
Per pastaruosius dešimt metų 
mes pasidarėme tvirta parlamen-
tinė partija, kuri išlaiko pastovius 
reitingus, nes čia susikaupė didelė 
jėga ir potencialas. Galima pasi-

džiaugti, jog mūsų partijos nariai 
yra inteligentijos dalis.

Partija turi perspektyvą, nors, 
žinoma, pasitaiko įvairių kliūčių, 
mes jų neišvengsime. Valdančia-

jai partijai sudėtinga vadovauti 
ilgą laikotarpį. Galime pasigirti, 
jog valdžioje išbuvome aštuonetą 
metų, neturėdami absoliučios dau-
gumos Seime. Ši pozicija reikalavo 
labai daug diplomatijos ir tam tikro 
išradingumo. Manau, kad laikotar-
pis, kai mes buvome valdžioje, nuo 
nepriklausomybės atgavimo Lie-
tuvai buvo produktyviausias. Tuo 
metu buvo stabili ekonomika, sta-
bilūs augimo tempai. Kilo žmonių 
atlyginimai, pensijos. Mes – kaip 
jauna valstybė – išgyvenome tuos 
pačius sunkumus kaip ir senosios. 
Galime pasidžiaugti, kad iš to pa-
vyko pasimokyti.

Kalbant apie dabartinę Lietuvos 
finansinę, ekonominę ir socialinę 
situaciją, mes ne daug kuo skiria-
mės nuo kitų valstybių. Totalinė 
finansinė, bankų krizė jau daro 
įtaką Lietuvai. Labai sudėtingas 
laikotarpis verslui, brangu imti 
kreditus. Labai smarkiai sumažėjo 

vartojimas ir pas mus, ir užsienyje. 
Netikėjau, kad taip staiga Lietuvoje 
įsigalės nedarbas, per porą mėnesių 
bedarbiais tapo šimtai tūkstančių 
žmonių. Viskas priklauso ne nuo 
popierių, kuriuos pasirašė Seimas, 
o nuo mokėjimo dirbti. Mano nuo-
mone, dabartinei Vyriausybei reikia 
labai daug mokytis, tačiau mokytis 
kitoje vietoje, ne Vyriausybėje.

Socialdemokratai visuomet pri-
valo būti sąmoninga partija, matyti 
valstybės interesus, pasiekimus ir 
trūkumus. Tiek frakcija, tiek visa 
partija privalo maksimaliai daly-
vauti, ieškant būdų, kaip išeiti iš to-
kios padėties. Būtinas rimtas darbas 
su bankais, dėmesys verslininkams. 
Anksčiau labai stipri buvo sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerija 
bei “Sodros” vadovybė. Šios insti-
tucijos savo darbą dirbo labai kvali-
fikuotai. Negalima mažinti dėmesio 
šiai sričiai.

Valdant socialdemokratams visų 

pagrindinių makroekonominių rodi-
klių dinamika buvo normali, tačiau 
2008-ieji metai buvo suplanuoti la-
bai optimistiškai. Kaltę reikia prisi-
imti ir Vyriausybei, ir “Sodrai”. 

Nematau formos, kuria galėčiau 
grįžti į aktyvią politiką. Aš savo 
darbą baigiau. Niekada neatsisa-
kau padėti partijai, bet yra temų, 
kuriomis aš turiu savo nuomonę ir 
ją įrodinėju. Visam suvažiavimui ir 
visiems delegatams linkiu būti atvi-
rais ir principingais. Nebūkite per 
daug delikatūs vienas kito atžvilgiu 
diskusijų metu ir renkant atskiras 
institucijas. Reikia kelių kandidatų 
ir slapto balsavimo. Reikia kalbė-
ti atvirai, kad pusė minčių nebūtų 
neišsakyta. Mūsų partiečiai privalo 
būti drąsūs. Neturime varžytis vie-
nas kito, nes čia yra bendraminčių 
būrys. Stenkimės, kad tas būrys 
būtų didelis, kvalifikuotas ir gar-
bingas, kad ateityje būtų naudingas 
visai valstybei.

Gediminas Kirkilas,
LSDP pirmininkas

Šiandien imame į rankas ir skai-
tome pirmąjį naują “Socialdemokra-
tų balso” numerį, kuris pakeis ilgus 
metus ėjusį, mums rinkimuose ir 
partijos gyvenime talkinusį “Mūsų 
balsą”. Tokį sprendimą priėmė 
LSDP Prezidiumas, siekdamas atsi-
naujinimo mūsų partijoje, 
jos informacinėje veikloje, 
kas šiuo metu, mano nuo-
mone, yra ypač svarbu. 

Labai tikiuosi, jog dau-
gelis mes tapsime “Soci-
aldemokratų balso” auto-
riais, atvirai ginčysimės, 
kritikuosim, pasakosim 
apie mūsų partijos gyvenimą, jos 
vertybes, mūsų žmones, socialinius 
partnerius, apie Lietuvos problemas. 
Lauksime nuomonių, kūrybos, ap-
mąstymų iš kiekvieno mūsų skyriaus 
ar grupės, iš kiekvieno miesto ar kai-
mo. Taip pat ir apie patį “Socialde-
mokratų balsą” – koks jis turėtų būti 
formos, o ypač turinio atžvilgiu.

Šiuo metu partijoje vyksta atas-
kaitinė rinkiminė kampanija. Ren-
kame skyrių pirmininkus, tarybas, 
komisijas, siūlome kandidatus į 
naująją partijos vadovybę, Prezi-
dento ir Europos Parlamento rinki-
mus. Džiaugiuosi, kad šis procesas 
mūsų partijoje vyksta atvirai, lais-
vai, demokratiškai. Nedominuoja 
kokia nors viena nuomonė, niekas 
nenurodinėja, ką reikia rinkti ar 
nerinkti. Nemaža kritikos išsakyta 
ir mano atžvilgiu, už ją esu dėkingas 
bičiuliams, tačiau norėčiau išsakyti 
ir savo nuomonę.

Prieš beveik dvejus metus, jau bū-
damas keturioliktosios Vyriausybės 
vadovu, jūsų dėka tapau ir Lietuvos 

socialdemokratų partijos pirminin-
ku. Tai didžiulė atsakomybė ir garbė 
man, gimusiam didelėje septynių 
vaikų, mokytojos ir inžinieriaus šei-
moje po karo. Visuomet galvojau, 
jog esu socialdemokratas pagal 
socialinę kilmę, suprantu ką reiš-
kia būti socialiai remtinu, matau 
kaip lig šiol gyvena mano keturios 

seserys ir du broliai. Apie socialde-
mokratiją pirmą kartą išgirdau dar 
vaikystėje iš savo senelio Florijo-
no, dirbusio Kaune geležinkeliečiu, 
dalyvavusio “gelžkeliečių”, kaip jis 
pats save vadino, kuopelės veikloje. 
Visas mano kaip politiko ir žmo-
gaus kelias susietas su mūsų partija, 
Lietuvos socialdemokratija – nuo 
LKP atsiskyrimo nuo Maskvos dar 
1989 metais iki LDDP ir LSDP susi-
jungimo 2000-aisiais. Tai, mano po-
žiūriu, buvo vienas reikšmingiausių 
politinių įvykių šiuolaikinėje šalies 
(o gal ir Rytų Vidurio Europos po-
litikos) istorijoje. Ir dabar, ir ateityje 
tikiuosi prie partijos politikos, idėjų, 
diskusijų su oponentais prisidėti vi-

somis išgalėmis, nes tikiu 
socialdemokratija ir jos 
būtinumu Lietuvai. 

Dvejus su puse metų 
dirbusi (nors niekas tuo, 
kaip prisimename, neti-
kėjo) keturioliktoji ma-
žumos Vyriausybė padarė 
Lietuvai, mano nuomone,  

tikrai nemažai, nors, suprantama, 
neišvengė klaidų, ne viską galėjo 
ir padaryti. Mes neįvedėme pro-
gresinių arba socialiai teisingesnių 
mokesčių, nes buvome ne tik ma-
žumos, bet dar ir keturių partijų 
koalicinė Vyriausybė. Progresinių 
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SOCIALDEMOKRATAI – 
LIETUVOS VILTIS

Mieli bičiuliai,
valdančiosios daugumos ir Vyriausybės neveiksnumas pa-

skatino mus – socialdemokratus – imtis priemonių, kad kartu 
išbristume iš ekonominės duobės, iš dabar susidariusios situa-
cijos Lietuvoje.

Valdantieji nesiekė ieškoti dialogo su visuomene, nesistengė 
išgirsti nei verslininkų, nei menininkų, nei ūkininkų, nei pen-
sininkų, nei studentų, nei neįgaliųjų, nei jaunų tėvų, kurie dar 
gelbsti demografinę šalies padėtį. Buldozerinė mokesčių refor-
ma, per naktį priimti įstatymai, neatsižvelgiant į tai, jog našta 
gula ant pažeidžiamiausiųjų, jau tapo simboliniu valdžios spjū-
viu tautai į veidą. Išrinktaisiais visuomenė nusivylusi – tai įro-
dė sausio 16-osios mitingas, virtęs riaušėmis. Socialdemokra-
tų frakcija parengė alternatyviąją Vyriausybės programą, 
kurioje pateikė pasiūlymus, galinčius tapti Lietuvos gyven-
tojų viltimi. Visą programos variantą galima rasti internete 
adresu: www.padekvalstybei.lt.

1. Per septynerius socialdemokratų 
vadovaujamų vyriausybių metus 
nuo 2001 metų daugiau kaip 40 
proc. išaugo šalies bendrasis vidaus 
produktas, nuolat kilo atlyginimai, 
pensijos, augo socialinės išmokos. 
Kasmet buvo skiriama vis daugiau 
lėšų švietimui ir mokslui, padvi-
gubėjo studentų skaičius. Augo 
žmonių pasitikėjimas savo valsty-
be. Sparčios ekonominės plėtros 
sąlygomis pragyvenimo lygis kilo. 
Pripažįstame, kad mums nepavyko 
sumažinti socialinės atskirties.

2. Mūsų spartų ekonomikos augimą 
sustabdė 2008 metais prasidėjusi 
pasaulinė laisvosios rinkos finansų 
krizė, kurią sukėlė neoliberalizmas 
ir dereguliavimas, Amerikos ir kitų 
šalių bankininkų ir biržos maklerių 
godumas. Ekonomikos augimas su-
lėtėjo, daugelyje šalių jis sustojo, o 
kai kur jau stebimos ekonomikos 
lėtėjimo (recesijos) tendencijos. Dar 
2007 metais mes numatėme, kad 
ekonomikos augimas lėtės, todėl 

Lietuvos socialdemokratų partijos  
alternatyviosios programos santrauka

LSDP Pirmininkas Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas: 
“Aš džiaugiuosi Lietuvos socialdemokratų partija, nes ji turi didelį patyrimą”

P r o j e k t a s

Nukelta 2, 3 p.Nukelta 2 p.

Ne studijų krepšeliai ar rektorių rinkimo 
sistema yra svarbiausia mūsų aukštojo 
mokslo problema, kaip galvoja mūsų 
dešinieji, o realios investicijos į mokslinę 
kūrybą,  ryšys su pramone, verslu.

LSDP Pirmininkas, Prezidentas, A.M. Brazauskas mano, jog stipriausia partijos sritis – 
socialiniai reikalai. 
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tos apsaugos sistema, sauganti didžiausią vertybę 
– žmogų, yra atsakingos valstybės požymis;

- Gyvenimo kaime modernizavimas ir geresnių 
žemdirbių darbo sąlygų sudarymas yra svarbios 
valstybės užduotys.

11. Neatidėliotini darbai, taisant dešiniųjų klaidas

- Pirmiausia užtikrinti socialines garantijas mažiau-
sias pajamas gaunantiems, o ne padidinta mokes-
čių našta siekti mažinti biudžeto deficitą;

- Vyriausybei sudaryti sąlygas verslui skolintis lėšų 
rinkoje (taupymo lakštai ir pan.); 

- Investuoti į infrastruktūros projektus: kelius, gele-
žinkelius, energetikos objektus;

- Spartinti namų renovaciją, gyvenamojo būsto mo-
dernizavimą, statyti socialinį būstą, aktyviau de-
rantis su Europos Komisija dėl papildomų lėšų;

- Sugrąžinti panaikintas lengvatas smulkiam ir vi-
dutiniam verslui;

- Peržiūrėti mokesčius ūkininkams, neapmokestinti 
pensijų, socialinių išmokų;

- Grąžinti PVM lengvatinį tarifą vaistams, knygoms, 
laikraščiams ir kitiems periodiniams leidiniams, 
kai kuriems maisto produktams, šildymui bei ke-
leivių vežimo paslaugoms savivaldybių nustatytais 
maršrutais,

- Sumažinti kuro akcizą, kad kuro kainos nebūtų 
aukštesnės negu kaimyninėse šalyse;

- Peržiūrėti akcizus stipriesiems alkoholiniams gėri-
mams ir alui, siekiant jų  proporcingo apmokesti-
nimo;

- Neįvesti kasos aparatų turgavietėse ūkininkams, 
asmenims, dirbantiems su verslo liudijimais;

- Įvesti skirtingą nekilnojamojo turto mokestį fizi-
niams asmenims priklausomai nuo turto vertės, 
jo paskirties ir  taikyti neapmokestinamojo turto 
dydį. Numatyti prabangiam turtui aukštesnius 
mokesčio tarifus;

- Kuo greičiau, remiantis ES šalių patirtimi, įvesti 
gyventojų pajamų progresinių mokesčių tarifų 

sistemą;
- Skatinti ekonomikos atsigavimą panaudojant 

Europos struktūrinių fondų, Europos rekons-
trukcijos ir plėtros banko lėšas;

- Kovoti su monopolijų diktatu, nesąžininga kon-
kurencija, dirbtiniais bankrotais;

- Vykdyti aktyvią užimtumo politiką, kad kiekvie-
nas norintis ir galintis dirbti mūsų šalies žmogus 
galėtų įgyti reikalingus gebėjimus ir rastų kur 
juos pritaikyti, o gyventojų ekonominis aktyvu-
mas didėtų;

- Gerinti aukštojo mokslo prieinamumą, padidin-
ti lėšų skyrimą švietimui ir mokslui, padidinus 
bendrojo vidaus produktų perskirstymą per na-
cionalinį biudžetą bent 1 proc. punktu ir atsisa-
kyti „studento krepšelio“;

- Nestabdyti mokslo ir technologijų slėnių plėtros. 
Aktyvi inovacinė veikla kuria naujas technolo-
gijas ir aukštųjų technologijų produktus, didina 
šalies konkurencingumą;

- Atsisakyti politizuotos ir brangiai kainuojančios 
valstybės valdymo pertvarkos ir realiai sumažin-
ti valdymo išlaidas;

- Nauji įstatymai turi būti priimti tik gerai ap-
svarsčius, išdiskutavus ir nuolat palaikant akty-
vų dialogą su visuomene ir išsaugant  socialinę 
partnerystę;

- Garantuoti žiniasklaidos priemonių nepriklauso-
mumą, atsisakyti siekių riboti žiniasklaidos teises 
ir jų laisvę nušviesti politinius įvykius;

- Gerinti santykius su Rytų kaimynėmis, sudarant 
geresnes sąlygas mūsų šalies produkcijos ekspor-
tui, bendradarbiavimui energetikos srityje.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirmininkas

LR Seimo opozicijos lyderis
   Gediminas Kirkilas

mokesčių idėjos nepalaikė net vals-
tiečiai liaudininkai, o ką jau kalbėti 
apie liberalus arba opozicinę dau-
gumą turėjusius konservatorius. Tai 
nereiškia, jog mes neturime siekti ir 
toliau. Priešingai – siekime, ieško-
kime politinių partnerių, įtikinkime 
visuomenę, kad mus remtų dar ak-
tyviau.

Tačiau svarbiausia yra tai, jog 
mums pavyko iš esmės įvykdyti 
visą savo keturioliktosios Vyriau-
sybės programą ir tesėti pagrin-
dinius pažadus socialinėje srityje. 
Pavyzdžiui, pensijų didinimo - mes 
juos net viršijome,  kaip ir atlygi-
nimo vidurkio. Mes sugrąžinome 
ilgai įvairių vyriausybių žadėtus in-
dėlius, įvedėme nemokamą maitini-
mą visiems pradinių klasių mokslei-
viams, išsprendėme iš esmės našlių 
pensijų, šeimų auginančių vaikus ir 
daugelį kitų problemų. Ženkliai pa-
didinome atlyginimus mokytojams, 
švietimo, kultūros, socialiniams dar-
buotojams, policijos pareigūnams ir 
t.t. Mes išsaugojome aukštus šalies 
ūkio ir ekonomikos augimo tempus, 
kuriuos pasiekė dar dvyliktoji ir try-
liktoji Algirdo Brazausko vadovau-
jamos vyriausybės. Mes sėkmingai, 
nors tai nebuvo lengva, atvedėme 
Lietuvą į Šengeną, priėmėme es-
minius energetikos ateitį nulem-
siančius sprendimus. Sukūrėme 
net penkis Mokslo, studijų ir verslo 
slėnius Klaipėdoje, Kaune, Vilniu-
je, į kuriuos bus investuota dešim-
tadalis Europos Sąjungos para-
mos, kur dirbs ir kurs mūsų šalies 
gabiausi mokslininkai  – o tai ir 
yra tikrasis ir realus žingsnis ino-
vacijų, mokslo, pramonės vysty-
mo ir pažangos keliu. Ne studijų 
krepšeliai ar rektorių rinkimo 
sistema yra svarbiausia, mūsų 
problema aukštojo mokslo kaip 
galvoja mūsų dešinieji, o realios 
investicijos į mokslinę kūrybą,  
ryšys su pramone, verslu. Mes 
taip pat daugiausia investavome į 
Lietuvos infrastruktūrą, kultūrą, 
sportą per visą atkurtos Nepriklau-
somybės laikotarpį. 

Tačiau man asmeniškai, ir, gal-
voju, visiems keturioliktosios Vy-
riausybės nariams – socialdemo-
kratams, ( pasinaudoju proga – ačiū 
jiems visiems už darbą šioje unika-
lioje mažumos Vyriausybėje) labai 
svarbi štai tokia žmonių nuomonė 
– beje, tokių laiškų gauname nema-
žai, o  rašo Bernadeta Klisevičiūtė ir 
Birutė Žaliukaitė iš Vilniaus: “Nuo-
širdžiai Jums dėkojame. Jūs per tokį 
trumpą premjeravimo laiką spėjote 
labai plačiai apžvelgti visus Lietu-
vos gyventojų sluoksnius ir labai 
palengvinti gyvenimą neturtingie-
siems: pensininkams labai padidėjo 
pensijos, pašalpos ir išmokos; paga-
liau grąžinti žmonėms indėliai; o už 
tai valdantieji – turtingieji – puolė 
Jus kaltinti, neva, ekonominė krizė 
iškilo per tai”.  

Štai čia yra šių dienų diskusi-
jų esmė, kurios kartais, tenka pri-
pažinti, nesupranta net kai kurie 
mūsų bičiuliai, išsigandę dešiniųjų 

kaltinimų dėl Lietuvą, kaip ir Eu-
ropą, ištikusios krizės. Kurią, beje, 
naujoji valdančioji koalicija savo 
“antikriziniu planu” tik dar pagili-
no, jei nepasakyti, kad paankstino, 
nes Lietuvos ūkis augo dar ir pernai 
daugiau nei trimis procentais. Pa-
miršę paprastus žmones, darbo vie-
tas, demonstruodami visišką nejaut-
rą, nekompetenciją ir neišmanymą, 
jie, kaip sakiau, tik pablogino šalies 
ekonominę situaciją ir, mano nuo-
mone, šiuo metu visiškai nežino, 
ką iš tiesų tokioje situacijoje reikė-
tų daryti. Išskyrus tiesiog nesveiką 
norą į visus postus skirti savo parti-
nius, kaip pamatėme, nelabai kom-
petentingus veikėjus.  

Jei galėtum grįžti atgal, manęs 
dažnai klausia bičiuliai, ar dary-
tumei taip pat, ar taip pat keltumei 
pensijas ir atlyginimus, ar iš tiesų 
reikėjo kaupti kažkokias atsargas ar 
rezervus prieš galimas krizes?  Esu 
tikras, kad darėme teisingai, nes 
žmonės gyvena šiandien, o ne vakar 
ar rytoj. Neabejoju, jog tokius “re-
zervus” tuoj pat išsidalintų komer-
ciniai bankai, kurie patys ir yra kal-
čiausi dėl pasaulinės finansų krizės.

Žvelgiant plačiau, krizę sukėlė 
nežabotas bankininkų godumas, 
o iš esmės neoliberalizmas, de-
reguliavimo arba, kitaip sakant, 
bankų bei finansinių institucijų 
nekontroliavimo politika. Apie tai 
kalbėta ir diskutuota Europos  socia-
listų Taryboje Madride, kuri patvir-
tino Manifestą Europos Parlamento 
rinkimams pavadinimu “Svarbiau-
sia – žmogus”. Manifestas tapo ir 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
programos Europos Parlamen-
to rinkimams pagrindu. Citata iš 
mūsų programos projekto, kurią tu-
rės patvirtinti LSDP suvažiavimas 
kovo septintą dieną: “Svarbiausia 
– žmogus. Ne bankai, ne akcijos, 
ne įmonės, ne jų pelnas. Žmogus. 
Tai – svarbiausia vertybė. Europos 
socialistai yra pasirengę kartu im-
tis aktyvių veiksmų, kad krizė būtų 
įveikta, o jos įveikimo našta nebū-
tų perkelta ant mažai pasiturinčių 
žmonių pečių”. Ką, deja, šiuo metu 
kaip tik ir daro  A.Kubiliaus deši-
niųjų Vyriausybė...

Todėl visai Europai socialistų 
pergalė Europos Parlamento rinki-
muose yra vienintelė viltis, kad bus 
pakeista į krizę  atvedusi dešiniųjų 
konservatorių ir liberalų politika. 
Kaip ir Lietuvos socialdemokra-
tų pergalė šalies Prezidento ir 
Europos Parlamento rinkimuose 
yra, esu tikras, vienintelė viltis 
Lietuvai. Aš tuo tvirtai tikiu, nes 
dauguma mūsų partijų tiesiog netu-
ri potencialo, kitoms neleidžia veik-
ti “dešinumo akiniai”,  “nepake-
liamas, perfrazuojant M.Kunderą, 
laisvos rinkos žavesys”... 

Bet tik tuo atveju mes galime lai-
mėti,  jeigu susitelksime, dirbsime 
vieningai, veiksime kartu, nebijosi-
me ginti vienas kitą, būsime, kaip 
mums priklauso, socialdemokratiš-
kai solidarūs, nedviprasmiškai rem-
simės europinėmis ir mūsų pačių, 
dar Stepono Kairio deklaruotomis 
vertybėmis.

SOCIALDEMOKRATAI – 
LIETUVOS VILTIS

Seime buvo priimtas Fiskalinės drausmės įstatymas, 
kuris turėjo riboti biudžeto išlaidas. Deja, būdami 
mažumos koalicija, negalėjome atmesti populistinių 
siūlymų, kuriuos priėmus buvo nepagrįstai padidinti 
valstybės įsipareigojimai. Siūlėme priešlaikinius rin-
kimus, bet juos atmetė opozicinė dauguma. Šiuo metu 
populistiniai siūlymai bumerangu sugrįžo dabartinei 
valdžiai.

3. Atėję į valdžią dešinieji viskuo kaltina tik Lietu-
vos socialdemokratų partiją ir taip dangsto savo ne-
pasirengimą valdyti valstybę. Po 2008 metų rinkimų 
suformuota dešinioji koalicija, pamiršusi savo rinki-
mų pažadus, prisidengdama pasaulyje prasidėjusia 
ekonomine krize, panikuodama pati ir gąsdindama ja 
visus Lietuvos žmones, pasirinko žalingą kursą, nu-
kreiptą į Lietuvos žmonių nuskurdinimą, verslo sąly-
gų apsunkinimą. 

4. Lietuva yra pasaulio ekonomikos dalis,  todėl eko-
nominių sunkumų neišvengsime. Su jais Europos šalių 
vyriausybės tvarkosi priešingai, nei Lietuvos dešinie-
ji. Šalys imasi priemonių apsaugoti žmonių sociali-
nes garantijas ir darbo vietas, gaivinti ekonomiką, 
investuoja į darbo vietų kūrimą, infrastruktūrą, 
mokymą, perkvalifikavimą, lengvina verslo plė-
tros sąlygas, o mokesčių naštą proporcingai per-
kelia turtingesniems gyventojų sluoksniams. Tuo 
tarpu Lietuvos dešinieji karpo socialines garantijas 
ir įveda naujus nepagrįstus mokesčius, apsunkinan-
čius smulkaus ir vidutinio verslo sąlygas bei paprastų 
žmonių gyvenimą. Tokie veiksmai ne skatina ekono-
miką, o, priešingai, stabdo ją. Už susidariusią padėtį 
atsakingi nevykdantys savo rinkiminių pažadų de-
šinieji. Būtent šie jų veiksmai įžiebė gyventojų ne-
pasitenkinimą, išprovokavo visuomenės konfliktą 
ir pagilino ekonomikos ir socialines problemas. 

