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P A K A R T O T I N I A I   R I N K I M A I   Į   L I E T U V O S   R E S P U B L I K O S   S E I M Ą

Algirdas Butkevičius,
LSDP pirmininkas

Lapkričio 15 d. dviejų Lietuvos apy-
gardų rinkėjai vėl turės galimybę išsirinkti 
savo atstovą į Seimą. Sunku įsivaizduoti, 
kaip šalies gyventojai prisivers balsuoti, 
jei nebepasitiki Parlamentu ir partijomis. 
Nuo paskutinių rinkimų į Seimą praėjo 
metai, o ekonominė situacija šalyje smuko 
į 2006 metų lygį. Permainų koalicija kaip 
tarė, taip padarė – pakeitė situaciją visose 
įmanomose srityse. Čia iškyla paradoksas. 
Kuo daugiau blogų permainų, tuo daugiau 
laukiančiųjų naujų permainų. Todėl rinki-
mai šiose dviejose apygardose gali tapti 
išsigelbėjimu to krašto gyventojams.

Šalies ekonomiką dabar gali atgaivin-
ti tik kompetentingi žmonės, siekiantys 
tikslo, bendradarbiaujantys su visuome-
ne, turintys valios, veiklūs. Dabar svar-
bus kiekvienas balsas. Socialdemokratai 
– didžiausia opozicinė frakcija, tad, prisi-
jungus prie jos, galima padaryti daugiau, 
negu gali vienas.

Po visų skandalų Seime visuomenė ieš-
kojo kaltų, nevengė akmens ir į savo daržą 
– „kokia tauta, tokie ir jos išrinkti parla-

mentarai”. Tačiau aš, turėdamas patirties 
rinkimuose, esu įsitikinęs, kad tauta jau 
skaudžiai pasimokė. Problema ta, kad per 
rinkimus kandidatai elgiasi kaip sinoptikai. 
Lietų žada, bet skėčių negamina. Rinkėjai 
tikės tada, kai kandidatas netuščiažodžiaus, 
bet imsis konkrečios veiklos. Svarbu išgirs-
ti savo rinkėją, suprasti, bendrauti su juo ne 
tik per rinkimų kampaniją, bet ir po rinki-
mų. Kadangi pats esu iš tų žmonių, kurie 
neabejingi svetimo problemoms, tvirtai 
tikiu, kad mūsų bičiuliai – kandidatai į Sei-
mą – elgsis taip pat neabejingai. Neabejoju 
mūsų kandidatų sėkme.

Šilalės-Šilutės apygardoje dėl Seimo 
mandato kovoja Osvaldas Šarmavičius. 
Esu įsitikinęs, kad šis politikas sėkmingai 
tęstų ten dirbusio Zigmanto Balčyčio dar-
bus, kuris rinkėjų valia dabar jiems atsto-
vauja Europos Parlamente. 

O.Šarmavičius nestokoja kompetenci-
jos ir patirties, nes jau yra dirbęs Šilalės 
rajono savivaldybės meru. Paskutinius 
septynerius metus jis vadovavo Valstybės 
tarnybos departamentui prie Vidaus rei-
kalų ministerijos. Toks darbas neabejoti-
nai išmokė atsakomybės, bendravimo su 
žmonėmis,  o, svarbiausia, mokėjimo iš-

girsti kitą. Jis ne tik puikus vadybininkas, 
bet ir šiltas, draugiškas žmogus. 

Tikiu, jog galutinio tikslo – gerovės 
visiems rinkėjams – sieks ir jaunieji so-
cialdemokratai. Mūsų sprendimu, laikas 
atverti vartus jaunimui. Pradėjome glau-
džiau bendradarbiauti su Lietuvos soci-
aldemokratinio jaunimo sąjunga. Disku-
tuojant su jaunimo aktyvu, paaiškėjo, kad 
Vilniaus-Šalčininkų rinkiminei apygardai 
– specifi niam regionui – reikia žmogaus, 
puikiai išmanančio to krašto žmonių pro-
blemas. Mano nuomone, Darius Skuse-
vičius yra tinkamiausias kandidatas, nes 
pažįsta šio krašto žmones, supranta kalbą, 
turi pasiūlymų, kaip spręsti problemas. 
Kandidato D. Skusevičiaus seneliai ir 
mama yra kilę iš Šalčininkų rajono, natū-
ralu, kad šiam žmogui Šalčininkų regiono 
bėdos yra artimos. D. Skusevičius gali pa-
rodyti, ką reiškia jaunystė, entuziazmas ir 
pastangos.

Per metus valdantieji sugebėjo sugriau-
ti labai daug. Mokesčių reforma sunaiki-
no Lietuvos žmonių svajones apie geresnį 
gyvenimą savo gimtajame krašte. Griauti 
mokame viską, tad pabandykime kartu su-
griauti valstybėje netvarką!

Jei viską mokame griauti – 
sugriaukime valstybėje netvarką!

7 p.
„SVARBUS KIEKVIENAS BALSAS“
Opozicinių frakcijų seniūnai vieningai sutaria sėsti prie bendro stalo ir ieškoti tinkamiausio spren-
dimo, kad Lietuva išbristų iš krizės duobės. A. Butkevičiaus, V. Mazuronio ir V. Gapšio komentarai. 

Anonsai

„Socialdemokratų desantas Šilalėje”. 
LSDP Šilalės skyriaus dvidešimt-
mečio proga rajono  meras Albinas 
Ežerskis ir kandidatas į Seimo narius 
Osvaldas Šarmavičius sukvietė par-
tijos lyderius. Šventės akimirkos ir 
komentarai.

Kandidatas į Seimą Darius Skusevi-
čius: grįžtu į tėviškę. Apie rinkimus, 
lūkesčius ir siekius.

J.Olekas apie Gedimino Ilgūno knygą  
„Algirdas Brazauskas”.

Prof. J. Karosas apie santykius su kai-
myninėmis šalimis – „Erzinsimės ar 
civilizuotai sugyvensime?”

9 p. 

3 p. 

5 p. 

11 p. 

LSDP pirmininkas A.Butkevičius tiki socialdemokratų kandidatų O.Šarmavičiaus (iš kairės) ir D.Skusevičiaus pergale rinkimuose į Seimą. 
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Prof. Aloyzas Sakalas

Atsirado Lietuvoje nauja eko-
nomikos šaka, kurią sąlyginai 
pavadinkime „kubilizmu“.  Ter-
mino „kubilizmas” dar neteko 
matyti spaudoje, nors tokia są-
voka kaip „kubilinės atostogos“ 
jau pasirodė. Taip pavadintos 
neapmokamos atostogos, į ku-
rias verčiami eiti darbuotojai dėl 
darbo užmokesčio fondo nepa-
kankamumo. Bet grįžkime prie 
pačios „kubilizmo” sąvokos.

Visi žino liberalizmą ar so-
cializmą. Tiek liberalai, tiek ir 
socia listai tvirtina, jog būtina 
siekti valstybės (ir visų jos gy-
ventojų) gerovės. Liberalai tiki-
na, kad ji gali būti pasiekta, jei 
valstybės doktrina bus iniciaty-
vos laisvė, nesuvaržyta solida-
rumo ir socialinio teisingumo 
varžtais. Socialistai taip pat pri-
pažįsta iniciatyvos laisvės prin-
cipą, bet jį sieja su dviem kitais: 
solidarumo ir socialinio teisin-
gumo principais. Jie mano, kad 
laisvės, solidarumo ir socialinio 
teisingumo principai yra lygia-

verčiai, kurių privalu laikytis, jei 
norime, kad visuomenėje nebūtų 
žymesnių socialinių konfl iktų, 
tokių kaip riaušės ar net revoliu-
cijos. Taigi, socialistai, kitaip nei 
liberalai, mano, kad ekonomikos 
progresas negali būti vystomas 
darbuotojų socialinių garantijų 
sąskaita. Bendra tarp šių abiejų 
„-izmų“ yra tai, kad abiejų pagrin-
das yra verslo skatinimas, kurį 
mažai kontroliuoja (liberalai) ar 
stipriai kontroliuoja (socia listai) 
valstybės institucijos.

Tuo tarpu „kubilizmo“ prin-
cipas yra ne verslo skatinimas, 
bet biudžeto subalansavimas, 
apkraunant verslą mokesčiais ir 
manant, kad taip padidės įplau-
kos į biudžetą, bei valstybės tar-
nautojų atleidimas siekiant, kad 
sumažėtų valstybės biudžeto iš-
mokos.

„Kubilizmo“ pasekmes jau 
matome: tai verslininkų bankro-
tai ar jų legalaus verslo virti-
mas šešėliniu, nedarbo augimas 
nuo 7 proc. 2008 m. iki kritinės 
20 proc. ribos dabar, valstybės 
biudžeto sumažėjimas nuo 20,5 
mlrd. Lt 2008 m. iki 14,4 mlrd. 
Lt šiemet. Kitais metais planuo-
jamas biudžetas sunyks iki 13 
mlrd. Lt. O tai jau gresia  labai 
rimtomis socialinėmis pasekmė-
mis, kurių vis dar nenori įver-
tinti dabartinė Vyriausybė. Jau 
vien  BVP sumažėjimas net 23 
procentais turėjo priversti vy-
riausybę atsisakyti „kubilizmo”. 
Ypač turint galvoje, kad ES ša-
lyse BVP sumažėjimo vidurkis 
tik apie 4 proc., o mūsų kaimynė 
Lenkija sugebėjo jį net šiek tiek 
padidinti. Bet Vyriausybė nema-
to to, ko nenori matyti, ir toliau 
tęsia tą pačią politiką, neskatin-
dama verslo bei nedarydama jo-

kių mėginimų sumažinti šešėli-
nės ekonomikos mastų. Ji toliau 
smaugia verslą, mažina biudžeto 
išlaidas, atleisdama darbuotojus 
ir taip juos padarydama „Sod-
ros” išlaikytiniais. Mokesčių 
mokėtojų armijos sumažėjimas 
nuskurdino ne tik valstybės, bet 
ir „Sodros” biudžetus. Šis nuken-
tėjo ne vien dėl mokesčių mokė-
tojų stygiaus, bet dėl papildomų 
išmokų, kurios atsirado, išaugus 
bedarbių armijai, kurios augimo 
greitis - apie tūkstantis bedarbių 
per savaitę

Per šios Vyriausybės valdy-
mo laikotarpį „kubilizmas” pa-
didino „Sodros” deficitą dar 1,5 
mlrd. Lt. Valstybės skola išaugo 
nuo 17,4 mlrd. Lt (2008-12-31) 
iki 22,7 mlrd. Lt (2009-06-30), 
o kiekvienais metais išmokamos 
palūkanos bankams nuo 0,8 mlrd. 
Lt 2008 m.iki 1 mlrd. Lt 2009 m. 
Dabar Vyriausybė nemato kito 
kelio „Sodros” biudžetui suba-
lansuoti, kaip mažinti pensijas. 
O tai beveik tas pat, kaip įmesti 
degtuką į parako statinę. Tokių 
Vyriausybės užmojų išsigando 
ir Respublikos Prezidentė, dar 
prieš keletą mėnesių entuzias-
tingai pritarusi „kubilizmui” ar, 
kitaip sakant, „diržų veržimo“ 
politikai.

Dar praeitais metais visuo-
menė buvo pagąsdinta artėjan-
čiu valstybės bankrotu, po to 
padaryta „naktinė“ mokesčių 
reforma, ir kvalifikuoti minis-
terijų specialistai buvo pakeisti 
nebūtinai aukštos kvalifikacijos. 
Proveržio koalicijos nariais. Ši 
reforma davė visiškai ne tokius 
rezultatus, kokių tikėjosi jos su-
manytojai, bet tuos, kurie apra-
šyti aukščiau. Ką dar Vyriausybė 
nori padaryti artimiausiu metu?

Planuojama 2010 metų biu-
džetą sumažinti iki 13 mlrd. Lt, 
tarnautojų atlyginimus sumažinti 
vidutiniškai 10 proc., apkarpyti 
pensijas ir kitas socialines išmo-
kas, padidinti mokestį „Sodrai”. 
Pateikti rezultatai ir yra „kubi-
lizmo” pasekmė. Ir jie neturėtų 
mūsų stebinti. Juk kiekvienam 
aišku, kad valstybės ir „Sodros” 
biudžetas gali didėti tik tada, jei 
augs juridinių ir fizinių mokes-
čių mokėtojų skaičius. Tai ir yra 
pagrindinė alternatyva „kubiliz-
mui”. Ji ir yra opozicinių parti-
jų siūlymų jungiamoji grandis. 
Ką gi siūlo didžiausia opozicinė 
partija – LSDP, kuri turi ir dau-
giausia atstovų Seime?

Socialdemokratų nuomone, 
reikia: nedelsiant spręsti nedar-
bo problemą, pirmiausia proble-
miniuose regionuose; nemažinti 
pensijų; valstybės investicijomis 
skatinti ekonominį augimą, pa-
naudojant nacionalinio biudžeto 
ir ES struktūrinių fondų lėšas, 
tarptautines ir vidaus paskolas 
bei privačias investicijas; nusta-
tyti prioritetines valstybės sritis, 
kurias menkiau paliestų išlai-
dų mažinimas. Jie siūlo ir visą 
spektrą konkrečių veiksmų.

Pagrindiniai siūlymai, kurie 
turėtų sušvelninti ar net visiškai 
panaikinti „kubilizmo“ pase-
kmes numatomi tokie: užtikrinti 
socialines garantijas mažiau-
sias pajamas gaunantiesiems, 
o ne padidinta mokesčių našta 
siekti mažinti biudžeto defici-
tą; investuoti į infrastruktūros 
projektus: kelius, geležinkelius, 
energetikos objektus; sugrąžinti 
panaikintas lengvatas smulkiam 
ir vidutiniam verslui; grąžinti 
PVM lengvatinį tarifą vaistams, 
knygoms, laikraščiams ir ki-

tiems periodiniams leidiniams, 
kai kuriems maisto produktams, 
šildymui bei keleivių vežimo 
paslaugoms savivaldybių nusta-
tytais maršrutais, įvesti skirtingą 
nekilnojamojo turto mokestį fi-
ziniams asmenims, priklausomai 
nuo turto vertės, jo paskirties ir 
taikyti neapmokestinamojo turto 
dydį. Numatyti prabangiam tur-
tui aukštesnius mokesčio tarifus; 
kuo greičiau, remiantis ES šalių 
patirtimi, įvesti gyventojų paja-
mų progresinių mokesčių tarifų 
sistemą; skatinti ekonomikos 
atsigavimą panaudojant Euro-
pos struktūrinių fondų, Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banko 
lėšas; kovoti su monopolijų dik-
tatu, nesąžininga konkurencija, 
dirbtiniais bankrotais; vykdyti 
aktyvią užimtumo politiką, kad 
kiekvienas norintis ir galintis 
dirbti mūsų šalies žmogus ga-
lėtų įgyti reikalingus gebėjimus 
ir rastų kur juos pritaikyti, o gy-
ventojų ekonominis aktyvumas 
didėtų; gerinti aukštojo mokslo 
prieinamumą, padidinti lėšų sky-
rimą švietimui ir mokslui, padi-
dinus bendrojo vidaus produkto 
perskirstymą per nacionalinį 
biudžetą bent 1 proc. punktu ir 
atsisakyti „studento krepšelio“.

Geri ar blogi visi šie siūly-
mai – tesprendžia skaitytojas. 
Akivaizdu tik viena, kad „kubi-
lizmas” varo Lietuvą į bankro-
tą, nors turėjo būti atvirkščiai. 
Dabar galimi keli variantai: 
ramiai stebėti, kaip griaunama 
valstybė, arba valdančiai daugu-
mai atsisakyti „kubilizmo”, arba 
suformuoti naują valdančią dau-
gumą. Ar kam nors dar neaišku, 
kad dabartinės daugumos eko-
nominė-socialinė politika patyrė 
fiasko?

Paruošta LSDP alternatyvioji 
Vyriausybės programa

Prieštaraudami dabartinės Vyriausybės 
veiklai LSDP specialistai paruošė alterna-
tyviąją programą, kuri spalio 26 d. pateikta 
svarstyti partijos prezidiumui. Programoje 
išdėstyti konkretūs pasiūlymai, kaip išsiva-
duoti iš sunkmečio, ir priemonės, padėsian-
čios skatinti šalies ekonominį vystymąsi.

Startavo naujas LSDP internetinis 
tinklapis

Spalio 15 d. startavo ofi ciali rinkimų 
į Lietuvos Respublikos Seimą kampani-
ja, o nuo spalio 16 d. interneto naršytojai 
gali susipažinti su atnaujinta Lietuvos so-
cialdemokratų partijos interneto svetaine 
www.lsdp.lt. Naujoje partijos svetainėje 
galima rasti informacijos apie LSDP kan-
didatus, partijos bei frakcijos Seime pra-
nešimus, Seimo bei Europos Parlamento 
narių straipsnius bei komentarus, partijos 
bičiulių nuomones.

Perspėjo Premjerą

Spalio 8 d. Seimo LSDP frakcijos 
nariai V.P.Andriukaitis ir A.Sysas spau-
dos konferencijoje perspėjo Premjerą 
A.Kubilių dėl galimo apkaltos proceso, 
jeigu jo vadovaujama Vyriausybė Seimui 
siūlys mažinti pensijas ir dirbantiems, ir 
nedirbantiems pensininkams nepropor-
cingai ir nenustatant jų kompensavimo 
tvarkos. 

LSDP taryba konservatoriams 
pasiūlė atsistatydinti

Spalio 3 d. Vilniuje vyko LSDP ta-
rybos posėdis. Partijos pirmininkas 
A.Butkevičius apžvelgė šalies politinę 
ir ekonominę situaciją, o savo pranešime 
pabrėžė: – „Mes turime suteikti vilties 
Lietuvos žmonėms, kad šalyje yra dar 
sveikai mąstančių politinių jėgų, kurios 
yra pajėgios išvesti valstybę iš krizės”. 
Pirmininkas akcentavo ekonomikos gai-
vinimą, išlaikant darbo vietas, skatinant 
verslą.

Karčių žodžių dešiniesiems negailėjo 
ir posėdyje kalbėjęs LSDP garbės pirmi-
ninkas, prezidentas Algirdas Brazaus-
kas. Tarybos nariai diskusijoje aptarė 
valdančiųjų ketinimus mažinti pensijas 
bei kitas socialines išmokas, situaciją 
švietimo sistemoje, sveikatos apsaugos 
problemas. Priimti du politiniai pareiški-
mai: „Dėl dešiniųjų vykdomos švietimo 
ir mokslo politikos” ir „Dėl šalies politi-
nės ir ekonominės padėties”. Pastaraja-
me teigiama, kad socialdemokratai turi 
alternatyvų kelią, kaip išbristi iš krizės, 
o konservatoriams siūlo atsistatydinti. 

Valdantieji skriaus pensininkus

Rugsėjo 24 d. Vyriausybė su premjeru 
A.Kubiliumi priešaky užsimojo dar kar-
tą mažinti socialines išmokas. Šį kartą 
nuo aštrių valdančiųjų žirklių nukentės 
ir pensininkai. Tokiam „gelbėjimo” pla-
no žingsniui socialdemokratai nepritaria. 
Pasak Lietuvos socialdemokratų partijos 
frakcijos seniūno Algirdo Butkevičiaus, 

daugiau negu 650 litų gaunančių pensi-
ninkų pajamos mažės maždaug 3-5 pro-
centais. Toks valdančiųjų akibrokštas 
griauna tai, ką statė buvusi socialdemo-
kratų vyriausybė. 

Česlovas Juršėnas išrinktas 
Seimo pirmininko pavaduotoju

Rugsėjo 22 d. Seimas priėmė nutari-
mą „Dėl Č.Juršėno išrinkimo Lietuvos 
Respublikos Seimo Pirmininko pava-
duotoju“.  Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras Česlovas Juršėnas pa-
brėžė, kad Seimo, kaip tautos atstovy-
bės, pagrindinė funkcija tiek įstatymų 
leidyboje, tiek parlamentinėje kontrolė-
je yra siekti, kad padėtis Lietuvoje būtų 
geresnė. „Sutardami, suderindami pozi-
cijas galėsime geriau organizuoti darbą 
ir užtikrinti mums skirto uždavinio, arba 
mums patikėto tautos mandato, įgyven-
dinimą iki galo“, – teigė Č.Juršėnas.

KOMENTARAS 

„KUBILIZMAS” IR JO ALTERNATYVA
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„Džiaugiuosi, kad pavyko 
suderinti daugybę susitikimų, 
prakalbinti daugybę Šilalės gy-
ventojų, – po renginio kalbėjo 
vienas organizatorių Osvaldas 
Šarmavičius. – Taip pat džiugu, 
kad kolegos, socialdemokratai, 
rado laiko atsitraukti nuo valsty-
binių reikalų ir susitikti su mūsų 
kraštiečiais. Tai tik rodo, kad 
mūsų rūpestis vietos žmonėmis 
yra tikras”.

