą, darbo vietų kūrimą ir regioninės 
atskirties mažinimą; pagalbą jaunoms šei-
moms mokantis, auginant vaikus, įsigyjant 
būstą.

Viskas yra įmanoma. Tikiu Kauno rajonu ir 
jo galimybėmis. Tikiu Lietuva ir jos žmonėmis.

aš – Paulius Visockas. Mokytojas, trijų du-
krų tėtis ir Kauno rajono patriotas. Šiame 

krašte gyvenu 30 metų – tai mano protėvių 
žemė, daugiau kaip 20 iš jų dirbu Kauno rajono 
žmonėms. 

1997 m. tapau Akademijos Ugnės Karvelis 
gimnazijos mokytoju, 2015 m. buvau išrinktas 
į Kauno rajono savivaldybės tarybą, o 2017 m. 
buvau paskirtas Kauno rajono savivaldybės 
mero pavaduotoju. Mokytojo ir savivaldos 
politiko patirtis man leido pažinti nuostabius 
šio krašto žmones. Girdžiu ir džiaugsmus, ir 
problemas, žinau gyventojų lūkesčius ir nusi-
vylimus. 

Esu įsitikinęs, viena didžiausių mūsų šalies 
problemų – socialinė atskirtis ir nevienodai 
teisinga Lietuva. Būtent dėl to vis daugiau 
žmonių susipakuoja savo gyvenimus į laga-

minus ir išskrenda iš Lietuvos be bilieto atgal. 
Būtent dėl to skursta smulkusis verslas, tuštėja 
mokyklos, vis daugiau lėšų reikia skirti sociali-
nėms išmokoms. 

Gimiau paprastoje šeimoje ir viską savo gy-
venime pasiekiau pats. Man nepadėjo įtakingi 
ar turtingi tėvai, puikiai žinau, kaip nelengva eiti 
savo tikslų ir svajonių link, kai šalia yra „gimusių 
su marškinėliais“.

Bet esu tikras: mūsų žmonės darbštūs, sąži-
ningi ir nori gyventi oriai. Mes norime dirbti ir 
užsidirbti, norime būti vertinami ir jaustis rei-
kalingi. Norime tikėti ir pasitikėti savo šalimi. 
Norime žinoti, kad visi esame vienodai vertingi 
savo šalies piliečiai.

Todėl kartu su Lietuvos socialdemokratų 
partija kandidatuoju į Seimą. Manau, kad daug 
Seimo senbuvių turbūt jau pamiršo, kuo gyve-
na tikroji Lietuva, todėl noriu priminti – reikia 
visai nedaug, tiesiog atsigręžti į PAPRASTĄ 
ŽMOGŲ. Keisti įstatymus taip, kad visi turė-
tų vienodas galimybes: mokytis, dirbti, siekti 
savo svajonių.

Esu sportininkas. Turiu daug valios, ryžto ir 
galiu užsispyrusiai siekti savo tikslo, net jei la-
bai sunku. Nenuleisiu rankų ir nepasiduosiu, 
nes mūsų vaikai ir anūkai nusipelnė Lietuvos, 
kurioje gera visiems.

gerbiami Kauno rajono žmonės, mano kraštiečiai, 

2020 m. spalio 11 d. – Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai.  Būkime ak-
tyvūs, būkime pilietiški, neleiskime, kad kažkas už mus nulemtų Lietu-
vos ir Kauno rajono ateitį.

Lietuva prasideda nuo namų, nuo mūsų kiemo, gatvės, kaimynų, ben-
druomenės. Leiskite pristatyti keturis mano bičiulius, Lietuvos social-
demokratų kandidatus Seimo rinkimuose iš Kauno rajono. Tai žmonės, 
kurie rūpestį mūsų rajonu kasdien įrodo savo darbais. Tai – Kauno rajo-
no komanda.

Kad Seime būtų atstovaujama mūsų krašto interesams, nuoširdžiai 
kviečiu  Seimo rinkimuose palaikyti Kauno rajono komandą!

Raminta PoPovienė

Pagarba žmogaus teisėms, lygios galimy-
bės, visuomenę telkiantis solidarumas 

ir – socialinis teisingumas. Tokias pamatines 
vertybes puoselėja Lietuvos socialdemokra-
tai, todėl aš – kartu su jais. 

Socialdemokratai atstovauja tiems, kurie gy-
vena iš savo darbo. Žinau, ką tai reiškia, nes dar-
bo, neretai sunkaus, fizinio, skonį pažįstu nuo 
vaikystės. Mano delnai kieti. Jie užgrūdinti, nes 
laikė ir kauptuką, ir kastuvą, ir kibiro rankeną. 