5. Pradėta aukštojo mokslo reforma siekia įtvirtinti 
„laukinės“ rinkos principus.  Diegiami tik besivystan-
čioms šalims būdingi finansavimo modeliai. Neturtin-
gam jaunimui aukštasis mokslas taps beveik nepriei-
namu.Dėl to jau šiais metais daug studentų aukštosiose 
mokyklose galės studijuoti tik savo lėšomis.

6. Po taip vadinamomis valdymo „reformomis“ slypi 
kiti kėslai: ministerijose vykdomas kadrių „valymas“, 
savų rėmėjų įdarbinimas, pataikavimas kai kuriems 
dešiniuosius rėmusiems verslininkams. Dėl to išaugo 
valstybės valdymo išlaidos. Nesurenkamas pačių su-
planuotas ir padidinta mokesčių našta pagrįstas biu-
džetas.

7. Tokiomis sąlygomis valdantieji, imdami pavyzdį 
iš buvusios mažumos vyriausybės, turėtų tartis su 
visuomene, diskutuoti su įvairiais socialiniais partne-
riais, gyventojais. Deja, dešinieji išsiskiria aroganci-
ja, baime kalbėtis su žmonėmis. Vienintelis dešiniųjų 
pasiteisinimas: už kylantį žmonių nepasitenkinimą 
atsakingi yra užsienio priešai, dabartinė opozicija ir 
žiniasklaida. 

8. Dūžtančių Seimo langų skambesys dešiniuosius 
privertė pripažinti savo garsiai išreklamuoto “anti-
krizinio plano” žlugimą. Apie tai ne kartą perspėjo 
Lietuvos socialdemokratai. Demokratinėse valsty-
bėse tai reikštų neišvengiamą vyriausybės atsista-
tydinimą. Atskirų ministrų klaidos yra per didelės, 
kad būtų galima numoti ranka. Jie turėtų būti kuo 
skubiau pakeisti.

9. Lietuvos socialdemokratai siekia sukurti gerovės 
visiems valstybę. Gerovės valstybėje nėra vietos 
skurdui, nedarbui, socialinei nelygybei, žmogaus 
teisių pažeidimams. Ekonominės reformos niekada 
nedaromos žmonių socialinio teisingumo sąskaita. 
Mūsų siūlomas valstybės modelis – tai didelių gali-
mybių visiems Lietuvos žmonėms šalis, kurioje yra 
geros socialinės garantijos ir mažėja skirtumai tarp 
turtingų ir neturtingų.

10. Mūsų siūlomi principai yra alternatyva dešiniųjų 
politikos skatinamam visuomenės išsisluoksniavimui 
į turtingus ir neturtingus bei dėl to kylančiai socialinei 
įtampai. Pagrindinės mūsų nuostatos:

- Darbas yra pagrindinė vertybė ir gerovės šaltinis. 
Ne mokesčių reforma, o kryptinga politika į už-
imtumo didinimą yra esminė kovos su ekonomine 
krize sąlyga;

- Solidari yra tokia visuomenė, kai ekonominės kri-
zės sunkumais dalijasi visi, ir jie nėra perkeliami 
vien ant paprastų žmonių pečių;

- Mokesčių reforma negali naikinti būtinų socialinių 
garantijų, žlugdyti smulkaus ir vidutinio verslo, o 
turi skatinti žmonių verslumą, darbo vietų kūrimą 
ir lyginti gyventojų pajamų skirtumus;

- Investicijos į žmogų yra svarbiausias socialinės ge-
rovės plėtros kelias, o švietimas ir mokymasis visą 
gyvenimą yra visuomenės pažangos būdas;

- Lietuva turi tapti patrauklia vieta darbui ir inves-
ticijoms, o mokslas ir naujovių diegimas yra jos 
ekonomikos augimo pagrindas;

- Gera, visiems prieinama ir atidi pacientui sveika-

Lietuvos socialdemokratų partijos   alternatyviosios programos santrauka
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LSDP TARYBOS NUTARIMU PATVIRTINTI
KOMITETŲ PIRMININKAI IR JŲ PAVADUOTOJAI

SUDARYTŲ ŠEŠĖLINĮ MINISTRŲ KABINETĄ:

Eil.
Nr. Komitetas Pirmininkas                                   Pavaduotojas

1. APLINKOS BRONIUS BRADAUSKAS         ALFONSAS MACAITIS

2. DARBO, ŠEIMOS ir SOCIALINIŲ 
REIKALŲ VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ                ALGIRDAS SYSAS

3. BIUDŽETO ir FINANSŲ ZIGMANTAS BALČYTIS            RIMANTAS ŠADŽIUS

4. ŽEMĖS ŪKIO  ir KAIMO 
REIKALŲ JONAS JAGMINAS                     EDMUNDAS JONYLA

5. KULTŪROS EDVARDAS ŽAKARIS                 ROMA ŽAKAITIENĖ
6. KRAŠTO APSAUGOS JUOZAS OLEKAS                               ANTANAS VALYS
7. VERSLO ir INOVACIJŲ IRENA ŠIAULIENĖ                   ZENONAS KAMINSKAS
8. SVEIKATOS APSAUGOS JONAS JUOZAPAITIS                  JONAS KAIRYS
9. ENERGETIKOS  BIRUTĖ VĖSAITĖ                         PETRAS ČĖSNA

10. SUSISIEKIMO ALGIRDAS BUTKEVIČIUS        SIGITAS DOBILINSKAS
11. ŠVIETIMO ir MOKSLO RIMANTAS VAITKUS             DANUTĖ VITAUSKIENĖ
12. TEISINGUMO JULIUS SABATAUSKAS       GINTAUTAS BUŽINSKAS

13. EUROPOS ir UŽSIENIO 
REIKALŲ VYTENIS ANDRIUKAITIS          JUSTINAS KAROSAS

14. VIDAUS REIKALŲ EVALDAS GUSTAS                  MILDA PETRAUSKIENĖ

2008 10 26  II-asis Seimo rinkimų turas. Naująją Vyriausybę formuo-
ja Lietuvos krikščionys demokratai, Tautos prisikėlimo 
partija, Liberalų ir centro sąjunga, Liberalų sąjūdis. Pra-
sideda derybos dėl antikrizinio plano.

  Valdančiųjų antikrizinis planas

  Siūloma vaikų išmokas mokėti vaikams iki 3 metų, taip 
pat vyresniems vaikams, gyvenantiems šeimose, kurių 
pajamos „į rankas“ vienam šeimos nariui neviršija 1 050 
litų vienam asmeniui. Nemokamą maitinimą siūloma 
skirti pradinių klasių vaikams, gyvenantiems šeimose, 
kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 vals-
tybės remiamų pajamų dydžio. Keičiama motinystės 
ir tėvystės atostogų pašalpų mokėjimo tvarka taip, kad 
pašalpa neviršytų 100 proc. turėto darbo užmokesčio. 
Žadama suvienodinti gyventojų pajamų (įskaitant di-
videndus), pridėtinės vertės bei pelno mokesčio tarifus 
iki 20 proc. Atsisakoma lengvatinių pridėtinės vertės ir 
gyventojų pajamų mokesčio tarifų, išskyrus pridėtinės 
vertės mokesčio lengvatą už šildymą. PVM lengvatos 
už šildymą ketinama atsisakyti nuo 2009 m. rudens šil-
dymo sezono. Siūloma didinti akcizus kurui, tabakui ir 
alkoholiui, kartu panaikinti akcizų lengvatą mažųjų alaus 
daryklų gaminamam alui. Siūloma naikinti verslo liudiji-
mus. Ketinama įvesti transporto priemonių savininkų ar 
valdytojų mokestį už juridiniams asmenims priklausan-
čias lengvąsias transporto priemones. Ruošiamasi apmo-
kestinti pelno mokesčiu žemės ūkio veiklą vykdančius 
ūkio subjektus, įtraukti ūkininkus į apmokestinimo pa-
jamų mokesčiu sistemą. Per 2009–2011 metus ketinama 
pertvarkyti socialinio ir sveikatos draudimo sistemas, į 
jas įtraukiant šiuo metu nedalyvaujančius asmenis.

2008 11 14  Derybos dėl antikrizinio plano baigiamos. Prognozuo-
jama prasta šalies padėtis kelia paniką visuomenei. So-
cialdemokratai pateikė realius skaičius, kurie įrodo, jog 
padėtis nėra tokia pesimistinė – šalyje ekonomikos augi-
mas gali nukristi tik iki minus 1,5 proc., kai kitose šalyse 
prognozuojama recesija iki minus 5 proc.

2008 11 17  Pirmasis naujojo Seimo posėdis – į iškilmingą ceremo-
niją neįleidžiami žurnalistai. Seimo pirmininko rinkimai. 
A.Valinskas išrinktas, balsuojant antrąjį kartą.

2008 12 03  Pasirašyta naujoji Vyriausybės programa. Premjero 
A.Kubiliaus prognozės dar pesimistiškesnės. Tačiau nie-
kam nepaaiškinama, kas darė šias prognozes. Kas tie pa-
slaptingieji ekspertai? A.Kubiliaus Vyriausybės pateik-
toje programoje bandoma bet kokiu būdu subalansuoti 
biudžetą, tačiau nesiimama priemonių, kad būtų skatina-
mas verslas.

2008 12 04  Vyriausybės programa teikiama Seimui. Mokesčių refor-
ma konservatoriai mažina perkamąją galią, didina socia-
linę atskirtį.

2008 12 09  LSDP frakcija nepritaria Vyriausybės programai. So-
cialdemokratai nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą 
dėl A.Valinsko išrinkimo Seimo pirmininku teisinių 
aplinkybių.

2008 12 19  Pateiktas Biudžeto įstatymo projektas. Socialdemokratai 
nepritaria nei biudžeto projektui, nei jį lydinčių mokes-
čių įstatymams, didinantiems mokesčių naštą, kadangi 
dėl juose numatytų nepagrįstų lėšų mažinimo ir taupymo 
priemonių skaudžiausiai nukentės dauguma dirbančių 
ir mažiausias pajamas gaunančių Lietuvos piliečių (ne-
įgalieji, pensininkai, daugiavaikės šeimos). Socialdemo-
kratams nepriimtina, kad didesnė mokesčių našta teks ir 
verslui, o tai pasaulinės finansinės ir ekonominės krizės 
metu mažins darbo vietų skaičių, didins nedarbą, augs 
socialines pašalpas gaunančių žmonių skaičius.

2008 12 22  Seimo LSDP frakcija kreipiasi į Seimą dėl žiniasklaidos 
teisių suvaržymų atšaukimo.

2008 12 23  Priimtas 2009 metų valstybės ir savivaldybių biudžeto 
projektas.

2008 12 24  LSDP frakcija kreipėsi į Prezidentą, prašydama vetuo-
ti priimtą biudžeto įstatymą. Prašoma nepasirašyti Pri-
dėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimų, kuriais 
standartinis PVM tarifas didinamas iki 19 proc., nes šio 
mokesčio padidėjimą labiausiai pajus gaunantys mažiau-
sias pajamas. Prašoma vetuoti PVM įstatymo pataisas, 
naikinančias lengvatinį mokesčio 5 proc. tarifą keleivių 
vežimui, knygoms, vaistams, nes šiuo verslu užsiiman-
čioms įmonėms grės bankrotai, žmonės neteks darbo, o 
į biudžetą nepavyks surinkti planuojamų pajamų. Mo-
kestis juridiniams asmenims už automobilius įvedamas 

Chronologija

LSDP parengta alternatyvioji Vyriausybės programa gali tapti Lietuvos gyventojų viltimi.
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Ekspertai teigia, kad pasaulyje 
yra pinigų perteklius, ir šiuo metu 
vyksta apsivalymas arba finan-
sinis  atsinaujinimas. Kokia šių 
procesų įtaka šalies ekonomikai?

Buvo manoma, kad pasaulyje 
atsirado pinigų perteklius, tačiau 
problemos, su kuriomis pastaruoju 
metu susidūrė tarptautinės korpo-
racijos, parodė, kad jis atsirado dėl 
rinkoje cirkuliavusių dirbtiniu būdu 
sukurtų lėšų. Piniginė masė buvo 
didinama dirbtinėmis schemomis, 
įvertinant turtą realybės neatitinkan-
čiais skaičiavimais. Nors pasaulio 
ekonomika vystėsi gana sparčiai, 
tokių operacijų įtaka ekonomikai 
– neigiama. Buvo pažeisti bankų 
savisaugos principai. Jie pradėjo 
dalinti kreditus į kairę ir dešinę, 
daug negalvodami apie jų grąžini-
mą. Didelis pinigų kiekis iškreipia 
verslo logiką, tai – opi problema. 
Verslininkai, skolindamiesi lėšas, 
pradėjo kurti ilgalaikius projektus, 
tokius kaip daugiabučių statyba. 
Šiandien privačios bendrovės negali 
jų užbaigti, nes bankai nutraukė kre-
ditavimą. Tokia situacija gali lemti 
įmonių bankrotą, dėl kurio didės ne-
darbas. Per ketverius metus į rinką 
buvo išleista 57 mlrd. Lt. Ši pinigų 
masė prilygsta beveik dviems na-
cionaliniams biudžetams. Atsirado 
ekonominė disproporcija, padidėjo 
vartojimas, išaugo infliacija, todėl 
niekas, net Vyriausybė, nebegalėjo 
sustabdyti orinių pinigų atsiradimo 
padarinių. Akivaizdu, kad dabartinę 
nepalankią situaciją sukėlė menkai 
prižiūrima finansų rinka. 

Nuo 2009 m. sausio įsigaliojo nau-
ja PVM mokesčių sistema. Ar ji 
veiksminga?

Mano manymu, viena iš krizės 
sunkėjimo priežasčių yra neteisin-
gas jos įveikimo planas. Sprendi-
mai, ypač dėl PVM lengvatų, buvo 
priimti skubotai, be reikalingos ana-
lizės. Atsiranda grėsmė, kad mėsos 
ir pieno pramonėse atsiras užsienio 
kompanijų. Kitose valstybėse regis-
truotos įmonės nemokės mokesčių 
Lietuvoje, samdys savo šalių darbo 
jėgą, o mes su savo institucijomis  
negalėsime jų kontroliuoti. Didesni 
mokesčiai neigiamai paveiks varto-
jimą. Žmogus, neturėdamas darbo 
ir santaupų, nepirks nei paslaugų, 
nei prekių. Taip tik paskatinsime 
recesiją (ekonominį sąstingį). Mūsų 
ekonomika gali ne tik sulėtėti, bet 
ir sumažėti. Prognozuoti sudėtinga, 
tačiau aišku, kad krizė tęsis apie 
vienerius metus. Lietuvos įmonėms 
kyla rimta rizika bankrutuoti, žmo-
nės neteks darbų, augs socialinis 
nepasitenkinimas, atsiras kitų nei-
giamų pasekmių. 

Mūsų kaimynai latviai, ištikti kri-
zės, padidino PVM. Kaip vertina-
te jų sprendimą?

Prieš parlamento rinkimus, 
2006 m., Latvijoje buvo pakelti 

atlyginimai ir beveik dvigubai pa-
didintos pensijos. Dėl šių spren-
dimų atsirado skylių biudžete, o 
juk tuo metu prasidėjo finansinė 
krizė. Norėdami gauti Tarptautinio 
valiutos fondo paramą, latviai tu-
rėjo didinti biudžeto įplaukas. Tai 
buvo padaryta keliant PVM. Mano 
žiniomis, Latvijai jau suteikta 1,7 
mlrd. EUR parama. Mūsų kaimy-
nai didino mokesčius, nes neturėjo 
kitos išeities, tačiau susidariusią si-
tuaciją lėmė neteisingi sprendimai 
praeityje. Valstybėje, kaip ir šei-
moje, pinigus reikia skaičiuoti pre-
ciziškai. Teigiama arba neigiama 
finansinių sprendimų įtaka rytoj 
priklausys nuo to, ar jie tinkamai 
išanalizuoti šiandien. 

Kodėl buvusi Vyriausybė paliko 
tokias dideles skolas? Koks yra 
realus mūsų šalies biudžeto defi-
citas?

Keičiantis Vyriausybėms, nie-
kada nebuvo paliekama rezervų, 
nesvarbu, ar šalyje ekonominis 
pakilimas, ar smukimas. Ankstes-
nė A.Kubiliaus Vyriausybė paliko 
gerokai didesnes skolas: buvo ne-
surinkti mokesčiai, nesugrąžin-
tas PVM įmonėms ir kt. Biudžete 
numatyta, kad išlaidos viršija pa-
jamas, todėl valstybė metų gale 
(tokiu atveju netektų mokėti pa-
lūkanų metų pradžioje) privalės 
pasiskolinti 1 mlrd. Lt iš užsienio, 
sumokėti už atliktus darbus ir pa-
tvirtinti naują biudžetą (taip pat su 
1,4-1,5 mlrd. Lt fiskaliniu deficitu). 
Mes taip gyvename jau 20 metų. 
Šiandien  600 mln. Lt sąskaitų  ne-
sumokėta todėl, kad finansinės ins-
titucijos atsisakė skolinti pinigų bet 
kuriai valstybei. Bankai pernelyg 
optimistiškai žiūrėjo į tuo metu su-
sidariusią situaciją ir jos perspekty-
vas, todėl patyrė didelių nuostolių. 
Bankai ir skandinavų įmonės nuta-
rė susiskaičiuoti balansą Lietuvoje 
ir kitose šalyse.

Didžiausia problema šiandien 
yra ta, kad nebuvo surinktas biu-
džetas. Taip atsitiko dėl dviejų prie-

žasčių: pirma – patvirtintas biudže-
tas yra pernelyg didelis, nesurinkta 
690 mln. Lt, antra – jau nuo spalio 
pradėjome šaukti apie artėjančią 
ekonominę krizę. Žmonės sukaus-
tė baimė, sumažėjo vartojimas, o 
didžiausios įplaukos yra metų gale 
– lapkritį ir gruodį. Padėti šioje si-
tuacijoje gali tik patirtis. Svarbiausi 
valstybės asmenys turi jausti atsa-
komybę. Naujasis Ministras pirmi-
ninkas oficialiai pareiškė, kad situ-
acija Lietuvoje yra tragiška. Prieš 
šį pasisakymą buvo sutarta, kad iš 
komercinių bankų bus pasiskolin-
ta 140 mln. EUR. Jau kitą dieną 
bankai atsisakė pasirašyti sutartį. 
Jei mes patys konstatuojame, kad 
šalyje situacija yra tragiška, kodėl 
jie turi skolinti mums pinigų, kurių 
nesugebėsime grąžinti? Manau, kad 
Premjeras tuo metu dar jautėsi esąs 
opozicijos lyderis, tačiau jau tada 
reikėjo pradėti galvoti, kaip padėti 
valstybei.

Vyriausybė ir Lietuvos bankas 
leido užsienio bankams, esan-
tiems šalyje, sumažinti garantinį 
įmokos fondą (iš viso apie 1 mlrd. 
Lt), kad šie galėtų teikti paskolas 
verslui. Deja, nei paskolų, nei kitų 
finansavimo priemonių verslas 
nesulaukė. Valstybė pasiskolino 
didelę sumą iš užsienio bankų už 
spėjamus 10-12 proc., nors galėjo 
skolintis pigiau. Ar tai – atsitikti-
nis sutapimas?

Rezervo sumažinimas kelia 
gana daug klausimų, tačiau nema-
nau, kad bankas pažeidė įstatymus, 
juk viskas buvo daroma su Vyriau-
sybės pritarimu. Informacijos apie 
šią situaciją prieinamumas yra ri-
botas, aš jos nežinau, todėl negaliu 
komentuoti. Manau, reikėtų išsi-
aiškinti tai, kas įvyko, – vien tam, 
kad tokios klaidos nebūtų daromos 
ateityje.

Vieni ekspertai teigia, kad Lietu-
va išlošė dėl to, kad, neturėdama 
nacionalinių bankų,  neprivalėjo 
skirti dotacijų jiems gelbėti, nes 

tai būtų didelė našta biudžetui. 
Kiti teigia, kad, neturint naciona-
linių bankų, neįmanoma apginti 
šalies verslo ir gyventojų intere-
sų. Kai kurie politikai siūlo steigti 
nacionalinį komercinį banką arba 
jį “nacionalizuoti”. Kokia Jūsų  
nuomonė šiuo klausimu?

Šiandien visiems yra aišku, kad 
šis verslas – globalus. Mūsų valsty-
bė pernelyg maža rinka bankams, 
todėl jų nacionalizuoti neverta. 
Manau, kad reikėtų imtis kitų 
veiksmų: prižiūrėti, kaip Lietuvos 
bankas atlieka savo funkcijas, jas 
sugriežtinti. Tai galėtų būti daro-
ma centralizuotai ES ir kiekvienos 
valstybės lygmeniu. Taip pat verta 
apibrėžti Lietuvos banko ir Vyriau-
sybės bendradarbiavimą – jo vado-
vas ir Ministras pirmininkas turi 
nutarti, kokia pinigų skolinimosi 
ir emisijos programa ateinančiam 
laikotarpiui. Šie sprendimai turi 
būti ne tik Skandinavijos įmonių, 
bet ir Nacionalinio banko bei Lie-
tuvos Vyriausybės reikalas. Anks-
čiau neturėjome preteksto taip 
elgtis, tačiau šiandien turime. Ban-
kininkystė yra ypatingas verslas: 
dėl jo sprendimų kenčia žmonės ir 
valstybės ekonomika. Jokiu būdu 
negali būti dviejų atskirų politikų, 
kurios buvo anksčiau – nepriklau-
somo Lietuvos banko ir priklauso-
mos Lietuvos Vyriausybės. 

Kadangi daugėja bedarbių, nebe-
užtenka “Sodros” skirto biudžeto 
pašalpoms, todėl ketinama prašy-
ti finansavimo iš ES paramos fon-
dų. Ką, Jūsų nuomone, šioje situ-
acijoje reikėtų daryti, kad būtų 
skatinamas verslas, kuris galėtų 
įdarbinti žmones ir papildyti ša-
lies biudžetą?

Situacija šiuo metu sudėtinga ir 
ateityje gali pablogėti. Prognozuo-
jama, kad 8-10 proc. žmonių gali 
netekti darbo. Jie turi finansinių 
įsipareigojimų, todėl nukentės šei-
mos ir vaikai. Jau ne kartą minėjau, 
kad reikėtų, kaip padarė ir kitos 

valstybės, pamiršti savo ambicijas 
ir pradėti kalbėti su žmonėmis, iš-
siaiškinti, ką jie planuoja daryti ir 
kodėl. Dauguma pernelyg dažnai 
sutinka su opozicijos kaltinimais. 
Nė viena Vyriausybė nebuvo atė-
jusi į valdžią, nežinodama, ką daro 
ir, kaip tai atsilieps ekonomikai bei 
žmonių gerovei. Kai kurie koalici-
jos nariai nesutinka su priimamais 
sprendimais (liberalcentristai, Tau-
tos prisikėlimo partijos atstovai), 
taip pat ir su antikriziniu planu. 
Jeigu esi politiškai sąžiningas, ne-
dalyvausi veikloje, kuriai prieš-
tarauji. Pavasarį žadami sunkūs 
krizės padariniai, tuo metu vyks ir 
Prezidento rinkimai. Tikėtina, kad 
išrinktas Prezidentas gali pasiūlyti 
atstatydinti Vyriausybę. Sudėtingu 
krizės laikotarpiu parlamento kaita 
neduotų teigiamų pasekmių, tačiau 
jei taip nutiktų, mes – opozicija – 
esame pasiruošę pateikti alternaty-
vią programą.

Socialdemokratai siūlo alterna-
tyvą valdančiosios koalicijos per-
mainų planui. Bet jiems priekaiš-
taujama, kodėl to, ką dabar siūlo, 
nedarė būdami valdžioje?

Yra normali parlamentinė prak-
tika, kad opozicija pasiskelbusios 
frakcijos turi parengti savo pasiūly-
mus, kaip jos spręstų ekonominius 
ir politinius klausimus. Nebalsuo-
dami už Vyriausybės programą mes 
aiškiai pasakėme, kad nepritariame 
jų pasiūlytai. Mes tikrai tikėjomės, 
kad naujasis biudžetas bus labiau 
orientuotas į tam tikras proveržio 
sritis, kas buvo deklaruojama Vy-
riausybės programoje, tačiau to 
nepamatėme. Nepamatėme, kad 
žymiai labiau būtų finansuojama 
socialinė sritis, apie ką būdami opo-
zicijoje labai daug šnekėjo konser-
vatoriai. Nepamatėme, jog būtų re-
miama šeimos politika, atvirkščiai, 
įvairių įstatymų pakeistomis nuos-
tatomis yra panaikintos kai kurios 
anksčiau suteiktos lengvatos.