Visą spalio 9-osios, penkta-
dienio, popietę svečiai paskyrė 
susitikimams su Šilalės rajono  
žmonėmis: lankėsi mokyklose, 
sveikatos įstaigose, rajono biblio-
tekoje, seniūnijose, gamybos 
įmonėse. Parlamentarai paste-
bėjo, jog šiame rajone tikslingai 
buvo pasinaudota Europos Są-
jungos (ES) fondų investicijomis 
į švietimo, sveikatos, socialinės 
paskirties objektų sutvarkymą, 
infrastruktūros gerinimą ir kt. O 
ir šiuo sunkmečiu, laiku parengus 
ir pateikus  paraiškas, tikimasi 
renovuoti nemažai seniūnijų pa-
statų, kurie nebuvo tvarkomi 
nuo pat Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo. 

Socdemai priešinsis 
pensijų mažinimui

Parlamentarai maloniai 
nustebo, jog susitikimuose 
su įvairių profesijų žmonė-
mis jie nepajuto pagiežos 
ir pykčio, nors pastaruoju 
metu sunkmetis palietė ne 
vieną šeimą. Gal dėl to, kad 
žemaičiai santūriai reiškia 
emocijas? Negąsdindami 
žmonių, svečiai bandė pa-
aiškinti susidariusią situaciją ir  
pasakojo, ką būtų darę kitaip, 
nei dabar daro Seimo valdančioji 
dauguma ir Vyriausybė. 

Pirmiausia, atsargiau būtų el-
gęsi su mokesčių didinimu. Pa-
vėluotai žengtas žingsnis infras-
truktūros vystymo linkme, o tai 
atsiliepė darbo rinkai ir mokesčių 
surinkimui, verslas ėmė trauktis į 
šešėlį. Todėl biudžete vėrėsi sky-
lės, mažėja atlyginimai, atleidinė-
jami žmonės.

„Socialdemokratai turi parengę 
alternatyvią programą ir netrukus 
apie ją visuomenė sužinos. O kai 
Seimas tvirtins kitų metų biudže-
tą, pagrindinis mūsų uždavinys 
bus užkirsti kelią mažas pajamas 
gaunančių žmonių skurdinimui,“ 
– tvirtino A. Butkevičius.

Tvirtinant biudžetą, dalyvaus 
ir naujasis Seimo narys, kurį iš-
rinks Šilalės-Šilutės apygardos 
rinkėjai.

„Jei dirbti apygardai rinkėjai 
išrinks mane, tvirtinant biudžetą, 
pasisakysiu prieš pensijų mažini-
mą”, – kalbėjo O. Šarmavičius.

Jo teigimu, kitų metų biudžete 
pinigai turi būti skirstomi taip, 
kad būtų išsaugotos darbo vie-
tos, verslui sudarytos galimybės 

jas išlaikyti ir kurti naujas.
„Pasisakysiu prieš savitikslį 

biudžeto subalansavimą tokio-
mis priemonėmis, dėl kurių per 
dieną darbo netenka po tūkstantį 
žmonių ir yra skurdinami mažas 
pajamas gaunantys žmonės”, – 
teigė O. Šarmavičius.

Valstybės tikslas, anot O. Šar-
mavičiaus – kuo daugiau darbo 

vietų ir kuo didesnė dirbančių 
žmonių sukuriama vertė. Būtent 

į tai, o ne į buhalterinį biudžeto 
subalansavimą, turėtų būti nu-
kreiptos visos pastangos.

Gins eilinių žmonių interesus

Daug klausimų apie pensijas 
sulaukė ir V. Blinkevičiūtė, šiltai 
sutikta Kaltinėnų senelių globos 
namuose.

„Pašnekėjus su šilališkiais, 
pasidarė akivaizdu: dabartinė 
Vyriausybė skaldo visuomenę, 
imasi drastiškiausių priemonių, 
mažina socialines išmokas bei 
pensijas. Tiek darbo neturinčių 
žmonių Lietuvoje dar niekada 
nebuvo. Žmonės skundžiasi, kad 
ši Vyriausybė nesudaro sąlygų 
verslui, apkrauna dirbančiuosius 
mokesčiais, nesugeba priimti 
sprendimų, kurie padėtų išsau-
goti darbo vietas ir atlyginimus. 
Negalima sunkmečio problemų 
spręsti pensininkų, neįgalių-
jų, motinų bei socialiai remtinų 
žmonių sąskaita“, – sakė Euro-
pos Parlamento narė.

Ji pabrėžė, kad priešinan-
tis žmonių skurdinimui, labai 
svarbus kiekvieno Seimo nario 
balsas. V. Blinkevičiūtė ragino 
rinkimuose palaikyti O. Šarma-

vičių, kuris, jos žodžiais, „su-
stiprintų socialdemokratų gali-

mybes apginti paprastų žmonių 
interesus”.

V. Einoris agitavo padėti 
ūkininkams

Buvęs žemės ūkio ministras 
Vytautas Einoris negalėjo nu-
slėpti nuostabos, jog Šilalės ra-

jone  išsaugota beveik tiek pat  
galvijų, kiek jų būta prieš kolū-
kių griovimą, nors kituose rajo-
nuose  bandos baigiamos sunai-
kinti. Jis įspėjo partijos bičiulius 
parlamentarus: būtina daryti vis-
ką, kad iš pieno gamintojų nesi-
tyčiotų perdirbėjai. Kitaip iškils 
reali grėsmė žlugti geriausiems 
ūkininkams, pagal aukščiausius 
reikalavimus įsirengusiems pie-
no fermas, neteks pragyvenimo 
šaltinio smulkieji ūkininkai, ku-
riuos perdirbėjai ypač diskrimi-
nuoja.

„Šiuo sunkmečiu pieno ga-
mintojai daug neprašo – pieno 
kainas sureguliuoti taip, kad nors 
galą su galu sudurtų“, – jautriai 
kalbėjo gerai žemės ūkio reika-
lus išmanantis V. Einoris. 

Medienos verslu užsiimantys 
verslininkai skundėsi sudėtin-
ga PVM mokesčio skaičiavimo 
tvarka. Pasitaiko, kad norėda-
mi išvengti mokesčių, kai kurie 
miškų savininkai ieško ir nele-
galių medienos realizavimo ke-

lių. Nenormalu, kad 
apvali mediena išveža-
ma į kitas šalis, o savi 
medienos perdirbėjai 
negali jos čia pat nu-
sipirkti. 

Prisiėmė „namų 
darbų”

Pajūrio seniūni-
joje susirinkę žmo-
nės labiausiai laukė 
Z.Balčyčio, kuriam 
norėjo padėkoti už dvi 
kadencijas trukusį ben-
dradarbiavimą, bet tuo 

metu europarlamentaras pakeliui 
iš Briuselio buvo įstrigęs Rygos 
orouoste. Todėl klausimų laviną 
teko atlaikyti jo padėjėjai Aušrai 
Daugėlienei ir savivaldybės me-
rui Albinui Ežerskiui. Jam kartu 
su būsimu Seimo nariu teks at-
likti  nemažai „namų darbų“, kad 
nenuviltų šilališkių.

„Neabejoju, kad ir mano ko-
legos, socdemų parlamentarai, 
sugrįžę į sostinę, turės pamąstyti, 
kaip realizuoti Šilalėje išgirstus 
pasiūlymus”, – sakė O. Šarmavi-
čius. Jis teigė pats asmeniškai pa-
sirūpinsiantis, kad būtų planingai 
įgyvendinami Šilalės žmonėms 
duoti socialdemokratų pažadai 
dėl jų gynimo nuo skurdo, pen-
sijų mažinimo, mokesčių didini-
mo, darbo vietų naikinimo.

Salėje pritrūko vietų

Per šventinį minėjimą salė 
buvo pilnutėlė. Pranešimą apie 
partijos nueitą kelią perskaitė 
partijos Šilalės skyriaus pirmi-
ninkas meras A. Ežerskis. Par-
tijos skyrių jubiliejaus proga 
pasveikino atvykę svečiai – par-

LSDP Šilalės skyrius iškilmingai paminėjo veiklos dvidešimtmetį. Ta proga Šilalės mero Albino Ežerskio ir socialdemokratų kandidato į Seimo narius Osvaldo 
Šarmavičiaus kvietimu Šilalėje lankėsi šios partijos lyderiai – pirmininkas  Algirdas Butkevičius, jo pavaduotojai, europarlamentarai Vilija Blinkevičiūtė ir 
Zigmantas Balčytis, Seimo nariai socialdemokratai.

Socialdemokratų desantas Šilalėje

„Ketinu ir toliau aktyviai dirbti Šilalėje ir Šilutėje. O jei gyventojai Seimo nariu išrinktų ir Osvaldą Šarmavičių, dirbtume dviguba jėga, – 
kalbėjo Zigmantas Balčytis.

Valstybės tikslas, anot O. Šarmavičiaus, 
kuo daugiau darbo vietų ir kuo didesnė 
dirbančių žmonių sukuriama vertė. 
Būtent į tai, o ne į buhalterinį biudžeto 
subalansavimą, turėtų būti nukreiptos 
visos pastangos.

„Šiuo sunkmečiu pieno gamintojai daug 
neprašo – pieno kainas sureguliuoti taip, 
kad nors galą su galu sudurtų“, – susitikęs 
su Šilalės ūkininkais jautriai kalbėjo 
socialdemokratas Vytautas Einoris.

Nukelta į 6 p.

„Pasisakysiu prieš savitikslį biudžeto subalansavimą 
tokiomis priemonėmis, dėl kurių per dieną 

darbo netenka po tūkstantį žmonių 
ir yra skurdinami mažas pajamas gaunantys žmonės”, – 

teigė O. Šarmavičius.
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Socialdemokratams Lietuva yra 
darbščių ir talentingų žmonių šalis. 
Šalis, kurioje visų įsitikinimų, tau-
tybių ir profesijų žmonių pastango-
mis yra sukurta moderni Lietuva, 
nutiesti keliai, pastatytos mokyklos, 
ligoninės. Šalis, kuri dėl sparčios pa-
žangos ir reikšmingų reformų priim-
ta į pažangių šalių šeimą – Europos 
Sąjungą ir NATO. Šalis, kurioje mo-
kama ne tik dirbti ir statyti, bet savo 
vaikams ir vaikaičiams išsaugoti 
gamtą, istorinį paveldą, Kuršių Ne-
rijos grožį. Paskutiniuosius kelerius 
metus socialdemokratai vadovavo 
koalicinėms Lietuvos Vyriausybėms 
ir būrė žmones kurti ateitį kartu. Šis 
bendras darbas pasiteisino:
• 2008 metais Lietuvos įmonės 

gamino beveik du kartus daugiau 
produkcijos nei 2000-aisiais.

• Skirtingai nei 1995-2000 augo 
ne tik Vilnius ir Klaipėda, bet ir 
Druskininkai, Kaunas, Panevė-
žys, Šiauliai. Po dešimtmetį tru-
kusios suirutės ant kojų pradėjo 
stotis žemės ūkis.

• Sparčiai daugėjantis darbo vietų 
skaičius sušvelnino emigracijos 
tempus bei tapo pagrindu dar-
bo užmokesčiui augti daugelyje 
ūkio šakų.

• Ūkio atsigavimas leido mūsų 
žmonėms pajusti geresnio gyve-
nimo perspektyvas.   
Buvo padaryta daug, bet mes vis 

tiek dar matom savo atsilikimą nuo 
stipresniųjų ES šalių, o Lietuvos 
žmonių gaunamos pensijos labai 
mažos, lyginant su Latvija, Estija 
ar kitomis ES šalimis.  Lietuvos 
gyventojai pagrįstai reikalauja ko-
kybiškesnio gydymo ir švietimo, 
mažiau biurokratijos sprendžiant 
žemės klausimus, nori daugiau sau-
gumo gatvėse ir teisingumo teis-
muose. Ne mažiau „namų darbų“ 
turi pramonės įmonės, kurioms yra 

būtina didinti produktyvumą, diegti 
aukštesnes technologijas, drąsiau 
integruoti į kasdieninę praktiką 
mokslo pasiekimus.

Neatsakinga pasaulio bankų 
veik la, didžiųjų fi nansinių instituci-
jų godumas 2008 m. sukėlė pasauli-
nę ekonomikos krizę. Ši krizė praei-
tų metų rudenį atsirito iki Lietuvos 
ir, persipynusi su šalies vidinėmis 
problemomis, sunkiai užgulė Lie-
tuvos gyventojų pečius. Krizė, tapo 
išbandymu visiems šalies gyvento-
jams bei politinėms partijoms. So-
cialdemokratų pozicija reaguojant 
į globalios ekonomikos iššūkius 
buvo ir yra tokia:
• Valdžia turi padėti tiems ūkio 

procesams, kurie dėl ekonomi-
nės krizė stringa. Nacionalinio 
biudžeto, efektyviai pasiskolin-
tos ir ypač ES struktūrinių fon-
dų lėšos turi išsaugoti esamas ir 
kurti naujas darbo vietas stam-
biuose investicijų projektuose, 
statyboje, medžiagų gamyboje, 
transporte. Stringantis ilgalaikio 
vartojimo prekių eksportas turi 
būti kompensuojamas lietuviškų 
produktų viešųjų pirkimų augi-
mu. Valstybės pasitikėjimas savo 
ateitimi turi įkvėpti nenuleisti 
rankų kiekvieną Lietuvos žmo-
gų. 

• Būtina sunkmečio naštą paskirs-
tyti visiems šalies piliečiams 
taip, kad ji nepalaužtų silpnes-
niosios mūsų visuomenės da-
lies pečių. Mokesčiai turi tapti 
prog resiniais. Brangus turtas turi 
būti apmokestinamas. Aukštųjų 
valdininkų algos turi būti su-
mažintos aiškiai nurodant, kad 
pajamos padidės tada, kai vals-
tybinės institucijos įrodys savo 
darbo efektyvumą.  

• Būtina griežtinti bankų veiklos 
reguliavimą, mažinti bankininkų 

bei kitų privačių, bet gaunan-
čių valstybės paramą institucijų 
vadovų atlyginimus. Užšaldyti 
reikia privilegijuotų pensijų mo-
kėjimą, bet negalima mažinti so-
cialinio draudimo pensijų, kurios 
Lietuvoje ir taip mažos. 

• Lietuvos valdžia turi burti Lietu-
vos žmones kad kartu atremtume 
sunkmečio negandas. Lietuvos 
žmonių gąsdinimas krize, val-
džios raginimas atleidinėti žmo-
nes iš darbo tik žlugdo visuo-
menei taip reikalingus solidarius 
veiksmus krizei įveikti.
A. Kubiliaus dešiniųjų koalicinė 

Vyriausybė pasirinko priemones, 
priešingas socialdemokratų siūlo-
moms:
• Visuotinas gąsdinimas vietoje 

padrąsinimo ir paramos.
• Jau vien dėl tarptautinės eko-

nomikos smukimo aštrėjančių 
problemų ženklus padidinimas 
keliamais mokesčiais.

• Kadrų valymas ir „raganų me-
džioklė“ vietoje visų pažiūrų 
žmonių būrimo bendram darbui.

• Parama bankams (valstybė iš jų 
skolinasi du kartus brangiau nei 
prieš metus ir maždaug trigu-
bai brangiau nei iš tarptautinių 
institucijų pasiskolino Latvija), 
niekuo jų neįpareigojant ir tuo 
pačiu beatodairiškas, be analizės 
atliekamas mokytojų, medikų, 
policininkų algų bei socialinių 
išmokų motinoms, pensinin-
kams, neturtingiesiems žmo-
nėms  karpymas.
Mes nepritarėme dešiniųjų įgy-

vendintai mokesčių „reformai“ 
praeitų metų gruodį. Šiandien abe-
jojančių, kad mokesčių pakėlimas 
padidino ūkio nuosmukį, nedar-
bą  bei socialinę įtampą, Lietuvoje 
beveik neliko. Lietuvos bendrasis 
vidaus produktas per pirmąjį  šių 

metų pusmetį sumažėjo 24 proc., 
nedarbas pasiekė neregėtas aukš-
tumas ir šiuo metu jau per 220 000 
bedarbių nebemato savo ateities. 
Ekonomikos griovimo rezultatus 
atspindi tarptautiniai palyginimai. 
Remiantis „Eurostat“, Lietuvoje ne-
darbas per metus augo sparčiausiai 
ES. Dabartiniu metu darbo neranda 
kas septintas žmogus, ir šie tragiš-
ki skaičiai toliau auga. A.Kubiliaus 
koalicinę Vyriausybę ištiko tiek 
valdymo, tiek ir visuomenės pasiti-
kėjimo krizė. Valdančioji dauguma 
suskilusi, nėra bendrų sprendimų, 
nėra ir vieningo valdančiųjų po-
žiūrio į A.Kubiliaus kuriamą taip 
vadinamą nacionalinį susitarimą, 
kurį net koalicijos partneriai vadina 
viešųjų ryšių akcija.

Lietuvos socialdemokratai griež-
tai atmeta valdančiųjų pasirinktą 
kelią „karpyti“ nacionalinio biudže-
to išlaidas be ekonomiškai pagrįstų 
prioritetų ir principų. Realiosios 
Lietuvos gyventojų pajamos mažėja 
ne tiek dėl ekonominės krizės, kiek 
dėl nekompetentingų valdančiųjų 
sprendimų. Dėl Kubiliaus Vyriau-
sybės daromų klaidų auga nedar-
bas, mažėja bendrasis šalies vidaus 
produktas, o verslas stumiamas į 
šešėlį. Mes kategoriškai nepritaria-
me sprendimui sumažinti pensijas 
ir nemokšiškos politikos padarinius 
perkelti ant labiausiai socialiai pa-
žeidžiamų visuomenės sluoksnių. 
Tokie valdančiųjų veiksmai gali su-
kelti neprognozuojamus socialinius 
padarinius visuomenėje.

Savo nemokšiškai politikai patei-
sinti dešinieji neturi argumentų, to-
dėl viešojoje erdvėje nepaliaujamai 
kaltina buvusias socialdemokratų 
vyriausybes, nors dėl susidariusios 
padėties yra atsakingi jie patys. Esa-
me pripratę prie kaltinimų socialde-
mokratų adresu, bet skaudu girdėti, 

kad, anot konservatorių, valstybės 
pamatus griauna nesolidarios jau-
nosios mamos, invalidai, mažųjų li-
goninių medikai, žiniasklaida. Kon-
servatorių skelbiamas solidarumas 
– tai Lietuvos skurdinimo politika, 
kuri nieko bendro neturi su tikruoju 
solidarumu. Akivaizdus to įrodymas 
– dešiniųjų atmestas mūsų pasiūly-
tas progresinių mokesčių projektas. 

Mes skelbiame Lietuvos žmo-
nėms, kad socialdemokratai turi 
kitą alternatyvą, kaip suvaldyti dėl 
valdančiųjų sprendimų pagilintą 
ekonominę krizę. Mes siūlome:
1. Nedelsiant spręsti nedarbo prob-

lemą, pirmiausia probleminiuose 
regionuose.

2. Nemažinti pensijų.
3. Valstybės investicijomis skatinti 

ekonomikos augimą, panaudo-
jant nacionalinio biudžeto ir ES 
struktūrinių fondų lėšas, tarptau-
tines ir vidaus paskolas bei pri-
vačias investicijas.

4. Nustatyti prioritetines valstybės 
sritis, kurias menkiau paliestų 
išlaidų mažinimas.

5. Atsisakyti politiškai motyvuoto  
„kadrų valymo“ ir „raganų me-
džioklės“.
Lietuvos socialdemokratai kvie-

čia dešiniųjų politikai pritarančias 
politines partijas burtis apie mūsų 
alternatyvią programą ir nutraukti 
šalies skurdinimo politiką, į kurią 
įstūmė dešiniųjų politinių jėgų val-
dymas. 

Lietuvos socialdemokratai tvir-
tina, kad valdantieji yra nepajėgūs 
išspręsti iškilusių klausimų, todėl 
A.Kubiliaus Vyriausybė turėtų atsi-
statydinti. Šalies politinę ir ekono-
minę bei socialinę padėtį būtina kuo 
skubiau keisti.