Gyvenimas išmokė ir kitų dalykų, kuriems 
triūso, tik jau nebe fizinio, taip pat reikėjo daug. 
Gebėjimas sistemiškai mąstyti, analizuoti vi-
suomenei aktualius klausimus ir pasiekti ge-
riausią sprendimą esamuoju laikotarpiu – tai, 
ko išmokau kaupdama teorines žinias ir taiky-
dama jas praktikoje, padėjo dirbant valstybės 
ir savivaldybių valdymo, verslo ir ekonomikos 

srityse. Esu iniciatyvi, organizuota ir visuomet 
atsakau už savo sprendimus. 

Buvau LR Seimo narė, Kauno rajono savi-
valdybės mero patarėja ekonominės plėtros, 
verslo ir investicijų klausimais, dabar – Kauno 
rajono savivaldybės tarybos narė, Ūkio ir dar-
nios plėtros komiteto pirmininkė, Keleivinio 
kelių transporto organizavimo ir kontrolės 
komisijos pirmininko pavaduotoja.

Būdama Seimo nare pateikiau daugiau kaip 
200 pataisų, pasiūlymų ir paklausimų Vyriau-
sybei. Mano iniciatyvos – grąžinti nusavintas 
pensijas dirbantiems pensininkams, parengti 
Baudžiamojo Kodekso pataisas, padedan-
čias ginti smurtą šeimoje patyrusius asmenis, 
kartu su kolega Seimo nariu pasiekėme, kad 
būtų padidintos laidojimo pašalpos,  inicija-
vau Triukšmo valdymo įstatymo pataisas –  
uždrausta triukšmauti nuo 18 val. Iki 6 val., pa-
didintos baudos kaimynams trukdantiems 
triukšmadariams. Inicijavau įstatymo pataisas 
dėl valstybės paramos modernizuoti daugia-
bučiams. Buvau viena tiesioginių merų rinkimų 
iniciatorė ir darbo grupės Seime pirmininkė. 

Kandidatuoju į Seimą tam, kad prisidėčiau 
prie modernios konkurencingos Lietuvos 
ekonomikos augimo, gyventojų užimtumo ir 
nedarbo problemų sprendimo.

baigiau Lietuvos žemės ūkio universite-
tą, įgijau ekonomikos bakalauro laipsnį. 

Studijas tęsiau Vilniaus universitete, kur įgi-
jau verslo administravimo magistro laipsnį. 

Aktyviai dalyvavau studentų savivaldo-
je, tai padėjo atrasti save ir suprasti, kad 
geriausiai jaučiuosi dirbdamas žmonėms. 
Todėl pasirinkau darbą savivaldoje, nes čia 
tiesiogiai galiu prisidėti prie žmonių gerovės 
kūrimo.

Kauno rajono savivaldybėje pradėjau 
dirbti Ekonomikos skyriaus vyriausiuoju 
specialistu, vėliau laimėjau konkursą eiti 
Karmėlavos seniūno pareigas. Dirbant to-
kiose pareigose, neišvengiamai susiduri su 
gyventojų socialinės atskirties problemo-

mis. Tai leido suvokti, koks esu turtingas, tu-
rėdamas darbą, namus,  išsilavinimą, ir kad 
savo veiklą, įgytas žinias galiu kreipti ten, kur 
galiu būti naudingiausias žmonėms. 

Seniūno darbas turėjo didžiulės įtakos 
mano savimonei ir požiūriui, todėl esu už at-
sakingą politiką, kuri visiškai sutapo su Lie-
tuvos socialdemokratų partijos vertybėmis. 

2015 metais buvau paskirtas Kauno rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotoju, o 2019-aisiais Kauno rajono 
savivaldybės administracijos direktoriumi. 

Nuėjęs kelią nuo specialisto iki vadovo, 
užaugau kaip asmenybė ir įgijau kompeten-
cijų, kurios būtinos ir reikalingos dirbant sa-
vivaldybės ir valstybės valdymo srityje. 

Šiandien Seime priimami sprendimai skal-
do visuomenės grupes ir vykdo socialiai 
neatsakingą politiką. Esu jaunos kartos po-
litikas, tikiu, kad viskas priklauso nuo MŪSŲ 
pačių, todėl apsisprendžiau Lietuvos soci-
aldemokratų partijos sąrašuose kandida-
tuoti į Lietuvos Respublikos Seimą. 

Tikiu, kad sukaupta patirtis savivaldoje ir 
jaunatviškas maksimalizmas leis siekti išsi-
keltų tikslų.

vioLeTA boReiKienė: DiRbSiU JūSų GeRovei AnTAnAS neSTecKiS: viSKAS yRA ĮMAnoMA!

PAULiUS viSocKAS: ATSiGRęŽTi Į PAPRASTĄ ŽMoGų

šARūnAS šUKevičiUS: DRAUGe MeS – 12 MeTų

RinKiMe TUoS, KURie 
DiRbS MūSų KRAšTUi!
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