Dabartinės Seimo valdančiosios 
daugumos ir Vyriausybės klaidos 
paskatino socialdemokratus ne-
delsiant priimti sprendimus, kaip 
padėti valstybei išsikapstyti iš sun-
kios ekonominės situacijos.  Mes 
parengėme alternatyvią Vyriausy-
bės programą. Ši programa atsako 
į pagrindinius klausimus, ką mes 
būtume darę, jeigu būtume išlikę 
valdžioje arba, ką darytume, jeigu 
sugrįžtume. Tokią alternatyvą Vy-
riausybės programai privalėjo pa-
daryti ir ankstesnioji opozicija, bet 
jai nelabai sekėsi. Jie tik sugebėjo 
suformuoti šešėlinį Vyriausybės ka-
binetą, kuris, beje, irgi labai stipriai 
pasikeitė. Daugelis buvusių „teori-
nių“ ministrų nepateko į Vyriausy-
bę. Mes manome, kad mūsų sufor-
muotas šešėlinis kabinetas ateityje 
gali tapti realiu būsimos vyriausy-
bės pagrindu, alternatyvi programa 
– veiklos gairėmis.

Parengė Auksė Kontrimienė

ZIGMANTAS BALČYTIS: 
SOCIALDEMOKRATAI SIŪLO SAVO ALTERNATYVĄ, KAIP ĮVEIKTI KRIZĘ

Apie dabartinę ekonominę situaciją, jos priežastis, pasekmes ir galimus Vyriausybės veiksmus bei Lietuvos socialdemokratų pateiktą 
alternatyvią Vyriausybės programą kalbamės su Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnu Zigmantu Balčyčiu.

Nuo nepriklausomybės atkūri-
mo Lietuvos aukštasis mokslas 
padarė nemažą pažangą, tačiau ir 
studentų, ir dėstytojų ir politikų 
nuomone, reformas reikia tęsti. 
Deja, naujoji Vyriausybė imasi 
neteisingų priemonių ir siekia ne 
reformos, bet revoliucijos, kuri 
sunaikins aukštąjį mokslą.

Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto narys J.Olekas 
teigia, kad Lietuvos mokslininkai 
yra žinomi ir pripažįstami visa-
me pasaulyje, o kai kurių aukš-
tųjų mokyklų absolventai tiesiog 
graibstomi kitų valstybių. 

“Puikiausias pavyzdys – me-
dikai, kurie pabaigę mokslus Lie-
tuvoje yra kviečiami ir viliojami 
dirbti užsienyje. Aukštasis moks-
las pažengęs į priekį, tačiau tai 
tėra viena medalio pusė. Mes ma-
tome ir taisytinų  dalykų”, – teigė 
socialdemokratas J. Olekas.

Lietuva – maža šalis, tačiau 
gali pasigirti aukštųjų mokyklų 
įvairove. Ar tokiai nedidelei vals-
tybei reikia tiek daug universitetų 
ir kolegijų? Ar iš tiesų aukštųjų 
mokyklų konkurenciją Lietuvoje 
galima vadinti sveika?

Už reformą, bet prieš
revoliuciją

Seimo nario J. Oleko nuomo-
ne, laikui bėgant atsirado gausy-
bė įvairių studijų programų – jų 
yra per daug, jos kartojasi, dub-
liuojasi.

“Kai kurios sritys pasirenka-
mos dėl populiarumo, nors yra 
nepamatuotos studijų lygiu ar 
galimybe įsidarbinti. Kai kurias 
specialybes renka-
masi tik dėl greito 
diplomo gavimo 
kriterijaus, todėl 
mes esame už re-
formą, kuri užti-
krintų aukštojo 
mokslo kokybę ir prieinamumą”, 
– aiškina J.Olekas.

Seimo valdančiosios daugu-
mos ir naujosios Vyriausybės 
pateiktas Aukštojo mokslo ir stu-
dijų įstatymo projektas kelia dau-
gybę klausimų ir abejonių. Pa-
našu, kad dalis pasiūlymų buvo 
neapgalvoti, priimti nepasitarus 
su šios srities specialistais, su pa-
čiais studentais.

“Negalime sutikti su naktinio 
buldozerio principu pateiktais 
valdančiosios daugumos pasiūly-
mais. Dėl daugelio dalykų buvo 
susitarta ir praėjusiais metais, pa-
sirašant partijų susitarimą, vėliau 
diskutuojant dėl įstatymų nuosta-
tų, bet dabar jos iš esmės pakeis-
tos”, – teigė J.Olekas.

Pasak Seimo nario, nepasi-
tenkinimą kelia didelė dalis pro-
jekto, o pirmiausia – bandymas 
sumažinti aukštųjų mokyklų au-
tonomiją ir politizuoti jos val-
dymą, įdiegiant naująsias Tary-
bas ir suteikiant joms ypatingas 
teises valdant aukštųjų mokyklų 
turtą. Valdančiosios daugumos 

siūlymai – į tas Tarybas įtraukti 
politinio pasitikėjimo žmones – 
aukštąsias mokyklas paverčia po-
litizuotomis. Pritarus valdančiųjų 
pateiktam projektui, Tarybos tu-
rėtų teisę disponuoti aukštųjų mo-
kyklų turtu, turėtų lemiamą balsą 
rektoriaus rinkimuose, sumažėtų 
aukštosios mokyklos bendruo-
menės įtaka mokyklos krypčiai ir 
programų pasirinkimui.

“Išsikėlę tikslą – siekti aukšto-
jo mokslo kokybės – valdantieji 
pasirinko blogus instrumentus”, 
– mano Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto narys.

J.Oleko manymu, politikai 
nori daryti įtaką aukštajam moks-
lui ir tokiu būdu sustiprinti savo 
politinį dominavimą.

Mokysis tik turtingieji?

Nerimą kelia ir aukštojo moks-
lo finansavimas bei prieinamu-
mas, kurie, pasak Seimo nario, 
yra persipynę. 

“Dabar pasiūlyta sumažin-
ti valstybės finansuojamų vietų 
skaičių universitetuose. Kita da-
lis būsimų studentų būtų priversti 
mokėti visą studijų kainą. Tokia 
sistema nemažai daliai Lietuvos 
gyventojų padaro mokslą nepriei-
namą”, – teigia J.Olekas.

Valdančiųjų siūlomas finansa-
vimo būdas nesprendžia aukštojo 
mokslo kokybės klausimo.

“Užuot reikalavę iš studentų 
siekti žinių, o nepažangiuosius 
šalinę, universitetai bus privers-
ti tokius studentus išlaikyti, nes 
bet koks studentas garantuos tos 
aukštosios mokyklos įplaukas. 

Galime daryti prielaidą, jog tokiu 
atveju, jei dėstytojai nepažan-
giems studentams rašys nepa-
tenkinamus pažymius, studentai 
paliks aukštąją mokyklą, o ši pra-
ras finansavimą. Staiga aukštoji 
mokykla taps priklausoma nuo 
nepažangiųjų”, – aiškina Seimo 
narys.

Pūstels korupcijos vėjelis?

Studentus pribloškė dar vie-
nas valdančiųjų pasiūlymas – 
panaikinti studentų rotaciją ir 
stojančiuosius vertinti pagal bai-
giamuosius egzaminus. Įstojęs į 
universitetą studentas galės per 
daug nesivarginti, jam tereiks iš-
vengti iškritimo, o nuo jo egzami-
nų nebepriklausys, ar teks mokėti 
už mokslą ar ne. Gauti diplomą 
galės net tie, kurie kasmet nesu-
gebės išlaikyti egzaminų ir turės 
skolų. Studentų nuomone, ruošia-
me dirva korupcijai.

Neatmetama galimybė, jog 
turtingojo absolvento tėveliai su-
gebės rasti kelių, kaip jų vaikui 

įstoti į universitetą ir gauti vals-
tybės finansuojamą vietą. Ketve-
rius metus studentas galės nesi-
rūpinti dėl savo pažymių – ir už 
mokslą nemokės. Tokią sistemą 
studentai laiko neteisinga.

Laisvosios rinkos 
fundamentalizmo link

Pagal pateiktą valdančiųjų 
projektą aukštojo mokslo sri-
tys suskirstytos į šešias grupes. 
Studentui suteikiama galimybė 
pasirinkti. Jei stojantieji rinksis 
tik populiarias specialybes, kai 
kurios nepopuliariosios tiesiog 
išnyks. Be to, studentui palikta 
galimybė pereiti iš vienos aukš-
tosios mokyklos ar specialybės į 
kitą.

“Atsiranda tikimybė, jog stu-
dentai pasinaudos savo galiomis 
ir ims šantažuoti aukštąsias mo-
kyklas. Jei dėstytojas tau nerašys 
gerų pažymių, tu iš šios mokyk-
los išeisi į kitą. Universitetai 
sieks bet kokiu atveju išsaugoti 
studentų skaičių, todėl objekty-
vumo klausimas, vertinant stu-
dentus, tampa nebeįmanomas”, 
– mano J.Olekas.

Pasak Seimo nario, tokią siste-
mą bandyta įdiegti Čilėje, dabar 
bandoma tą padaryti Gruzijoje. 
Net 80 proc. studentų mokosi 
pačiose populiariausiose specia-
lybėse, pedagogų likę 0,7 proc., 
keli proc. medikų. Sistema neat-
spindi tikrojo specialistų porei-
kio.

“Tokio laisvos rinkos funda-
mentalizmo daugiau pasaulyje 
niekur nėra. O Lietuva kažkodėl 

to siekia”, – stebisi 
J. Olekas.

Anot parlamen-
taro, negali būti 
konkurencijos tarp 
valstybinių aukštų-
jų mokyklų. Tokį 

konkurencijos modelį J.Olekas 
sugretina su parduotuvių tinklo 
vidaus konkurencija, o ši juk ne-
galima.

Kiekvienas universitetas ga-
lėtų specializuotis ir suteikti 
tam tikrų sričių išsilavinimą, 
pvz.;Klaipėdos universitetas – 
jūreivystės.

“Mums reikia konkuruoti su 
kitų pasaulio valstybių aukšto-
siomis mokyklomis. Negalima 
išspręsti universitetų programų 
gausos problemos per ėjimą ban-
kroto link, manau, mes turėtume 
viešai diskutuoti apie galimą kai 
kurių aukštųjų mokyklų susijun-
gimą, programų pasidalijimą, 
kad specialistai būtų ruošiami 
kokybiškai”, – mano J.Olekas.

Socialdemokratai siūlo
neskubėti

Alternatyviojoje Vyriausybės 
programoje J.Olekas  paruošė 
pasiūlymus, kuriais reikėtų va-
dovautis reformuojant aukštojo 
mokslo sistemą.

“Mes siūlome neskubėti diegti 
laisvosios rinkos fundamentaliz-
mo krepšelio sistemos. Siūlome 
išsaugoti aukštojo mokslo priei-
namumą. Mes įsitikinę, jog ko-
kybės garantas yra ne konkuren-
cija, bet prieinamumas. Reikia, 
kad studijų įmokos būtų fiksuo-
tos, kokios dabar yra Lietuvoje 
ir daugelyje Europos Sąjungos 
valstybių. Gerai besimokantys 
studentai turėtų būti atleisti net 
ir nuo šios įmokos”, – siūlo 
J.Olekas.

Anot parlamentaro, reikėtų 
pergalvoti ir gerai besimokančio-
jo sąvoką. Dėl šito termino dar 
būtų galima diskutuoti, tačiau 
svarbiausia, kad nebūtų atsisako-
ma rotacijos principo.

“Mes pasisakome už tai, kad 
liktų stipendijos socialiai remti-
niems ir gerai besimokantiems 
studentams. Reikalingi kreditai 
ne tik fiksuotai įmokai, bet ir 
studentų pragyvenimui. Mano-
me, kad mokėti už mokslą reikė-
tų tik įsigyjant antrąjį diplomą”, 
– teigė Seimo narys.

Pasak parlamentaro, negavu-
si pakankamo finansavimo per 
studentų krepšelius, surinkdama 
studentus, aukštoji mokykla pa-
gal projektą turėtų teisę dispo-
nuoti savo turtu, todėl gali pra-
dėti išpardavinėti turtą.

“Galime sulaukti tokio mo-
mento, kai mokykloje neliks ne 
tik studentų, bet ir buvusio vals-
tybinio turto, nes jis bus privati-
zuotas ar net “prichvatizuotas”. 
Jei būtume priėmę tokį įstatymą, 
kaip buvo parašyta projekte – 
net neabejoju, kad tai būtų pa-
skatinę naują “prichvatizavimo” 

bangą”, – mano J.Olekas.
Pasak J.Oleko, reikia atvi-

ros ir nuoseklios diskusijos dėl 
aukštųjų mokyklų tinklo optimi-
zavimo. Dabartinis valdančiųjų 
pasiūlymas tik atvertų vartus 
dar didesniam tinklo išplėtimui. 
Šiandien Lietuvoje yra per pen-
kiasdešimt aukštųjų mokyklų 
– universitetų ir kolegijų. Pa-
gal projektą valstybės studento 
krepšelis gali nukeliauti į priva-
čią mokyklą.

“Mes siūlome nuosekliai di-
dinti finansavimą, didinti gerai 
besimokančių studentų skai-
čių, palikti fiksuotas studentų 
įmokas, o ne versti mokėti visą 
sumą, tuomet mokslas Lietuvoje 
būtų prieinamas. Studentų pas 
mus padaugėjo, bet aukštąjį išsi-
lavinimą turi tik 15 proc. visuo-
menės, tuo tarpu daugelyje Eu-
ropos valstybių šis dalis užima 
per 20 proc.”, – pasakoja Seimo 
narys J. Olekas.

Skubama priimti Aukštojo 
mokslo ir studijų įstatymą, ne-
įsiklausius nei studentų, nei pa-
čių aukštųjų mokyklų atstovų. 

“Pakvieskime studentus, rek-
torius, dėstytojus ir pabandykime 
atsakyti į jų klausimus. Vadovau-
kimės europinėmis tendencijo-
mis, pamąstykime, kurlink ei-
name. Kodėl mes renkamės tokį 
modelį, kurio nesirenka kitos 
valstybės, pabandžiusios kai ku-
riuos elementus ir pasitraukusios 
atgal”, – ragina J.Olekas.

“Tikiu, jog valstybės ekono-
mikai augant, Lietuvoje aukšta-
sis mokslas bus prieinamas vi-
siems nemokamai”, – savo vizija 
dalijosi J.Olekas.

REVOLIUCIONIERIAI IŠRAUS AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ 
SU VISOMIS ŠAKNIMIS

Z.Balčyčio nuomone, viena iš krizės gilėjimo priežasčių yra neteisingas jos įveikimo planas.

M.Jovaišos nuotr

Z.Balčyčio nuomone, viena iš krizės gilėjimo priežasčių yra neteisingas jos įveikimo planas.
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J.Oleko teigimu, LSDP siūlo neskubėti diegti laisvosios rinkos fundamentalizmo krepšelio 
sistemos ir išsaugoti aukštojo mokslo prieinamumą.

“Tokio laisvos rinkos fundamentalizmo daugiau 
pasaulyje niekur nėra. O Lietuva kažkodėl to siekia”, – 
stebisi J. Olekas.
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“Ekonominės krizės laiko-
tarpiu labai svarbu radikalius 
sprendimus priimti išmintingai. 
Valdžia privalo žinoti, kokie jos 
tikslai ir kokios konkrečios prie-

monės”, – mano Seimo biudžeto 
ir finansų komiteto pirmininko 
pavaduotojas Algirdas Butkevi-
čius. Valdžia mala liežuviu apie 
ekonomikos skatinimą ir vieną 

jos dalių – būsto 
renovaciją – tačiau 
nesiima konkrečių 
veiksmų.

Nėra 
konkretumo

Norint sustab-
dyti ekonomikos 
lėtėjimo procesą 
reikia žinoti ne 
tik tikslus, bet ir 
konkrečias prie-
mones, kuriomis 
tikslų bus sie-
kiama. Kol kas 
valdantieji kon-

kretumu pasigirti negali – tai ne 
vienintelė klaida.

A. Butkevičius primena, jog pir-
moji premjero Andriaus Kubiliaus 

klaida – visuomenės gąsdinimas.
“Kalbos apie krizę pasėjo ne-

saugumo jausmą. Kai žmogus 
nesaugus, jis ima blaškytis, nebe-

gali racionaliai mąstyti, o išmin-
tis, idėjos ir žinios nebevaidina 
tokio didelio vaidmens”, – mano 
A.Butkevičius.

Kalbėdamas apie staigias mokes-
čių reformas Seimo narys pabrėžia, 
jog valdžia pradėjo ne nuo to.

Pirmiausia reikėjo sukurti eko-
nomikos skatinimo mechanizmą 

ir kalbėti ne apie fiskalinį deficitą, 
bet apie tai, kaip padėti žmonėms 
išgyventi, išsaugant darbo vietas 
sunkiu laikotarpiu. Anot parla-

mentaro, tik trečią konservatorių 
valdymo mėnesį imta kalbėti apie 
ekonomikos skatinimą.

“Kiekviena šalis galvoja, 
kaip papildomai išplėsti mokes-
čių bazę – kokiu būdu padidinti 
mokesčių mokėtojų skaičių. Kai 

Geri sprendimai, 
kurių laukė Lietuvos žmonės

V.Blinkevičiūtė prisimena, jog 
valdant socialdemokratams, pavy-
ko priimti naudingų visuomenei 
sprendimų.

“Geri sprendimai buvo priimti, 
atsižvelgiant ir įsiklausant į žmonių 
lūkesčius ir prašymus, į socialinių 
partnerių išsakytas mintis. Vaiko 
pinigai buvo mokami visiems vai-
kams iki 18 m. ir ilgiau, jei vaikas 
mokosi. Idėja įvesti nemokamą 
pradinukų maitinimą, kilo iš susi-
tikimų su gyventojais, važinėjant 
po Lietuvą. Juk vaikai neturėtų 
būti diskriminuojami, skirstant juos 
pagal tėvų pajamų dydį. Minėti 
įstatymai buvo laukiami”, – mano 
V.Blinkevičiūtė.

Parlamentarė prisimena, jog ky-
lant kainoms, mažas pajamas gau-
nantiesiems prireikė įstatyminio 
pagrindo, kuriuo jie būtų užtikrinti, 
kad pavyks gauti bent tiek, kad už-
tektų pragyventi. Socialdemokratų 
dėka buvo priimtas minimalus dar-
bo užmokesčio, pensijų ir socialinių 
išmokų indeksavimo įstatymas. 

“Tai labai svarbi garantija – 
esant tam tikrai infliacijai, valdžia 
nepaliks mažiausias pajamas gau-
nančių žmonių nelaimėje. Išmokos 
bus padidintos, nes jos indeksuotos 
pagal kainų lygį”, – aiškino parla-
mentarė.

Socialdemokratai žengė dar vie-
ną žingsnį, įsipareigodami didinti 
pensijas. Pažadai, per ketverius 
metus pensiją padidinti ne mažiau 
kaip iki 650 Lt neliko tik pažadais, 
kaip dažnai atsitinka politikams. 

“Pasiekėme daugiau – dabar 
vidutinė pensija didesnė negu 800 
litų. Žinoma, susidaro ne vienas 
šimtas milijonų litų, tačiau ma-
nau, kad sprendimas yra teisingas. 
Kylant kainoms, labiausiai nuken-
čia neįgalieji arba visą gyvenimą 
dirbę pensininkai, kurie dabar 
jau nebegali užsidirbti. Brangsta 
būsto išlaikymas, kyla labai rei-
kalingų vaistų kainos”, – dėsto 
V.Blinkevičiūtė.

Dėmesys – vaikams

Seimo narė stebisi dabartinio So-
cialinės apsaugos ir darbo ministro 
Rimanto Dagio pareiškimais. Mi-
nistras yra užsiminęs, kad pensijų 
didinimas buvo pinigų švaistymas. 

“Jeigu motinystės ir tėvystės iš-
mokų mokėjimas iki tol, kol vaikui 
sukaks dveji, bei pensijų padidini-
mas, kylant kainoms, yra nusikal-
timas, tai aš pasirengusi  už šį nu-
sikaltimą atlikti bausmę”, – teigia 
Seimo narė.

V.Blinkevičiūtė džiaugėsi, jog 
pavyko priimti įstatymą, kuriuo 
motinystės ir tėvystės atostogų iš-
mokų gavimo laikas pailginimas iki 
dviejų metų. Sprendimas davė pui-
kių rezultatų.

“Praėjusiais metais visa Lietuva 
džiaugėsi, kad gimė 3000 kūdikių 
daugiau. Vadinasi, mes priėmėme 
sprendimą, kurio laukė jaunos šei-
mos. Taip, išmokos sudaro nemažą 
dalį lėšų, bet – gimė Lietuvos pi-
liečiai. Galbūt, prasta mūsų demo-
grafinė situacija gerės?” – viliasi 
V.Blinkevičiūtė.

Socialdemokratų valdymo laiko-
tarpiu vykdavo dialogai su sociali-
niais partneriais. Būdavo išklauso-
mi tiek profsąjungų, tiek darbdavių 
atstovai – jų prašymu padidinta mi-
nimali alga. Ne-
mažai naudingų 
sprendimų buvo 
priimta dėl mo-
kytojų, dėstyto-
jų, mokslininkų, 
socialinių, kultū-
ros darbuotojų, 
medikų. Daugelis įstatymų padėjo 
žmonėms pajusti realius pokyčius 
į gera.

 “Galbūt gerų sprendimų pavyko 
rasti todėl, kad mes visą laiką matė-
me gyvą žmogų, nerašėme progra-
mų, kurių įgyvendinti neįmanoma”, 
– svarstė V.Blinkevičiūtė.

Per naktį šalis privesta 
prie liepto galo

Į valdžią atėjus konservatorių 
vadovaujamai valdančiajai daugu-
mai, V.Blinkevičiūtė nusivylė – ne 
todėl, kad jai nebetenka dirbti mi-
nisterijoje, bet todėl, kad šokiravo 
dabartinės valdančiosios daugu-
mos elgesys.

“Kaip galima mūsų valstybę 
per tokį trumpą laiką privesti iki 
visiško chaoso?”, – stebisi parla-
mentarė.

Kai centro dešinės Vyriausybė 

ir Seimo dauguma gruodžio mė-
nesį priiminėjo valstybės biudžeto 
ir “Sodros” biudžeto įstatymus, 
socialdemokratų balsas nebuvo iš-
girstas.

“Tai galima suprasti, bet kodėl 
jie negirdėjo žmonių balso? Juk 
eidami į rinkimus, konservatoriai, 
liberalai dėstė pagrindines rinkimi-
nes nuostatas – žadėjo paramą šei-
mai, mokesčių mažinimą. Nei vieni 
nevykdo savo rinkiminių nuostatų. 
Jie apgavo savo rinkėjus”, – pikti-
nosi V.Blinkevičiūtė.

Valdančioji koalicija per porą 
naktų sugriovė tai, kas buvo statyta 
ne vienerius metus. Pažėrę galybę 
naujų mokesčių, pasmerkę žmones 
nedarbui, dabar valdantieji bando 
taisyti klaidas. Net ir taisydami 
klaidas, jie sunkiai pripažįsta, kad 
daugelis socialdemokratų siūlymų 
yra tinkamesni. Nieko nelaukusi, 
socialdemokratų frakcija ėmėsi 
iniciatyvos ir įregistravo pataisas 
dėl pradinukų maitinimo sugrąži-
nimo, dėl vaiko pinigų mokėjimo 
visiems vaikams.

Labiausiai V.Blinkevičiūtę ste-
bina senatvės ir neįgalumo pen-
sijų apmokestinimas dirbantiems 
pensininkams. Nors Vyriausybės 
vadovas aiškino, jog pensijos ne-
apmokestinamos, tačiau paaiškė-
jo kitaip. Dirbančio pensininko 
neapmokestinamas pajamų dydis 
nustatomas susumavus pensiją ir 
atlyginimą - tokiu būdu netiesio-

giai apmokestinamos pensijos. Tų 
žmonių pajamos šiemet tapo ma-
žesnės, nes jie neteko teisės į ne-
apmokestinamą pajamų dydį. Tik 
po intensyvaus žmonių raginimo 
valdantieji prabudo ir šoko taisyti 
įstatymų. Bet ar ilgam?

“Pinigų valstybėje niekada 
nėra. Ir niekada jų pakankamai ne-
bus. Bet visą laiką yra prioritetai.  
Žmogus yra socialdemokratų prio-
ritetas. Deja, panašu, kad dabartinė 
valdžia prioritetu pasirinko kažką 
kitą”, – mano V.Blinkevičiūtė.