ALGIRDAS BUTKEVIČIUS
LSDP pirmininkas
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Evelina Butkutė

Sveikatos apsaugos reforma 
nuves į prarają. Taip mano ne tik 
politikai, nepritariantys valdančių-
jų „misijai”, bet ir patys gydytojai, 
kasdien matantys realią situaciją. 
Kiekviena reforma privalo būti 
naudinga ir duoti gerų rezultatų. 
Šią nemotyvuotą veiksmų grandi-
nę, turiu galvoje, kai kurių rajono 
gydymo įstaigų skyrių uždarymus, 
reforma pavadinti sunku. Taip yra 
todėl, kad pacientams iš to – jo-
kios naudos, o reforma turėtų būti 
daroma tam, kad pagerėtų paslau-
gų prieinamumas ir kokybė.

Lietuvos gydytojų sąjungos 
nuomone, kai kurių skyrių pri-
jungimai nepagrįsti logika ir yra 
mechaniniai. „Mechaniniai jungi-
niai niekada nieko gero nedavė ir 
neduos”. Reikia pripažinti, tiesos 
šiuose žodžiuose yra. Kai kurių 
skyrių rajonų ligoninėse jau neli-
ko. Tik va – kam nuo to geriau? 
Gydytojams, kurie lieka be darbo, 

ar pacientams, kurie priversti va-
žiuoti į centrines ligonines ir sto-
vėti nusidriekusiose milžiniškose 
eilėse?

Ar nereikėtų pirmiausia supla-
nuoti, kaip padidinti centrinių ligo-
ninių pajėgumą, ir tik tuomet imtis 
uždarinėti skyrius rajonuose?

Valdantiesiems lėtas optimalių 
sprendimų ieškojimo būdas nebū-
dingas. Viskas daroma buldozerio 
principu – griaunama, priimama 
per prievartą, galiausiai suvokia-
ma – suklydom. Už klaidas moka 
šalies gyventojai. Moka brangiai.

Taip jau yra buvę. Prisiminkime 
atgarsį šalyje sukėlusią aukštojo 
mokslo reformą. Kad ir kiek soci-
aldemokratai bei patys studentai ir 
dėstytojai priešinosi konservatorių-
krikščionių demokratų revoliucijai 
aukštojo mokslo srityje, pasiprie-
šinti nepavyko. Seimo dauguma 
pasielgė taip, kaip norėjo. Tik nuo 
to geriau ne mūsų šalies jaunimui, 
o komerciniams bankams. Maitins 

dabar studentai nesuvokiamomis 
protu palūkanomis „alkanuosius”. 
O valdantieji per tą laiką ne tik 
šluoja tai, kas buvo pastatyta, bet 
ir drabstosi kaltinimais, neva dėl 
visko kalta socialdemokratų Vy-
riausybė. 

Gal ir galima suprasti, kodėl 
taip elgiamasi. Valdantiesiems ti-
kriausiai jau nusviro rankos. Ne-
bėra kitos išeities. Ministrų kabi-
netas dirba jau metus, o situacija 
šalyje ne tik  nestovi vietoje, bet 
blogėja. Tokio nuosmukio šalyje 
socialdemokratai nepaliko. Pa-
klauskite patys savęs, ar, valdant 
socialdemokratams, trūko darbo, 
ar mažėjo socialinės išmokos, ar 
buvo mažinamos pensijos? Atsa-
kymas vienas. Mažumos Vyriau-
sybės valdymo laikotarpiu eko-
nomika kilo, daugėjo darbo vietų, 
didėjo pensijos ir atlyginimai. 

Gerais darbais nori pasigirti 
ir A.Kubilius. Jis niekina dema-
gogiją, bet pats ja naudodamasis 

rėžia – „mes sumažinom šildymo 
kainas”! Gal ir prisidėjote, bran-
gieji, tačiau realiai kaina nesu-
mažės tiek, kad žmonių piniginė 
papilnėtų – juk šiluminininkus 
spaudžia skolos, o ir tiekėjų są-
naudos nesumažėjo, tad vartoto-
jas tų Premjero žodžių išsipildy-
mo gali ir nepajusti. Jei tiek gerų 
darbų padaryta, tai ko gi Lietuvos 
žmonės piketuoja?

Valdant Tėvynės sąjungai-
krikščionims demokratams atsi-
dūrėme demokratijos verpetuose. 
Kai valdantieji paleido vadžias, 
paaiškėjo, kad tai buvo valstybės 
vairas. Nebėra to blogo, ko Lie-
tuvos gyventojai nebūtų išbandę 
savo kailiu. Dabar griebtasi Svei-
katos apsaugos srities.

Žiniasklaida mirgėjo pasipik-
tinimais, jog Sveikatos apsaugos 
ministerija kuria planus „po sta-
lu”. Paslapčiom nutariama, pa-
slapčiom ir padaroma. Imta užda-
rinėti rajono ligonių chirurgijos 

skyrius, reanimacijas. Visuomenė 
su tuo iš anksto nesupažindinta. 
Tuomet lietuvaičiai klapsi aki-
mis, trauko pečius – stebsi. Kai 
atvykę į ligoninę “pabučiuoja” 
duris, mat reikalingas skyrius jau 
uždarytas, į ką kreiptis nežino. 
Piktinasi Lazdijų, Vilkaviškio ir 
kitų rajonų medikai. Neberamu 
pasidarė ir didžiosioms ligoni-
nėms. Kai kurios bus sujungtos 
arba taps didesniųjų fi lialais. Ar 
nuo to nenukentės fi nansavimas, 
kuris ir taip šiemet bus sumažin-
tas net 15 ar 20 procentų? Situa-
cija darosi nebevaldoma. Minis-
tras Algis Čaplikas sako nenorįs 
blogo, tačiau savo veiksmus tę-
sia. Gal reikia stabtelėti ir iš nau-
jo gerai viską apsvarstyti, užuot 
skubėjus ir, nekreipiant dėmesio 
į visuomenės nuomonę, ėmusis 
reformos. Negi valdantieji akli? 
Nors, iš kita vertus – “akį galima 
taip ištreniruoti, kad ji nematys ir 
vidury dienos”. 

Reformos taikinyje – ne ligoninės, bet ligoniai
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Šalčininkuose gimęs, buvęs 
Lietuvos studentų lyderis, 26 m. 
socialdemokratas Darius Skuse-
vičius, baigęs mokslus sostinėje, 
grįžta į gimtinę. Jaunuolis nu-
sprendė visas savo jėgas ir suge-
bėjimus paskirti Vilnijos kraštui. 
Jis dalyvaus lapkričio 15 dieną 
vyksiančiuose rinkimuose į Sei-
mą Vilniaus-Šalčininkų rinkimų 
apygardoje. Išrinktas į Parlamentą 
Darius žada uoliai atstovauti savo 
krašto rinkėjams.

Kodėl Jūs, jaunas žmogus, 
nusprendėte taip aktyviai imtis 
politikos?

 
Visada aktyviai dalyvavau 

visuomeninėje veikloje. Buvau 
Vilniaus universiteto studentų at-
stovybės prezidentas, dirbau įvai-
riose jaunimo organizacijose. Su 
politika susijęs ir mano tiesioginis 
darbas – esu Europos Parlamento 
nario Justo Vinco Paleckio padė-
jėjas. Anksčiau teko dirbti ir su 
buvusia ministre Vilija Blinkevi-
čiūte. Mokiausi iš šių garbių poli-
tikų laimėjimų, kartu esame patyrę 
ir nesėkmių. Jos taip pat užgrūdi-
na. Dabar, kai šalyje sunkmetis, ir 
ypač sunki situacija mūsų rajone, 
manau, pats laikas pradėti dirbti 
savarankiškai, pačiam prisiimti at-
sakomybę.

Kodėl kandidatuojate būtent 
šioje rinkimų apygardoje?

Nes Šalčininkai – mano gim-
tinė. Šalčininkuose gyveno mano 
mama, seneliai. Čia – mano šak-
nys. Šiame krašte gyvena daug 
giminių, dažnai čia lankausi, pa-

žįstu krašto žmones, žinau kuo jie 
gyvena. Baigęs mokslus Vilniuje, 
planuoju grįžti ir apsigyventi Šal-
čininkuose. Patikėkit, meilė šiam 
kraštui atsirado ne todėl, kad kan-
didatuoju, bet atvirkščiai – kandi-
datuoju, nes jaučiu didelę meilę 
šiam kraštui ir jo žmonėms.

Kaip vertinate savo šansus šiame 
lenkiškame krašte? Žinome, 
kad visuose rinkimuose čia 
daugiausiai balsuojama už 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
kandidatus?

Be abejonės, žinau, kad ši par-
tija čia populiari. Šalčininkų rajo-
no gyventojai jau penkiolika metų 
iš eilės į valdžią renka Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos atstovus, 
bet situacija rajone tik blogėja, 
todėl manau, kad šiame krašte 
reikia permainų. 

Gal rinkėjai jau suprato, jog ne 
lenkų rinkimų akcija jiems moka 
pensijas, žiemą dalija malkas. 
Rinkimuose dalyvauja ne viena 
politinė jėga, o žmogus gali rink-
tis – kiekvienas balsas yra slaptas, 
ir niekas negali rinkėjo nubausti 
už jo pasirinkimą. Taip yra ne tik 

Šalčininkuose, ne tik Lietuvoje 
– juk ir Lenkijoje rinkimus laimi 
skirtingos partijos, ar ne?

Sutinku, kad Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos atstovai yra įta-
kingi Vilniaus krašte. Tačiau Sei-
me jie net negali savarankiškai 
sudaryti frakcijos, todėl šliejasi 
prie kitų partijų, paprastai nedide-
lių ir mažai įtakingų.

Tuo tarpu socialdemokratai 
Seime yra galinga jėga, šiuo metu 
– didžiausia opozicinė frakcija. 
Ji daro realų, o neretai ir lemia-
mą poveikį priimant valstybinius 
sprendimus. Jei būčiau išrinktas 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų at-
stovu Seime, galėčiau tinkamai 
atstovauti savo rinkėjų interesams, 
pasiekti, kad būtų priimti jiems 
palankūs Seimo sprendimai. 

Žinau, kad eidamas į rinkimus 
specialiai organizavote šios 
rinkimų apygardos gyventojų 
apklausą. Ką ji parodė? 

Pastaruoju metu teko dalyvauti 
ne viename Šalčininkuose, Medi-
ninkuose, Kalveliuose, Bezdonyse, 
Nemenčinėje ir kitose krašto vieto-
vėse vykusiuose renginiuose: der-

liaus šventėse, Mokytojų dienos 
minėjimuose. Bendravau su dauge-
liu vietos žmonių, domėjausi, kas 
šiuo metu jiems labiausiai trukdo 
gyventi, ką jie norėtų pakeisti. 

Žinoma, čia, kaip ir visoje Lie-
tuvoje, žmonės jaučia skausmingas 
ekonominio sunkmečio pasekmes. 
Augantis nedarbas, didėjanti mo-
kesčių našta, mažėjančios pajamos 
palietė beveik kiekvieną šeimą. 
Žmones jaudina ir tai, kad rajone 
daug socialiai remtinų žmonių, 
kaimo vietovėse paplitęs alkoholio 
vartojimas, daugėja iš didmiesčių 
atvykstančių asocialių šeimų. 

Man ypač skaudu, kad Šalčinin-
kai gyvenimo kokybe, verslumu 
stipriai atsilieka nuo gretimų Trakų 
ir Varėnos rajonų, o pagal nedarbo 
lygį viršija ne tik šių kaimyninių ra-
jonų, bet ir visos Lietuvos vidurkį. 
Mano gimtojo krašto žmonių pro-
blemos taps pagrindinėmis mano 
darbo gairėmis, jei  būsiu išrinktas 
Seimo nariu.

Dėkoju už pokalbį ir 
sėkmės rinkimuose.

Parengė Dorota Denkovska

D. Skusevičius: grįžtu į tėviškę

Darius Skusevičius,
kandidatas į Lietuvos Respublikos 
Seimą

Šalčininkų raj. gyventojai jau 
penkiolika metų iš eilės į valdžią 
rinko Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cijos (LLRA) atstovus, bet situaci-
ja  rajone tik blogėjo. Žmonės bijo 
balsuoti už kitų partijų kandidatus: 
neva tuomet lenkai žiemą neduos 
malkų ir nemokės pensijų. Tačiau 
rinkėjų baimė po truputį blėsta.

Situacija Šalčininkų rajone – 
viena blogiausių Lietuvoje 

Nuolatiniai susitikimai su Šalči-
ninkų rajono gyventojais ir įvairių 
organizacijų atstovais leido pajusti, 
o kai kurie statistiniai skaičiai – su-
prasti, kad Šalčininkų rajone nėra 
taip gerai, kaip galėtų būti. 

Miškai užima 44 proc. rajono 
ploto. Rajono miškingumas yra 
pusantro karto didesnis nei viduti-
niškai Lietuvoje. Tačiau rajone net 
nėra lentpjūvės. Jų gausu kituose 
rajonuose – šalčininkiečiai leidžia 
uždirbti kitiems, kuria darbo vie-
tas. Situaciją dar geriau nusako 

statistiniai duomenys ir jų palygi-
nimas su bendra Lietuvos situacija 
bei gretimais rajonais.

Matyti, kad Šalčininkai stipriai 
atsilieka nuo gretimų Trakų ir Va-
rėnos rajonų, o pagal nedarbo lygį 
viršija ne tik šių kaimyninių rajo-
nų, bet ir Lietuvos vidurkį. Rajone 
menkas verslumo lygis – įmonę 
steigia maždaug kas 84-as žmogus 
(t. y. viena įmonė tenka 84 gyven-
tojams), tuo tarpu bendrai Lietu-
voje – kas 40-as, Trakuose – kas 
60-as, Varėnoje – kas 69-as. 

Pagal tiesiogines užsienio in-
vesticijas Šalčininkai – visiškas 
atsilikėlis – nuo Lietuvos vidur-
kio atsilieka 136 kartus (Lietuvos 
vidurkį labai stipriai kelia Vil-
nius), nuo kaimyninių Trakų – 79 
kartus. Netgi Varėna pritraukia 
penkis kartus daugiau tiesioginių 
užsienio investicijų vienam gy-
ventojui.

Šalčininkų raj. savivaldybės 
strateginiame plane rajono socia-
linis portretas piešiamas labai juo-
dai: daug socialiai remtinų žmo-
nių; priklausomybė nuo socia linės 
paramos neskatina ieškoti darbo; 
kaimo vietovėse paplitęs alkoholio 

vartojimas; daugėja iš didmiesčių 
atvykstančių asocialių šeimų; dėl 
nestabilios socialinės ekonomi-
nės aplinkos gali paplisti vaikų 
nepriežiūra ir smurtas prieš vai-
kus. Tai – tik keletas įžvalgų apie 
situaciją rajone, tačiau jų visiškai 
užtenka susidaryti bendrą vaizdą 
– Šalčininkus apėmęs visuotinis 
ekonominis, socialinis ir kultūrinis 
sąstingis.

Situacija blogėja, tačiau per 
rinkimus niekas nesikeičia

Panagrinėkime paskutinių pen-
kiolikos metų rinkimų į Šalčininkų 
rajono savivaldybę rezultatus. Re-
miantis rajone gyvenančių žmonių 
skaičiumi Savivaldybės Taryba 
yra formuojama iš 25 Tarybos na-
rių, kurie vėliau sprendimus pri-
ima balsų dauguma. 

1995 m. Šalčininkų rajono sa-
vivaldybės Tarybos rinkimuose 
LLRA gavo 14 mandatų iš 25. 
1997 m. LLRA gavo 20 mandatų 
iš 25, 2000-aisiais - 18 mandatų iš 
25. 2002 m. LLRA gavo 17 man-
datų iš 25, o 2007 m. 20 mandatų.

Akivaizdu, kad rajonui svarbius 

sprendimus nuo 1995 m. priima 
LLRA deleguoti Tarybos nariai. 
Įdomu tai, kad per visus penkioli-
ka metų nei vienai partijai nebuvo 
patikėta bent jau dalyvauti daugu-
mos formavime. LLRA atstovai, 
partijos nariai, užima atsakingas 
pareigas ne tik Taryboje, bet ir ki-
tose svarbiose rajonui institucijo-
se: rajono administracijoje, seniū-
nijose, savivaldybės mokyklose. 

Kodėl Šalčininkų rajono 
žmonėms nereikia permainų?

Net 70 proc. rajono gyventojų 
gyvena kaimo vietovėse. Prisimin-
kime socialinį gyventojo portretą. 

Rugsėjo mėnesį su kolegomis 
darėme gyventojų apklausą. Klau-
sinėjome, su kokiomis problemo-
mis jie dažniausiai susiduria, ži-
noma, klausėme ir apie rinkimus. 
Bandėme išsiaiškinti, kur slypi 
tokių balsavimo rezultatų priežas-
tys?

Žmonių atsakymai buvo įvairūs, 
tačiau dažniausiai tos pačios kryp-
ties: „Jei nebalsuosime už LLRA, 
žiemą negausime malkų”; „LLRA 
mums moka pensijas”;  „Seniūnas 
sakė, jei neateisime į rinkimus, 
žiemą nevalys kelių”; „Neapšvies 
gatvių”. 

Ir tikrai – seniūnus skiria LLRA 
išrinktos Tarybos patvirtinta admi-
nistracija, mokyklų direktorius taip 
pat. Būtų net sunku suskaičiuoti, 
kiek darbo vietų Šalčininkuose yra 
tiesiogiai priklausomų nuo LLRA 
vadovybės sprendimų. Rajone 
stipria sąveikos grandine apjuosti 
šimtai darbuotojų, jų aprūpinamų 
žmonių, jų mokomų mokinių tėvų 

ir daugelis kitų. Štai jums ir elek-
toratas.

Ar demokratijai reikės dar 20 
metų?

Sunku suvokti, kaip žmonės 
gali būti patenkinti esama situaci-
ja, jei faktai rodo ką kita. O gal jie 
niekuomet nematė kitos alternaty-
vos? 

Žmonių baimė po truputį blės-
ta. Džiugu, kad rajone daugėja 
išsimokslinusių, jaunų žmonių, 
kurie supranta, kad balsavimas yra 
slaptas, ir niekas nesužinos, koks 
buvo balsavusiojo apsisprendimas. 
Žmonių, kurie suvokia, jog tam, 
kad gyvenimas rajone imtų keistis, 
gerėti, reikia kitokios valdžios, rei-
kia rinkti kitų politinių jėgų kandi-
datus. Tačiau šis supratimas apie 
rinkimų sistemą, demokratinės 
santvarkos esmę ateina lėtai. Žino-
ma, LLRA bene vieninteliai aršiai 
kovoja už tautinių mažumų teises 
ir laisves. Tačiau pasižiūrėkime iš 
kitos pusės – ar tautiniu pagrindu 
sukurta partinė organizacija turi 
bent teorinę galimybę realiai daly-
vauti Seime priimant svarbiausius 
sprendimus? Žinoma, ne, nes jų 
yra tik 3 iš 141 – visi dalyvauja li-
beraldemokratų frakcijos veikloje.

Todėl aš manau, kad būtina pa-
rodyti žmonėms, jog yra ir kitas 
pasirinkimas. Pavyzdžiui, social-
demokratai, kurie savo darbais ne 
kartą įrodė, kad gali racionaliai 
valdyti šalį ir vadovaujamas sa-
vivaldybes. Šiam rajonui reikia 
naujo vėjo, naujų gyvybingumo 
impulsų ir idėjų. Kitaip – viskas 
bus tik dar blogiau.

KAS ATSITINKA, KAI RINKĖJAI BALSUOJA UŽ MALKAS

Gyventojų 
skaičius

Nedarbo lygis 
2009.09.01

Veikiančių įmonių 
skaičius

Tiesioginės užsienio 
 investicijos 1 gyv.

Šalčininkai 37301 13.1 447 69

Trakai 35987 5.9 602 5453

Varėna 27990 8.2 403 356

Lietuva 3349872 10.1 84574 9398
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lamentarai, partijos bičiuliai iš 
Tauragės apskrities savivaldybių, 
Z. Balčytis, kandidatu Šilalės-Ši-
lutės rinkimų apygardoje iškeltas 
Osvaldas Šarmavičius,  taip pat  
Pilietinės demokratijos, Libera-
lų ir centro sąjungos, Tėvynės 
sąjungos-krikščionių demokratų 
partijų Šilalės skyrių pirmininkai 
Antanas Damulis, Raimundas 
Vaitiekus ir Zita Lazdauskienė. 

Būta  ir šmaikščių, ir kandesnių 
palinkėjimų, o LSDP Mažei-
kių skyriaus pirmininkas Jonas 
Jurkus pasveikino net su daina. 
Neįgaliųjų rankomis padarytu 
paveikslu pagerbtas Z. Balčytis 
susigraudino iki ašarų.