Darbingi šalies 
gyventojai paleisti į 
gatvę

Dar viena skau-
di rykštė – situacija 
darbo rinkoje. Labai 

smarkiai mažėja darbo vietų, o ieš-
kančiųjų darbo intensyviai daugė-
ja. V.Blinkevičiūtė teigia matanti 
dvi nedarbo priežastis. 

“Lietuvą palietė globali eko-
nomikos recesija. Neišvengiamai 
sumažėjo gamyba, ir vartojimas, 
bet dėl situacijos darbo rinkoje 
didelę atsakomybę turėtų prisi-
imti ir dabartinė valdančioji dau-
guma. Kai ministras pirmininkas 
A.Kubilius nuolat kartojo, kad 
valstybėje – krizė, kad valstybė 
tuoj bankrutuos, natūralu, bau-
ginimai padarė poveikį žmonių 
mąstymui – ir verslininkams, ir 
investuojantiesiems, ir žmonių 
vartojimui. Valstybės vadovai tu-
rėtų sutelkti žmones, padrąsinti. 
Darbo vietų dar labiau sumažėjo 
mokesčiais apkrovus smulkųjį ir 
vidutinį verslą”, – teigė parlamen-
tarė. Vyriausybė dabar jau žada 
gelbėti verslą.

“Aš noriu palinkėti sėkmės, kad 
planas nebūtų tik popieriuje, kad 
jis nesužlugdytų dar likusio vers-
lo”, – sako V.Blinkevičiūtė.

Parlamentarė mano, kad didė-
jant nedarbui, reikėtų racionaliau 
ir greičiau įsisavinti Europos Są-
jungos struktūrinių fondų lėšas. 

“Galbūt, Finansų ministerijai 
vertėtų labiau pasitikėti įvairiomis 
vykdančiomis institucijomis, nes 
dabar sugalvota visokių biurokrati-
nių kliūčių. Tenka prirašyti kalnus 
popierių, kad pavyktų gauti lėšų, o 
tai irgi kainuoja”, – įsitikinusi par-
lamentarė.

Kalbėdama apie Darbo biržos 
turimus instrumentus kovai prieš 
nedarbą V.Blinkevičiūtė pabrėžia 
palaikanti aktyvias darbo rinkos 
priemones. 

“Kartais visuomenės požiūris 
į perkvalifikavimą ir profesijų su-
teikimą yra kiek skeptiškas, bet 
besimokantys gauna naujų žinių, 
mokama stipendija, žmogus nėra 
sugniuždomas psichologiškai”, 
- apie kvalifikacijos naudą kalba 
V.Blinkevičiūtė.

Ką siūlo socialdemokratai?

Seimo narės nuomone, šiemet 
Darbo birža iš Užimtumo fondo 
turėtų skirti daugiau lėšų viešųjų 
darbų apmokėjimui.

“Esant tokiam nedarbui, labai 
tikslinga įdarbinti žmones viešie-
siems darbams. Nors tai yra trum-
palaikiai darbai – pusmečiui ar 
šiek tiek ilgiau – bet tai gali tapti 
išgyvenimo garantija”, – sako so-
cialdemokratė.

Ne vienerius metus Darbo bir-
ža remia vietines užimtumo ini-
ciatyvas – įmones, kurios pasiūlo 
verslo planus, įsteigia darbo vietas 
aukšto nedarbo regionuose ir įdar-
bina Darbo biržoje įregistruotus 
žmones. Tokius projektus reikia 
skatinti.

Valdant socialdemokratams, 
buvo priimtas ir socialinių įmonių 
įstatymas.

“Negalima leisti sužlugti toms 
socialinėms įmonėms, nes ten dirba 
žmonės, kurie net ir geresnės eko-
nominės situacijos metu negalėjo 
išsilaikyti, pvz.: darbingo amžiaus 
neįgalieji, priešpensinio amžiaus 
žmonės, jaunimas, neturintis patir-
ties. Socialinėms įmonėms reikia 
paramos”, - mano parlamentarė.

Buvusią Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrę stebina kai kurių 
žmonių požiūris į bedarbio pašal-
pą. Pašaipiai sakoma: “Jis gyvena 
iš bedarbio pašalpos”, tačiau iš to 
šaipytis nevertėtų.

“Žmonės turi tokią teisę. Yra 
penkios privalomos socialinio 
draudimo rūšys – viena iš jų – drau-
dimas nuo nedarbo. Dirbdami mes 
mokame įmokas ir draudžiamės 
nuo nedarbo. Ši pašalpa uždirbta”, 
– primena V.Blinkevičiūtė.

ŽMOGUS – SOCIALDEMOKRATŲ PRIORITETAS
“Mums – socialdemokratams – pirmiausia rūpi žmogus, ir taip buvo visuomet” – teigia Seimo narė Vilija Blinkevičiūtė, jau 25-erius 
metus dirbanti socialinės apsaugos srityje. Socialdemokratų Vyriausybėms teko dirbti sudėtingais Lietuvai laikotarpiais, tačiau visuomet 
buvo skiriamas prioritetas socialiniams reikalams.

Žmonės turi tokią teisę. Yra penkios privalomos 
socialinio draudimo rūšys – viena iš jų – draudimas 
nuo nedarbo. Dirbdami mes mokame įmokas ir 
draudžiamės nuo nedarbo. Ši pašalpa uždirbta.

Vytenis Povilas Andriukaitis

Praeitais metais išrinkome gra-
žiausią lietuvišką žodį “ačiū”, va-
sario pabaigoje jau žinosime, koks 
ištiktukas yra pats smagiausias, o 
šiandien, be jokių balsavimų galime 
teigti, kad dažniausiai linksniuo-
jamas žodis per pastaruosius kelis 
mėnesius yra “krizė”. Šis žodis 
vieniems kelia paniką, kitiems pasi-
piktinimą, tretiems padeda “veržtis 
diržus”, ir nerasime nė vieno še-
šiamečio, kuris nežinotų šio žodžio 
reikšmės. Ko gero, šiandien tai bai-
siausias žodis.

Žinoma, užmetus koją ant kojos 
ir įnirtingai kinkuojant galvą pos-
tringauti apie kitų klaidas yra daug 
paprasčiau negu pačiam jų nedaryti. 
Bet negalima atmesti ir auksinės tai-
syklės, kad svetimos klaidos labiau 
pastebimos, todėl kartais geriau įsi-
klausyti į opozicijos nuomonę, negu 
nepaliaujamai laikytis savų princi-
pų, o paskui gailėtis. Turbūt, ne be 
reikalo valdančioji dauguma jau kurį 
laiką nepaliaujamai kartoja mantrą: 
mes suklydome, žadame pasitaisyti, 
o tai yra svarbiausia. Sunku su tuo 
ir ginčytis.

Norom nenorom kyla vienas 
klausimas – ar gilėjančios recesijos 
atveju Lietuva, kaip Europos Sąjun-
gos narė, turi remtis bendra Europos 
Sąjungos pozicija visuotinės krizės 
atžvilgiu? Juk nė viena Vyriausy-
bė Europos Sąjungoje nemažino, 
nenaikino ir nelietė socialinių ga-
rantijų paketų. Lietuvos vyriausybė 
elgiasi priešingai – buvo pakeistos 
bazinio darbo užmokesčio dydžio 
indeksavimo taisyklės, iš esmės pa-
naikintos lengvatos vaiko pinigams 
ir pradinukų maitinimui. Buvo pri-
imti sprendimai, kurie smulkų ir 
vidutinį verslą netikėtai apkrovė 
mokesčiais.

 Tai dar kartą paliudijo, kad pats 
jautriausias ir silpniausias sektorius, 
kuriame dirbantieji patys sau kuria 

darbo vietas, atsidūrė sudėtingo-
je situacijoje. Ir vėlgi mokesčių 
našta užgriuvo tuos, kuriems net 
ir stabilios ekonomikos sąlygomis 
reikalinga valstybės pagalba. Vi-
sai neatsitiktinai šie žmonės sniego 
gniūžtėmis, keiksmais, o kai kurie ir 
buteliais „pasveikino“ visuomenės 
atstovybę šių metų 
sausį susirinkę į ga-
lingą mitingą.

Kad padaryta 
daug klaidų, šian-
dien sutinka ir 
valdantieji, ir tie, 
kurie gynė jų pozicijas. Deja, jei 
kai kurias klaidas galima padaryti 
per naktį, tai joms atitaisyti prireiks 
daug daugiau laiko.  Ką dabar turėtų 
daryti Finansų ministras, kai reikia 
taisyti visą paketą mokesčių įstaty-
mų, sugrįžti prie programų, apie ku-
rias jam tiesiai buvo sakoma Seimo 
plenarinių posėdžių salėje? Ką turė-
tų daryti Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministras su socialinių garantijų 
paketu, kai netikėtai paaiškėjo, kad, 
susumavus pajamas, net ir pensijos 
turi būti apmokestinamos? Tai klau-
simai, į kuriuos atsakymus pateiks 

laikas ir Vyriausybės kompetencija. 
Gal iš šių pamokų pasimokys ir bū-
simos Vyriausybės?

Vertinant Lietuvos padėtį Euro-
pos Sąjungos kontekste matome, 
kad analogiško Lietuvos situacijai 
atvejo nėra. Todėl socialdemokratų 
partija savo neatidėliotinų veiksmų 

priemonių pakete pateikė siūlymus, 
kaip turėtų būti taisomos padarytos 
klaidos. Mes kalbame apie ūkinin-
kų mokesčių, neapmokestinamų 
pajamų, socialinių išmokų, lengva-
tų smulkiam ir vidutiniam verslui 
paketą, pridėtinės vertės mokesčio 
pataisas. Lietuvos verslas šiandien 
yra ypač sunkioje situacijoje ir ne-
bepajėgia konkuruoti su aplinkinė-
mis valstybėmis.

Dažnai man, kaip socialdemo-
kratui, tenka susilaukti kritikos, esą 
mes tik aklai kritikuojame ir nemato-
me jokių pozityvių šios Vyriausybės 

programos aspektų. 
Kategoriškai su tuo 
nesutinku. Bėda ta, 
kad yra daug ra-
cionalių siūlymų, 
tačiau jų įgyvendi-
nimas dažnai ne-
racionalus arba iš 
esmės klaidingas. 
Tarkime, akcizo 
padidinimas buvo 
logiškas sprendi-
mas, tačiau įgyven-
dinimas nelogiškas. 
Užuot skyrus vie-
nodą krūvį visai al-
koholio pramonei, 
kuriamos didžiulės 
disproporcijos, o 
alaus ir sidro sek-
toriuje akcizas 
nedidinamas. Juk 

krikščionys demokratai, iš esmės 
pasisakantys ir propaguojantys blai-
vios Lietuvos viziją, turėtų suvokti, 
kad alkoholizmas prasideda nuo 
nuolatinio, net ir nedidelio, alkoho-
lio kraujyje palaikymo poreikio.  

Kitas pavyzdys – akcizo padi-
dinimas benzinui. 
Akcizo didinimas 
degalams nebuvo 
sinchronizuotas su 
pokyčiais kaimyninė-
se šalyse – Lenkijoje 
ir Latvijoje, dėl to 

vairuotojai, ypač tie, kurie vyksta 
tranzitu, degalus pilasi šiose šalyse. 

Ar mes, socialdemokratai, nega-
lime pritarti akcizų didinimui? Ga-
lime. Tačiau negalime pritarti tam, 
kaip tai yra padaryta. Ar galime pri-
tarti PVM didinimui? Galime. Ta-
čiau nesutinkame, kad vieniems jis 
staiga pakilo iki 9 – 10, kitiems iki 
19 procentų. Nes tokios sąlygos kai 
kuriems visuomenės sluoksniams 
yra pragaištingos. 

Vienas dalykas, kurio negalima 
paneigti – ši ekonominė suirutė 
lėmė, jog visuomenėje daug palan-

kiau pradėta žiūrėti į progresinių 
mokesčių sistemą. Nuostabą su-
kėlė, kad net kolega K.Glaveckas, 
diskutuodamas laidoje “Rytai–Va-
karai”, staiga ėmė garsiai pripažinti 
progresinių mokesčių sistemą. Ko 
gero, dabar būtų tinkamas laikas su 
visuomenės pagalba fundamentaliai 
spręsti bendro vidaus produkto per-
skirstymo per nacionalinį biudžetą 
padidinimo problemą, atitinkamai 
pertvarkyti daugelį mokesčių svertų 
ir įdiegti progresinių mokesčių sis-
temą. 

Pabaigoje vėl norėtųsi grįžti prie 
klausimo, į kurį nerandu atsakymo 
– kaip atsitiko, kad Europos ko-
misija pateikė Europos gaivinimo 
planą, kuris yra visai kitoks nei LR 
Vyriausybės? Šio gaivinimo pla-
no elementai yra siūlomi visoms 
dvidešimt septynioms valstybėms, 
o Europos komisarė biudžetui 
D.Grybauskaitė ima girti tai, ko ji 
arba detaliai neskaitė, arba tiesiog 
laikosi principo – šimtas dienų Vy-
riausybei be kritikos. Neabejotinai, 
kritikos galima pažerti bet kuriai 
Vyriausybei, kurią prisiminsi. Eu-
ropos komisarė atstovauja Europos 
komisijos pozicijoms, tai ji turėtų 
kelti klausimą, kiek A. Kubiliaus 
Vyriausybės veiksmai korespon-
duoja su priemonių paketu, kuris 
siūlomas Europos Komisijos šalims 
narėms. Kitu atveju negalima atsi-
riboti nuo įspūdžio, kad yra politi-
kuojama. 

Niekaip nepavyksta pamiršti 
D.Grybauskaitės žodžių, kad krizė 
tik prasideda, o antikrizinis planas 
yra per švelnus. Ar tai dar labiau 
neveda į krizę? Būtų įdomu, jei už 
kiekvieną ištartą žodį “krizė” viešu-
moje, žiniasklaidoje, šeimos būre-
lyje, net mintyse ar sapnuose, o gal 
net ir per išpažintį valstybė surinki-
nėtų po vieną litą į Lietuvos biudže-
tą. Ko gero, iš valdančiųjų surinktų 
daugiausiai, ir gal dar pataisytume 
biudžeto reikalus...

GRAžIAUSIAS, SMAGIAUSIAS...BAISIAUSIAS

Seimo narė V.Blinkevičiūtė nenuleido rankų ir kovojo už tai, kad naujoji valdžia grąžintų išmokas vaikams ir nemokamą pradinukų maitinimą.

Seimo narys V.P.Andriukaitis: “Kad padaryta  daug klaidų, šiandien sutinka ir valdantieji, ir tie, kurie gynė jų 
pozicijas”.
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AR BANKAI SKOLINS 
BŪSTO RENOVACIJAI?

Seimo narys A.Butkevičius mano, kad valdžia turėtų imtis konkrečių veiksmų, o ne pažadų – gal tuomet 
pavyktų išgelbėti šalies ekonomiką.
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Nukelta į 9 p.

Bėda ta, kad yra daug racionalių siūlymų, tačiau jų 
įgyvendinimas dažnai neracionalus arba iš esmės 
klaidingas.

Reikėjo rūpintis, kad ES lėšos būtų nukreiptos į 
infrastruktūrą, nes ji sukuria ir išsaugo darbo vietas, 
garantuoja darbuotojams pajamas bei grąžą į biudžetą per 
mokesčių mokėjimą.
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Per porą metų mažumos XIV-
oji  Vyriausybė iš esmės įvykdė 
tai, ką pažadėjo. Ir buvusios Vy-
riausybės vadovas Gediminas 
Kirkilas, ir buvę ministrai pripa-
žįsta, jog nuo 2006-ųjų iki 2008-
ųjų dirbti buvo nelengva – nuolat 
reikėjo derinti skirtingas pozicijas 
ir interesus, tačiau pasiekta daug.

Dabartinio opozicijos lyde-
rio G.Kirkilo teigimu, per porą 
metų Lietuvos žmonėms pavyko 
grąžinti ne vienos Vyriausybės 
paliktą skolą. 2006 m. sėkmingai 
užbaigtas AB “Mažeikių nafta” 
privatizavimas leido valstybei at-
siskaityti su visais žmonėmis, tu-
rėjusiais rublinius indėlius.

“Manau, kad tiek gyventojams, 
tiek mūsų verslininkams padan-
gę praskaidrino žengtas rimtas 
žingsnis mokesčių reformos link 
2006 m. liepą. Sumažinus gyven-
tojų pajamų mokestį nuo 33 iki 
27 proc., sumažėjo šešėlinio vers-
lo apimtys, papilnėjo Lietuvos 
žmonių piniginės”, – prisimena 
G.Kirkilas.

XIV-ajai Vyriausybei pavyko 
padidinti finansavimą sociali-
nės apsaugos, švietimo, mokslo, 
sveikatos apsaugos ir kultūros 
sritims. Pažymėtina, jog naciona-
linio biudžeto asignavimai soci-
alinės apsaugos srityje 2006 m., 
lyginant su 2005 m., išaugo 14 su 
puse, sveikatos apsaugos srityje – 
25,7, švietimo srityje – 13,3 proc. 
Mokslui papildomai skirta 10,4 
proc. lėšų.

Šalyje sparčiai augo viduti-
nis mėnesinis darbo užmokestis. 
Vidutinis mėnesinis bruto darbo 
užmokestis 2006 m. Lietuvoje 
sudarė 1500,2 lito, 2008 m. pirmą 
ketvirtį – 2151,3 lito (palyginti 
su 2006 m, padidėjo 43,4 proc.). 
Darbuotojams, dirbantiems pagal 

darbo sutartis, minimali mėnesinė 
alga buvo didinama triskart: 2006 
m. liepą – iki 600 litų, 2007 m. 
liepos 1 d. – iki 700 litų, nuo praė-
jusių metų sausio – iki 800 litų.

Sumažėjo nedarbo lygis. 2007 
metų pabaigoje jis sudarė 4,3 proc. 
Deja, 2008 m. nedarbas pamažu 
pradėjo augti – pirmąjį pusmetį jis 
sudarė 4,9 proc., tačiau nepasiekė 
ES vidurkio – 6,7 proc. (2008 m. 
kovo mėn. duomenys).

Vienas iš svarbiausių minėtos 
Vyriausybės prioritetų buvo rū-
pestis vyresnio amžiaus žmonė-
mis: valstybinio socialinio drau-
dimo pensijos buvo didinamos 
keletą kartų, suvienodintos vals-
tybinės socialinio draudimo našlių 
pensijos, nuo 2007 m.liepos 1 d. 
pradėtas skirti priedas asmenims, 
turintiems daugiau negu 30 metų 
darbo stažą. Vyriausybės darbo 
pradžioje 2006 m.vidutinė metinė 
valstybinė pensija, turint būtinąjį 
stažą, buvo 455,7 lito, o nuo 2008 
m. rugpjūčio – 830 litų, t.y. padi-
dėjo net 82 proc.

Socialdemokratų Vyriausybė 
stengėsi didinti paramą šeimoms, 
auginančioms vaikus. Motinystės 

ir tėvystės pašalpa socialdemokra-
tų dėka mokama iki vaikui sueis 
dveji metai. Vaiko pinigai moka-
mi iki 18 metų – kol vaikas baigs 
bendrojo lavinimo mokyklą. Plė-
tėsi socialinė parama mokiniams: 
daugiau mokinių gavo nemokamą 
maitinimą, buvo aprūpinami mo-
kinio reikmenimis.

Dėl pasaulio ekonomiko-
je vykstančių procesų (ypač dėl 
energetinių resursų brangimo) 
Lietuva, kaip ir kitos valstybės, 
šiuo metu išgyvena ne pačius ge-
riausius laikus. Išaugusi infliacija 
verčia mus apriboti įsibėgėjusį 
vartojimą, gal net susiveržti dir-
žus. Tačiau objektyvūs duomenys 
liudija apie “švelnų ekonomikos 
nusileidimą”, jei tik dabartinė Vy-
riausybė tą leis.

“Kaip rodo pasaulio patirtis, 
sustojus ir apsidairius, į priekį ju-
dama dar sparčiau. Apie tai liudija 
ir esminė mūsų šalies įvaizdžio 
kūrimo idėja, kad Lietuva – drąsi 
šalis...” – mano G.Kirkilas.

Parengta pagal informacinį 
leidinį “Lietuvos žingsniai į priekį 
2006-2008-aisiais”

MAžUMOS VYRIAUSYBĖ 
SAVO PAžADUS ĮVYKDĖ

Prieš rinkimus žadėję aukso 
kalnus dabar tautos išrinktieji lie-
tuviams parodė špygą. Beveik pusė 
Lietuvos gyventojų jau pajuto eko-
nomikos lėtėjimo pasekmes, tą pa-
greitino valdančiųjų paruoštas an-
tikrizinis planas ir per naktį įbrukti 
įstatymai. Klaidų pridaryta, kažin ar 

pavyks jas ištaisyti? Europarlamen-
taras profesorius Aloyzas Sakalas 
teigia, jog lietuviai valdžia jau nusi-
vylė, tą įrodo vienas po kito organi-
zuojami mitingai ir protestai.

Valdantieji trykšta arogancija
Visai neseniai liaupsintų šalies 

gelbėtojų – Tėvynės sąjungos – Lie-
tuvos krikščionių demokratų, ką tik 
iškeptos Tautos prisikėlimo partijos 
bei abiejų liberalų partijų koalicijos 
– vežimas sparčiai rieda nuokalne. 
Premjero Andriaus Kubiliaus ir 
Seimo pirmininko Arūno Valinsko 
reitingų šuolis žemyn – pats aiš-
kiausias įrodymas, kad tautos pasi-
tikėjimą jie jau prarado. Įrodymais 
galima laikyti ir sausio 16-osios mi-
tingą, peraugusį į riaušes. Net po jo 
lietuviai nenurimo – antroji protes-
to akcija surengta vasario 3-ąją.  Ar 
tuo mitingų banga bus suvaldyta?

Europarlamentaras A.Sakalas 
įsitikinęs, jog labiausia visuomenę 
piktina A.Kubiliaus ir A.Valinsko 
arogancija, jų nenoras tartis su vi-
suomenės atstovais.

„Nesitariant su žmonėmis, buvo 
priimtas antikrizinis planas, kuris 
skaudžiausiai palietė ne turtinguo-
sius, o mažas ir vidutines pajamas 
gaunančius piliečius”, – sako pro-
fesorius.

Visuomenės nenuramino ir po-
pulistinis valdančiųjų raginimas 
taupyti. O ir kaip galėtų nuraminti, 
jei ragintojai elgiasi atvirkščiai?

Anot europarlamentaro A. Saka-
lo, valdantieji nuolat ragino taupyti, 
tuo tarpu patys į kairę ir į dešinę 
dalijo priedus bei premijas savo pa-
valdiniams. Žiūrėdami tautai į akis 
jie dėstė, jog toks jų elgesys yra 
teisėtas ir normalus. Darbo netekę 

žmonės klausėsi valdančiųjų, kol 
galiausiai buvo priversti desperatiš-
kai kovoti už savo rytojų.

Išgąsdino tautą
„Reikia iš esmės keisti antikri-

zinį planą, pagrindinį akcentą ski-
riant smulkaus ir vidutinio verslo 
rėmimui”, – mano profesorius 
A.Sakalas.

Tačiau kyla abejonių, ar iš esmės 
pakeitus antikrizinį planą, konser-
vatoriai ir A.Valinsko bendražygiai 
atgautų lietuvių pasitikėjimą.

„Valdanti koalicija, kurios du 
vadai yra teisti už kriminalinius nu-
sikaltimus, iš principo negali kelti 
pasitikėjimo. Jos noras savo klaidas 
suversti ant buvusios Vyriausybės 
pečių yra tiesiog nepadorus. Ma-
nau, kad koalicijai reikėjo įvertin-
ti, ką gero ir kokias klaidas padarė 
buvusi Vyriausybė ir, negąsdinant 

tautos, pasakyti, kuriuos žingsnius 
ji žengs, taisydama tas klaidas”, – 
teigė profesorius.

Būkime mažųjų užuovėja

Grįžkime į netolimą praeitį. Dar 
2008-ųjų pradžioje apie ekonominę 
krizę nebuvo kalbama. Ne kartą gir-
dėjome, jog nuo visuomenės buvo 
slepiama tikroji šalies ekonominė 
padėtis, tačiau iš tiesų – nebuvo 
ko slėpti. Šalies ūkis augo, netrūko 
darbo, kilo atlyginimai. Prieš rinki-
mus bandyta tautai įtikti. Po rinki-
mų valdantieji ėmė rėkti – “šalį ap-
ėmė krizė” – tačiau savo veiksmais 
jie tik dar labiau gilino ekonominę 
duobę.

„Visuomenė greitai pamiršo, 
kad gyveno geriau negu dabar, ir 
patikėjo koalicijos tvirtinimais, 

Sociologai Briuselyje pateikė nau-
jausių apklausų duomenis apie nuo-
taikas Europos Sąjungos (ES) šalyse 
Europos Parlamento rinkimų išvaka-
rėse. Kairiaisiais save laiko 24 proc. 
ES piliečių, radikaliai kairiaisiais – 4 
proc. Dešiniųjų stovykla kiek mažiau 
skaitlinga (manyčiau, dėl ekonomi-
nės krizės): 19 proc. ir vėl tie patys 
4 proc. kraštutinių. Daug linkusių į 
centrą arba neapsisprendusių. Krizė 
žlugdo ES piliečių viltis. Į klausimą 
– „ar būsimos kartos gyvens geriau 
negu dabartinė?“ – net 67 proc. ES 
valstybių senbuvių piliečių rėžė: 
„gyvens blogiau“. Tokių niūrių pro-
gnozių dar nebuvo.

Krizė tiesiogiai dar nepalietė 
daugumos turtingosios Europos gy-
ventojų. Bet ji alsuote alsuoja be-
veik kiekvienam į pakaušį: didėja 
bedarbių skaičius, šuoliuoja kainos, 
bankrutuoja įmonės, žiniasklaida ir 
ekspertai horizonte nemato prošvais-
čių. Kitąmet Europoje – pirmąkart 
nuo pokario metų – numatomas eko-
nomikos smukimas. „Milijardas pa-
saulio turtingųjų“, kuriam priklauso 
ir senųjų ES valstybių piliečiai, gerai 
supranta, kad nebegali gilėti praraja 
tarp jų ir „5 milijardų neturtingųjų“, 
kai žmonės badauja, gyvena ant 
skurdo ribos arba nepritekliuje. 

JAV, Vakarų Europos, Japonijos, 
Kanados, Australijos, kai kurių arabų 
šalių gyventojai privalės riboti savo 
poreikius, ypač klimato kaitos ir kitų 
grėsmių akivaizdoje.

Skrisdamas į Vilnių galvojau, kad 
Lietuvoje atsakymas į šį lemtingą 
klausimą, ko gero, skambėtų ki-
taip.  Ir neapsirikau. Susitikimuose ir 
pokalbiuose įvairiose Lietuvos vieto-
vėse aptariau tą patį klausimą. Atsa-
kymus pasitikrindavome ir balsavi-
mu. Optimistai nusvėrė pesimistus.

Kodėl šiaip bambekliai ir blogiau-
sią variantą numatantys lietuviai kol 
kas su  kiek didesniu pasitikėjimu, 
negu vakariečiai, žvelgia į ateitį? 
Kadangi mes dar nepasiekėme ES 
senbuvių lygio, bet atotrūkis vis ma-

žėja. Prieš dešimtmetį Lietuvos BVP 
sudarė tik apie trečdalį ES šalių BVP 
vidurkio, dabar jau – du trečdalius. 
Jei toks tempas būtų išlaikytas, dar 
po dešimties metų į tą lygį ir užkop-
tume. Tačiau krizė, Baltijos valsty-
bėms smogusi skaudžiausiai, visai 
ne laiku pakišo koją, todėl vytis teks 
ilgiau. Ir vis dėlto optimizmas dėl 
būsimų kartų geresnio gyvenimo, 
manau, pagrįstas, nes suvokiame, 
jog su ES pagalba pavyks atsitiesti. 
Visai neseniai paskelbta, kad daugiau 
kaip pusė Lietuvos gyventojų pajuto 
realią ES paramą. 

Tikrai nemanau, kad optimizmą 
Lietuvoje skatina naujosios vyriau-
sybės politika. A. Kubilius, kaip lai-
mės žiburį ne kartą garbinęs airiškąjį 
mažų mokesčių kelią, staiga jį pamir-
šo (gal dėl to, kad Airija ant bankroto 
ribos, planuoja net 13 proc. biudžeto 

deficitą?). Per naktinę mokesčių re-
formą Vyriausybė žengė platų, bet 
svirduliuojantį žingsnį ne airiška, o 
skandinaviška kryptimi. Kol kas ir 
finansų ministras, spėčiau, tiksliai 
nežino, kiek po tų naktinių reformų 
pasikeitė BVP dalis, kuri perskirsto-
ma per mokesčius. Bet tą pamėgtąjį 
simbolinį „mokesčių akmenį“ libe-
ralai, jei išdrįs, turėtų tempti Vilniuje 
Gedimino prospektu gal jau ir birželį 
– to dar neregėjome.

Skandinaviška kryptis lyg ir turė-
tų patikti socialdemokratams, tačiau 
kai krizės šmėkla darosi vis ryškes-
nė, didinti mokesčius, krauti juos ant 
silpniausiųjų pečių  –daugiau nei ri-
zikinga. 

Per visuomeninį Vokietijos TV 
kanalą mačiau Vyriausybės apmo-
kėtą laidą, kurioje buvo labai tiksliai 
pasakyta ir parodyta, keliais eurais 

pastorins ar paplonins vokiečių pini-
gines kiekvienas dabar ten siūlomo 
įstatymų paketo ekonomikai gaivinti 
punktas. Ar pamatysime ką nors pa-
našaus per mūsų televiziją? Deja, to 
neįsivaizduoju. Valdžia, manau, pati 
neturi duomenų apie statistinį lietuvį, 
kiekvieną šeimą – ką mums atne-
šė ar atėmė tie kalėdiniai seneliai iš 
naktinių Seimo posėdžių. O jeigu ir 
sugebėtų garbingai paskaičiuoti, tai 
neišdrįstų, esu tikras, paviešinti. Per 
daug „kandantys“ būtų tie skaičiai, 
dėl kurių skausmą jaučia ir dar labiau 
pajus dauguma mūsų piliečių.

Oksfordo sociologai neseniai pa-
skelbė iškalbingus duomenis, kurie 
parodė, jog masinio privatizavimo 
politikos sukeltas ekonominis šokas 
Rytų Europoje nuo 1989 iki 2002 
metų nusinešė per milijoną darbingo 
amžiaus vyrų gyvybių – daugiausia 

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijo-
je ir Kazachstane. Mažiau nukentėjo 
šalys, pasirinkusios laipsnišką perėji-
mą prie laisvosios rinkos ekonomikos 
– Čekija, Lenkija, Slovakija. „Reikia 
būti itin atsargiais prieš imantis ma-
kroekonominės politikos priemonių, 
radikaliai keičiančių ekonomikos 
struktūrą“, – teigia britų mokslinin-
kai, kviesdami galvoti apie „šoko te-
rapijos“ pasekmes. Šias sveiko proto 
padiktuotas rekomendacijas, regis, 
visiškai ignoruoja dešinioji valdan-
čioji koalicija.

Dar vienas aspektas. Dabar Eu-
ropos Sąjungoje 17 milijonų bedar-
bių. Europos Parlamento socialistų 
frakcijoje, dar neįsisiautėjus krizei, 
skaičiavome, kad po poros metų 
bedarbių bus jau 25 milijonai – jei-
gu ES šalys narės sėdės, sudėjusios 
rankas. Remdamasis mūsų frakcijos 

pasiūlymais Briuselis 
rekomendavo suteikti 
galingą injekciją ES 
šalių ūkiui. 250 mili-
jardų eurų – 1,5 proc. 
nuo kiekvienos šalies 
BVP plius 50 mlrd. iš 
ES biudžeto – turėtų 
būti skirti ekonomikos 
gaivinimui, energeti-
kos jungčių tiesimui 
ir ypač naujų, moder-
niausių technologijų, 
„žalių“ (tausojančių 
aplinką, gaminančių 
gamtai palankią pro-
dukciją) darbo vietų 
kūrimui.

Kaip sekasi darbuo-
tis dėl šio itin svarbaus 
projekto Lietuvoje? 
Karštai – dieną ir nak-
tį – diskutuota Seime, 
Vyriausybėje, visuomenėje, žinias-
klaidoje apie biudžeto subalansavi-
mą, ginčytiną mokesčių reformą ir 
išimtis, kainų šuoliavimus, paskui 
apie klaidų taisymą... Tik dabar 
Vyriausybė prašneko apie būsimus 
mėginimus skolintis, apie būsimą 
ekonomikos gaivinimą. Tačiau pini-
gai, ko gero, pasieks Lietuvą tik va-
sarą, kai bankrotų verpetas jau bus 
paskandinęs nemažą dalį įmonių. 
Beveik nieko negirdime apie naujų, 
orių, „žalių“ darbo vietų kūrimą, 
kurios leistų nubaidyti šmėžuojan-
čią masinio nedarbo šmėklą. Ko-
dėl? Šį klausimą po kelių mėnesių 
labai aštriai gali užduoti dešimtys 
tūkstančių žmonių, paliktų gatvėje 
bankrutavus įmonėms.

Skandinavijoje beveik nenu-
trūkstamas socialdemokratinis val-
dymas XX amžiaus viduryje sufor-
mavo tokias tvirtas tradicijas, kurių 
iš esmės nekeičia ir atėję į valdžią 
dešinieji. Dideli mokesčiai – apie 
pusę BVP perskirstoma per biudže-
tą – leidžia turėti aukščiausios ko-
kybės nemokamą švietimo, medici-
nos sistemą, moderniškas mokyklas 

ir ligonines, puikius kelius, patogius 
municipalinius butus, nekorumpuo-
tus politikus, valstybės tarnautojus, 
policininkus. Nemažiau svarbu, 
kad ten stiprus bendruomeniškumo 
jausmas, nėra didelio skirtumo tarp 
turtingųjų ir kukliau gyvenančiųjų. 
Ten pasiturintieji nedemonstruo-
ja savo turtų, ten madinga gyventi 
kukliai, taupant, saugojant gamtą 
ir nervus. Piliečiai pasitiki ir vieni 
kitais, ir savo išrinktais politikais. 
Socialdemokratai padarė įtaką net 
bendravimo taisyklėms – atsisakyta 
skirtumų tarp rangų, postų, išnyko 
kreipinys „jūs“, pereita prie visuo-
tinio „tu“. Skandinavai draugiški 
vieni kitiems, Europai ir visam pa-
sauliui.

 Reikia daug ir stipriai padirbė-
ti, kad Lietuva taptų panašesnė į 
Skandinavijos šalis. Dešinieji ka-
lėdiniai seneliai ten mūsų nenuves, 
tai privalo padaryti socialdemokra-
tai. Tam mūsų partija turi keistis, 
nustatyti ir vykdyti tikrą, tvirtą so-
cialdemokratinę politiką ir mokes-
čių sferoje, ir socialinės atskirties 
mažinime, ir užsienio, ir istorijos 
politikoje.

KARČIOS KALėDŲ SENELIŲ DOVANOSChronologija

tam nepasiruošus, be to, nesuteikiama jokių lengvatų ne-
įgaliųjų ir kitoms pelno nesiekiančioms organizacijoms, 
todėl prašoma Prezidento vetuoti Laikinojo mokesčio už 
juridinių asmenų valdomus automobilius įstatymą, nes 
šiuo įstatymu didinama mokesčių našta verslui. Šis pra-
šymas buvo patenkintas.

2009 01 13  Seimo LSDP frakcija prašo Prezidento vetuoti Energeti-
kos ministerijos steigimą.

2009 01 16  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos organizuotas 
mitingas prie Seimo virto riaušėmis. LSDP frakcija ragi-
na valdančiąją daugumą ir Vyriausybę ieškoti dialogo su 
visuomene.

2009 01 30  LSDP frakcija pristatė visuomenei alternatyviąją Vyriau-
sybės programą ir šešėlinį ministrų kabinetą.

2009 02 02  Seimo socialdemokratai imasi taisyti valdančiosios koa-
licijos padarytas klaidas. Gyventojų pajamų mokesčio 
pakeitimo ir papildymo įstatymo projekte siūloma pa-
gerinti daugelio asmenų mokestinę situaciją. Socialde-
mokratų registruotame projekte siūloma: neapmokestinti 
trumpalaikių paskolų palūkanų. Užsiimantys žemės ūkiu 
neturi mokėti GPM, besiverčiantys individualia veikla 
privalo turėti galimybę atskaityti išlaidas kompiuterių 
programų kūrimui, automobiliams, naudojamiems tie-
sioginei veiklai, paramai.

2009 02 03  Seimo LSDP frakcija registruoja Išmokų vaikams įstaty-
mo pataisas.

2009 02 04  Seimo LSDP frakcijos seniūnas Zigmantas Balčytis ir 
frakcijos narė Vilija Blinkevičiūtė pristatė naujausius 
socialdemokratų siūlymus, kaip taisyti valdančiosios ko-
alicijos padarytas klaidas bei švelninti jų pasekmes Lie-
tuvos visuomenei.

2009 02 09  Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija kreipiasi į 
Lietuvos Respublikos Prezidentą, prašydama vetuoti Vy-
riausybės įstatymo pataisas.

  Siūloma Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 
nariams pateikti bendrą siūlymą dėl galimo biudžeto 
perskirstymo Seimo pavasario sesijoje tam, kad būtų su-
rasti trūkstami 7 mln. litų “Vilnius – Europos kultūros 
sostinė” programos įgyvendinimui.

2009 02 12  LSDP frakcijos nariai susitiko su Lietuvos bankų aso-
ciacijos prezidentu Stasiu Kropu, siekdami išsiaiškinti 
realią situaciją bankų sektoriuje.

2009 02 17  Socialdemokratų partijos frakcija nepritaria Prezidento 
rinkimų ir Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymų pa-
keitimams.

2009 02 19  Seimo LSDP frakcija susirūpinusi dėl Lietuvos perspek-
tyvų gauti Europos Sąjungos paramą strateginiams pro-
jektams – elektros jungtims su Vakarų valstybėmis.

Atkelta iš 3 p.

kad socialdemokratai tik švais-
tė Valstybės lėšas į kairę ir dešinę, 
nors didelę dalį valstybės išlaidų 
konservatoriai su savo partneriais 
Seime patys priėmė prieš vyriau-
sybės valią. Tuometinis opozicijos 
lyderis A. Kubilius turėjo visas 
galimybes kontroliuoti biudžeto iš-
laidas, bet jis elgėsi pagal principą 
– kuo blogiau Lietuvai, tuo geriau 
TS-LKD – ir nieko nedarė”, – prisi-
mena A.Sakalas.

Pasak europarlamentaro, tauta 
nusivylusi valdančiaisiais, vėl tikisi 
išgelbėtojo.

„Socialdemokratams reikia galų 
gale nustoti būti dar viena turtin-
guosius remiančia liberalų partija, 
ir užsirašyti sau ant kaktos, kad 
socialdemokratų rinkėjai yra ma-
žas ir vidutines pajamas gaunantys 
piliečiai. Ir ne tik užsirašyti, bet ir 
priimti atitinkamus sprendimus. 
Nedideles bei vidutines pajamas 
gaunantieji norėtų turėti savo 
partiją, kuri nebūtų kurčia jų lū-
kesčiams. Su turtuoliais jau prisi-
žaidėme, rinkimai tapo šaltu dušu 
tokiems žaidėjams”.

Prarastąjį tautos pasitikėjimą 
susigrąžinti  sudėtinga

Dabar Seimo LSDP frakcija yra opozicinė, tačiau visai neseniai kai kurie jos nariai sudarė 
mažumos Vyriausybę, o ši išpildė savo pažadus.
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Europarlamentaras A.Sakalas mano, jog 
tauta jau prarado pasitikėjimą dabartine 
valdžia.
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“Per naktinę mokesčių reformą Vyriausybė žengė platų,  
bet svirduliuojantį žingsnį ne airiška, o skandinaviška 
kryptimi”, – teigia europarlamentaras J.Paleckis.
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ūkio subjektai suprato, kad įvyk-
dyta mokesčių reforma yra žiau-
roka, jie, pasimokę iš 1999-ųjų 
ekonomikos krizės, kai kurias 
įmones perregistravo į lengvati-
nės prekybos įmones, o kai kurių 
veikla buvo sustabdyta, nors ir tu-
rėta apyvartinių lėšų. Tokiu būdu 
sutaupoma pinigų ir energetinių 
resursų”, – pasakoja Seimo narys.

Teks skolintis

Anot A.Butkevičiaus, tvirtin-
dami valstybės biudžeto projek-
tą valdantieji privalėjo numatyti 
prioritetinius tikslus. Reikėjo pa-
rengti programas, kurios padėtų 
greičiau įsisavinti ES lėšas. Rei-
kėjo rūpintis, kad ES lėšos būtų 
nukreiptos į infrastruktūrą, nes ji 
sukuria ir išsaugo darbo vietas, 
garantuoja darbuotojams pajamas 
bei grąžą į biudžetą per mokesčių 

mokėjimą. Reikalinga ir objektų 
renovacijos programa, kad ateityje 
būtų sumažintas energetinių resur-
sų vartojimas.

“Dabartinė Vyriausybė to ne-
suprato. Per sausio mėnesį iki va-
sario 25 d. biudžetas negavo apie 
330 milijonų litų planuotų pajamų. 
Tikriausia, valdantieji dar kartą 
bandys mažinti valstybės biudžeto 
išlaidas, tačiau, mano nuomone, 
valstybei reikia kuo greičiau sko-
lintis, kad būtų galima kuo skubiau 
finansiniais resursais skatinti eko-
nomiką”, – teigė A.Butkevičius. 

Seimo narys pripažįsta, jog pa-
siskolinti nebus lengva, nes Vaka-
rų Europos bankai, kurie skolino 
Rytų Europos šalims, stengiasi 
susigrąžinti lėšas, tačiau skolinasi 
visos Europos šalys.

“Austrija Vidurio ir Rytų Euro-
pos šalims yra paskolinusi apie 230 
milijardų eurų, tai sudaro maždaug 
70 proc. Austrijos BVP. Jeigu tos 
paskolos nesugrįžtų, tą šalį ištiktų 

finansinė krizė”, –aiškina parlamen-
taras ir ekonomikos specialistas.

Renovacija būtina

A.Butkevičiaus nuomone, val-
dančiųjų ekonomikos skatinimo 
planas tėra gairės, bet jos irgi rei-
kalingos.

“Per daug dėmesio skiriama 
statyboms. Aišku, gyvenamuosius 
namus reikia renovuoti, bet reikia 
pasakyti, kad skiriant šiam sekto-
riui labai daug lėšų, gali kilti kita 
problema – nėra paruošta pakanka-
mai projektų, nėra atlikta tiek daug 
gyvenamųjų namų auditų. Reikia 
atlikti ekonominę ūkio analizę. 
Svarbiausia, skatinti verslą, nu-
kreiptą į eksportą. Kalbėdami apie 
verslo aplinkos gerinimą valdantieji 
neįstengia pasakyti, kokiomis prie-
monėmis ir per kurį laiką tai bus at-
likta”, – aiškina A.Butkevičius. 

Anot parlamentaro, nors val-
dantieji ir mala liežuviu, tačiau 

realybė yra kitokia – kol kas nei 
iš Europos investicijų banko, nei 
Europos Sąjungos lėšų negavome. 
Kalbėdamas apie daugiabučių re-
novaciją A.Butkevičius abejoja, 
ar bankai galės suteikti dalį reika-
lingų pinigų renovacijai. 

“Reikia suvokti ir tai, jog bus 
žmonių, kurie to daryti nenori. Su 
visuomene teks stipriai padirbėti. 
Abejoju, ar bankai suteiks pakan-
kamai paskolų. Dalis lėšų iš ekono-
mikos skatinimo programos turėtų 
būti nukreipta bankams, tuomet šie 
privalėtų duoti žmonėms paskolas”, 
– mano A.Butkevičius.

Renovuodami daugiabučius susi-
dursime ne su viena problema. Lenki-
joje žmonės buvo įspėti, kad nesutikę 
renovuoti būsto, kol dalį renovacijos 
išlaidų kompensuoja valstybė, po ke-
tverių metų jie kompensacijos visai 
nebegaus. Tuomet suskubta naudo-
tis proga. Pasak A.Butkevičiaus, iš 
renovacijos valstybė išlošia, nes ma-
žiau perkama energetinių resursų.

AR BANKAI SKOLINS  BŪSTO RENOVACIJAI?
Atkelta iš 7 p.

Tik dabar Vyriausybė prašneko apie būsimus mėginimus 
skolintis, apie būsimą ekonomikos gaivinimą. Tačiau 
pinigai, ko gero, pasieks Lietuvą tik vasarą, kai bankrotų 
verpetas jau bus paskandinęs nemažą dalį įmonių.
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paprasčiau kalbėti negu daryti. 
Reikėtų dar kartą pagalvoti apie 
Jungtinių Tautų ir Bretton Woods 
institucijas, jos gali tapti pavyzdi-
nėmis, atsižvelgiant į visas pasaulio 
šalis”, – mano EP Viceprezidentas.

“Dramatiškiausi krizės rezultatai 
– turiu galvoje rezultatus socialinė-
je ir ekonominėje srityje – darys di-
desnę įtaką negu manėme ir užtruks 
ilgiau. Netikiu, kad iki 2011 metų 
mes pasieksime 2007-ųjų  progreso 
standartus, net ir tai tėra per daug 
optimistinės prognozės. Ką tuomet 
daryti? Mes privalome būti drąsūs, 
darydami reformas, mes privalome 
išvengti naujų klaidų ir taisyti jau 
padarytas. Svarbiausia, mes turime 
dalintis krizės išlaidas tokiu būdu, 
kad pažeidžiamiausiems visuo-
menės sluoksniams nereikėtų vie-
niems mokėti didžiausios sąskaitos 
dalies”, – mano M. Á. Martínez.

Atsižvelgdamas į turimą infor-
maciją apie Lietuvą EP Viceprezi-
dentas teigė, jog per pastaruosius 
metus mūsų šaliai sekėsi pakanka-
mai gerai. Lietuva beveik pasiekė 
tai, ko reikalauja ES. Stojimas į ES 
buvo naudingas tiek Lietuvai, tiek 
pačiai ES.

“Aš truputį nerimauju, kad da-
bartinė Vyriausybė gali susigundyti 
pasielgti būtent taip, kaip ką tik mi-

nėjau – užkrauti krizės naštą ant silp-
niausiųjų pečių. Lietuvos socialde-
mokratai siejami su rimtu progresu, 
pagrįstu stabilumu bei ekonomikos 
augimu. Jie pastebimi ir ES. Dabar 
Lietuvos socialdemokratai yra opo-
zicijoje, tačiau jaučia atsakomybę. 
Tikiu, kad LSDP geras pasirengimas 
bendradarbiauti, pasiruošimas eiti į 

priekį, konstruktyvių idėjų ir pasiū-
lymų turėjimas padės įveikti krizę. 
Aš matau, jog jie jaudinasi dėl savo 
šalies ir žmonių gerovės”, – teigė M.  
Á . Martínez.

EP Viceprezidentas prisipažino 
jau ne vienerius metus esąs artimas 
lietuvių draugas.

“Ši draugystė išsivystė iš mano 

patirties ir broliško bendravimo su 
Socialdemokratų partijos nariais. 
Štai kodėl mano paties partija – Is-
panų socialistinė darbo partija – ir 
jos lyderis – Ispanijos premjeras 
– José Luis Rodríguez Zapatero 
pavedė man atstovauti jiems LSDP 
suvažiavime Vilniuje. Socialdemo-
kratai neduoda vieni kitiems pata-

rimų, mes vieni iš kitų mokomės 
rasti savo kelią. Lietuvos social-
demokratų atstovai Europos parla-
mente A. Sakalas ir J. Paleckis yra 
mano draugai. Jie verti pagarbos 
todėl, kad yra rimti, sunkiai dirban-
tys, nuosaikūs, solidarūs, ištikimi 
savo žmonių bei mūsų įsitikinimų, 
kuriais dalijamės, gynėjai”, – apie 
kolegas kalba EP Viceprezidentas. 

M. Á. Martínez sveikina visus 
LSDP narius suvažiavimo proga.

“Linkiu išminties, skaidrumo 
bei pastangų, derinant naciona-
linį patriotizmą ir Europos inte-
resus. Visus mus sujungia stiprus  
sąmoningumas ir žinojimas, kad  
kiekvieno žmogaus progresas 
slypi jo viduje. Ačiū ES, kuri 
suteikė galimybę mums vaidinti 
visose pasaulio pakopose kaip 
stipriems ir pastoviems pasaulio 
aktoriams. Jeigu mums pavyks 
pasiekti, kad ES taptų stipri, at-
gaivinta, susivienijusi, visuome-
niška, tuomet mūsų vyrams ir 
moterims atsiras galimybė pa-
siekti taiką ir progresą. Jūsų ša-
lyje socialdemokratai turi puikų 
atsakomybės jausmą, todėl linkiu 
jo neprarasti ir per rinkimus į Eu-
roparlamentą. Nepraleiskite šios 
progos, sėkmės”, – linki EP Vi-
ceprezidentas M. Á. Martínez. 