Socialdemokratai agitavo už 
O. Šarmavičių

Į rinkimus einančiam O. Šar-
mavičiui Z. Balčytis  palinkėjo 

nuolat bendrauti su žmonėmis, 
išklausyti jų bėdas ir stengtis 
padėti.  Europarlamentaras taip 
pat užsiminė, jog Šilalėje jis ne-
bus tik retas svečias, o jei dar ir 
partijos bičiuliui O. Šarmavičiui 
rinkėjai suteiktų Seimo nario 
mandatą –  būtų  dviguba jėga. 
Renginio metu visi kalbėję so-
cialdemokratų lyderiai išreiškė 
tvirtą paramą partijos iškeltam 
kandidatui į Seimo narius Osval-
dui Šarmavičiui ir kvietė Šilalės 

gyventojus palaikyti jį rinkimuo-
se lapkričio 15 dieną.

Aktyviausiai partijos atkū-
rime ir jos veikloje dalyvavu-
siems bičiuliams A. Butkevičius 
ir A. Ežerskis įteikė Padėkos 
raštus. Jų nusipelnė Saulius Ja-
saitis, Stefa Kažukauskienė, 
Osvaldas Šarmavičius, Sigitas 
Kažukauskas, Vladas Letukas, 
Juozas Mitkus, Asta Stanislava 
Karbauskienė, Gedutis Juozas 
Kukujevas ir jaunųjų socialde-

mokratų narys Mantas Mileris. 
Į partiją įstojusiems naujiems 
nariams – Liudui Stanceliui, 
Vytautui Kuizinui, Rasai Žygai-
tienei bei Vytautui Brazauskui 
buvo įteikti  nario bilietai.

Susirinkusiems šventinį kon-
certą surengė šiauliečių muzikos 
grupė „Vairas“.

„Socialdemokratų balso” inf.

Dariaus mama Tatjana Sku-
sevičienė:

Darius pasiryžo kandidatuoti 
rinkimuose ir žinau, kad tai rimta. 
Jis visada gyvenime turi tikslą ir 
moka jo atkakliai siekti. Jo tikslai 
motyvuoti, jis žino, kodėl jų siekia 
ir veikia koncentruotai. Į gyveni-
mą jis žiūri pozityviai ir daug daro 
iš idėjos. Darius tiki, kad pasaulis 
geras. Turėdamas šias būdo savy-
bes, jis tinka būti politiku. Sąži-
ningu, veikliu politiku.     

Šalčininkų rajono Butrimo-
nių vidurinės mokyklos istori-
jos mokytojas, Dariaus krikšta-
tėvis Vasilij Suckel:

Mano krikštasūnis ramaus 
būdo ir visada visiems pasiruošęs 
padėti. Gerai pažįstu visą jo šei-
mą: tėvus, abejus senelius, todėl 
galiu pasakyti, kad iš geros šei-
mos gera ir atžala. Ne kartą esu 
sakęs: „Darius bus pirmas politi-
kas iš mūsų giminės, ir bus geras 
politikas”. Žinau, kad jis sąžinin-
gai atstovaus savo rinkėjų intere-
sams.  

Europos Parlamento narė 
Vilija Blinkevičiūtė:

Mums su Dariumi Skusevi-
čiumi teko dirbti jaunimo poli-
tikos srityje. Visą tą laiką aš jį 

pažinojau  kaip  
aktyvų, dorą, 
atsakingą, visa-
da pilną įdėjų, 
kurias sugeba 
sėkmingai įgy-

vendinti, žmogų. Neabejoju, jog 
ir dabar daug kas Lietuvoje atsi-
mena jo pastangas organizuojant 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų paramą jaunimo politikos 
plėtrai regionuose. Darius lengvai 
randa bendrą kalbą su įvairaus 
amžiaus ir įvairioms socialinėms 
bei kultūrinėms grupėms pri-
klausančiais žmonėmis, sugeba 
juos suprasti ir yra pakankamai 
tvirtas, gindamas jų interesus. 
Tai jis įrodė, dirbdamas Vilniaus 
universiteto studentų atstovybės 
prezidentu. O labiausiai man pa-
tinkanti Dariaus savybė – tikėji-
mas, kad viskas gali būti geriau. 
Aš balsuočiau už Darių dar ir dėl 

to, jog Lietuvai labai trūksta jau-
nų, veržlių bei dorų politikų

LSDP pirmininkas 
Algirdas Butkevičius:

Man smagu, kad mūsų 
jaunimas nori save išban-
dyti. Darius pasirengęs or-
ganizuoti aktyvią rinkimi-
nę kampaniją, kurios metu 
įgyvendins savo užsibrėž-
tus tikslus. Šis kandidatas 
veržlus, bendraujantis, ku-
pinas naujų idėjų ir ryžtin-
gas. Tikiu jo sėkme.

KODĖL TURĖTUMĖTE BALSUOTI UŽ  DARIŲ SKUSEVIČIŲ?

Socialdemokratų desantas Šilalėje

Atkelta iš 3 p.

Jubiliejinio LSDP Šilalės skyriaus renginio dalyviai užpildė visą Šilalės kultūros namų salę.„Socdemai turime tvirtą, vieningą politikų komandą, kuri vienintelė gali rimtai pasipriešinti nejautriai dešiniųjų 
vyriausybės politikai”, – mano O.Šarmavičius, socialdemokratų kandidatas į Seimo narius. Jo kandidatūrą 
aktyviai remia Vilija Blinkevičiūtė, Algirdas Butkevičius ir kiti lyderiai.

A.Butkevičius ir D.Skusevičius. Partijos pirmininkas A.Butkevičius džiaugiasi būsimo jauno politiko iniciatyva. 
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D.Skusevičius įgijo patirties, dirbdamas su buvusia ministre V.Blinkevičiūte. 

D.Skusevičius su tėvais, seserimi ir krikšto dukra, mažąja Emily.
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Keista ta lietuvių tauta. Nors 
kasdien jai kailį lupa dabartinė 
A.Kubiliaus Vyriausybė, tačiau 
žiniasklaida nuolat „tarkuoja” 
opoziciją. Ši toli gražu netyli. Nuo 
praėjusių metų gruodžio visos 
opozicinės frakcijos priešinosi mo-
kesčių reformai, padariusiai šalies 
ekonomikai didžiausią žalą. Šian-
dien „permainų koalicijos” darbo 
vaisiai jau gerokai apkartino gy-
venimą didžiajai daliai Lietuvos 
gyventojų. Problema ta, kad val-
dantieji opozicijos nė iš tolo girdėti 
nenori. Bet opozicija nėra ramus 
avinėlis – frakcijos pagaliau susi-
vienijo ir ieško bendrų sprendimų, 
kaip atgaivinti šalies ekonomiką. 
Lietuvos socialdemokratų parti-
jos, Tvarkos ir teisingumo, Darbo 
partijos frakcijų seniūnai vienin-
gai sutaria – opozicinės frakcijos 
sės prie bendro stalo ir ras tinka-
miausią sprendimą, kad Lietuva 
išbristų iš krizės.

Algirdas Butkevičius, Lietuvos 
socialdemokratų partijos 
frakcijos seniūnas

Šiandien, kaip niekad anksčiau, 
opozicija yra tvirta. Ne tik ieško-
me, bet ir randame bendrų sprendi-

mų. Tikriausiai, opozicinių partijų 
vienybės priežastis yra dabartinė 
nevaldoma šalies ekonominė ir po-
litinė situacija. Nemenką laikotarpį 
mes kovojome prieš Seimo įvaiz-
dį teršiančius parlamentarus, pa-
siekėme, kad Seimo pirmininko 
kėdė atitektų jos vertam žmogui. 
Nepaliaujamai kovojome prieš 
A.Kubiliaus vyriausybės neapgal-
votus žingsnius, mažinant sociali-
nes išmokas pensininkams, vaikus 
auginančioms motinoms, bandėme 
neleisti mažinti atlyginimų poli-
cijos pareigūnams, ugniagesiams, 
medikams, socialiniams darbuoto-
jams. Mūsų valdantieji negirdėjo. 
Šiandien privalome kartu srėbti da-
bartinių valdančiųjų privirtą košę. 
Ir viliuosi, kad išsrėbti pavyks, nes 
mes – opozicinės frakcijos – kartu 
rasime išeitį. Vieningai ieškoda-
mi bendrų sprendimų, pasieksime 
daugiau, negu garsiai rėkdami, jog 
dirbame, kaip šiuo metu giriasi val-
dantieji.

Ne kartą sakiau, kad A.Kubiliaus 
vyriausybės kalbos apie nacionalinį 
susitarimą tėra priemonė valdyti vi-

suomenę. Esu įsitikinęs – didžioji 
dalis susitarime minimų veiksmų 
duos naudos tik į vienus vartus 
– patiems valdantiesiems. Naci-
onaliniu susitarimu bandoma už-
čiaupti nuskriaustą ir jau supykusią 
visuomenę. Opozicinės partijos to-
kių susitarimų žmonėms nebruks. 
Puikiai suprantame, kad kai kurios 
priemonės, kurias siūlėme dar pra-
ėjusių metų gruodį, jau yra pavė-
luotos. Tenka ieškoti kitų būdų, kad 
pagaliau iš duobės pakiltų verslas, 
kad mažėtų nedarbas, kad vėl imtų 
didėti vartojimas, o valstybei su-
grįžtų mokesčiai. Socialdemokra-
tų specia listų, turinčių patirties ir 
nestokojančių kompetencijos, pa-
ruošta alternatyvioji Vyriausybės 
programa ir yra pirmasis konkretus 
žingsnis, ieškant šaliai reikalingų 
sprendimų. Žinau, jog gerų, kon-
krečių pasiūlymų turi ir mūsų ko-
legos – opozicinės frakcijos – tad 
bendrai dirbdami sulauksime ge-
resnių rezultatų.

Akis bado valstybės ir „Sodros” 
biudžeto skylės. A.Kubiliaus vy-
riausybė skolinasi, skolos auga 
milžiniškais tempais. Kitas metais 
planuojamas valstybės biudžeto de-
fi citas gali siekti per 5,6 milijardo 
litų. O „Sodros” biudžeto defi citas 

sieks apie 2,3 milijardo. Tikriausiai 
vyriausybė vėl skolinsis. Norėdami 
pakeisti situaciją, privalome sustip-
rinti savo – opozicijos – pajėgas, 
todėl per rinkimus į Seimą bus 
svarbus kiekvienas rinkėjo balsas.

Vytautas Gapšys, Darbo partijos 
frakcijos seniūnas

Dabartinės vyriausybės darbas 
neatitinka gyventojų lūkesčių. Tai 
panašu į bandymą plaukti pasroviui 
ir žiūrėti, kuo visa tai baigsis. Krizė 
šiuo metu nevaldoma, žiūrima tik į 
jos pasekmes. Kadencijos pradžioje 
opozicija – Darbo partijos frakcija,  
socialdemokratų frakcija, ir “tvarkie-
čiai” perspėjo, kad tokie veiksmai su-
kels dar didesnį nedarbą, dar didesnę 
emigraciją. Šiandien ir matome tuos 
rezultatus. Vyriausybė neofi cialiuose 
pokalbiuose jau pripažįsta, kad dau-
giausiai nesurenkama lėšų iš gyven-
tojų pajamų bei socialinio draudimo 
mokesčių.

Mes neatmetame galimybės su 
dabartinėmis opozicinėmis frakci-
jomis sudaryti valdančiąją koaliciją. 

Manau, kad būtų galima susitarti, 
ypač programiniu pagrindu. Mes vi-
sada pasikalbame vieni su kitais. Su-
sėdus ir sudėliojus bendrą programą, 
atsiradus didesnėms pajėgoms, tikrai 
manau, sudarytume kuo puikiausią 
komandą.

Šiandien opozicija dirba pakan-
kamai. Juk mes Vyriausybei taip 
preciziškai pasakėme, kur kils pro-
blemos, vykdant šitą Vyriausybės 
programą, kad kartais visą opoziciją 
galima būtų pavadinti ir orakulais. 
Didesnė bėda ta, kad Vyriausybė 
nesiklauso. Tokių pavyzdžių labai 
daug. Vienas iš akivaizdžiausių – G. 
Steponavičius ir jo aukštojo mokslo 
reforma. Sakėme, kad fi nansuojant 
studijas kils didelių problemų, kad 
tai trukdys stojantiesiems, kad tai 
nepagerins aukštojo mokslo koky-
bės, tačiau mūsų nesiklausė. Mūsų 
nuomonę tenka parodyti konkrečiais 
darbais – interpeliacija švietimo ir 
mokslo ministrui G.Steponavičiui. 
Tik Vyriausybė jau purkštauja, kad 
opozicija bando sukelti chaosą. Bet 
mes keliam interpeliacijos klausimą 
ne Ministrui Pirmininkui, o vienam 
iš ministrų. Taip, mūsų priemonės 
šiek tiek skiriasi nuo Vyriausybės, bet 
tai natūralu, nes mes dirbame ne tais 
pačiais metodais. Juk mes neturime 
tų įrankių, kuriuos turi Vyriausybė. 
Mūsų pateikti projektai dažniausiai 
yra atmetami arba nukeliami vis vė-
lesniam laikui. Jei negalime pasiekti 
tikslo projektais, bandome kitais bū-
dais – kaip interpeliacija ar paklausi-
mai per Vyriausybės valandas.

Valentinas Mazuronis, partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ 
frakcijos seniūnas

Apie Vyriausybės darbą kalba 
realūs rezultatai. Mes galime klau-
sytis, kokių tik norime Premjero 
ar fi nansų ministrės kalbų ir išve-
džiojimų, o rezultatas labai aiškus. 
Mūsų kritimas yra didžiausias iš 
visų Europos Sąjungos valstybių, 
nepaisant to, kad visi gyvenam tuo 
pačiu krizės laikotarpiu. Tragiškai 
nesurenkami valstybės ir „Sodros” 

biudžetai. Ir, mano manymu, neat-
sakoma į pagrindinį klausimą: o kas 
iš to, ir kas toliau? Nežinau, ko Vy-
riausybė tikisi, kas ištrauks valstybę 
iš šios situacijos. Bet jų visi veiks-
mai tik stumia į dar gilesnę duobę.

Manau, kad bet kuris darbas, net 
ir opozicijos, galėtų būti geresnis, 
tad jeigu aš sakyčiau, 
kad geriau nebegali 
būti, tai ir teorinėje, 
ir praktinėje plotmė-
je būčiau neteisus. 
Nesutinku su tuo, 
kad opozicija nedir-
ba ir nedaro tam tikrų 
žingsnių. Opozicijos 
pastangomis buvo 
pakeistas Seimo Pir-
mininkas, pareikš-
tas nepasitikėjimas 
Švietimo ministru. 
Socialdemokratai 
buvo pagrindiniai 
iniciatoriai, ruo-
šiant nepasitikėjimą 
A.Šemeta. Apskritai, 
nepasitikėjimas čia 
reiškia aiškios, kon-
soliduotos politinės 
pozicijos išdėstymą.

Antra, visi opo-
zicijos pasiūlymai, 
pradedant „naktine“ 
mokesčių reforma ir 
baigiant dabartiniais 
projektais, buvo tei-
singi, todėl dabar pro sukąstus dan-
tis, labai lėtai ponas Kubilius daro 
tuos žingsnius, kuriuos siūlė opozi-
cinės frakcijos. Turiu pripažinti, kad 
pastaruoju metu bendras opozicijos 
darbas ir bendrų pozicijų ieškoji-
mas bei gynimas, mano manymu, 
žymiai sustiprėjęs. Geresniam susi-
kalbėjimui reikalingas laikas, kuris 
jau atėjo. Situacija yra tikrai neblo-
ga. Esminiais klausimais visos opo-
zicinės frakcijos ieško ir daugeliu 
atveju atranda vieningą sprendimą. 
Bet, žinoma, nereikia užmiršti, kad 
mes esame skirtingų politinių jėgų 
ir skirtingos frakcijos, todėl kai ku-
riais klausimais turime ir skirtingą 
nuomonę.

Jau esu sakęs, kad A.Kubiliaus 
teiginiai, jog dabartinei valdančia-
jai koalicijai nėra alternatyvos, yra 
visiškai neteisingi. Jau žengėme 
žingsnį naujos koalicijos formavi-
mo link. Ir socialdemokratai, ir mes 
rengiame alternatyvias programas. 
Esame sutarę, kad kiekviena frak-

cija apie išėjimą iš krizės išdėstys 
savo pozicijas, tuomet sėsime prie 
bendro stalo ir bandysime ruošti 
bendras programines nuostatas. 
Tos programos pagrindu kviesime 
vienytis ne tik opozicijoje, bet ir 
pozicijoje esančias politines jėgas. 
Jeigu dabar bandytume burti koa-
liciją iš opozicijoje esančių politi-
nių jėgų, tai suprantama, kad jėgos 
yra nepakankamai. Manau, reikia 
pasiūlyti kitą valstybės vystymosi 
kelią, teisingesnę alternatyvą. At-
sakingos partijos tai galėtų paremti, 
tokiu būdu galėtų formuotis nauja 
valdanti dauguma.

Parengė Evelina Butkutė

SVARBUS KIEKVIENAS BALSAS

V.Gapšys: ”Kartais visą opoziciją galima būtų pavadinti ir orakulais”. 
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V.Mazuronis: „Esminiais klausimais visos opozicinės 
frakcijos ieško ir daugeliu atveju atranda vieningą 
sprendimą”. O.Posaškovos nuotr.

A.Butkevičius: „Nacionaliniu susitarimu bandoma užčiaupti nuskriaustą ir jau supykusią visuomenę”.
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Birutė Vėsaitė,
Seimo narė

Ekonominė krizė praūžė per 
pasaulį kaip ebolos epidemija. 
Ji plito neįprastu greičiu, ir nė 
vienai pasaulio šaliai nepavyko 
jos išvengti. Ekonomistai brėžia 
liniją – gyvenome iki krizės, ir 
po jos. Iki krizės buvo manoma, 
jog globalizacija, nepaisant jos 
daugelio neigiamų bruožų, turi 
ir pozityviąją pusę, tačiau krizė 
smogė toms šalims, kurių eko-
nomika buvo labiausiai globali-
zuota.

Pirma prasidėjo fi nansinė kri-

zė, po to sekė ekonominis pa-
ralyžius, o dabar jau aišku, kad 
galime sulaukti ir socialinių ne-
ramumų. Nedarbo lygis, progno-
zuojamas euro zonoje, 2010 m. 
gali pasiekti 11,7 proc., Lietuvo-
je – netgi 20  proc. Blogiausia, 
kad greitai plinta nedarbas. Euro 
zonoje jaunų žmonių nedarbas 
numatomas 17 proc., o Lietuvo-
je šis jaunimo skaičius dar grės-
mingesnis – prognozuojama, kad 
kas ketvirtas jaunas žmogus bus 
bedarbis.

Pasaulinės prekybos mas-
tai krito iki 13,2 proc. 2009 m. 
OECD valstybių narių skolos 
siekia 100 proc. BVP, kai Mas-
trichto kriterijus tai leidžia iki 
60 proc. Pvz., Vokietija bankų 
sektoriaus stabilumui palaikyti 
ir pramonei gelbėti jau išleido 
milijardus eurų, tačiau tai mo-
kesčių mokėtojų lėšos. Pagaliau, 
koks paradoksas, šie pinigai 
buvo skirti bankams, kurie ir su-
kėlė šią krizę.

Dar didesnes ekonomines 
traumas patyrė mažų naciona-
linių ekonomikų šalys, ir tos, 
kurių ekonomikos sparčiai augo. 
Lietuva patenka į abi šias kate-
gorijas. Mažosios nacionalinės 

ekonomikos paprastai būna la-
biau atviros, todėl labiau pažei-
džiamos dėl nepakankamos eks-
porto diversifi kacijos. Būdamos 
ekonominės zonos periferijoje, 
jos patiria papildomus transpor-
tavimo, administracinių insti-
tucijų bei santykinai didesnius 
apsirūpinimo energija ištekliais 
kaštus.

Nematoma krizės ranka ištuš-
tino beveik kiekvieno iš mūsų 
kišenes, į gatvę paleido milijo-
nus bedarbių, šeimas pavertė be-
namiais. Kas kaltas dėl šios glo-
balios ekonominės nelaimės?