Sąjungos pirmininkė mano, 
jog per keletą metų pasiekta ne-
mažai. Džiugu matyti aktyves-
nius LSDMS klubus Utenoje, 
Molėtuose ir Ignalinoje. Per porą 
metų LSDMS susirinkimuose 
buvo sprendžiami svarbūs poli-
tiniai, ekonominiai, socialiniai, 
lyčių lygių galimybių klausimai, 
dalyvauta įvairiose konferenci-
jose.

“LSDMS tarptautinėje konfe-
rencijoje ,,Moterys ir rinkimai“ 
Palangoje (2008 m.) socialde-
mokratės diskutavo apie politiką 
ir valdžią, moterų parlamentinės 
grupės veiklą, moterų dalyvavi-
mą 2007 m. savivaldos rinkimų 
sąrašuose, aptarti jų rezultatai. 
Analizuotas moterų dalyvavi-
mas visuomeninėje-politinėje 
veikloje, šeimos ir karjeros de-
rinimo galimybės, įgyvendinant 
Lisabonos strategiją. Aptartas  
politikės įvaizdis Lietuvos ži-
niasklaidoje, reprodukcinė svei-
kata ir moterų teisės, kalbėta 
apie moteris Lietuvos kariuome-
nėje, apie skurdą ir kitas proble-
mas”, – prisimena pirmininkė 
B.Vėsaitė.

Anot Seimo narės, diskusijose 
ne tik išsakomos nuomonės, bet 
kyla naujų idėjų ir sprendimų.

“Socialdemokračių moterų 
sąjungos posėdyje Kaune dis-
kutuota dėl LR Seimo šeimos 
politikos koncepcijos projekto. 
Nepritarta valstybinės šeimos 
politikos koncepcijai, nes ja 
siekiama įtvirtinti partnerystės 

pagrindu sukurtų šeimų, vienišų 
tėvų ir jų auginamų vaikų diskri-
minaciją, o tai sąlygoja sociali-
nės atskirties stiprėjimą, moterų 
ir vaikų skurdo augimą, žlugdo 
darnios visuomenės plėtrą. LS-
DMS taryba nusprendė kreiptis į 
LSDP prezidiumą, Seimo narius 
dėl balsavimo. Prezidiumas priė-
mė sprendimą palaikyti LSDMS 
iniciatyvą”, – pasakoja pirmi-
ninkė B.Vėsaitė.

LSDMS posėdžiuose rūpin-
tasi ir vaikais. Diskutuota dėl 
vaikų darželių statybų trūkumo 
naujuose gyvenamuosiuose ra-
jonuose.

“Darželių statyba turėtų būti 
valstybės politikos dalis. Savi-
valdybėms trūksta pinigų. Tam, 
kad kurios nors savivaldybės 
planuose būtų įtrauktos lėšos 
naujų vaikų ikimokyklinių įstai-
gų tinklo plėtrai, reikia didesnio 
savivaldybių biudžeto”, – mano 
Seimo narė B.Vėsaitė.

LSDMS klubai dalyvavo įvai-
riuose labdaros renginiuose, ren-
gė pilietines akcijas, seminarus, 
bendradarbiavo su progresyvio-
siomis moterų nevyriausybinė-
mis organizacijomis, profesinių 
sąjungų moterų grupėmis, dirbo 
per rinkimus.

“Klubų moterys dirbo rinki-
mų apygardų, apylinkių komi-
sijų pirmininkėmis, narėmis, 
stebėtojomis, agitatorėmis. Ren-
giantis LR Seimo 2008 m. rinki-
mams LSDMS skatino moteris 
dalyvauti rinkimuose, aktyviai 
dirbti formuojant sąrašus, siekti 
tolygaus vyrų ir moterų politinių 
jėgų pasiskirstymo, išlaikyti nu-
statytas kvotas moterims”, – pa-
sakoja B.Vėsaitė.

LSDMS pirmininkė teigia, 
jog sąjunga skatina moteris ak-
tyviau dalyvauti politikoje ir 
sprendimų priėmimo procese, 
užtikrinant lyčių lygybę. Šių 

metų sausio mėnesį LSDMS na-
rės susirinko į valdybos posėdį 
Birštone, kur aptarė rinkimų re-
zultatus.

 “Rezultatus įvertinome nei-
giamai, nes Seimo socialdemo-
kratų frakcijoje liko tik 4 Seimo 
narės. Beje, visos išrinktos dau-
giamandatės apygardos sąraše. 
Todėl nusprendėme kreiptis į 
LSDP statuto rengimo darbo 
grupę dėl kvotos lytims didini-
mo, t.y. siekti 50 procentų atsto-
vavimo. Nusprendėme kreiptis į 
klubus, bei raginti, kad kuo dau-
giau moterų siektų tapti delega-
tėmis skyrių konferencijose, de-
legatėmis į suvažiavimą, siektų 
skyrių pirmininkų, pavaduotojų 
pozicijų”, – teigė Seimo narė 
B.Vėsaitė.

LSDMS dalyvauja ir Europos 
socialistų partijos moterų socialis-
čių veikloje. LSDMS pirmininkė 
B.Vėsaitė aktyviai teikė pasiūly-
mus Europos socialistų partijos 
Manifestui lygių galimybių ir 
moterų teisių daliai dėl reproduk-
cinės sveikatos ir teisių.

“Mes aktyviai palaikome 
Moterų lobisčių organizacijos 
kvietimą, kad rengiamuose rin-
kimuose į Europos parlamentą 
moterys kandidatės būtų kas 
antra rinkimų sąrašuose. Palai-
kome Europos Socialistų Par-
tijos Moterų socialisčių kvie-
timą rinkimų sąrašus formuoti 
užtrauktuko principu, išlaikant 
50 proc. moterų kvotą”, – teigė 
B.Vėsaitė.

Rimantas Vaitkus
LSDP prezidiumo narys
LSDP Švietimo ir mokslo komiteto 
pirmininkas

Nuo šiol korepetitoriams viduri-
nėse mokyklose ateina aukso am-
žius. Planuojama aukštojo mokslo 
reforma, kada studento valstybinis 
finansavimas priklausys nuo to, ar 
jis gerai išlaikė baigiamuosius vi-
durinės mokyklos egzaminus, pir-
miausia užkirs kelią gabiems, bet 
nepasiturintiems vaikams studijuo-
ti nemokamai. „Krepšelius“ gaus 
tik tie, kurie gerai išlaikys valstybi-
nius egzaminus. Kur rasi mažame 
miestelyje korepetitorių tinkamai 
pasiruošti valstybiniam egzaminui, 
jei provincijoje dažnai stokojama 
gerų mokytojų? Kas kita miestie-
čiams – korepetitoriais dirba net 
aukštųjų mokyklų dėstytojai, taip 
prisiduriantys prie savo kuklaus 
docento ar lektoriaus atlyginimo.

Vadinasi, turtingesni tėvai sam-
dys mokytojus, kad tik įveiktų tą 
kartelę, t.y. valstybinius egzami-
nus. O kas lieka neturtingiesiems? 
Negavus „krepšelio“ imti 30-80 
tūkst. Lt paskolą ir studijuoti savo 
lėšomis? Ar ryšis tam neturtingų 
šeimų vaikai? Abejoju. Juk to-
kia suma daugeliui mūsų žmonių 
– tiesiog fantastiška. Štai ir bus 
dviejų rūšių studentai: vieni turės 
„krepšelį“, o kiti – „ubago terbe-
lę“. Pirmiausia nukentės vaikai iš 
kaimo mokyklų.

Aukštojo mokslo reformos ini-
ciatoriai mano, kad studijų „krep-
šelis“ gerins aukštojo mokslo ko-
kybę, neva mokyklos konkuruos 
dėl „krepšelių“ ir stengsis gerinti 
studijas. Viskas vyks priešingai – 
mokyklos ims vilioti tuos studen-
tus, kuriems terūpi tik aukštojo 
mokslo diplomas. Viskas papras-
ta: tu mums – pinigus, mes tau –  
diplomą, tiesa, po ketverių metų. 
Ar galima konkurencija tarp aukš-
tųjų mokyklų, jei yra tokių speci-
alybių, kurių studentai rengiami 
tik vienoje aukštojoje mokykloje? 
Lietuvos aukštajam mokslui tam-
pant bendrąja Europos aukštojo 
mokslo dalimi reiktų orientuotis 
ne į konkurenciją „savame kie-
me“, o į geriausius Europos uni-
versitetus, kad mūsų gabiausi stu-
dentai nevažiuotų mokytis svetur, 
o liktų savame krašte.

Socialdemokratų Vyriausybės 
nuo 2002 metų ėmėsi įgyvendinti 
tikrąją reformą: pritrūkus valsty-
bės biudžeto lėšų įvesta nedidelė 

studijų įmoka (500 Lt, nuo 2008 
m. 520 Lt  per semestrą), geriau-
sius studentus atleidžiant net ir 
nuo tos įmokos dalies. Tiesa, ši 
nuostata buvo taikoma dieninio 
skyriaus studentams. Neakivaiz-
dininkai  mokėjo visą aukštosios 
mokyklos nustatytą studijų kainą. 
Valstybė tada pritrūko lėšų pa-
dengti dalį sumos.

Studentai priprato prie tos sis-
temos, ji veikė gerai. Net ir šią, 
palyginti nedidelę, įmokos sumą 
buvo galima pasiskolinti iš Valsty-
binio mokslo ir studijų fondo, kurį 
dabar „reformatoriai“ yra pasiryžę 
sunaikinti, o paskolų dalybas ati-
duoti privatiems bankams.

Pastovios įmokos už studijas 
modelis galioja daugelyje Euro-
pos šalių: Didžiojoje Britanijoje, 
dalyje Vokietijos, Prancūzijoje, 
Belgijoje ir kitur. Mūsiškiai libe-
ralai pasiryžę sukurti savą, lietu-
višką modelį. Tik vargu, ar jis bus 
sektinas: studijų „krepšelio“ mo-
delis įves pačią didžiausią žmonių 
diskriminaciją.

Kad „krepšelio“ modelis yra 
netinkamas, visu balsu kalba rek-
toriai, studentai, dalis aktyvios 
visuomenės. Tik Respublikos 
Prezidentas čia mato „proveržį“. 
Nenuostabu, kai jam patarinėja 
laisvosios rinkos apologetai. Dar 
vienas dalykas: „krepšeliai“ bus 
dalijami studijų sritims, bet tarp 
jų yra skirtingų krypčių. Tarkime, 
medicinai, veterinarijai, žemės 
ūkio mokslams bus skiriamas ben-
dras „krepšelių“ skaičius. Geriau-
siai išlaikę valstybinius egzami-
nus stojantieji į aukštąją mokyklą 
„krepšelius“ gaus, kiti – ne. Aki-
vaizdu, kad tie geriausieji rinksis 
mediciną. O kas liks būsimiems 
agronomams? Jie turės studijuo-
ti savo lėšomis. Vietų bus, bet 
„krepšelių“ pritrūks, juolab, kad 
šiemet pirmakursių skaičius bus 
sumažintas.

Tiesa, „reformatoriai“ kalba, 
kad „eksperimentuos“ tik šiais 
metais, neva 2010-aisiais bus 
peržiūrima, kurios specialybės 
surinko mažai studentų. Jei jų ab-
solventai bus reikalingi valstybei, 
tada bus formuojamas valstybinis 
užsakymas. Kyla klausimas – kam 
eksperimentuoti. Ir taip aišku, kad 
būtinas valstybės užsakymas, ta-
čiau „reformatoriai“ jo nenori tai-
kyti šiemet.

Studijų „krepšelis“ ir „lauki-
nė“ konkurencija geros aukštojo 
mokslo kokybės negali užtikrinti. 
Tam yra kiti mechanizmai. Studi-
jų kokybė priklauso nuo dėstytojų 
kvalifikacijos, įrangos, naudojamų 
priemonių, literatūros, bibliotekos 
fondų, tarptautinių mainų. Tai – 
sudėtinga problema. Kokybei už-
tikrinti būtinos lėšos, valstybei jų 
kaip visados trūksta, todėl refor-
mą reikėjo pradėti ne nuo konku-
rencijos, o nuo investicijų į studijų 
aplinką, dėstytojų kvalifikacijos 
kėlimą ir kitus svarbius dalykus. 
Tik tada pajustume tikrąjį proveržį 
aukštojo mokslo srityje.

AUKšTOJO MOKSLO REfORMA: 
VIENIEMS – „KREPšELIS“, 

KITIEMS – „UBAGO TERBELė“

LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGA 
NEABEJINGA POLITIKAI IR MOTERŲ PROBLEMOMS

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga (LSDMS), kuriai pirmininkauja Seimo narė Birutė Vėsaitė, per pastaruosius dvejus 
metus labai sustiprėjo. Šiuo metu LSDMS vienija 49 klubus, kurie veikia visose apskrityse ir turi daugiau kaip 3000 narių.

Didžiausia Seimo opozicijos – 
socialdemokratų – frakcija dabar 
turi galimybę sustiprinti vidinę ir iš-
orinę komunikaciją – atnaujintas so-
cialdemokratų informacinis centras. 
Jo vadovas – Seimo narys Andrius 
Šedžius teigia, jog atsirado galimy-
bė tiesti naują ir remontuoti seną, 
kiek apleistą tiltą tarp visuomenės ir 
socialdemokratų.

Parlamentaro nuomone, infor-
macinis centras privalo gyvuoti ir 
padėti socialdemokratams išreikšti 
ne tik argumentuotą kritiką naujajai 
valdžiai, bet ir pasakyti tiesą visuo-
menei. A.Šedžiaus požiūris į žinias-
klaidą savitas ir motyvuotas.

“Puikiai suprantu, jog žiniasklai-
da yra didelė jėga, galinti daryti įtaką 
tiek pačiai visuomenei, tiek politi-
kams. Žodis – tai galimybė pareikšti 
tai, ko galbūt kai kas išgirsti nenorė-
tų. Spaudoje galima ne tik pateikti 
savo nuomonę, bet ir daryti išvadas, 
kurios padėtų keisti pasaulį”, – mano 
A.Šedžius.

Apie karo kirvį ...
Seimo narys neslepia savo skep-

tiško požiūrio į valdančiosios daugu-
mos bandymus valdyti žiniasklaidos 
atstovus, surišant jiems rankas ir 
užkemšant burnas. A.Šedžius prisi-
mena, kaip praėjusių metų lapkritį 
pirmąjį Seimo posėdį ketinta pradėti 
be žiniasklaidos atstovų.

“Į Kovo 11-osios salę per centri-
nes duris bandę patekti žurnalistai 
buvo šiurkščiai sustabdyti apsau-
gos darbuotojų. Žurnalistams buvo 
paaiškinta, kad jie privalo pateikti 
kvietimus į pirmąjį posėdį. Patys 
žiniasklaidos atstovai teigė, jog apie 
tokius kvietimus niekur nebuvo 
skelbta, juk žurnalistai, operatoriai, 
fotokorespondentai į Seimą iki tol 

buvo įleidžiami su specialiais leidi-
mais. Žiniasklaidos atstovams teko 
gerokai paplušėti – palakstyti nuo 
vienų prie kitų durų, kol galiausiai 
jiems pavyko prasmukti į salę. Jau 
tada žurnalistai Seime pasijautė esą 
nereikalingi, tačiau tai tebuvo naujo-
sios valdžios kovos su žiniasklaida 
pradžia”, – pasakoja A.Šedžius.

Parlamentaras mano, jog žinias-
klaida privalo atskleisti visuomenei 
Seimo gyvenimo faktus, retkarčiais 
„išskalbti“ parlamentarų mundu-
rus, gal tuomet valdžia pasistengtų 
dirbti tautai. Tačiau žurnalistų dar-
bas kažkodėl nepatiko naujajam 
Seimo pirmininkui Arūnui Valins-
kui. Seimo galva nutarė uždrausti 
plunksnos broliams su savo darbo 
įrankiais patekti į kai kurias Seimo 
vietas. Naujosios taisyklės dar labiau 
pykdė žurnalistus. Užvirė arši kova. 
Negi Seimo pirmininkui atrodė, jog 
pagrindinis jo darbas – ištremti žur-
nalistus iš Seimo rūmų?

“Lietuvos žurnalistų sąjungos at-

stovų nuomone, naujosios taisyklės 
pažeidė konstitucinę teisę nevaržo-
mai rinkti informaciją. Tačiau Sei-
mo pirmininkas A.Valinskas jokių 
suvaržymų nematė. Ir ką tuo pasie-
kė?”, – retoriškai klausia parlamen-
taras ir primena, jog per trumpą laiką 
A.Valinsko ir visos Tautos prisikėli-
mo partijos reitingai smuko žemyn.

Kritika turi būti argumentuota
Seimo nario ir informacinio cen-

tro vadovo A.Šedžiaus nuomone, 
dirbdami opozicijoje socialdemokra-
tai nesėdi rankų sudėję. 

“Jau paruoštas alternatyviosios 
Vyriausybės programos projektas, 
sudarytas šešėlinis ministrų kabi-
netas. Mes privalome išreikšti savo 
nuomonę, kad Lietuvos gyventojai 
galėtų pasirinkti, kas jiems tinka. 
Kritikuodami dabartinės Seimo val-
dančiosios daugumos poelgius, ne-
turėtume pamiršti argumentų. Kriti-
ka turi būti svari, pagrįsta skaičiais ir 
faktais, tik tuomet žmonės ims mu-
mis tikėti”, – mano A.Šedžius.

Socialdemokratų informacinio 
centro vadovas teigia, kad ši institu-
cija tarnaus ne tik patiems socialde-
mokratams, bet ir visuomenei.

“Būsime stiprūs tik tuomet, kai 
savo nuomonę ims reikšti ne tik Sei-
mo frakcija, bet ir partijos nariai. Pri-
valome bendradarbiauti su savival-
dybėmis, su partijos skyriais. Mielai 
priimsime visų partijos grandžių pa-
galbą. Tikiuosi, jog visi kartu rūpinsi-
mės socialdemokratų idėjų viešinimu, 
kad skyrių pirmininkai, savivaldybių 
vadovai dalinsis savo informacija, 
pateiks medžiagos straipsniams ar 
patys siūlys publikacijas. Tokiu būdu 
socialdemokratų idėjos pasieks di-
desnę visuomenės dalį”, – tikisi Sei-
mo narys A. Šedžius.

Informacinis centras taps tiltu 
tarp visuomenės ir socialdemokratų

EUROPOS PARLAMENTO VICEPREZIDENTAS 
MIGUEL ÁNGEL MARTíNEZ: 

Lietuvos socialdemokratai siejami 
su rimtu progresu, pagrįstu stabilumu 

bei ekonomikos augimu
Lietuvos socialdemokratų par-

tijos suvažiavimo proga į Lietuvą 
atvyko Europos Parlamento Vice-
prezidentas – socialistų darbo par-
tijos atstovas – M. Á.  Martínez. 
Garsus Europos politikas, pra-
kalbęs apie sunkmetį pasaulyje 
ir Lietuvoje, sugebėjo įpūsti op-
timizmo.

Anot svečio, kalbos apie da-
bartinę Europos Sąjungos ir viso 
pasaulio situaciją nesibaigia, nes 
tai yra labai plati ir svarbi tema. 
Viceprezidentas pateikė kelias 
mintis, kurios atskleidžia jo nuo-
monę apie sunkmetį, susidariusią 
sudėtingą situaciją.

“Tiesą sakant, krizė gali būti 
įvardijama pačiais įvairiausiais 
terminais: finansinė krizė, ekono-
minė, energetinė, maisto, socia-
linė. Visos jos rūšys sąveikauja 

tarpusavyje, priklauso viena nuo 
kitos. Krizė paveikia visas šalis 
ir kiekvieną žmogų žemėje”, – 
sako EP Viceprezidentas.

M. Á. Martínez nuomone, kri-
zės priežastys slypi neokonser-
vatyviose idėjose ir politikoje, 
kurią JAV propagavo prezidento 
Bušo administracija.

“Rinka buvo palikta be jokios 
priežiūros, be jokių politinių 
jėgų įsikišimo, kitaip tariant, pa-
likta likimo valiai. Krizė įrodė, 
jog tokia politika, tokia teorija 
yra visiška nesąmonė. Rinka pati 
negali išspręsti savo problemų, 
o tik dar labiau jas kuria, todėl 
visada labai svarbu kontroliuoti 
mechanizmą. Kontrole privalo 
užsiimti visuomenės jėgos tam, 
kad apsaugotų bendrus intere-
sus”, – aiškina M. Á. Martínez.

EP Viceprezidentas šį sunk-
metį pavadino pasaulio globa-
lizacijos krize, todėl ji gali būti 
sutramdyta tik globaliniu būdu.

“Europos Sąjunga, ieškodama 
sprendimų, privalo būti nuosekli, 
sutarianti. Ji privalo tapti bendra-
darbiavimo su kitomis jėgomis – 
JAV, Japonija, Australija, Kinija, 
Indija, Brazilija – priemone. Bet 
sumanius, kaip spręsti dabarti-
nes problemas, ne mažiau svarbu 
skirtingas organizacijas, tarptau-
tinės bendruomenės valdžia, su-
pažindinti su tais sprendimais ir 
reformomis. Tai būtina tam, kad 
išvengtume panašios situacijos 
vėliau”, – mano M. Á. Martínez.

“Aš tikiu, kad svarbiausia yra 
rimta ir demokratinė pasaulio 
ekonomikos kontrolė. Tačiau iš 
tiesų aš esu įsitikinęs, jog daug 

Naujasis informacinio centro vadovas A. Še-
džius viliasi, kad LSDP nariai mielai bendra-
darbiaus, siekdami paskleisti visuomenei 
LSDP idėjas.

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė B.Vėsaitė mano, kad ši sąjunga atlieka svarbią funkciją – skatina moteris 
aktyviau dalyvauti politikoje.
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EP Viceprezidentas M.Á.Martinez sveikina visus LSDP narius suvažiavimo proga ir linki išlaikyti savo idėjas bei atsakomybės jausmą 
per artėjančius rinkimus į Europarlamentą.
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Lietuviškas verslo gelbėjimo 
planas?

Seimo LSDP frakcijos narys Al-
girdas Sysas piktinasi valdančiųjų 
bandymais gelbėti verslą darbuo-
tojų sąskaita. Išnagrinėjus naująjį 
ekonomikos “gelbėjimo” planą yla 
išlindo iš maišo. 

Dažnai kalbama, kad Lietuva 
privalo lygiuotis į kitas Europos 
Sąjungos valstybes. Deja, mes la-
bai skiriamės. Italija jau paruošė 
savo antikrizinį planą. Jo esmė yra 

ekonomikos 
skatinimas per 
paramą gyven-
tojams ir vers-
lui, per darbo 
vietų išsaugo-
jimą. 

“ M u m s 
premjeras aiš-
kina, kad turi-
me žaisti pagal 
kitas taisykles, 
bet šiuo atveju, 
kai yra didelis 
nedarbas, ma-
žėja žmonių 
realiosios pa-
jamos, Euro-
pos valstybių 
premjerai pir-
miausia galvo-
ja apie žmogų, 
apie jo proble-
mas”, – teigia 
A.Sysas. 

Pažvelgę į 
darbo rinkos 
reguliavimo to-
bulinimui skir-
tą planą, kuria-

me yra keturi punktai, pamatytume 
kyšančias liberalų ausis – pateiktos 
nuostatos jau ne kartą buvo siūlo-
mos įtvirtinti lietuviškoje darbo 
teisėje, kaip galinčios liberalizuoti 
darbo rinką.

Bedarbiai turi teisę į išmokas

Ministras pirmininkas Andrius 
Kubilius pareiškė, jog dabar ieškos 
variantų, kaip grįžti prie nemokamų 
prastovų, ir tokiu būdu gelbės dar-

bo vietas. Lietuvoje 1995-1997 m. 
buvo šimtai tūkstančių prastovų, už 
kurias nebuvo mokama. Tai buvo 
laikotarpis, kai buvo tyčiojamasi ir 
iš darbuotojų, ir iš darbo teisės.  

“Ką reiškia prastova? Mūsų 
darbo kodekso 195 str. aiškiai re-
glamentuoja, kokiais atvejais, kiek 
reikia mokėti, ir kokiais atvejais 
prastovos neapmokamos. Norima 
reguliavimą keisti. Tokiu būdu no-
rima sutaupyti biudžeto lėšas. Kaip 
teigia ūkio ministras, “pririšime 
darbuotoją prie darbo vietos – jis 
neis į darbo biržą ir jam nereikės 
mokėti išmokų“. Bet kiekvienas iš 
mūsų, dirbdamas, 
moka socialinio 
draudimo įmokas, 
todėl yra socialinio 
draudimo dalyvis. 
Valdžia, ketinanti 
gelbėti darbo vietas, leisdama darb-
daviams nemokėti darbuotojams 
už prastovas, siekia savanaudiškų 
tikslų. Ieškoti būdų, kaip žmonėms 
nemokėti išmokų, yra nusikalti-
mas”, – mano A.Sysas.

Grįžtama prie individualių 
susitarimų

Ketinimai atsisakyti nebūtinos 
apskaitos darbo santykių srityje, 
A.Syso teigimu, yra ne tik darbo 
laiko reglamentavimo keitimas, bet 
ir ketinimai atsisakyti kolektyvinių 
darbo sutarčių bei grįžimas prie in-
dividualių susitarimų.

“Jau ir šiandien, galiojant dabar-
tiniam Darbo kodeksui, labai daug 
darbdavių kviečiasi darbuotojus ir 
pateikia sąlygas, kuriomis darbuo-

tojai gali išlaikyti darbo vietą, pvz.: 
darbuotojui leidžiama likti darbo 
vietoje, jei tik jis sutinka, kad būtų 
keičiamos darbo laiko, darbo užmo-
kesčio ir kitos darbo sąlygos darb-
davio nuožiūra”, – sako A.Sysas.  

Seimo narį A.Sysą nustebino ke-
tinimas peržiūrėti darbo saugos rei-
kalavimus – atsisakyti nereikalingo 
reguliavimo. Parlamentaro teigimu, 
Lietuva turi blogiausius rodiklius 
Europos Sąjungoje, vertinant dar-
bo saugą – Lietuvoje, lyginant su 
kitomis šalimis, darbo vietose žūva 
daugiausia žmonių.

“Jeigu mes sumažinsime saugos 

reikalavimus, tai tikrai neturėsi-
me jokių galimybių pakeisti nepa-
geidaujamų “rekordų””, – teigia 
A.Sysas.

Kam reikalinga darbo vieta, jei 
nemokamas atlyginimas?

Anot Seimo nario, verslo gel-
bėjimo plane yra sakinys apie so-
cialinius partnerius – dialoge su 
socialiniais partneriais užtikrinti 
balansą tarp verslo išlikimo ir dar-
bo vietų išsaugojimo.

“Kažkodėl visiškai nešnekama 
apie darbuotojų pajamų išsaugo-
jimą. Darbo vieta be darbuotojo 
yra tuščia vieta, nes darbuotojas 
sukuria pridėtinę vertę ir pelną ”, 
– pabrėžia A.Sysas.

Parlamentaras pateikė Italijos 

antikrizinio plano pavyzdį. Jame 
didžiausias dėmesys skirtas pa-
ramai. Pirmiausia fizinė parama 
skiriama mažas pajamas gaunan-
tiesiems, daugiavaikėms šeimoms 
ir šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų 
arba pensininkų. Nedideles paja-
mas gaunantiems žmonėms taiko-
mos įvairios lengvatos. Lietuva jas 
panaikino.

Be to, Italijoje iki 2009 m. gruo-
džio 31d. įšaldomi arba sumažina-
mi tarifai komunalinėms paslau-
goms. Taikomi lengvatiniai tarifai 
už elektrą ir dujas. Mažas pajamas 
ir pensijas gaunantiems asmenims 

bus išdalintos va-
dinamos mokėjimo 
kortelės, į kurias 
kas mėnesį bus per-
vedama 40 eurų. Už 
tuos pinigus galima 

pirkti tik kasdienio vartojimo pre-
kes. Tokiu būdu skatinamas varto-
jimas. Italijos vyriausybė verslui 
siūlo pelno mokestį sumažinti 3 
proc. Planuojama sumažinti tari-
fus, kurie taikomi darbo užmokes-
čiui už papildomas darbo valandas 
ir padidėjusį darbo našumą. Tokiu 
būdu valstybė skatina darbuotojus 
daugiau dirbti ir užsidirbti. Siūlo-
mos ir lengvatos kariškiams, vie-
šosios tvarkos sergėtojams, o pas 
mus atvirkščiai – policininkams ir 
gaisrininkams darbo užmokestis 
sumažintas. 

“Jei kas ir gelbėjama Lietuvoje, 
tai vis tiek ne tie, kuriems labiau-
siai reikia pagalbos. Planą siūloma 
vykdyti tų žmonių sąskaita, kurie 
gauna mažas pajamas”, – mano 
parlamentaras A.Sysas.

Seimo narys Algis Rimas laikosi 
vienos nuostatos – sakyti tautai tiesą 
– taip elgėsi Prancūzijos preziden-
tas. Užsienio šalies vadovo elgesys 
parlamentarui A.Rimui atrodo pa-
vyzdinis, deja, mūsų šalies aukš-
čiausioji valdžia elgiasi atvirkščiai, 
todėl Seimo narys ja nusivylė.

Kalbėdamas apie dabartinę val-
dančiąją koaliciją, šiandieninę eko-
nominę ir politinę šalies situaciją 
Seimo narys A.Rimas prisimena, 
jog konservatoriai savo elgesio ne-
keičia daugybę metų.

“Iš tiesų konservatoriai visada 
garsėjo kietakaktiškumu ir tikėji-
mu savo šventumu. Anot jų lyderio 
Andriaus Kubiliaus, konservatoriai 
– vieninteliai ir tikrieji Lietuvos 

gelbėtojai, o juos dabar puola vals-
tybės, tvarkos ir teisingumo prie-
šai. Tokių teiginių iš konservatorių 
mes esame girdėję ir ankstesniais jų 
valdymo metais. Šios Vyriausybės 
planas – visą krizės naštą užkrauti 
žmonėms ir verslui, todėl žmonės 
dabar pikti, sutrikę, nes pats ponas 
Kubilius juos gąsdina”, – mano Sei-
mo narys A.Rimas.

Baubo sindromas

Pasak parlamentaro, nuolat į 
galvą kalamos mintys, kad bus la-
bai blogai – ateina krizė – davė ne 
teigiamų rezultatų, bet išvedė iš pu-
siausvyros Lietuvos gyventojus.

“Krizę išgyvena ir kitos šalys, bet 
jų vadovai – galėtume pasimokyti 
iš Prancūzijos prezidento Nicolas 
Sarkozy – nebijo prisiimti atsako-
mybės, sugeba net ir blogas žinias 
pateikti protingai, matyti perspekty-
vą, o ne sėti baimę, nepasitikėjimą. 
Prancūzijos prezidentas pasakė tau-
tai visą tiesą, tačiau kartu prisiekė, 
kad nė vienas šalies pilietis, net pats 
mažiausias indėlininkas nebus iš-
duotas”, – sako A.Rimas.

Seimo nario manymu, nestabi-
lumą ir nepasitikėjimą Vyriausybe 

sukėlė ir naujosios valdžios pasku-
bomis priimti gana žiaurūs sprendi-
mai – įstatymai, kuriuos patys kon-
servatoriai dabar taiso. 

“Apmaudu, kad šių žingsnių 
valdantieji ėmėsi tik tuomet, kai 
įtampos neatlaikiusi liaudis pratrū-
ko – puolė Seimą, sukėlė riaušes. Jų 
buvo galima išvengti. Paskubomis 
priimtos mokesčių įstatymų patai-
sos pažeidžia galiojančias teisės 
normas. Su priimtais įstatymais ne-
sutiko profesinės sąjungos, ne kar-
tą prašiusios Vyriausybės susitikti, 
išklausyti, derėtis, bet aukščiausioji 
šalies valdžia nematė reikalo kalbė-
tis. Riaušes paskatino Seimo daugu-
mos ir Vyriausybės vadovų arogan-
cija”, – mano A.Rimas.

Žemina pensininkus

Seimo nariui A.Rimui gėda klau-
syti Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro Rimanto Dagio pasisakymų, 
kurie žemina visą gyvenimą dirbu-
sius, garbaus amžiaus gyventojus: 
“Suprantu, kad tarp pensininkų – di-
džiulė atskirtis. Bet jiems nereikėtų 
tarpusavyje graužtis dėl kaulų”, – 
paguodė pensininkus R.Dagys.

“Manau, taikus sausio 16-osios 

sankcionuotas mitingas nebūtų vir-
tęs riaušėmis, jeigu Seimo pirmi-
ninkas, Vyriausybės vadovas būtų 
išėję pasikalbėti su piketuotojais. 
Kultūringų valstybių praktikoje, 
šalyje vykstant kokiam nors inci-
dentui, vadovai nutraukia vizitus ir 
grįžta pas žmones. Seimo pirminin-
kas paprasčiausiai pabijojo susitikti 
su piketuotojais. Gyventojai priver-
tė valdžią derėtis, tik paleidę į dar-
bą akmenis. Tai – didelis minusas 
demokratijai”, – mano Seimo narys 
A.Rimas.

Kaltinimų virtinė nieko nebeste-
bina

Dabartinės valdžios metami kal-
tinimai socialdemokratams jau tapo 
įprastu dalyku. Gal ir skaudu girdė-
ti kaltinimus, kai skaičiai rodo ką 
kita.

“Vertindamas praėjusių metų 
biudžeto surinkimą galiu pasaky-
ti, kad konservatorių prognozės ir 
gąsdinimai, esą valstybės biudžete 
truks 3 ar 5 milijardų litų, visiškai 
nepagrįsti. Gyventojų pajamų mo-
kesčio surinkimas buvo įvykdytas 
94 proc. Pelno mokesčio surinkimo 
planas įvykdytas net 107, 3 proc. 

Prasčiausiai buvo renkamas pridėti-
nės vertės mokestis – planas įvyk-
dytas 91 proc. Manau, kad dešinieji, 
viskuo kaltindami tik Lietuvos so-
cialdemokratus, dangsto savo nepa-
sirengimą valdyti valstybę”, – teigė 
parlamentaras.

A.Rimo teigimu, Lietuva yra 
pasaulinės ekonomikos dalis, todėl 
ekonominių sunkumų neišvengsi-
me, tačiau mums turėtų būti priim-
tinesnis kitų Europos šalių Vyriau-
sybių tvarkymasis negu tas, kurio 
ėmėsi dešinieji.

“Šalys imasi priemonių apsau-
goti žmonių socialines garantijas ir 
darbo vietas, gaivinti ekonomiką, 
investuoja į darbo vietų kūrimą, 
infrastruktūrą, mokymą, perkvali-
fikavimą, lengvina verslo plėtros 
sąlygas, o mokesčių naštą pro-
porcingai perkelia turtingesniems 
gyventojų sluoksniams. Mes ma-
nome, kad būtina užtikrinti sociali-
nes garantijas mažiausias pajamas 
gaunantiems gyventojams, o ne 
padidinta mokesčių našta siekti 
mažinti biudžeto deficitą”, – teigė 
Seimo narys.

Parengta 
pagal laikraštį „Suvalkietis”.

Kas gelbės verslą?

SAKYTI  TAUTAI TIESĄ

Seimo nario A.Syso nuomone, valdančiųjų paruoštas ekonomikos 
gaivinimo planas gero nežada.
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Parlamentaras A.Rimas vadovaujasi 
Prancūzijos prezidento pavyzdžiu – 
sakyti tautai tiesą.
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1.  Justas Paleckis
2.  Vilija Blinkevičiūtė
3.  Vytenis Povilas Andriukaitis
4.  Zigmantas Balčytis
5.  Gediminas Kirkilas
6.  Juozas Olekas
7.  Aloyzas Sakalas
8.  Aušrinė Marija Pavilionienė
9.  Juras Požėla
10. Julius Sabatauskas
11. Rimantas Vaitkus
12. Birutė Vėsaitė
13. Justinas Karosas
14. Linas Jonauskas
15. Irena Šiaulienė
16. Sigita Burbienė
17. Roma Žakaitienė
18. Algirdas Sysas
19. Vitalija Kliukienė
20. Giedrė Purvaneckienė
21. Justas Pankauskas
22. Rimantas Šadžius
23. Antanas Valys
24. Antanas Zenonas Kaminskas

LSDP RINKIMŲ Į EUROPOS
PARLAMENTĄ SĄRAšAS

Sąrašas dar nėra galutinis, jame bus pakeitimų, tačiau jau 
aiškus jo lyderis – europarlamentaras Justas Paleckis. Rinkimų 
į Europos Parlamentą sąrašą kovo 7-ąją tvirtins LSDP suva-
žiavimas.

Kairėje: europarlamentaras A.Sakalas, Socialistų grupės Europarlamente pirmininkas M.Šulcas, LR Seimo narė I.Šiaulienė ir 
europarlamentaras J.Paleckis.

Lietuvos socialdemokratų 
partija šiandien vienija beveik 
16 tūkstančių narių ir beveik 4 
tūkstančius rėmėjų. Tokio dide-
lio būrio organizacine veikla rū-
pinasi socialdemokratų partijos 
pirmininko pavaduotoja – Seimo 
narė Milda Petrauskienė. Parla-
mentarė džiaugiasi pagausėju-
siomis partijos gretomis ir teigia, 
jog aktyvesni darosi ir politinės 
patirties turintys partijos nariai, 
ir perspektyvus jaunimas.

LSDP taryba, prezidiumas, 
partijos skyriai nuolat stiprina 
organizacinį politinį darbą, geri-
na ir plėtoja visų partijos gran-
džių veiklą bei koordinaciją, o 
dirbant šioje srityje partija neap-

sieitų be aktyvistės ir daugelio 
idėjų iniciatorės M. Petrauskie-
nės. 

“Šių metų sausį turėjome 
15.601 LSDP narį. Dabar jų yra 
daugiau, nes daugelis skyrių per 
porą mėnesių papildė savo gre-
tas. Per praėjusius dvejus metus 
partijos narių skaičius padidėjo 
beveik 800 narių. Džiugu, kad 
socialdemokratų skaičiaus di-
dėjimo tendencija išlieka nuo 
pat partijų susijungimo (2001 
m.). Partijos sudėtis suteikia 
optimizmo, nes turime daug po-
litinės veiklos patirties turinčių 
žmonių, norinčių aktyviau da-
lyvauti politikoje, ir puikaus, 
perspektyvaus jaunimo. Malonu, 

kad moterys socialdemokratės 
sudaro beveik pusę visų narių”,  
džiaugiasi M.Petrauskienė.

Pirmininko pavaduotoja su 
dideliu malonumu žvelgia į ak-
tyvų socialdemokratų jaunimą. 
Anot M. Petrauskienės, partijoje 
yra per 2200 jaunų žmonių iki 
30 metų. Tokio amžiaus narių 
skaičius kasmet didėja.

“Jauni partiečiai tampa ak-
tyvesni, rodo iniciatyvą, savo 
jaunatvišku veržlumu įkvepia 
kitus”, – žavisi Seimo narė.

Socialdemokra-
tai gali pasigirti 
daugiau nei dviem 
penktadaliais narių, 
turinčiais aukštąjį 
išsilavinimą, bei 
daugiau nei 100 
mokslų ir habili-
tuotų daktarų. Par-
tijos gretos gausė-
ja, tačiau ne visi 
skyriai partijos narių gausinimui 
skiria pakankamai dėmesio.

“Turime skyrių, per porą metų 
priėmusių šimtą ir daugiau nau-
jų narių, tačiau kai kurie nesuge-
bėjo priimti net 10. Štai vienas 
įdomus palyginimas, verčiantis 
kai kurių skyrių pirmininkus su-
simąstyti ir daryti išvadas – 13 
mūsų partijos skyrių (neturinčių 
100 narių) per minėtą laikotarpį 
priėmė į partiją tik 115 žmonių, 
o Raseinių rajono skyrius – 135, 
Kauno rajono – 148. Naujų žmo-
nių įtraukimas į partijos veiklą 
turi ir toliau būti vienu svarbiau-
siu kiekvieno partijos skyriaus 

uždaviniu”, – apie problemas 
prakalbo M. Petrauskienė. 

Deja, per minėtą laikotarpį 
nesumažėjo skyrių, turinčių iki 
šimto narių. Šių skyrių veikla 
buvo svarstyta LSDP prezidiu-
me, bet ir vėliau padėtis beveik 
nepagerėjo.

“Pasigirsta kalbos, kad ne par-
tijos narių skaičius lemia skyriaus 
sėkmingą dalyvavimą rinkimuo-
se, autoritetą visuomenėje, tačiau 
realybė yra kitokia. Trylikos nedi-
delių skyrių, išskyrus Druskinin-

kus, rezultatai savivaldybių ir Sei-
mo rinkimuose mūsų netenkino”, 
– teigia M.  Petrauskienė.

Šiuo metu daugiausiai na-
rių yra Vilniaus miesto skyriuje 
– 2108, mažiau Kauno rajono 
– 814, Raseinių – 633, Kauno 
miesto – 623, Vilkaviškio – 511 
narių. 

Pasak partijos pirmininko pa-
vaduotojos, kiekvienos partijos 
sėkmę lemia jos politika, ideo-
loginės nuostatos, vertybių bei 
darbų viešinimas ir propagavi-
mas.

“Propaguojant partijos po-
litiką, jos darbus, labai didelį 

vaidmenį atlieka gyvas partijos 
žodis. Žodis yra galinga politi-
nė jėga. Net populistinės, mar-
ginalinės, „vienadienės“ parti-
jos, meluodamos, šmeiždamos, 
skelbdamos nebūtus dalykus, bet 
pasinaudodamos žodžiu, sugeba 
apgauti žmones, kurie nors ir 
trumpai, bet patiki jomis. Mūsų 
partijai „juodosios  technologi-
jos“ nepriimtinos. Mes skelbia-
me tiesą, tačiau ne visada ta tiesa 
pasiekia žmones. Tikimės, kad 
tiesą pavyks perduoti, nes šiam 

tikslui atnaujintas 
socialdemokratų 
informacinis cen-
tras, kuriam vado-
vauja Seimo narys 
Andrius Šedžius”, 
– teigė M. Petraus-
kienė.

LSDP infor-
macinis centras 
pasirūpins soci-

aldemokratų interneto svetaine, 
reguliariai kas du mėnesius leis 
partijos laikraštį. Tikimasi, kad 
partijos nariai dalinsis savo idė-
jomis, pasiūlymais, patys prisi-
dės prie laikraščio kūrimo, siųs-
dami savo skyrių informaciją.

“Visi kartu privalome pasiek-
ti, kad šis didelis bendraminčių 
– socialdemokratų – būrys būtų 
susitelkęs, kad partijos nariai 
būtų vieningi, jaustų atsakomy-
bę už socialdemokratinių idėjų ir 
vertybių propagavimą visuome-
nėje, aktyviai dalyvautų partijos 
veikloje”, – mano pirmininko 
pavaduotoja M.Petrauskienė.

PARTIJA PASINAUDOS GYVU žODžIU

LSDP pirmininko pavaduotoja M.Petrauskienė džiaugiasi pagausėjusiomis partijos 
gretomis.
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Socialdemokratas Linas Jo-
nauskas po LSDP prezidiumo rei-
tingavimo atsidūrė 14-oje Europos 
Parlamento rinkimų sąrašo vietoje, 
tačiau rinkimuose dalyvauti atsisa-
kė.

“Vis daugiau Lietuvos social-
demokratų partijoje diskutuojama 
dėl aktyvesnio moterų  dalyvavi-

mo politikoje ir didesnio įtrauki-
mo į aktyvią partinę veiklą. Parti-
jos Statute įtvirtintą nuostatą, dėl 
ne mažesnio kaip trečdalis vienos 
lyties atstovų dalyvavimo, renkant 
kolegialius partijos organus ir su-
darant rinkiminius sąrašus, keičia 
dar progresyvesnė idėja – minima-
lią vienos lyties atstovavimo ribą 

pakelti iki 40% . Ir visa tai daroma, 
siekiant aktyviau įtraukti moteris. 
Būtent dėl šios idėjos ir atsiėmiau 
savo kandidatūrą, užleisdamas 
savo vietą rinkimų sąraše social-
demokratėms moterims“ – teigė 
L.Jonauskas. Kas užims jo vietą, 
tiksliai paaiškės per LSDP suva-
žiavimą.

Rinkimuose dalyvauti atsisakė

Visi kartu privalome pasiekti, kad šis didelis ben-
draminčių – socialdemokratų – būrys būtų susi-
telkęs, kad partijos nariai būtų vieningi, jaustų 
atsakomybę už socialdemokratinių idėjų ir verty-
bių propagavimą visuomenėje, aktyviai dalyvautų 
partijos veikloje.

Darbo vieta be darbuotojo yra tuščia vieta, nes dar-
buotojas sukuria pridėtinę vertę ir pelną.
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E.B.: Koks jausmas apėmė gavus 
geriausio mero vardą?

R.M.: Iš tiesų per daug apie tai 
negalvojau. Gal tikėjausi, kad esu ne 
pats blogiausias, bet, kad geriausias 
– atvirai tariant – nelabai. Į šį apdo-
vanojimą žiūriu ne kaip į asmenišką 
žmogaus įvertinimą, o kaip į atkak-
laus darbo įvertinimą. Džiugu, kad 
ne tik kolegos merai, bet ir savivaldą 
kuruojančių institucijų vadovai įver-
tino rezultatus, kuriuos pasiekėme 
atkakliu darbu ir ambicijomis. 

E.B.: Geriausią merą rinko kiti 
merai, ministerijų, apskričių tar-
nautojai, daugiausia bendrau-
jantys su merais bei galintys juos 
vertinti ir  palyginti. Kaip manote, 
kokie Jūsų darbai ir asmeninės sa-
vybės galėjo nulemti laimėjimą?

R.M.: Nesu linkęs šio apdova-
nojimo prisiimti tik sau vienam. Tai 
daugelio metų visos mano komandos 
darbo įvertinimas. Už idėjų palaiky-
mą ir bendrų tikslų įgyvendinimą 
esu dėkingas savivaldybės Tarybos 
nariams, vykdomajai valdžiai ir vi-

sai savivaldybės administracijai. Šie 
žmonės tikėjo, kad kartu, siekdami 
užsibrėžtų tikslų, visas kliūtis įveik-
sime ir greičiau, ir efektyviau, todėl 
man buvo be galo džiugu priimti šį 
komandinio darbo sėkmę simboli-
zuojantį įvertinimą.

Dar 2000-aisias, man pradėjus eiti 
mero pareigas, subūrėme komandą, 
kuri, kaip ir aš, tikėjo ir tiki iki šiol, 
kad ryžtas, drąsa ir tikslo siekimas – 
privalomos savybės, įgyvendinant 
iš pažiūros neįmanomus projektus. 
Manau, kad atkaklumas, darbas ir 
tikėjimas padeda dideliais žingsniais 
eiti pirmyn. Vadovaudamiesi šiomis 
vertybėmis ateityje tikrai nenulei-
sime rankų, o Druskininkuose įgy-
vendinsime naujus, sėkmingą darbą 
įprasminančius projektus, kurie gar-
sins Lietuvą už jos ribų. 

E.B.: Kaip manote, kam apskritai 
reikia geriausio mero rinkimų?

R.M.: Kiek žinau, šis tyrimas 
buvo organizuojamas, remiantis au-
toritetingų užsienio savaitraščių pa-
vyzdžiu. Tokia reitingavimo prakti-
ka esti daugelyje išsivysčiusių šalių, 

pvz.: JAV, Didžioji 
Britanija, Japonija, 
o 2008-jųjų lapkri-
čio mėn. tyrimas 
buvo atliktas ir kai-
myninėje Lenkijo-
je. Kodėl jis atlik-
tas Lietuvoje?

Aišku, geriau-
siai į šį klausimą 
atsakytų tyrimo 
rengėjai, bet, mano 
nuomone, tai tarsi 
padeda visuomenę 
priartinti prie poli-
tikų – gautas įver-
tinimas iš dalies 
įpareigoja nenuvilti 
ne tik įvertinu-
sių asmenų, bet ir 
savo savivaldybių 
gyventojų, svečių. 
Tai, kaip ir bet koks 

kitas įvertinimas – nesvarbu, geriau-
sio valdininko, verslininko ar kt. rin-
kimai – dar labiau padidina atsako-
mybę ir skatina žengti pirmyn.

E.B.: Kaip iki šiol garsinote savo 
miesto vardą, kokiu būdu tai ža-
date daryti ateityje?

R.M.: Įgyvendinti projektai kal-
ba patys už save. Nuo 2000-ųjų iki 
šių dienų mums 
pavyko pasiekti, 
kad iš merdinčio 
miestelio, kurį var-
giai kas nors pa-
vadindavo kuror-
tu, Druskininkai 
išaugo į konkurencingą tarptautinį 
kurortą. Džiaugiamės, kad visiškai 
apleistos, bet atstatytos sanatorijos 
tapo pavyzdžiu, kaip reikia dirbti, o 
viešoji ir privačioji partnerystė bei 
jos rezultatai tik dar kartą parodė, 
kad bendri tikslai ir jų siekimas, at-
kaklus darbas ir novatoriškumas yra 
tikrasis sėkmės receptas. Ir dabar ne-
nuleidžiame rankų, rengiamės įgy-
vendinti naujus projektus. Į pasaulio 

geriausiųjų penketuką pateksiančios 
dengtos ir atviros slidinėjimo trasos, 
oro uosto renovacija, buvusios “Ne-
muno” sanatorijos Kultūros centro 
rekonstrukcija, istorinio K. Dineikos 
parko sutvarkymas bei atnaujinimas 
– tik dalis projektų, kuriuos pradėjo-
me įgyvendinti. Šie objektai, esame 
tikri, taps ne tik Druskininkų, bet ir 
visos Lietuvos traukos centrais. 