Istorija parodė, kad kapitaliz-
mas neįmanomas be krizių. Ne-
oliberalų  kliedesiai, kad laisva 
rinka viską sureguliuos, spro-
go taip pat, kaip nekilnojamojo 
turto burbulas. Ekonomikoje 
negali būti anarchijos, fi nansi-
nės rinkos buvo nekontroliuoja-
mos, o tai negalėjo ilgiau tęstis. 
Globalioms problemoms turi 
būti rastas globalus sprendimas. 
Tarptautinės priežiūros institu-
cijos, tokios kaip TVF, Pasaulio 
bankas, Ekonominio bendradar-
biavimo ir Plėtros organizacija 
(OECD) tinkamai neatliko savo 
funkcijų. OECD ataskaitoje pa-

žymima, kad krizė privertė atlik-
ti tikrus struktūrinius pokyčius 
– išplėsti OECD organizaciją. 
Beje, į šį prestižinį klubą pasiū-
lyta įstoti tokioms šalims kaip 
Čilė, Izraelis, Rusija, Slovėnija 
ir Estija, tačiau neaišku, kodėl 
tarp kandidačių nėra Lietuvos. 
Ar tai mūsų diplomatijos klaida, 
ar savo darbo neatliko Lietuvos 
Vyriausybė? Kitas svarbus žings-
nis, kurį padarė OECD – užkirto 
kelią siekiantiems išvengti mo-
kesčių. Toms  kompanijoms, ku-
rios naudojosi mokesčių rojumi, 
prasidėjo tikras pragaras. Pasau-
lyje joms neliko kur pasislėpti, 
nors prieš krizę per metus buvo 
nuslėpta apie 160 mlrd. eurų.

Optimistiškai nuteikia faktas, 
kad euro zonoje pavyko sulėtinti 
krizę ir kad blogiausia jau praėjo, 
tačiau Lietuvoje vietoje dugno, 
matoma tik krizės bedugnė. Be 
abejo, Lietuva, kaip ir kitos pa-
saulio šalys, nebūtų išvengusi 
krizės, net jai būtų vadovavusi 
Kirkilo vyriausybė ar sudaryta 
iš Nobelio prizo laureatų. Katas-
trofi škos A.Kubiliaus vyriausy-
bės klaidos ir buhalteriškas po-
žiūris į biudžeto subalansavimą 
dar labiau pablogino Lietuvos 

ekonominę padėtį. Progresyvūs 
pasaulio ekonomistai vienu bal-
su tvirtina, kad negalima krizės 
padarinių perkelti ant labiausiai 
pažeidžiamų visuomenės narių 
pečių. Tačiau kaip tik taip elgia-
si Kubiliaus vyriausybė. Manau, 
jog paskutinė riba peržengta, kai 
iš pensininkų sumanyta atimti jų 
pensijos dalį, nors tos pensijos 
yra pačios mažiausios tarp Balti-
jos šalių. Žadama nepagailėti nei 
kūdikius prižiūrinčių mamų, nei 
invalidų, nei bedarbių. Vyriausy-
bė iš bankų skolinasi su tokiomis 
palūkanomis, kad verslininkai, 
negalėdami konkuruoti, dūsta 
nuo lėšų trūkumo ir vienas po 
kito bankrutuoja, paleisdami į ga-
tves tūkstančius bedarbių. Beje, 
šias paskolas reikės grąžinti bū-
simoms dirbančiųjų kartoms. Ar 
tai nereiškia, kad dėl pražūtingo 
konservatorių valdymo Lietuva 
stumiama į visišką bankrotą?

Ar pasaulis išmoko krizės pa-
mokas? Ar išgyvenę didžiausią 
ekonominį nuosmukį mūsų gy-
venime įsisąmoninsime, kad be 
didesnio ir geresnio valstybės re-
guliavimo, be socialiai reguliuo-
jamos rinkos panašių į šią kapita-
lizmo krizę mes neišvengsime.

Didžiausia kapitalizmo ir 
Kubiliaus Vyriausybės krizė mūsų gyvenime

Marija Aušrinė Pavilionienė,
Seimo narė

Kai Lietuvos Seimo daugu-
ma priėmė juridiniu požiūriu 
netobulą  Nepilnamečių apsau-
gos nuo neigiamos viešosios 
informacijos poveikio įstatymą, 
pažeidžiantį žmogaus teises, ly-
tinių mažumų teises, teisę į in-
formaciją, audringai sureagavo 
Europos bendruomenė, Europos 
Parlamentas, Europos Sąjungos 
valstybių vyriausybės, pasmerk-
damos Lietuvos politikų nepa-
garbą žmogaus teisėms, politikų 
diskriminacines ir homofobiškas 
nuostatas.

Ministras Pirmininkas Andrius 
Kubilius per vėlai puolė gelbėti 
Lietuvos garbės, pareikšdamas, 
jog įstatymą reiktų tobulinti už-
draudžiant bet kokių lytinių san-
tykių propagandą.  Pareiškimas 

buvo skubotas 
ir ydingas.

Lytinių san-
tykių propa-
ganda viešojoje 
erdvėje, stimu-
liuojanti lytinį 
susijaudinimą, 
skatinanti lyti-
nius iškrypimus 
ar lytinį smurtą 
yra pornografi-
ja, kurią drau-
džia Lietuvos 
įstatymai. To-
dėl sunku įsi-
vaizduoti, jog 
kažkoks sveiko 
proto kūrėjas ar 

transliuotojas sąmoningai propa-
guotų lytinius santykius, pažei-
dinėtų nacionalinius įstatymus, 
žinodamas, kad jo laukia bausmė 
ar nuobaudos. Laisvėjančioje ir 
demokratėjančioje Lietuvoje, 
mėginant prievarta išsaugoti do-
rovės ir moralės bastionus, svar-
bu kas kita – ar dorovės ir mora-
lės sergėtojai suvokia žinojimo ir 
propagandos skiriamąsias ribas, 
ar ilgai Lietuvos švietimo siste-
moje lytinių santykių aptarimas 
liks tabu.

Naujas požiūris į lytinius 
santykius 1994 m. Tarptautinės 
Kairo konferencijos „Gyventojai 
ir visuomenės plėtra“  Veiksmų 
programa bei 2007 m. Tarptau-
tinės planuotos tėvystės federa-
cijos sukurta Deklaracija naujai 
apibrėžė lytinius santykius, at-
skyrė žmogaus seksualumą nuo 

žmonių giminės pratęsimo, dau-
ginimosi arba reprodukcijos pro-
ceso. Kairo veiksmų programai  
pritarė 179 vyriausybės, tarp jų 
– Lietuva. Šių metų rudenį pa-
saulis rengiasi minėti 15-ąsias 
Veiksmų programos metines. 
Veiksmų programos septintojo 
skyriaus 7.2 punkte teigiama, 
kad žmonės gali turėti „juos ten-
kinantį lytinį gyvenimą“, kad 
„lytinė sveikata“ reiškia visa-
vertį žmogaus gyvenimą, visa-
verčius asmeninius santykius ir, 
kad lytinė sveikata vienpusiškai 
neturėtų būti siejama su repro-
dukcija ar lytiškai plintančiomis 
ligomis. Septintojo skyriaus 7.3 
punkte pabrėžiama, kad visuo-
menė turėtų teigiamai žvelgti 
į seksualumą, nesmerkti jaunų 
žmonių seksualumo, o suteikti 
jiems žinių apie lytinius santy-
kius bei paslaugas, susijusias 
su jaunų žmonių lytiniais porei-
kiais, šeimos planavimu (7.14), 
kontraceptikų vartojimu (7.23), 
formaliu ir neformaliu lytiniu 
švietimu (7.23, Programme of 
Action, UN Population Fund, 
2004).

Veiksmų programoje teigia-
ma, kad būtina kalbėti apie lytiš-
kumą, nes lytiškumas yra žmo-
gaus asmenybės tapatumo dalis, 
kad lytinis švietimas apsaugo 
jaunus žmones nuo ankstyvų ly-
tinių santykių, lytiškai plintan-
čių ligų, ŽIV ir AIDS grėsmių, 
neplanuoto nėštumo, lytinio 
smurto. Išmoko  jaunus žmones 
kontroliuoti savo lytiškumą.

Lytinės teisės – žmogaus tei-
sių dalis

Lytinės teisės yra žmogaus 
teisių komponentas, todėl 2007 
m. Tarptautinės planuotos tė-
vystės federacijos lytinės ir re-
produkcinės sveikatos ekspertai 
sukūrė Lytinių teisių deklaraciją, 
kurią sudaro 7 principai ir 10 ly-
tinių teisių.

Šiuolaikiniame pasaulyje 
neigti nepilnamečių ar suau-
gusiųjų lytines teises yra vei-
dmainiška, nes seksualumas yra 
pripažintas žmogaus gyvenimą 
stimuliuojančiu veiksniu.  Sek-
sualumas, lytinės teisės užtikri-
na žmogaus fizinę ir psichinę 
sveikatą, lemia individo laisvės, 
lygybės, orumo, laimės kokybę, 
yra  reikšminga privataus bei vi-
suomenės gyvenimo dalis.

Žmogus visą gyvenimą yra 
lytinė būtybė, todėl lytiškumą 
laikyti nuodėme ar versti žmogų 
vengti bei susilaikyti nuo lytinių 
santykių, drausti bręstančiam 
individui gauti jo amžių atitin-
kančią lytinę informaciją  yra 
atsilikimas, atgyvena, dogmatiš-
kas žmonių santykių vertinimas. 
Deja, kokybiško ir pažangaus 
lytinio švietimo, lytinės sveika-
tos  paslaugų jaunimui Lietuvoje 
nėra.

Lytinės teisės – kas tai yra?
Tai – teisė visuomenėje nebū-

ti diskriminuojamam dėl lyties 
ir lytinės orientacijos.  Teisė į 
privatų šeiminį gyvenimą, lytinį 
pasitenkinimą, lytinį gyvenimą 
be smurto. Teisė pasirinkti lytinį 

partnerį, laisvai reikšti nuomonę 
apie lytiškumą ir lytinę orienta-
ciją, lytinį tapatumą bei lytines 
teises. Teisė priešintis politinei 
ideologijai, visuomenės mora-
lės dogmoms, gniuždančioms 
asmens lytiškumo sklaidą do-
gmatišku  požiūriu į lytiškumą 
tariamo visuomenės saugumo ir 
sveikatingumo vardan. Žmogus 
dvasine prasme saugus tuomet, 
kai yra visapusiškai laimingas.

Lytinės teisės – tai ir asmens 
pasirinkimo teisė kurti ar nekurti 
šeimos, susilaukti ar atsisakyti 
gimdyti vaikus. Tai teisė į mo-
ters kūno vientisumą. Teisė gauti 
kokybiškas ir prieinamas lytinės 
sveikatos paslaugas. Teisė gauti 
kokybišką ir šiuolaikišką lytinį 
švietimą (Sexual Rights: an IPPF 
declaration, 2008, London).

Manau, kad mūsų valstybei 
tampant civilizuotu kraštu, ku-
riame gerbiamos žmogaus teisės,  
anksčiau ar vėliau  konservaty-
viai mąstantys politikai, dvasios 
ganytojai,  piliečiai  pripažins 
lytines teises ir atvirai kalbės 
apie žmogaus seksualumą, kaip 
apie gyvenimo dovaną. Prari-
ję karčią Nepilnamečių apsau-
gos  nuo neigiamos viešosios 
informacijos poveikio įstatymo 
piliulę ir pamatę neigiamą tarp-
tautinės bendruomenės reakciją,  
jie ims giliau suvokti sudėtingą  
žmogaus prigimtį, jos sklaidos 
įvairovę, pagarbą visuotinėms 
žmogaus teisėms.

Ar Lietuvoje uždrausime lytinius santykius?
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Irena Šiaulienė,
LSDP frakcijos seniūno pirmoji 
pavaduotoja

Praėjusių metų lapkričio pabai-
goje A.Kubilius, stovėdamas Seimo 
tribūnoje, tikino Seimo narius ir vi-
suomenę, kad „permainų koalicija” 

turi pakankamai jėgų ir ryžto ne tik 
įveikti krizės apraiškas, bet savo 
„naktine“ mokesčių reforma deda 
pagrindus krašto būsimam pakili-
mui ir būsimai sėkmei.

Po šalies Prezidento rinkimų, 
svarstant A.Kubiliaus kandidatūrą 
į Ministro Pirmininko pareigas, jis 
nors ir reiškė įsitikinimą, kad aukš-
tojo mokslo, energetikos, valstybės 
valdymo, sveikatos, socialinės ir 
švietimo sistemos struktūrinės per-
mainos bus sėkmingai įgyvendintos, 
arogantiško optimizmo gerokai su-
mažėjo. Imta kalbėti apie susitarimą 
su profesinėmis sąjungomis, darb-
davių ir verslininkų, pensininkų ir 
šeimų organizacijomis. Pažymėjęs, 
kad pasirūpins mažiausias pajamas 
gaunančiaisiais, o sunkmetis bus 
įveiktas su mažiausiais nuostoliais 
ir sustiprėjus, savąją kalbą baigė 
garsios dainos žodžiais: „Dėl savo 
garbės pabandom iš naujo”!

Šiandien ne tik opozicija, bet net 
A.Kubiliui palankūs žiniasklaidos 

atstovai yra priversti pripažinti, kad 
ministrų kabinete vyrauja kiekybė, 
o ne kokybė. Garsioji „Saulėlydžio“ 
komisija apsijuokė: valdymo kaštai 
nesumažėjo, o darbo kokybė aki-
vaizdžiai pablogėjo, nes specialistai 
keičiami savaisiais – asmeninio po-
litinio pasitikėjimo pareigūnais. Jų 
net Vyriausybės kancleris nepajėgia 
suskaičiuoti, beje, kaip ir ministe-
rijų automobilių. Visos pradėtos 
reformos ne tik patyrė fi asko – jos 
tiesiog veda šalį į pražūtį. Nė viena 
Rytų Europos šalis nepatyrė tokių 
pasekmių, nes sunkmečiu nedidino 
mokesčių ir nežlugdė nacionalinio 
verslo, saugojo darbo ir skatino 
vartojimo rinką, todėl fi nansų krizė 
joms kainavo po keletą procentų, o 
Lietuvai – 25 proc. BVP.

Nedarbas jau palietė kas šeš-
tą darbingą žmogų ir toliau auga. 
Suvešėjo kontrabanda ir nelegalus 
verslas, sugrįžo „vokeliai“, žmonės 
priversti eiti „kubilinių” atostogų, 
kurių metu praranda sveikatos drau-

dimo garantijas. Nutilo kalbos apie 
būsto statybų ir būsto renovavimo 
programas. Kitąmet į valstybės biu-
džetą laukiama įplaukiant 2,5 mili-
jardo Lt mažiau negu šiemet, nors 
valstybės biudžeto planas buvo 
sumažintas perpus. Atsižvelgiant 
į pajamas, valstybė ne tik negrįš į 
2006 m., bet ir juos „aplenks” dau-
giau negu milijardu litų. Biudžeto 
skylės toliau bus lopomos skolinan-
tis, nors skolinamasi brangiai, vien 
palūkanoms išleidžiant beveik tiek 
pat, kiek siekė šių metų valstybės 
biudžeto pajamos – apie 10 miljar-
dų Lt.

Šiandien Premjeras tik verkia 
prie skylėto biudžeto, bet negali 
pasiūlyti realių priemonių jį lopy-
ti. Pamiršęs pažadą, rūpintis ma-
žiausias pajamas gaunančiaisiais, 
pensininkus (pensijų mažinimas), 
neįgaliuosius ir vaikus (išmokų, pa-
ramos šeimoms bei alimentų fondo 
panaikinimas) laiko pirmaisiais biu-
džeto skylių lopytojais. Apie verslo 

gaivinimą, t.y. mokesčių mažinimą 
ir, įliejus į jį, o ne išdalinus saviems 
ES skiriamą paramą (pvz., steigia-
mas pieno kooperatyvas), ar kitas 
priemones negirdėti.

Konservatorių ekonomikos po-
litika nepatenkinti ne tik parlamen-
tarai, opozicija, bet ir visuomenė, 
suprantanti, kad ūkio griūtį sukėlė 
konservatorių pasiūlytas scenari-
jus. Drąsesni atvirai spėlioja, ar kitų 
metų biudžeto projekto svarstymas 
sukels Vyriausybės krizę. Net ištiki-
mieji patarinėja Premjerui būti vy-
riškam, t.y. pripažinti klaidas, keisti 
politiką arba likti vyru, išeinančiu 
tėvystės atostogų.

Viename iš Seimo posėdžių,  
prieš biudžeto pateikimą, dešinieji 
įnirtingai kovojo, kad būtų įsigytos 
visuomenės neramumams slopinti 
dvi vandens patrankos už tris mili-
jonus litų. Matyt, valdanti koalicija 
ir Premjeras ruošiasi ir tikisi jomis 
„apginti” savo garbę ir vyriškumą.

Ar įveiks vandens patranka  visuomenės nuomonę?

Juozas Olekas,
Seimo narys

Rugsėjo mėnesį leidykla „Ver-
sus Aurius“ išleido Gedimino Ilgū-
no knygą ,,Algirdas Brazauskas“. 
Tai jau šešioliktoji autoriaus kny-
ga. Beveik pusė G. Ilgūno išleistų 
knygų skirtos žymiems mūsų tau-
tos ir valstybės veikėjams. Skirtin-
gi išgyvenimai, patirti išbandymai, 
nevienodai reikšmingi palikti pėd-
sakai. Tai, be abejo, priklauso ne 
tik nuo gyvenimo laiko ir vietos, 
bet ir nuo asmenybės savybių.

Knygoje ,,Algirdas Brazauskas“ 
autorius aprašo, kaip po Antrojo pa-
saulinio karo A. Brazauskas mokė-
si, studijavo aukštojoje mokykloje, 
po to įtemptai dirbo. Herojus neko-
vojo prieš tarybų valdžią, nebuvo 
disidentas. Bet kažkam reikėjo au-
ginti duoną, statyti namus, moky-
ti vaikus, kurti fi zinės ir dvasinės 
būties sąlygas. Pasak įžymaus disi-
dento, politinio kalinio – mirtininko 
Liudo Dambrausko, turime vertinti 
ne tik buvusius laisvės kovotojus, 
politinius kalinius, bet ir tuos, ,,ku-
rie pasilikę laisvėje statė mokyklas, 
tiesė plentus, puoselėjo lietuviškas 
tradicijas, išsaugojo tautinį gene-
tinį potencialą”. 1918 m. vasario 
16-osios Nepriklausomybės Akto 
signataras, pirmasis VLIK‘o pirmi-
ninkas Steponas Kairys JAV 1959 
m. rašė: ,,Į tarybinį aparatą yra 
įtraukta tūkstančiai patriotų, kurie 
nesižegnoja į Kremliaus bokštus. 
Yra visa eilė mokslinių, kultūrinių 
bei profesinių organizacijų, kuriose 
narių dauguma išlaikė bolševikinio 
režimo nesužalotą dūšią“.

Knygos autorius pastebi, kad 
tuometinėje Lietuvos TSR A. Bra-
zauskas užėmė aukštas pareigas: 
vadovavo statybos ir statybų in-
dustrijos organizacijoms, rūpinosi 
krašto ekonomika. Jam visuomet 
buvo būdinga pagarba žmogui, to-
lerancija kitaminčiui. Šis bruožas 
tautos atgimimo metais nulėmė jo 
apsisprendimą būti su tauta, kurti 

ir puoselėti Lietuvos nepriklauso-
mybę ir demokratiją. Kalbėdamas 
su žmonėmis A. Brazauskas visad 
buvo paprastas, dalykiškas, kiek-
vienam suprantamas. Šie jo asme-
nybės bruožai traukė žmones ir 
lėmė daugumos Lietuvos žmonių 
pasitikėjimą.

1988–1990 m. A. Brazauskas, 
kaip faktinis Lietuvos TSR vado-
vas, kontaktuodamas su Tarybų Są-
jungos vadovybe ir palaikydamas 
ryšį su Sąjūdžio lyderiais, dažnai 
neut ralizavo Maskvos spaudimą 
lietuvių tautinio išsivadavimo pro-
cesui, tuo reikšmingai prisidėda-
mas prie taikaus Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo. 1989 m. 
gruodį jam vadovaujant, Lietuvos 
komunistų partija atsiskyrė nuo Ta-
rybų Sąjungos komunistų partijos, 
tuo suardydama diktatorišką šios 
partijos monolitą.

Nuo 1990 m. sausio 15 d. 
A. Brazauskas ėjo Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu-
mo Pirmininko pareigas. Jo vado-
vaujama LTSR Aukščiausioji Ta-
ryba panaikino 1940 m. liepos 21 
d. vadinamojo Liaudies Seimo de-
klaraciją apie tariamą savanorišką 
Lietuvos įstojimą į Tarybų Sąjungą 
– taip nebeliko teisinio pagrindo 

laikyti Lietuvą Tarybų Sąjungos 
dalimi.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos 1990 m. vasario 24 d. rin-
kimuose A. Brazauskas išrinktas 
Aukščiausiosios Tarybos deputatu. 
Jis – 1990 m. kovo 11-osios Nepri-
klausomybės Akto signataras.

Po Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo, 1990 m. kovą – 1991 m. 
sausį, A. Brazauskas dirbo Lietuvos 
Respublikos Ministro Pirmininko 
pavaduotoju. Knygoje aprašoma, 
kaip šiuo sudėtingu laikotarpiu jis 
vykdė Lietuvos ūkio pertvarkymą 
iš Tarybų Sąjungos komandinės-
administracinės sistemos į nepri-
klausomos valstybės ūkinį gyveni-
mą, rinkos ekonomiką, organizavo 
Lietuvos ūkio funkcionavimą Ta-
rybų Sąjungos ekonominės bloka-
dos metu. Po Pirmosios Vyriausy-
bės atsistatydinimo A. Brazauskas, 
kaip parlamento narys, grįžo į 
Aukščiausiąją Tarybą.

G. Ilgūno knygoje detaliau ap-
rašomas ypač ryškus A. Brazaus-
ko gyvenimo ir veiklos periodas 
– Lietuvos Respublikos Prezidento 
pareigos 1992–1998 m. ir darbas 
šalies Ministru Pirmininku 2001–
2006 m. A. Brazauskas jau kelis 
dešimtmečius yra vienas populia-
riausių Lietuvos žmonių, vienas 
geriausiai išmanančių Lietuvos ūkį 
ir ekonomiką. Tai neatsiejama nuo 
jo asmenybės. Daugelis Lietuvos 
žmonių stebėjo ir stebi jo valstybi-
nę ir visuomeninę veiklą, remia jo 
santūrią, prognozuojamą politiką ir 
darbus.

Nepaisant to, kad A. Brazauskas 
buvo vienas populiariausių Lietu-
vos žmonių, turėjo jų pasitikėjimą, 
ėjo pačias svarbiausias valstybės 
pareigas, po Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo jam, kaip nie-
kam kitam, teko patirti ne tik kri-
tikos, bet ir neapykantos, šmeižtų, 
dvasinio purvo lavinos. Autoriaus 
nuomone, A. Brazauskas, kaip ir 
kiekvienas žmogus, darė klaidų, 
tačiau niekada nekaltino kitų. Jis 

niekada nekerštavo, visada stengė-
si suprasti jį kritikuojantį oponen-
tą, nesistengė suvesti sąskaitų net 
su jį šmeižusiais ar užgauliojusiais 
žmonėmis. Kaltinimų, šmeižtų ir 
užgauliojimų niekada netrūko, ne-
trūksta ir šiandien, tačiau ši plūdi-
mosi ir ,,komentarų“ tema knygoje 
nekonkretinama, detaliau neplėto-
jama.

Ši knyga – anksčiau autoriaus 
rašytų tekstų, patirtų įspūdžių tę-
sinys. Tai – Respublikos Preziden-
to, Ministro Pirmininko politinė 
biografi ja. A. Brazausko politinė 
veikla knygoje nušviesta, pasitel-
kiant valstybės institucijų doku-
mentus, Respublikos Prezidento 

bei Vyriausybės kanceliarijų ir 
kitų institucijų archyvus, asmeni-
nį A. Brazausko archyvą, kuriame 
daug jo paties rengtų dokumentų, 
patarėjų rengtų dokumentų ir kal-
bų taisymai, papildymai, redagavi-
mas, jo paties rašytų kalbų tekstai. 
Knygoje panaudoti ir žiniasklai-
doje skelbti A. Brazausko bendra-
darbių, politologų vertinimai bei 
asmeninis autoriaus patyrimas. 
Knygoje per Algirdo Brazausko 
gyvenimą bei darbus nušviestas 
ir jo laikmetis. Tai XX a. antro-
sios pusės aneksuotos Lietuvos ir 
XX a. pabaigos – XXI a. pradžios 
nepriklausomos Lietuvos istorijos 
bruožai. 

Knyga apie Algirdą Brazauską

Gediminas Ilgūnas parašė ne vieną knygą 
apie įžymius Lietuvos žmones.
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Vytenis Povilas Andriukaitis,
Seimo narys

Retrospektyva

Norėčiau retrospektyviai per-
žvelgti, tebūnie – subjektyviai 
– krizės išvešėjimo aplinkybes ir 
vaisių užuomazgas. Tai prasidė-
jo praeitų metų pabaigoje skubiai 
priimtais „naktiniais įstatymais”.

Dar 2008 metų gruodžio 9 d. 
Seimo Pirmininko A. Valinsko 
pasirašytoje penkioliktosios Vy-
riausybės programoje skelbiama: 

„..artimiausios trukmės laikotar-
piu svarbiausias uždavinys bus 
ekonomikos krizės ir jos pasekmių 
suvaldymas. Be sėkmingo krizės 
įveikimo plano įgyvendinimo li-
kusią Vyriausybės programą įgy-
vendinti bus tiesiog neįmanoma.” 
Labai kilni ir tikslinga naujosios 
Vyriausybės fi nansų subalansa-
vimo misija, tačiau kyla begalė 
klausimų, į kuriuos atsakymų ne-
pavyksta sulaukti. Ar visuomet 
tikslas pateisina priemones, gal 
kartais klaidingos priemonės nu-
vertina patį tikslą?

Jau 2008 m. gruodžio pabaigo-
je, rengiant biudžeto projektus ir 
visus įstatymų projektus, nebuvo 
vykdoma konstitucinė pareiga lai-
kytis tuo metu galiojančių įstaty-
mų, kol tie įstatymai nėra pakeisti. 
Taip pat nebuvo vykdoma konsti-
tucinė pareiga pateikti tokį vals-
tybės biudžeto projektą, kuriame 
būtų paisoma įstatymo nuostatų 
dėl valstybės išlaidų. Konstituci-
nis Teismas yra konstatavęs, kad 
valstybės valdžios institucijos, 
rengdamos ir priimdamos teisės 
aktus, privalo vadovautis teisinės 
valstybės principu.

Klausimai Premjerui, į kuriuos 
atsakymas vienas

A. Kubiliaus vyriausybė šian-
dien yra akistatoje su Lietuvos 
žmonėmis, todėl prisimenant pra-
ėjusios žiemos skubotus spren-
dimus, klaidas, vėliau jo paties 
pripažintas, mes galime dar kartą 
klausti: ar 2008 m. pabaigoje buvo 
disponuojama patikima informaci-
ja apie Lietuvos ekonomines prog-
nozes? Ar biudžeto pajamų didini-
mas mokesčių didinimo sąskaita 
padėjo tinkamai įvertinti galimus 
socialinės, ekonominės ir krimi-
nogeninės situacijos pokyčius? 
Ar išties buvo analizuojamos prie-
žastys, kodėl per pirmąjį šių metų 
ketvirtį nebuvo įvykdytas mokes-

čių surinkimo planas, ar renkama 
informacija apie gamybos apim-
ties dinamiką tose srityse, kuriose 
mokesčiai buvo didinti labiausiai? 
Kaip galima būtų komentuoti fak-
tą, kad tuose ūkio segmentuose, 
kur mokesčių našta neproporcingai 
išaugo, padidėjo nedarbas, smuko 
įmonių pelningumas ir sumažėjo 
tų sektorių indėlis į bendrąjį vi-
daus produktą? Ar sausio mėnesio 
riaušės prie Seimo ir vėliau seku-
sios mitingų bei streikų lavinos 
nesufl eruoja, kad kažkas daroma 
klaidingai? Nenuostabu, kodėl į 
bet kurį klausimą Ministras Pirmi-
ninkas atsako – kaltas Kirkilas.

Neigiamo poveikio nematė

2009 m. kovo mėnesį buvo ren-
giamas valstybės biudžeto išlaidų 
mažinimo projektas. Panašu, eko-
nominių ir kitų sektorių pokyčiai 
nebuvo įvertinti. Ofi ciali pažyma, 
informuojanti apie Finansų mi-
nisterijos mokesčių didinimo kai 
kuriuose sektoriuose situacijos 
vertinimą, bylojo: dėl teigiamo po-
veikio parašyta: „Bus įgyvendinta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
programa“, dėl neigiamo – „Nei-
giamas poveikis nenumatomas“, 
poveikis ekonomikai – „Išvis po-
veikio ekonomikai jokio nenuma-
toma“. Prie galimų neigiamų akci-
zų padidinimo padarinių parašyta: 

„Išties padidėtų paskatos bandyti 
nelegaliai šias prekes įvežti iš 
trečiųjų valstybių.“ Apie povei-
kį valstybės fi nansams atsakoma: 
„Valstybės biudžetas papildomai 
gautų apie 687 mln. litų pajamų.“ 
O ar neigiamas poveikis yra nu-
matomas? Parašyta: „Neigiamas 
poveikis nenumatomas.“

Karti dabartis

Kokia situacija yra šian-
dien, praėjus bemaž metams nuo 
A.Kubiliaus Vyriausybės darbo 
pradžios, ir kaip Lietuva atrodo 
pasaulyje?

Rugpjūtį euro zonoje užfi ksuo-
tas ekonominio aktyvumo augi-
mas. BBC skelbė, kad šie duome-
nys teikia vilčių, jog ekonominis 
nuosmukis euro zonoje artėja prie 
pabaigos. Apie savo pasitraukimą 
iš recesijos zonos jau paskelbė-
Vokietija ir Prancūzija. Žinoma, 
tai dar nereiškia bendro Europos 
ekonomikos atsigavimo proceso. 
Ir, be jokios abejonės, tai nėra tai-
kytina Lietuvai.

Eurostato duomenimis, ben-
drojo vidaus produkto smukimas 
Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį 
buvo didžiausias Europos Sąjun-
goje. Iš ES šalių, BVP išaugo tik 
Lenkijoje. A.Kubilius pripažįsta, 

KILNI KRIZĖS PAŽABOJIMO MISIJA.
AR VISOS PRIEMONĖS PATEISINAMOS?

Jau praėjo bemaž metai, kai į Lietuvą prasiskverbė pasaulinė krizės šmėkla. Jos kilmės versijų yra visokių – pagrindinės pasaulio valiutos JAV dolerio perpro-
dukcija, JAV antrinių paskolų krizės bei kuro ir maisto krizių banga, nepažabojamas skolinimasis ir net Gedimino Kirkilo Vyriausybė, kuri įnirtingai teigė, kad 
krizės Lietuvoje nėra. Šiandien krizę paneigti jau būtų sudėtinga. Ir, ko gero, darosi jau nebe tokios svarbios šio reiškinio priežastys, o daug svarbiau yra diegti 
mechanizmus, padėsiančius išvengti skaudžių, neatitaisomų ir žalingų pasekmių.

Gediminas Kirkilas,
Seimo narys

Atsakysiu paties A.Kubiliaus, 
jam būnant opozicijoje, stiliu-
mi. Nepritarė todėl, kad neleido 
šalyje veikiantys komerciniai 
bankai, kurie, akivaizdu, jokia 
papildoma konkurencija nėra 
suinteresuoti, o, svarbiausia, jie 
valdo visus šalies iždo pinigus. 
Įsteigus nacionalinį komerci-
nį banką, jie tos privilegijos 
netektų – čia yra didžiausia jų 
baimė.

Neleido ir „nepriklausomi”, di-
delius atlyginimus tuose bankuose 
gaunantys ekspertai, kurie ir pa-

rašė šiai Vyriausybei programą, 
naudingą tik jiems patiems, tačiau 
atvedusią Lietuvą į dar didesnę 
ekonominę krizę, nei ji galėjo būti. 
Vien ko vertos „nepriklausomų” 
ekspertų prognozės apie galimą 
ūkio nuosmukį – pradžioje penki 
procentai, po mėnesio dešimt, kiek 
vėliau – dvylika, o galiausiai net ir 
šios prognozės nepasitvirtino, nes 
šalies bendrasis vidaus produktas 
nusmuko net ketvirtadaliu.

Vyriausybė skolinasi iš šių 
bankų milijardus už didžiausias 
palūkanas Europos Sąjungoje, be 
to, jie ne tik valdo šalies biudže-
to pinigus, kaip jau minėta, bet ir 
skirsto paramą žemdirbiams, teiks 

brangiai kainuojančias paskolas 
studentams ir t.t. Tokioje situaci-
joje šiems bankams nereikia tau-
pyti, tobulinti ir efektyvinti savo 
veiklos, jų darbuotojai, kurių ne-
maža dalis yra skirti viešiesiems 
ryšiams, o ne tiesioginei bankinei 
veiklai, gauna didžiulius atlygini-
mus ir postringauja apie valstybės 
išlaidų karpymą... Vien tik etiniu 
požiūriu, gaunant tokias, kelioli-
ka tūkstančių litų viršijančias ir 
didesnes mėnesines pajamas, „ne-
priklausomiems” bankų eksper-
tams derėtų būti kuklesniais.

Neįtikina ir Vyriausybės argu-
mentai, paskelbti po nepritarimo 
Seimo iniciatyvai steigti šaly-
je nacionalinį komercinį banką. 
Esą, toks bankas reikšmingai ne-
prisidėtų prie ūkio gaivinimo, jo 
steigimui nėra fi nansinių išteklių. 
Visų pirma, valstybei ir nereikėtų 
jokių išteklių iš biudžeto – ji ga-
lėtų dalyvauti su turtiniu įnašu, 
o, be to, sugrąžintų į valstybės 
iždą ir kitas valstybines sąskaitas 
bei pinigus. Neabejoju, kad tokio 
banko įkūrimu galėtų būti suinte-
resuotas ir šalies verslas, inves-
tuodamas į patį banką, o papil-
doma konkurencija bankiniame 
sektoriuje, akivaizdu, atpigintų 
kreditus. Būtent pigesni kreditai 
ir taptų viena svarbiausių ūkio 

gaivinimo priemonių.
Šiuo metu akivaizdžiai domi-

nuojančią monopolinę padėtį už-
ima keli užsienio bankų fi lialai. Iš 
jų valstybė skolinasi už didesnes 
nei devyni procentai palūkanas, 
todėl verslui kreditinių išteklių 
arba nelieka, arba jie dar bran-
gesni. Be to, bankai, skolindami 
valstybei, jokios rizikos neturi. Su 
paskolomis verslui yra kitaip, jie 
reikalauja didesnių administraci-
nių išlaidų ir t.t. Koks verslas yra 
įmanomas už tokias palūkanas? 
Ginklų prekyba, narkotikai, kas 
dar? Kai kurios šalys, suprasda-
mos tokios situacijos pavojingu-
mą, apskritai apribojo bankinin-
kų apetitus ir didesnes nei penki 
procentai palūkanas uždraudė. Ir 
tai nėra kokios nors nedemokra-
tiškos ar laisvos rinkos nepripa-
žįstančios valstybės. 

Nacionalinio komercinio ban-
ko steigimas iš dalies galėtų už-
pildyti tą spragą, kuri dėl valiutų 
valdybos vadinama pinigų politi-
kos neturėjimu, akivaizdžiai pa-
didintų konkurenciją bankiniame 
sektoriuje, o tai numuštų ir kredi-
tų palūkanas verslui, sumažinus 
dominuojančią dviejų – trijų už-
sienio bankų rinkos dalį.

Negalvoju, kad pats A.Kubilius 
nesupranta arba nemato, jog čia 

esantys fi lialai mūsų sąskaita 
sprendžia savo motininių bankų 
problemas. Ir spręs tol, kol jiems 
nebus konkurencijos. Beje, tą patį 
t.y. nacionalinio komercinio ban-
ko steigimą pašto pagrindu siūlo 
ir G.Vagnorius savo Antikrizinėje 
verslo skatinimo programoje. Tai 
kodėl A.Kubilius to nedaro? Ko-
dėl ir toliau užsispyrusiai kartoja, 
jog niekas jokių alternatyvų nesiū-
lo? Todėl, kad jis bei valdančioji 
koalicija ir toliau aklai vykdo mi-
nėtų komercinių bankų padiktuotą 
programą, nors pasaulinę fi nansų 
krizę sukėlė bankai ir jų nežabotas 
gobšumas. Tai supranta visi, visos 
valstybės ir vyriausybės, išskyrus 
Lietuvą. Štai JAV susirūpinta, kad 
bankininkų atlyginimai ir premijos 
vėl grįžta į prieškrizinį lygį. Dis-
kutuoja Parlamentas, Prezidentas, 
politikai, ir neabejotina, jog jie pa-
žabos bankų savivalę, kuri atvedė 
valstybes į krizę. 

Į tai, panašu, užmerkia akis tik 
Lietuvos Vyriausybė. Todėl ir gal-
voju, jog iš krizės pradėsime kilti 
tik tada, kai atsisakysime kelių 
suinteresuotų vien savo fi nansais 
ir pelnais komercinių bankų bei 
juos aptarnaujančių „nepriklau-
somų” ekspertų padiktuotos da-
bartinės Vyriausybės programos 
vykdymo.

Kodėl Kubilius nepritaria nacionalinio komercinio banko steigimui?

Nukelta į 15 p.
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Prof. Justinas Karosas,
Seimo narys

Mūsų nepriklausoma valstybė 
užbaigia savo gyvavimo dvidešimt-
metį. Per tą laiką įvyko daug pozity-
vių pokyčių tiek ekonomikoje, tiek 
politinio gyvenimo sferoje. Nepil-
nas dvidešimtmetis mūsų valstybės 
istorijoje prilygsta žymiai ilges-
niam istorijos tarpsniui.

Bet šalia nenuginčijamos pažan-
gos, esama ir komplikuotų, pakan-
kamai problemiškų mūsų valstybės 
šiuolaikinės raidos pusių. Viena 
jų – sugyvenimas su kaimynais ir, 
pirmiausia, su Rytų kaimynais. Pa-
sakysiu tiesiai ir paprastai – iki šiol, 
deja, mes nesuvokiame civilizuo-
to sugyvenimo su kaimyninėmis 
valstybėmis normų. Bene didžiau-
sia bėda ta, kad tos sunkios ir net 
tragiškos praeities nuoskaudos, 
kurias patyrėme nuo savo didžiojo 
kaimyno, mums neleidžia realis-
tiškai ir blaiviai pažiūrėti į dabartį. 
Panašiai, kaip iš savo istorijos se-
miamės didybės įvaizdį, taip ir iš 
savo santykių su Rusija istorijos 
mes semiamės amžinojo priešo 
įvaizdį. Šie vaizdiniai yra tampriai 
suaugę. Pats brangiausias dalykas 
mums yra praeitis. Būtent dėl to 

mūsų santykių su Rytų kaimynu 
nuostatos atitrūksta nuo realių, že-
miškų reikalų, nuo konkrečių vals-
tybės interesų ir pakyla į pasaulinės 
politikos platybes.

Niekas nedrįs ginčytis, kad pra-
eityje iš Rytų kaimynės patirtos 
skriaudos yra didelės ir kad skau-
di praeitis gali nuodyti ir nuodija 
dabarties santykius. Tačiau šitas 
nuodijimas neturi būti politikų, for-
muojančių bei vykdančių mūsų už-
sienio politiką, vedantysis motyvas. 
Manau, kad būtent dėl to, jog jis yra 
tapęs tokiu motyvu, valstybei reikš-
mingi žingsniai žengiami pirmiau-
sia Vakarų kryptimi, pamirštant, 
kad visavertė, mūsų valstybės ge-
rovei reikšminga politika, turi būti 
nukreipta ir į Vakarus, ir į Rytus. 
Taip bent elgėsi visos didžiosios 
Vakarų Europos valstybės. Ar ga-

lima laikyti normaliu mūsų užsie-
nio politikos reiškiniu tą faktą, kad 
per pastaruosius aštuonerius metus 
nebuvo iš esmės jokių aukščiausio 
lygio kontaktų tarp mūsų valstybės 
ir Rusijos vadovų?

Dar vienas tragiškų praeities 
skriaudų globališko perkėlimo į 
realią užsienio politiką pavyzdys 
– nuolatinis Rusijos erzinimas. 
Turiu galvoje įvairiausius Seimo 
pareiškimus, priimamas rezoliuci-
jas, smerkiančias sovietinę praeitį 
ir t. t. Negalima sakyti, kad tokie 
priminimai iš piršto laužti – jie yra 
realūs skaudžios mūsų istorijos 
faktai. Bet ar jų nuolatinis primi-
nimas dabartinei Rusijos piliečių 
kartai bei jų globalizavimas negali 
užgauti daugelio dabartinės Rusijos 
žmonių jausmų? Prisiminkime su 
kokiu „malonumu“ mes priimame 

lietuviams metamus kaltinimus dėl 
žydų žudymo.

Blogiausia yra tai, kad praėjus 
vienai didžiojo kaimyno erzinimo 
bangai, imamasi kitos. Savo ruož-
tu, Rusija irgi nepasiduoda. Ir taip 
nepabaigiamai sukama kaimynų 
erzinimo mašina.