E.B.: Jūs esate Verslo plėtojimo 
Tarybos narys. Kokiu būdu pri-
traukiate investicijas į Druskinin-
kus?

R.M.: Prieš pradėdamas eiti mero 
pareigas buvau verslininkas. Dar 
tuomet visiems sakydavau, kad vie-
nas iš tų dalykų, kurių niekada neda-
rysiu – netapsiu politiku. Panašu, kad 
„niekada nesakyk niekada“ pildosi 
jau devintus metus iš eilės. Tačiau 
dirbant verslo sektoriuje įgyta patir-
tis pasirodė besanti labai naudinga.

Suprasdamas verslininkų porei-
kius netapau „sausas“ politikas, ku-
ris mato tik biurokratinius dalykus. 
Su verslininkais bendraujame viešo-
sios ir privačios partnerystės princi-
pu. Verslininkai tai vertina ir mumis 
pasitiki. Investicijų trauka įvairi: ra-
šome projektus europiniam finansa-
vimui gauti, stengiamės įgyvendinti 

tokius projektus, kurie sukuria pri-
dėtinę vertę ir patys pritraukia dau-
giau investicijų. Kaip pavyzdį galiu 
pateikti Druskininkų vandens parko 
projekto įgyvendinimą. Pastačius 
šį parką, jo sukurta pridėtinė vertė 
akivaizdi – papildomos verslininkų 
investicijos po šio projekto įgyven-
dinimo – 200 mln. litų.

Su komanda jau esame paruošę 
detalų mūsų savivaldybės plėtros 

planą, numatėme, kurioje vieto-
je, koks objektas reikalingiausias 
ir būtų sėkmingiausias. Pristatome 
šiuos planus verslininkams, siūlome 
visokeriopą pagalbą, darome viską, 
kad biurokratija netaptų spartaus 
darbo trukdžiu. Investicijų dinamika 
rodo, kad mūsų strategija veiksmin-
ga. Nuo 2000-ųjų metų investicijų, 
kuriose dalyvauja savivaldybė, dydis 
Druskininkuose išaugo per 60 kartų.

E.B.: Kaip manote, ko labiau-
siai trūksta Jūsų miestui, kokios 
didžiausios problemos spaudžia 
Druskininkų gyventojus? Kaip 
galima jiems padėti?

R.M.: Didelės šilumos kainos, 
nedarbas yra ne tik Druskininkų, bet 
ir visos šalies skauduliai. Daugiausia 
problemų kyla socialinėje srityje – 
šalyje įsibėgėjant panikai dėl krizės, 
didėja negalinčių savimi pasirūpin-
ti žmonių skaičius, todėl ieškome 
galimybių kaip minimizuoti krizės 
pasekmes Druskininkų savival-
dybėje. Tai – ne pirmas kartas, kai 
Druskininkai (aišku, ir visa Lietuva) 
susiduria su krize. Prisiminkime, 
kad 2000-aisiais situacija buvo dar 
blogesnė, nedarbas Druskininkuose 
siekė 33 proc. Ir nebuvo panašu, kad 
kas nors galėtų pasikeisti. Bet pasi-

keitė. Ir visa tai 
tik todėl, kad ne-
nuleidome rankų 
ir nepasidavėme. 
Dabar sakau tai, 
ką sakydavau vi-
suomet. Mažiau 

postringaukime apie tai, kaip mums 
blogai ir kaip sunku gyventi šiuo 
laikotarpiu, o daugiau dirbkime. Iš-
gyvenome dar  sunkesniais laikais, 
todėl atkakliai dirbdami išgyvensi-
me ir šiais.

E.B.: Dėkoju už pokalbį.

Druskininkų merą kalbino 
Evelina Butkutė.

Kaimas ir žemės ūkis yra vie-
nas iš prioritetinių Lietuvos ūkio 
sektorių, atliekantis svarbų eko-
nominį, socialinį bei kultūrinį 
vaidmenį. Apie 10 procentų šalies 
bendrosios produkcijos vertės su-
kuriama žemės ūkio ir maisto pro-
duktų gamybos sektoriuje. “Nors 

šioje srityje pasiektas teigiamas 
užsienio prekybos balansas, ta-
čiau Lietuvos kaime dar yra daug 
neišspręstų problemų, kurių spren-
dimui reikia didesnio valdžios 
dėmesio”, – mano Kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas, Agrarinių 
mokslų daktaras Jonas Jagminas.

Anot Seimo nario J.Jagmino, 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjun-
gą, padidėjo žemės ūkio ir mais-
to produktų įvežimas iš užsienio. 
Mėsos ir jos gaminių per 2008 m. 
įvežta 122,5 tūkst. tonų, tai 22,5 
tūkst. t. daugiau negu per 2007 m.

“Galima prognozuoti, kad 
šiais metais, naujajai valdžiai 
padidinus PVM tarifą, mėsos ir 
jos produktų įvežimas iš užsienio 
dar labiau padidės. Neigiamą po-
veikį žemės ūkio subjektai pajus 
apmokestinus ūkininkų pajamas 

ir žemės ūkio bendrovių pelną, 
gaunamą iš žemės ūkio veiklos, 
įvedus naujus Valstybinio socia-
linio draudimo bei Privalomojo 
sveikatos draudimo mokesčius”, 
– sako J.Jagminas.

Seimo narys stebisi valdančio-
sios daugumos nerūpestingumu ir 
priimtais sprendimais. Būdamas 
šios srities specialistu J.Jagminas 
neslepia, jog dėl neatsakingų val-
džios veiksmų pablogės kaimo 
infrastruktūros gerinimo klausi-
mai, nes naujosios Vyriausybės 
iniciatyva buvo pakeistas Kelių 
priežiūros ir plėtros programos fi-
nansavimo įstatymas. Jame buvo 
išbraukta nuostata, kad metinėse 
sąmatose, kurias kiekvienais me-
tais tvirtina Vyriausybė, būtų nu-
matoma 15 procentų Programos 
finansavimo lėšų skirti rajoni-

niams žvyrkeliams asfaltuoti.
“Žemės ūkiui skiriama per 

maža dėmesio. Asignavimai kai-
mo plėtrai 2009 m. Valstybės biu-
džete sumažinti beveik 200 mln. 
Lt. Pinigai šiai sričiai itin reika-
lingi”, – teigia J.Jagminas.

Seimo nario nuomone, reikėtų 
kuo skubiau imtis priemonių ir 
gelbėti žemės ūkį bei šioje srityje 
dirbančiuosius.

“Socialdemokratų nuomone, 
būtina grąžinti iki 2009 m. žemės 
ūkio subjektų turėtas lengvatas 
mokesčių srityje. Reikia remti 
konkurencingos žemės ūkio pro-
dukcijos gamintoją, žemdirbių 
organizacijų ir kaimo gyventojų 
bendruomenių veiklą, užtikrinti 
kaimo plėtrą, kitaip žemės ūkis 
neatlaikys konkurencinės kovos”, 
– piktinasi J.Jagminas.

Pasak Seimo nario, vertėtų 
plačiau panaudoti ir ES paramą 
bei nacionalinio biudžeto lėšas, 
remiant smulkaus ir vidutinio 
verslo įmonių kūrimąsi kaime, 
netradicinės žemdirbystės ir al-
ternatyvių verslų plėtrą.

“Svarbų vaidmenį žemės ūky-
je vaidina naujoji karta. Privalo-
me jaunimui sudaryti palankias 
sąlygas įsikurti kaimo vietovėse, 
skatinti ir remti jų pastangas, pra-
dedant savarankiškai ūkininkauti 
ar imantis kito verslo. Tam didelę 
reikšmę turi ir žemdirbių švieti-
mo, tęstinio mokymo, informa-
vimo, konsultavimo, taikomųjų 
tyrimų rėmimas. Mokslo plėtra, 
inovacijų ir modernių technolo-
gijų taikymas žemės ūkyje turėtų 
būti prioritetai”, – mano parla-
mentaras J.Jagminas. 

   Atsigręžkite į žemės ūkį!

Geriausio mero vardas – atkaklaus darbo įvertinimas
Šiemet žurnalas “Veidas” nusprendė organizuoti geriausio šalies mero rinkimus. Šiuose rinkimuose dalyvavo visų miestų bei rajonų atstovai. Lietuvoje geriausias 

meras rinktas pirmą kartą, ir juo tapo socialdemokratas – Druskininkų meras – Ričardas Malinauskas. Jis dalijasi su mumis savo džiaugsmais ir ateities planais.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos Kauno skyriaus pirmi-
ninke visai neseniai tapo Orinta 
Leiputė. Veržli, drąsi, užsispyru-
si ir kompetentinga moteris tiki-
si, jog kartu su partijos nariais 
Kaune pavyks sudaryti puikią 
komandą, kurios tikslas – tapti 
moderniausia LSDP partija Lie-
tuvoje.

O.Leiputei teko konkuruoti su 
8 kandidatais į skyriaus pirmi-
ninkus, kurie yra labai stiprūs, 
kompetentingi. Du iš kandidatų 
jau yra buvę skyriaus vadovais. 
Iššūkių nebijanti moteris laimė-
jo. Paklausta, kas, jos nuomone, 
geresnis vadovas – vyras ar mo-
teris – pirmininkė susimąstė.

“Sunku būtų vertinti, kas ge-
resnis politikas: vyras ar moteris. 
Galbūt, galima sakyti, kad vyrą 
matyti politikos viršūnėje yra 
įprasta, o moterį – ne... Paprastai 
šalia vyro politiko, vadovo yra 
keletas moterų patarėjų, padė-
jėjų. Manau, moterys yra labiau 

linkusios į kompromisus, jos 
socialesnės, visuomeniškesnės, 
daugiau laiko skiria bendravimui 
su žmonėmis, pačiam procesui, 
o ne rezultatui, yra nuoseklesnės 
ir nuosaikesnės. Kiekviena parti-
nė organizacija, skyrius papras-
tai pasirenka, ko jam labiausiai 
reikia šiandien – koks turi būti 
jų lyderis”, – sako O.Leiputė ir 
priduria mananti, kad tam tikro-
se situacijose moteris gali būti 
geresnė vadovė, tačiau ne tai yra 
svarbiausia.

“Skyriaus pirmininkas turi 
būti vedlys, uždegantis savo 
idėjomis, mokantis įvertinti kitų 
žmonių nuomonę bei pastangas. 
Jei žmonių nuomonės skiriasi, 
vadovas privalo jas suderinti ir 
pasirinkti optimalų sprendimą. 
Jis turi būti geras organizatorius, 
atsakingas ir pareigingas”, – tei-
gia O.Leiputė, kuriai netrūksta 
komunikabilumo, demokratijos 
ir pareigingumo.

Socialdemokratinė ideologija 
paskatino rūpintis žmonėmis

Pašnekovė pasakoja, jog vi-
suomeninę-politinę veiklą pradė-
jo vaikų ir jaunimo organizacijo-
je “Lietuvos sakaliukų sąjunga”, 
vėliau įstojo į socialdemokra-
tinio jaunimo sąjungos gretas, 
dabar yra LSDJS Kauno skyriaus 
Garbės narė. O.Leiputei visada 
patiko rūpintis žmonėmis, o tam 
dar labiau paskatino socialdemo-

kratinė ideologija. Didelį dėmesį 
O.Leiputė skyrė ir moterų veik-
los skatinimui.

“Daugelį metų esu LSDMS 
Kauno klubo pirmininkė bei vi-
sos sąjungos pirmininkės Birutės 
Vėsaitės pavaduotoja. Pagrindi-
nė sąjungos veikla – moterų ska-
tinimas dalyvauti sprendimų pri-
ėmime, aktyvinimas, parama ir 
pagalba. Aš padedu organizuoti 

LSDMS tradicinę konferenciją, 
tarybos posėdžius. Lankome klu-
bus, skyrius, dalyvaujame kitų 
Lietuvos klubų organizuojamuo-
se renginiuose. Tariamės tarpu-
savyje, keičiamės informacija, 
patirtimi su kitomis aktyviomis 
moterimis. Ugdome jaunąsias 
politikes. Ši veikla yra labai 
svarbi, nes tik LSDMS bei mote-

rų nevyriausybinių organizacijų 
paskatintos moterys pasijaučia 
tvirtesnės, pilnavertės ir labai 
svarbios visuomenės kūrėjos. 
Išreikšdamos save visuomeni-
nėje-politinėje veikloje moterys 
tampa labiau savimi pasitikin-
čios, laisvesnės. Laimingesnės 
tampa ir jų šeimos”, – aiškina 
O.Leiputė.

Idėjos taps kūnu?

“Visas visuomeninės-politi-
nės hierarchijos pakopas įvei-
kiau žingsnelis po žingsnelio, 
tai leido sukaupti tikrai nemažą 
patirtį”, – mano dabartinė LSDP 
Kauno skyriaus pirmininkė, o 
turėdama patirties, imasi įgy-
vendinti naujas idėjas.

Skyriaus vadovė prisimena, 
jog diskutuojant su bičiuliais 
gimė idėja – Kauno skyriui tap-
ti moderniausiu LSDP skyriumi 
Lietuvoje. Pirmininkė žino, nuo 
ko reikia pradėti.

“Sustiprinsime pačią orga-
nizaciją, siekdami, kad visos 
jos grandys (grupės, komisijos, 
taryba, prezidiumas, frakcija) 
sąveikautų tarpusavyje, funkci-
onuotų. Kiekvieno veiksmo ar 
sprendimo tikslas yra grįžtamasis 
ryšys, sieksime jo, tai leis žmo-
nėms pajausti partijos prasmę. 
Stengsimės sutvarkyti skyriaus 
vidinės komunikacijos tinklą ir, 
žinoma, bendradarbiauti su kitais 
skyriais”, – pažadėjo pirmininkė 
ir pridūrė, – “Kauno socialdemo-
kratai mieste bus matomi ir jau-
čiami.  2011  m. laukia savivaldos 
rinkimai, sieksime dviženklio ta-
rybos narių skaičiaus”.

Paklausta, ar, tapusi Kauno 
skyriaus pirmininke, neapleis 
papildomos veiklos, O.Leiputė 
tikina rasianti laisvą minutę.

“Nors laisvo laiko ir sumažės, 
tačiau tikrai negalėsiu atsisakyti 
veiklos nevyriausybinėse orga-
nizacijose, dalyvausiu rengi-
niuose, projektuose. Prisidėsiu, 
sprendžiant vaikų socializacijos 
problemas, moterų, patiriančių 
smurtą, klausimus. Tikrai rasiu 
laiko pasivaikščiojimui miškuo-
se, gamtai, gyvūnams, nes ten 
semiuosi energijos, atrandu ra-
mybę, harmoniją”. 

LSDP KAUNO SKYRIUS RUOŠIASI  TAPTI
MODERNIAUSIU

OpOzicija ne tik egzistuOja, ji dirba
VU Filosofijos fakulteto, Poli-

tologijos katedros doc. dr. Lidija 
Šabajevaitė mano, jog dabartinė 
opozicija yra aktyvi, tačiau ne 
visada pavyksta paviešinti nu-
veiktus darbus. Ne visi Lietuvos 
piliečiai sugeba analizuoti, todėl 
kartais darbai taip ir lieka neįver-
tinti.

Politologė mano, kad ne visada 
įmanoma pasigirti gerais darbais, 
jei tavęs nekalbina žiniasklaida.

“Jeigu žurnalistai nekalbina, 
juk nerėksi. Bet iš tiesų opozicija 
dirba. Socialdemokratai pristatė 
alternatyviąją Vyriausybės pro-
gramą. Tai yra normalus dalykas, 
taip elgiamasi ir kitose šalyse. 
Opozicija visada turi savo nuo-
monę, ji gali siūlyti ir kitokį planą 
negu valdantieji”, – teigė polito-
logė.

Būkime teisingi

Fragmentiškai susipažinusi su 
paruošta programa politologė 
sakė, jog svarbiausia dalis – mo-
kesčiai.

“Natūralu, kad visada ir vi-
sose valstybėse, susidarius su-
dėtingai ekonominei situacijai, 
stengiamasi padėti ir verslui, ir 
žmonėms. Lietuvoje valdantieji 
tos pagalbos nesuteikė. Bent iš 
pat pradžių buvo atvirkščiai – 

siekta visus prispausti”, – aiški-
na L.Šabajevaitė.

Anot politologės, tai, ką siūlo 
socialdemokratai, yra supranta-
ma ir puiku.

“Nors, būkim teisingi, jų siū-
lymai šiek tiek pavėluoti. Kai 
jie buvo valdžioje, galėjo dau-
gelį dalykų įgyvendinti”, – teigė 
L.Šabajevaitė.

Tačiau politologė neatmeta 
galimybės, jog socialdemokratai 
dar grįš į valdžią, tik viskas pri-
klauso nuo laiko. 

“Kad jie nie-
kada negrįš į 
valdžią, nereikė-
tų šitaip galvo-
ti. Jie grįš, bet 
galbūt po kurio 
laiko. Kada ateis 
tas laikas, ar po kitų rinkimų, ar 
anksčiau, sunku pasakyti, bet 
aš manau, kad konservatorių 
valdžia ir visais jos priimtais 
sprendimais dauguma žmonių 
yra labai stipriai nusivylę. Jeigu 
dabar reikėtų balsuoti už konser-
vatorius ir liberalus tiems, kurie 
per šiuos rinkimus juos išrinko, 
manau, kad didelė dalis rinkėjų 
nebalsuotų. Galbūt ir socialde-
mokratai nesulauktų labai daug 
balsų, galbūt to tikimasi per 
greitai. Gal žmonės ieškotų ko 
kito?” – svarsto politologė.

Trumpa atmintis

L.Šabajevaitė mano, jog so-
cialdemokratų ir kitų koalicijos 
partnerių valdymo laikotarpiu 
gyventi buvo paprasčiau, tačiau 
tai žmonės jau suspėjo pamiršti. 
Kodėl?

“Turbūt, yra dalis žmonių, kuri 
sugeba analizuoti, bet tokių yra 
nedaug. O didžioji dalis žmonių 
viską vertina iš šiandienos pozici-
jų. Šiandien man blogai, aš ieškau 

to, kas siūlo geriau. Reikia akcen-
tuoti, kad partijos ir jų veikla tai 
yra viena,  bet kur kas svarbiau 
– kaip vertina gyventojai, o tiks-
liau, kaip sugeba vertinti. Nuo 
gebėjimo vertinti priklauso pasi-
rinkimas”, – pabrėžė politologė.

“Konservatoriai jau pamatė, 
kad nori ar nenori, tenka tvarkyti 
savo priimtus įstatymus”, – teigė 
politologė. 

Jos nuomone, dar įmanoma 
ištaisyti klaidas, viskas priklauso 
nuo to, koks įstatymas, bet prime-
na, jog per daug tikėtis neverta.

“Neturėkime iliuzijų, kad 
ekonominį nuosmukį galėsime 
pataisyti tučtuojau. Tai yra pro-
cesas. Tik kitas reikalas, ar kri-
zę išgyvensime sunkiau ar len-
gviau”, – mano pašnekovė.

Politologės nuomone, nerei-
kėtų kaltinti tik socialdemokra-
tų.

“Reikėtų prisiminti, kas tuo 
metu apskritai buvo valdžioje. 
Jei jau kaltiname, tai kaltinimus 
reikėtų adresuoti ir kitiems koa-

licijos partne-
riams. Be to, tą 
patį galima sa-
kyti ir tuome-
tinei opozicijai. 
Jei žiūrėtume 
konkrečiai, kai 
kurie reikalavi-

mai tuo metu buvo suformuluoti 
ir iškelti opozicijos, o juos perėmė 
valdančioji dauguma. Šiandien 
dabartiniai valdantieji net nenori 
prisiminti, ką jie tada siūlė, kokie 
įstatymai buvo priimti jų iniciaty-
va”, – primena L.Šabajevaitė.

“Nėra purvinos politikos”

Politologė dabartinę politinę 
Lietuvos situaciją lygina su di-
džiosios depresijos Amerikoje 
situacija.

Tai, ką šiandien daro prem-

jeras A.Kubilius, gali susilaukti 
tokios baigties, kaip susilaukė 
į valdžią JAV 1929 m. atėjusio 
prezidento Herberto Huverio 
veiksmai.

“Jis stengėsi, kad būtų atsi-
sakyta visų lengvatų, o žmonės 
jau badavo tiesiogine šio žodžio 
prasme. 1933 m. Huveris pralai-
mi, ateina Franklinas Ruzvel-
tas. Ruzveltas atsisuko į masę 
– dirbančiuosius, bedarbius. Šis 
pavyzdys parodo, kokiais veiks-
mais vienas sugebėjo išeiti iš 
krizės, o kitas faktiškai nieko 
nepadarė. Dabar klostosi panaši 
padėtis”, – mano L.Šabajevaitė.

Kalbėdama apie pastaruoju 
metu vykstančią atvirą partijų 
kovą žiniasklaidoje politologė 
nevynioja žodžių į vatą.

“Tai yra politikos išsigimimas. 
Labai lengva pasakyti, kad poli-
tika yra purvinas dalykas. Deja, 
purvina ne politika. Darbas šioje 
srityje, kaip ir bet kur kitur, yra 
labai normalus. Svarbiausia, kas 
dirba tą darbą ir kaip elgiasi. Aš 
atsimenu buvusio Čekoslovaki-
jos, o vėliau Čekijos prezidento 
Vaclavo Havelo žodžius – “Nėra 
purvinos politikos. Politikai yra 
purvini”. Taigi nuolatiniai kal-
tinimai ir pamazgų pylimas yra 
tikrai nepriimtini” – mano poli-
tologė L.Šabajevaitė.

Čekijos prezidento Vaclavo Havelo žodžiai – “Nėra 
purvinos politikos. Politikai yra purvini”. Taigi nuolatiniai 
kaltinimai ir pamazgų pylimas yra tikrai nepriimtini.

LSDP Kauno skyriaus pirmininko 
kėdę užėmė O.Leiputė.
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O. Leiputės nuomone, moterys tampa vis aktyvesnės. LSDP Tarybos posėdis.

M
.Jo

va
išo

s n
uo

tr.

Druskininkų meras R.Malinauskas pripažintas geriausiu meru - tokiu būdu įvertintas visos jo komandos 
darbas.
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Seimo narys J.Jagminas mano, jog valdžia 
apleido žemės ūkio sritį.
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Dabar sakau tai, ką sakydavau visuomet. Mažiau 
postringaukime apie tai, kaip mums blogai ir, kaip sunku 
gyventi šiuo laikotarpiu, o daugiau dirbkime.
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JŪS NUOSTABIOS

Pas Jus mes ateinam, o mielosios,
Su pavasarinėm gėlėm ir su meilės žiedais.
Pas Jus mes ateinam ir žodžiai liejasi – 
Netikri ir tikri pažadai.

Jūs nuostabios tokios ir mielos,
Jūs džiuginat mūsų akis.
Jūs tarytum pavasario gėlės,
Kurios meilę tiktai išsakys.

Pas Jus mes ateinam lyg pasakon
Su laiminga jos pabaiga.
O ta laimės ištryškusi ašara
Pasiliks ir varge, ir džiaugsme.

                         LSDP bičiuliai

    Eilės Juozo Palionio

Gerb. Gediminai Kirkilai,
nuoširdžiai Jums dėkojame, kad per tokį trumpą premjeravimo laiką spėjote labai pla-
čiai apžvelgti visus Lietuvos gyventojų sluoksnius ir labai palengvinti gyvenimą netur-
tingiesiems.

Bernadeta Klisevičiūtė ir Birutė Žaliukaitė iš Vilniaus.

Dėkojame parlamentarams Algirdui Butkevičiui ir Andriui Šedžiui už rūpestį vaikų 
saugumu.

Šiaulių miesto Ragainės vidurinės mokyklos bendruomenė.

Gerb. Juozai Olekai,
dėkojame Jums už nuoširdų rūpestį ir už tai, kad vėl harmoningai skamba Šventovės 
vargonai.

Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) rektoratas.

Mielos LSDP moterys, 

sveikiname Jus 

Tarptautinės moters dienos proga!

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Gerbiamam Seimo nariui  Zigmantui Balčyčiui už mūsų
organizacijai skirtą  finansinę paramą. Esu dėkinga Jums, kad rūpinatės mūsų
organizacija.

         Pagarbiai,
Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos
Pirmininkė Violeta Kasnauskaitė

LSDP Informacinio centro vadovas Andrius Šedžius – 8 698 42162.  “Socialdemokratų balsas” redaktorė Evelina Butkutė – 8 616 19582.