Įdomiausia tai, kad Lietuvoje ir 
kairieji, ir dešinieji politikai, esan-
tys valdžioje, neturi valios bei ryžto 
stabdyti minėtos mašinos veiki-
mą ir tuo pačiu civilizuotai spręsti 
abiejų valstybių gyventojams, jų 
gyvenimo gerovei labai reikalingas 
problemas. Ramus ir orus, princi-
pinėmis mūsų vertybėmis ir vals-
tybės interesais paremtas kalbos su 
kaimynais tonas, neabejotinai, yra 
efektyvesnis ir naudingesnis, negu 
nuolatinis smulkmeniškas konfl ik-
tavimas.

Doc. Juozas Olekas,
Seimo narys

Kitais metais Lietuvos kariuo-
menė minės savo atkūrimo dvi-
dešimtąsias metines. Kokia ji pa-
sitiks šį jubiliejų, kokį kelią nuėjo 
nuo pirmųjų savanorių (1990 m.), 
pradėto privalomojo jaunuolių 
šaukimo (1991 m.) iki pernai pri-
imto socialdemokratų, Seimo dau-
gumos ir Vyriausybes sprendimo 
pereiti prie savanoriškos ir profe-
sionalios kariuomenės.?

Turėjome šauktinių kariuome-
nę, bet tai negelbėjo...

Lietuvai svarbiais istoriniais 
momentais, ypač XX amžiuje, 
pirmieji Tėvynę ginti stodavo sa-
vanoriai ir kariai profesionalai. 
Taip buvo 1918 m. paskelbus Ne-
priklausomybę, pokario ginkluoto 
pasipriešinimo metais ir ginant nuo 
okupantų tankų televizijos bokš-
tą bei Aukščiausiąją Tarybą 1991 
m. sausį. Gėdingai nepasipriešinta 
atėjūnams, prezidentui basomis 
pabėgant į Vokietiją 1940 m., kai 
Lietuva turėjo keliasdešimties 
tūkstančių šauktinių  kariuomenę 
ir šimtatūkstantinį rezervą. Šalies 
gynybos sėkmę lemia ne ginkluo-
tės gausa, o jos piliečių meilė Tė-
vynei, ryžtas dėl jos aukotis, karių 
profesionalumas ir politikų valia 
bei išmintis bendraujant su savo 
kaimynais.

Todėl mes – socialdemokratai 
– nuo pat Nepriklausomybės atkū-
rimo buvome už Lietuvos įsijun-
gimą į tarptautines organizacijas, 
gerus santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis, pilietinį patriotinį ug-
dymą bei mobilias, profesionalias 
karines pajėgas.

Visiškai priešingai kariuome-
nės vystymosi vizija ir praktinė 
veikla pakrypsta į valdžią sugrį-
žus konservatoriams. Pirmiausia, 
jiems būdinga agresyvi, provo-
kuojanti retorika kaimynų atžvil-
giu, noras didinti karines pajėgas, 

per prievartą apginkluoti beveik 
visus gyventojus partizaniniam 
karui, o praktinėje veikloje – su-
prastėjęs fi nansavimas ir karių 
apginklavimas Vietnamo karo 
ginklais. Gal tokia politika su-
sijusi su tuo, jog visuomet šalia 
konservatorių ministro atsiduria 
mūsų tautietis, Vietnamo karo ve-
teranas, padedantis priimti spren-
dimus, o daugelis jų priimama vis 
dairantis atgal.

Lietuvos kariuomenė turi būti 
profesionali

Niekas nesako, kad nereikia 
įvertinti praeities, bet šiuolaikinių 
karų patirtis moko, jog kiekvienas 
konfl iktas yra savitas ir jam rei-
kia ruoštis, įvertinant visas naujas 
aplinkybes, naujas technologi-
jas ir žmonių psichologiją. Todėl 
per dvi praėjusias kadencijas, 
kai Krašto apsaugos ministerijai 
vadovavo socialdemokratai, o 
Lietuva tapo NATO bei Europos 
Sąjungos nare, nuosekliai buvo 

vykdoma mūsų kariuomenės per-
tvarka, nukreipta į modernizaciją 
ir profesionalizaciją. Per šį laiko-
tarpį ji pelnė visuotinį Lietuvos 
žmonių ir tarptautinės bendruo-
menės pripažinimą, demonstruo-
dama savo kovinį pasirengimą 
šalies gynybai, nelaimių atvejais 
padėdama gelbėjant žmones, ge-
sinant gaisrus bei dalyvaudama 
įvairiose tarptautinėse taikos pa-
laikymo operacijose.

Ypatingi pasikeitimai kariuo-
menėje įvyko 2008 m. Buvo įtei-
sintos specialiosios pajėgos kaip 
atskira kariuomenės rūšis, įkurtas 
jungtinis štabas, pradėtas planinis 
Lietuvos teritorijos išminavimas 
nuo pokario užsilikusių sprogme-
nų, priimti sprendimai pereiti 
prie savanoriškais pagrindais ir 
profesio naliai formuojamos ka-
riuomenės. Tai dar labiau susti-
prino kariuomenės prestižą, todėl 
tarnauti profesionalais Lietuvos 
kariuomenėje užsirašė šimtai sava-
norių. Deja, naujoji konservatorių 
valdžia sudarė kliūčių jiems pra-

dėti tarnybą, kreipdamasi į Konsti-
tucinį Teismą dėl socialdemokratų 
Vyriausybės ir Seimo daugumos 
priimtų sprendimų atitikimo Kons-
titucijai, tikėdamasi po Konstituci-
nio Teismo sprendimo, jau  2009 
m. vėl paskelbti privalomą visuo-
tinį piliečių šaukimą. Labai svar-
bus buvo šių metų rugsėjo 15 d. 
Konstitucinio Teismo paskelbtas 
neskundžiamas sprendimas, jog 
visi praeitos kadencijos social-
demokratų Vyriausybes ir Seimo 
daugumos priimti teisiniai aktai 
dėl perėjimo prie savanoriškos ir 
profesionalios kariuomenės ne-
prieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai. Šis Konstitucinio 
Teismo sprendimas sudavė rimtą 
smūgį konservatorių kliedesiams, 
jog vienintelė pasirengimo valsty-
bės gynybai forma yra privaloma 
pradinė karo tarnyba.

Labai keistai Konstituciniame 
Teisme nuskambėjo krašto apsau-
gos ministrės patarėjo, buvusio ka-
riuomenės vado pono Kronkaičio 
pamąstymai, jog Lietuvai reikėtų 

išlaikyti apie 170 tūkstančių šauk-
tinių kariuomenę. Tai reikštų, jog 
privalomai tarnauti turėtų visi vai-
kinai ir merginos, studentai ir ligo-
niai, o gynybai skiriamas biudže-
tas turėtų būti bent penkis kartus 
didesnis ir viršyti 5 proc. bendro 
vidaus produkto. Toks nepamatuo-
tas išlaidų skyrimas krašto apsau-
gai ne tik nuskriaustų kitas sritis, 
bet ir nuteiktų Lietuvos žmones 
prieš valstybės pasirengimą būti-
najai krašto gynybai.

Kiek kainuotų kariuomenė?

Mes – socialdemokratai – pa-
sisakome už nedidelės, mobilios, 
moderniai apginkluotos Lietuvos 
kariuomenės išlaikymą, už pilie-
tinį, patriotinį ugdymą šeimoje ir 
mokykloje, už galimybę dalyvau-
ti krašto apsaugos savanoriškose 
pajėgose ir įgyti reikiamus pirmi-
nius įgūdžius Tėvynės gynybai. 
Tam pakanka labai nuosekliai tik 
po 0,05 proc. didinti asignavimus 
krašto apsaugai, ateityje neperžen-
giant dviejų procentų nuo BVP. 
Toks subalansuotas požiūris visiš-
kai patenkintų Lietuvos poreikius 
ir galimybes bei atitiktų mūsų 
tarptautinius įsipareigojimus, ga-
rantuotų reikiamą mūsų partnerių 
pagalbą šalies gynybos srityje. 
Tenka tik apgailestauti, kad kon-
servatoriai nepaliaujamai vykdo 
kaimynus provokuojančią politiką 
ir realiai nesirūpina karių tarnybos 
šiokiadieniais, nuoseklia kariuo-
menės modernizacija.

Tikiuosi, jog šis Konstitucinio 
Teismo sprendimas bent iš dalies 
pakeis praktikoje konservatorių 
vykdytą kariuomenės skurdinimo 
ir demoralizavimo politiką. Vilia-
mės, kad savo atkūrimo jubiliejų 
Lietuvos kariuomenė sutiks, tu-
rėdama šiuolaikiškas, modernias, 
nedideles, bet efektyvias ir ger-
biamas ginkluotąsias pajėgas, o 
Krašto apsaugos ministerijai vėl 
vadovaus socialdemokratai.

ERZINSIMĖS AR CIVILIZUOTAI SUGYVENSIME?

Konstitucinis Teismas: profesionaliai kariuomenei – taip

Seimo narys, buvęs krašto apsaugos ministras J.Olekas su dabartiniu Lietuvos kariuomenės vadu, generolu majoru A. Pociumi.
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Vincas Justas Paleckis,
Europos Parlamento narys

Jau šeštus metus dirbu Europos 
Parlamente, o kai Lietuvoje susi-
tinku su pažįstamais ar nepažįsta-
mais žmonėmis, dažnai manęs pa-
klausia: kodėl ne Briuselyje esat? 
Išleidau knygą apie darbą EP. Ją 
pavadinau „Gyvenimas trikampy-
je: „Vilnius-Briuselis-Strasbū-
ras”.

Tuo norėjau pabrėžti, kad eu-
roparlamentarui svarbu ne tik dar-
buotis dvejose ES sostinėse, bet ir 
neatitrūkti nuo savo sostinės, savo 
šaknų. Bičiulė Angelė Ambrazie-
nė iš Radviliškio, su kuria praeitos 
kadencijos metu susitikome daug 
kartų Radviliškyje, Šiauliuose, 
Vilniuje, teisingai pastebėjo, kad 
taip pavadindamas knygą aš pada-

riau klaidelę. Tiksliau būtų „Gyve-
nimas trikampyje: Lietuva-Briuse-
lis-Strasbūras”.

Per praėjusią kadenciją lan-
kiausi visuose rajonuose, visuose 
didžiuosiuose Lietuvos miestuo-
se, kai kur ir kelis kartus. Ir šioje 
kadencijoje pasistengsiu dirbti pa-
našiai. Tad noriu papasakoti apie 
pastarųjų savaičių išvykas į Vilniją 
ir Žemaitiją, pokalbius ir diskusi-
jas apie ES ir Lietuvos reikalus.

Vilniaus rajone, Mažeikiuose, 
Rietave, Sedoje susitikau su sa-
vivaldybių, mokyklų, seniūnijų, 
šilumos tinklų, urėdijų bendruo-
menėmis ir su žurnalistais... Nieko 
nenustebinsiu pasakęs, kad žmo-
nių nuotaikos nėra geros. Žiema 
bus, kaip niekad per pastaruosius 
15 metų, šalta ir atšiauri. Visur 
žmonės klausė: kada gi sužibės 
ekonomikos atsigavimo ir gyve-
nimo lygio kilimo spinduliukai? 
Ekonomistai ir sociologai progno-
zuoja: gali prireikti net 4–6 metų, 
kol Lietuva atsities ir pasieks 
2008-ųjų metų lygį. Bet jei ES ša-
lių ekonomika vystysis sparčiau, 
o įsitikinusi savo neklaidingumu 
valdžia sugebės atitaisyti grubiau-
sias klaidas, galbūt iš sunkmečio 
išbrisime greičiau. Labai svarbu, 
kad būtų įsiklausyta į socialde-
mokratų siūlymus  išsaugoti kiek 
įmanoma daugiau darbo vietų bei 
kurti naujas. Kitas socdemų siūly-
mas – skolintis žymiai pigiau, nei 
dabar tai daroma, iš Tarptautinio 
valiutos fondo – irgi praleistas pro 

ausis, nors dabar net liberalusis britų 
žurnalas „Economist“ sakosi ne-
suprantąs šios Lietuvos politikos, 
klampinančios valstybę į didžiu-
les skolas.  Iš tarptautinių reikalų 
naudingos, manau, Prezidentės 
D. Gry bauskaitės iniciatyvos ge-
rinti santykius su kaimyninėmis Ru-
sija, Baltarusija. Tai irgi gali padėti 
atsigauti verslui, turizmui, pagerinti 
mūsų piliečių gyvenimą.

Kalbėjome su Vilnijos gyven-
tojais ir žemaičiais apie tai, kad iš 
krizės ES šalys išeis pasikeitusios. 
Stipriausios bus tos, kurios suge-
bės, kaip ragina socialdemokratai, 
pasukti „žalios“ ekonomikos keliu 
– sieks mažinti taršą, energijos su-
naudojimą, įdiegti naujausias, tau-
pias, gamtą tausojančias techno-
logijas. Kad pas mus valdžia apie 
tai negalvoja, liudija ir beviltiškai 
įstrigęs daugiabučių renovavimas. 
O juk užtektų pasidairyti po ES 
valstybes, perimti patyrimą kad 
ir iš Estijos, Rytų Vokietijos, kai-
myninės Lenkijos – joje renovuota 
beveik 50 proc. daugiabučių.

Diskusijose Mažeikių ir Rieta-
vo savivaldybėse girdėjau ne vie-
no sielos šauksmą: reformos seka 
viena kitą, nauji įstatymai, jų pa-
taisos griūva iš visų pusių, kada gi 
sulauksime bent sąlyginio pasto-
vumo? Savivaldybėse tarėmės dėl 
ES lėšų įsisavinimo. Merai neslė-
pė, kad, jei ne ES parama, savival-
dybėse sustotų beveik visi darbai. 
Antra vertus, ES lėšas skirstančios 
institucijos Lietuvoje reikalauja 

pristatyti krūvas dokumentų ir pri-
sigalvoja įvairiausių sąlygų, savi-
valdybei sudėtinga surinkti lėšų 
prisidėjimui prie projektų. Savi-
valdybių vadovai pažymėjo, kad 
nestringa tik tie projektai, kuriems 
lėšos skiriamos per apskričių plėt-
ros tarybą.

Apie šias problemas esu girdė-
jęs ne iš vieno mero. Lietuva, lygi-
nant su kitomis šalimis, pasirinko 
griežčiausią paramos kontroliavi-
mo sistemą, kuri ir lemia sudėtin-
gą projektų administravimą. Tvar-
kos supaprastinimai, kaip tvirtina 
paramos gavėjai, daugiau kosme-
tiniai. Susitikime su Lietuvos sa-
vivaldybių merais Briuselyje visai 
neseniai tarėmės, kad kartu sieksi-
me tos tvarkos pakeitimo, apskri-
čių plėtros tarybų išsaugojimo toje 
reformų karuselėje.

Žemaitijoje ir Vilnijoje pasi-
tvirtino tai, ką pastebėjau ir kitur 
Lietuvoje: dauguma žmonių bijo 
euro, nenorėtų jo įvedimo. Gaila 
lito, gražių, įprastų paveiksliukų 
banknotuose, eurą įvedus kiltų 
kainos... Prieš tuos kelis netvirtus 
argumentus galima pateikti dau-
gybę kitokių. Kainų kilimas dėl 
euro įvedimo sudaro tik 0,1-0,3 
proc. Slovėnai prieš kelis metus 
gavo eurą, mes – ne, o štai kainos 
per tą laiką Lietuvoje kilo žymiai 
daugiau, negu Slovėnijoje. Kodėl 
vokiečiai atsisakė markės, kurios 
tradicijos šimtametės, kuri buvo 
stipriausia valiuta pasaulyje? Dėl 
ekonominio tikslingumo – sujun-

gus valiutas, postūmį gauna tų 
valstybių ekonomikos. Euras yra 
lyg kokybės ženklas, patvirtinan-
tis šalies ekonominį ir fi nansinį 
stabilumą. Eurą turėdami sulauk-
tume daugiau investicijų – vadi-
nasi, daugiau darbo vietų. Dabar 
verslą smaugia aukštos palūkanos 
pasiskolinus iš bankų. Jos būtų že-
mesnės, jei vietoje lito cirkuliuotų 
euras.

Žinoma, euro įvedimo pers-
pektyva artimiausiais metais 
mums negresia, bet Vyriausybė, 
žiniask laida, visuomeninės orga-
nizacijos, ekspertai turėtų aiškinti 
neabejotiną euro naudą. O sun-
kmečiu jis būtų tarsi gelbėjimosi 
ratas, kurio, deja, kol kas negali-
me pasiekti.

Kaip ir visad, keliaudamas 
po Lietuvą, ir pastarųjų savai-
čių susitikimuose labai nuošir-
džiai pasikalbėjau su bičiuliais. 
Pasidžiaugėme išaugusiu mūsų 
partijos populiarumu. Tai neatė-
jo savaime – žmonės pastebėjo 
pasikeitimus partijoje, veiklos 
suaktyvėjimą. Svarbu, kad tikros, 
atviros diskusijos užsimezga 
LSDP Tarybos posėdžiuose. Bi-
čiuliai linkėjo susitelkimo parti-
jos vadovybei, siūlė dar ryškiau 
pateikti alternatyvius pasiūlymus 
dabartinės valdžios veiksmams. 
O apie grįžimą į valdžią dauguma 
kalbėjo atsargiai – tik su sąlyga, 
kad tikrai galėsime įgyvendinti 
savo programą, kad neliksim kitų 
partijų pastumdėliais.

EP dirbsite net trijuose komi-
tetuose. Pavyko patekti į visus, į 
kuriuos tikėjotės?

Daugiau, negu tikėjausi. Biu-
džeto kontrolės komitetas yra pa-
pildomas šalia kitų, kaip mūsų Sei-
me yra Europos reikalų komitetas. 
Šiame komitete paprastai siūloma 
dirbti tiems europarlamentarams, 
kurie turi gyvenimiškos ir prakti-
nės patirties. Tad realiai teks dirbti 
trijuose komitetuose. 

Jau galite įvertinti realų darbą 
EP? Ar tokio ir tikėjotės? Kas nu-

stebino, buvo netikėta?

Anksčiau visiškai kitaip įsi-
vaizdavau EP darbą. Dirbdamas 
atsakingose pareigose, būdamas 
ministru ar Seimo nariu, suvokiau, 
kad EP daro didžiulę įtaką mūsų 
kasdieniam gyvenimui, tačiau 
dabar, kai susipažinau realybėje, 
galiu aiškiai pasakyti, kad iš tie-
sų EP priimti sprendimai po tam 
tikro laikotarpio tampa mūsų gy-
venimo dalimi. Pavyzdžiui, mais-
to produktų ženklinimo principai, 
juos akivaizdžiai matome ant visų 
produktų etikečių. Šiuo metu yra 

svarstoma direktyva dėl padan-
gų žymėjimo: vartotojui turi būti 
suteikta visapusiška  informacija, 
kokios turi būti saugios padangos 
ir pan. EP svarsto daug visai Euro-
pai aktualių klausimų, pavyzdžiui, 
energetikos problemas, kurių vie-
na valstybė, Lietuva ar bet kuri 
kita, niekada neišspręstų. 

Europos parlamentaro darbas 
gerokai skiriasi nuo Seimo nario?

Darbas gerokai skiriasi, negu 
lietuviškame Parlamente. Pirmiau-
sia todėl, kad parlamentarų yra 
gerokai daugiau. Vien tik mūsų 
Socialistų ir demokratų aljanso 
grupę arba frakciją, kaip pas mus 
yra įvardijama, sudaro 184 parla-
mentarai. Tai yra žymiai daugiau 
nei mūsų Seime. Toji gausybė,  
kaip ir kitokios dokumentų priė-
mimo procedūros iš pradžių bau-
gino: kaip įmanoma suderinti visų 
pozicijas, nuomones? Tačiau per 
keletą dešimtmečių yra nusistovė-
jusi sistema, kuri leidžia aktyviam 
politikui gilintis į vieną ar kitą 
klausimą, nes tam sudarytos visos 

sąlygos. Vieną savaitę vyksta ko-
mitetų posėdžiai Briuselyje, kitą 
– aptarimai politinėse grupėse. 
Tik vėliau, kai pozicijos jau būna 
išgrynintos, priimami sprendimai 
plenarinėje sesijoje. 

Tad klaidūs Parlamento kori-
doriai Jūsų neišgąsdino?  

Galiu pasakyti, kad EP sprendi-
mų priėmimo mechanizmas veikia 
labai gerai. Žinant, kad yra 736 
parlamentarai, pirmas įspūdis tik-
rai neblogas. Daugelis Lietuvos 
žmonių įsivaizduoja, jog EP neturi 
didelės įtakos, kad pagrindiniai po-
litiniai klausimai sprendžiami Lie-
tuvos Respublikos Seime. Anaip-
tol taip nėra. Žinoma, Lietuvoje 
verda vidinis politinis gyvenimas, 
jis turi vykti, turi būti  priiminė-
jami įstatymai ir t.t. Visgi, mums 
reikia išmokti žvelgti plačiau. Tik 
tos valstybės, kurios bus aktyvios, 
kurios giliau supras ne tik politines 
aktualijas, bet ir realias ekonomi-
nes perspektyvas, turės šansų pa-
kelti savo pragyvenimo lygį bei 
užtikrinti savo žmonėms geresnį 

gyvenimą: didesnes pajamas, ma-
žesnius mokesčius ir daugelį kitų 
dalykų.

Mūsų, Lietuvos gyventojų, yra 
3,4 mln., o EP lemia beveik 500 
mln. žmonių bendruomenės bend-
ruosius gyvenimo principus. Tai 
reiškia, kad jo priimti sprendimai 
yra vienodai svarbūs ir Vokietijai, 
ir Prancūzijai, ir Lietuvai. Manau, 
kad mūsų, europarlamentarų, už-
davinys – tai išaiškinti mūsų šalies 
žmonėms: nors esame tik 12 Lietu-
vos atstovų, bet mes privalome ten 
būti ir mus turi išgirsti. Valstybės 
turi padalintas kvotas, tad negali-
me turėti tiek parlamentarų, kiek 
Vokietija, turinti 60 ar 70 mln. gy-
ventojų, bet neretai vienos ar kitos 
direktyvos priėmimas priklauso 
nuo politinių susitarimų, kitą kar-
tą netgi nuo asmeninių susitarimų 
tarp atskirų parlamentarų grupių, 
taigi kiekvienas balsas gali būti 
reikšmingas.

Džiaugiuosi, turėdamas šaunius 
kolegas socialdemokratus. Vincą 
Justą Paleckį, kurio patirtis ir pata-
rimai mums su bičiule Vilija Blin-
kevičiūte yra labai vertingi. 

EUROPARLAMENTARO DARBO VIETA –
ne tik Europos Parlamentas, bet ir visa Lietuva

Zigmantas Balčytis:  
„Europos Parlamentas daro didžiulę įtaką mūsų realiam kasdieniam gyvenimui“

Europos Parlamento (EP) narys Zigmantas Balčytis jau pradėjo naują politinį sezoną Briuselyje. Tad su juo ir 
kalbamės apie pagrindinius darbus, kuriuos ketina nuveikti dirbdamas EP Biudžeto kontrolės bei Pramonės, moks-
linių tyrimų ir energetikos komitetuose, taip pat Transporto ir turizmo komitete, kuriame yra pavaduojantis narys. 
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Tikiuosi, kad drauge galėsime 
daug padaryti ir būti naudingi Lie-
tuvos žmonėms bei mūsų partijai. 

Ką vertingo ir reikšmingo Lie-
tuvai dabar svarsto EP?

Mes turime būti dėkingi Šve-
dijos pirmininkavimui Europos 
Sąjungai, kadangi švedai pasiūlė 
įtraukti į sesijos darbų programą, 
tai yra priimti atitinkamą rezoliu-
ciją dėl Baltijos jūros strategijos. 
Tai reiškia, kad visos fi nansinės 
lėšos dėl esamos ir būsimos pers-
pektyvos turi būti nukreiptos į 
keletą mums labai svarbių tikslų. 
Mūsų, prie Baltijos jūros gyvenan-
čių valstybių, veiksmai taip pat turi 
būti koordinuojami. Pagal šią stra-
tegiją yra numatyta daugiau nei 50 
milijardų eurų, kad mūsų regionas 
taptų patrauklus, konkurencingas, 
kad būtų sukurta vieninga ener-
getinė sistema, ir mes nebebūtu-
me priklausomi nuo vienintelio 
energetinio tiekėjo, pavyzdžiui, 
nuo Rusijos. Pagal šią programą 
mūsų regionas turėtų tapti žymiai 
švaresnis aplinkosauginiu požiū-
riu, nes Baltijos jūra yra viena iš 

labiausiai užterštų jūrų. Tai le-
mia gyventojų skaičiaus tankis ją 
supančiose valstybėse ir didelis 
skaičius (2000) jūroje kasdien 
plaukiojančių laivų. Todėl Baltijos 
jūros strategija bus didelė ir per-
spektyva mūsų ateičiai.

EP aptariame ir kasdienes prob-
lemas. Buvo keliamas klausimas 
dėl sunkumų pieno sektoriuje. 
Pripažinta, kad iš tikrųjų pieno 
gamintojai gauna žymiai mažesnį 
atlygį negu prekybininkai. Gamin-
tojams palaikyti turi būti sukurta 
600 mln. eurų fondas. Fondo lėšos 
turėtų būti paskirstomos atskiroms 
valstybėms, remiantis tam tikrais 
principais. Lietuva irgi gautų pa-
ramą, tad mūsų ūkininkai, kurie 
užsiima šia veikla, ateityje galėtų 
tikėtis žymiai didesnių pajamų.

EP Transporto komitete, ku-
riam aš priklausau, vėl pradedami 
svarstyti transeuropiniai tinklai. 
Jaučiu asmeninę pareigą rūpintis, 
kad nebūtų numarintas europinės 
geležinkelio vėžės “Rail Baltica” 
projektas. Todėl sieksiu, kad jo 
įgyvendinimas spartėtų. Žinoma, 
yra numatyti tam tikri jo įgyven-
dinimo etapai, tačiau labai svarbu, 

jog jie nebebūtų atidėliojami.
Biudžeto kontrolės komitete 

svarstomi labai svarbūs klausimai 
dėl ES lėšų panaudojimo efekty-
vumo ir tikslingumo. Kai kurios 
valstybės gana neatsakingai ir 
neefektyviai jas naudoja, mes tai 
aptariame kiekviename komite-
to posėdyje. Paminėjau tik vieną 
tūkstantąją visų klausimų, kurie 
svarstomi EP. Yra aibė žmogaus 
teisių, teisėsaugos problemų ir t.t., 
kurios svarstomos kituose komite-
tuose.

Lietuva yra tragiškoje situaci-
joje dėl ES skirtų lėšų įsisavinimo 
tempų. Kaip ją vertinate?

Situacija tikrai yra ne kokia. 
Nors Seimo Europos reikalų ko-
mitete buvo bandyta šią problemą 
paslėpti, žiūrėta pro rožinius aki-
nius, neva mes pagal įsisavinimo 
apimtis esame geriausi tarp Bal-
tijos valstybių, bet manau, jog tai 
menka paguoda. Mano supratimu, 
ES lėšų įsisavinimas yra pagrin-
dinis ir pats pigiausias mechaniz-
mas, siekiant išeiti iš fi nansinės ir 
ekonominės krizės, tai sąlygoja ir 

papildomų darbo vietų sukūrimą ir 
t.t. Tačiau jeigu Ūkio ministerija iš 
kelių šimtų milijonų litų, kurie tu-
rėtų būti nukreipti verslumui ska-
tinti, per pusmetį sugeba įsisavinti 
tik 9 mln. litų, tai situacija yra ap-
gailėtina. 

Kalbant apie perspektyvas, apie 
tai šnekėjau ir Europos reikalų ko-
mitete, mums tikrai reikėtų žinoti, 
kaip yra numatoma įsisavinti lėšas 
artimiausioje ateityje. Biudžete 
buvo numatyta įsisavinti ES skirtų 
5,2 milijardo litų, o dabar įsisavi-
nome mažiau nei pusę – tik 2 mi-
lijardus. Finansų ministerija tiesiai 
šviesiai pareiškė, kad tokio įsisa-
vinimo, kuris buvo suplanuotas, 
nebus. Akivaizdu, kad šioje srityje 
gerokai atsiliekam. 

Ko gero, svarbiausias mūsų ša-
liai klausimas – atominės elektri-
nės uždarymas. Ar EP nors kiek 
„skauda“ dėl Lietuvos situacijos 
po uždarymo? Gal vis gi Europos 
Sąjunga leis pratęsti jos darbą?

Kas nėra gerai susipažinęs su 
situacija, dar gali bandyti save 
apgaudinėti. Manau, kad pakeisti 

šį sprendimą praktiškai yra ne-
įmanoma. Visos 26 ES valstybės 
turėtų pasirašyti, kad sutinka su 
tokiu sutarties pakeitimu. Šis klau-
simas buvo svarstomas Viršūnių 
taryboje, ir mums aiškiai buvo 
duota suprasti, jog buvo numaty-
tos papildomos lėšos, kad mes kuo 
greičiau galėtume sukurti pigesnį 
ir efektyvesnį energetinių resursų 
tinklą. Yra numatytos lėšos ka-
belių sujungimui su Švedija (156 
mln. eurų), taip pat yra numatyti 
pinigai jungtims su Lenkija. Be to, 
mes iš Ignalinos atominės elektri-
nės uždarymui skirtų pinigų apie 
400 mln. jau esame panaudoję 
Elektrėnų elektrinės modernizavi-
mui. Mokslininkai ir specialistai 
yra paskaičiavę, kad tuo energijos 
kiekiu, kuris mums bus reikalin-
gas, uždarius atominę elektrinę, 
mes apsirūpinsime, kai pradės 
veikti papildomi pajėgumai. Be 
to, neužmirškime, kad yra ener-
gijos planuojama pirkti konkurso 
sąlygomis iš trijų tiekimo šaltinių: 
Rusijos, Suomijos, Švedijos. 

Kalbėjosi Auksė Kontrimienė

Europos Parlamente (EP) kun-
kuliuojantis darbas įtraukė ir ilgus 
metus šalies Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai vadovavusią 
ministrę, dabar europarlamentarę 
Viliją Blinkevičiūtę. Vilija atvirau-
ja – gyvenimas ir darbo specifi ka iš 
tiesų pasikeitė: „Dirbti sudėtingiau, 
nes sprendimų ieškome nemažoje 
komandoje – mūsų frakcijoje 184 
nariai, atsakomybė itin didelė. Ta-
čiau darbas įdomus ir, svarbiausia, 
jo rezultatai daro įtaką ne vienos 
šalies piliečių gyvenimui”, – ruoš-
damasi kelionei į Strasbūrą pasa-
kojo V.Blinkevičiūtė.

Gyvenimas „ant lagaminų”

Anksčiau itin dažnai ir noriai 
su žurnalistais bendravusi politikė 
šiandien dėl laiko stokos Lietuvoje 
nebeturi tiek galimybių atviriems 
pokalbiams.

„Dabar tenka labai dažnai ke-
liauti. Ir vėl sėdžiu ant lagaminų”, 

– juokavo Vilija, po kelių 
valandų turėjusi išskubė-
ti į oro uostą, mat Stras-
būre vėl turėjo prasidėti 
sesija.

Darbo europarlamen-
tarei netrūksta. Šiandien 
V.Blinkevičiūtė priklau-
so Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų 
pažangiojo aljanso frak-
cijai. Tai pačiai frakcijai 
priklauso ir kolegos soci-
aldemokratai iš Lietuvos 
– Vincas Justas Paleckis 
bei Zigmantas Balčytis, 
kurie, pasak Vilijos, pri-
reikus atskuba į pagalbą. 

Komitetai ir 
delegacijos

Vilija ir toliau gali 
panaudoti savo didžiulę 

patirtį, dirbdama EP Užimtumo 
ir socialinių reikalų komitete bei 
Moterų teisių bei lyčių lygybės 
komitete.

Ji taip pat yra Piliečių laisvių, tei-
singumo ir vidaus reikalų komiteto 
narė. Šis komitetas yra atsakingas 
už piliečių teisių, žmogaus teisių ir 
pagrindinių teisių apsaugą ES teri-
torijoje, įskaitant mažumų apsaugą, 
kaip nustatyta sutartyse ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių char-
tijoje. Komitetas kovoja prieš visų 
formų diskriminaciją, išskyrus dis-
kriminaciją dėl lyties arba diskrimi-
naciją darbo vietoje bei darbo rinko-
je, ir atsakingas už teisės aktus dėl 
viešumo ir fi zinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis.

Be to, politikė yra išrinkta pir-
mininko pavaduotoja Delegacijos 
ES ir Ukrainos parlamentinio ben-
dradarbiavimo komitete, o taip pat 
yra Delegacijos ES ir Kazachsta-
no, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbe-
kistano parlamentinio bendradar-

biavimo komitetuose ir ryšiams 
su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir 
Mongolija nare.

EP rūpi ir Lietuvoje priimti 
teisės aktai

Pasak V.Blinkevičiūtės, tik pra-
sidėjus darbui EP, ji iš tiesų suvo-
kė, kokia šio Parlamento reikšmė 
visoms ES šalims. Sprendžiami 
klausimai neliks nepastebėti ir Lie-
tuvoje. Kaip vieną iš jų ji mini daug 
diskusijų sukėlusį Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios 
informacijos poveikio įstatymą.

„Džiaugiuosi EP iniciatyva pra-
dėti svarstyti klausimą dėl Lietuvos 
dešiniųjų jėgų pastangomis priimto 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigia-
mo viešosios informacijos poveikio 
įstatymo. Gaila,  įstatymas buvo 
priimtas nepakankamai išdiskuta-
vus bei įvertinus atitiktį tarptautinei 
ir Europos Sąjungos teisei. Nebuvo 
išgirstas nevyriausybinių organiza-
cijų balsas. Mano nuomone, deši-
nieji, prisidengę kilniu tikslu ginti 
vaikų teises, iš tikrųjų sukūrė teisinį 
pagrindą suskirstyti visuomenę, ri-
boti informaciją, diskriminuoti at-
skiras visuomenės grupes”, – teigė 
EP narė.

V.Blinkevičiūtė viliasi, jog Lie-
tuvos politikams pakaks valios pa-
tobulinti įstatymą.

„Mes tikrai turime patirties, pri-
imant ir įgyvendinant pažangius 
šios srities įstatymus. Dar prieš 6 
metus Lietuvos socialdemokratų 
pastangomis buvo priimtas Lygių 
galimybių įstatymas, kuris uždraudė 
bet kokią tiesioginę ir netiesioginę 
diskriminaciją dėl amžiaus, lytinės 
orientacijos, negalios, rasės ar etni-
nės priklausomybės visose gyveni-
mo srityse. Analogiškas direktyvos 
projektas šiuo metu diskutuojamas 
Ministrų Taryboje. Europos Parla-
mento rezoliucija turėtų paskatinti 

Lietuvos Parlamentą priimti tokį 
įstatymą, kuriame žmogaus teisės 
ir laisvės būtų gerbiamos, kuriame 
nebūtų vietos visų formų diskrimi-
nacijai, taip pat ir diskriminacijai 
dėl seksualinės orientacijos”, – įsi-
tikinusi pašnekovė.

Parlamentas siekia mažinti 
nedarbą visoje ES

V.Blinkevičiūtės nuomone, itin 
svarbi Europos Parlamento rezoliu-
cija dėl Pitsburge 2009 m. rugsėjo 
24–25 d. vykusio Didžiojo dvide-
šimtuko (G 20) aukščiausiojo lygio 
susitikimo. Praėjus metams po to, 
kai Europos valstybes sukrėtė gili 
ekonomikos ir fi nansų krizė, įvy-
kus trims G 20 šalių susitikimams ir 
įvertinus daugelio tarptautinių ins-
titucijų darbą, EP panoro įvertinti, 
kaip laikomasi prisiimtų įsipareigo-
jimų ir kaip tenkinami ekonomikos 
poreikiai bei piliečių lūkesčiai.

„Šiandien viena aktualiausių 
problemų ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje ES - sparčiai didėjantis ne-
darbas. Sprendimo reikia ieškoti 
skubiai, nes 9,5 proc. siekiantis 
Europos nedarbo lygis, beje, di-
džiausias per pastarąjį dešimtmetį, 
skaudžiai palietė daugybę žmonių”, 
– svarsto V.Blinkevičiūtė.

„Privalome sukurti daugiau dar-
bo vietų bei apsaugoti žmones nuo 
krizės poveikio – šiam klausimui 
turime teikti pirmenybę. Ypatingą 
dėmesį politikai turi skirti labiausiai 
pažeidžiamiems asmenims - pensi-
ninkams, neįgaliesiems, šeimoms, 
auginančioms vaikus, bedarbiams 
ir mažai uždirbantiems žmonėms,” 
– tikino V.Blinkevičiūtė. 

Šiuo metu EP, taip pat kaip ir 
Lietuvos Parlamente, svarbiau-
sias klausimas – ateinančių metų 
biudžetas. EP 2010 metais numa-
to daugiau lėšų skirti socialiniam 
sektoriui, užimtumo išsaugojimo 

priemonėms, skirti papildomas lė-
šas pieno sektoriui. O kaip yra Lie-
tuvoje? 

„Deja, Lietuvoje tik didinamos 
skylės valstybės ir “Sodros” biu-
džetuose”, – teigia V. Blinkevičūtė.  

„Man be galo skaudu matyti, 
kaip šiandien vargsta nemaža da-
lis Lietuvos gyventojų, už kuriuos 
kovojome mes, socialdemokratai. 
Kol dirbo kairiųjų Vyriausybė, di-
dėjo pensijos ir atlyginimai, buvo 
mokami vaiko pinigai, nemoka-
mai maitinti pradinukai. Šiandien 
griaunama tai, ką mes taip nuošir-
džiai statėme. Manau, A.Kubiliaus 
Vyriausybei laikas atsibusti arba 
užleisti vietą kompetentingesnei 
valdžiai”, – sako V.Blinkevičiūtė. 

Susitikimai su bičiuliais – sielos 
atgaiva

Europarlamentarės iniciatyva 
spalį partijos bičiuliams buvo su-
teikta proga apsilankyti Briuselyje. 
V.Blinkevičiūtės kvietimu į kelionę 
autobusu susirengė 50 partijos bi-
čiulių. Kaip teigė patys partiečiai, ši 
kelionė buvo taip puikiai suplanuo-
ta, kad ją galima vadinti ne kelione 
į Briuselį, bet kelione po Europą. 
Aplankytas ne tik Briuselis, bet ir 
Briugė, Gentas, Potsdamas, Mag-
deburgas bei Amsterdamas. Briu-
selyje bičiulius šiltai sutiko Vilija 
Blinkevičiūtė.

„Kai gyvenimas verda ne sava-
me krašte, bet užsienyje, nieko nėra 
geriau už susitikimą su savais žmo-
nėmis. Bendravimas su bičiuliais 
buvo tikra atgaiva sielai. Atviri šilti 
pokalbiai, skambios, širdžiai mie-
los dainos, geras žodis ir bičiulių 
šypsenos suteikė tai, ko dabar Briu-
selyje ar Strasbūre labiausiai trūks-
ta”, – teigė europarlamentarė.

Parengė Evelina Butkutė

V. Blinkevičiūtė:  „Svarbiausia - išlaikyti esamas darbo vietas“.
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Po partijos suvažiavimo buvo 
pertvarkyti Socialdemokratų 
partijos nuolatiniai komitetai. 
Ankstesnį komitetą sudarė 15 
partijos narių. Kaip atrodo žemės 
ūkio ir kaimo reikalų komitetas 
šiandien?

Naujo komiteto narių sąrašas 
žymiai ilgesnis, jo sudėtyje yra 26 
socialdemokratų partijos nariai. 
Manau, kad mūsų komitetas papil-
dytas naujais nariais bus aktyvesnis, 
svarstysime daugiau žemės ūkiui ir 
kaimui aktualių klausimų. Po Nau-
jųjų metų komitetas buvo paruošęs 
savo dalį alternatyviajai Vyriausy-
bės programai. Tačiau keičiantis 
situacijai šalyje, kinta ūkininkų 
problemos, todėl šiandien vis dar 
esame atviri ūkininkų ir specialistų 
pasiūlymams.

Lietuvos ekonominė ir politinė 
situacija šiandien apibūdinama 
kaip tragiška. Kokios tendencijos 
vyrauja žemės ūkyje?

Statistikos departamento duo-
menimis šių metų sausio – birželio 
mėn. pieno primelžta 9 proc. ma-
žiau, kiaušinių surinkta 7 proc. ma-
žiau, gyvulių ir paukščių paskersta 
3 proc. mažiau negu per tą patį lai-
kotarpį 2008 m. Būtų pusė bėdos, 
jeigu būtų išlaikytos stabilios supir-
kimo kainos, tačiau čia padėtis dar 
blogesnė. Žemės ūkio produktų su-
pirkimo kainos bendrai per minėtą 
laikotarpį sumažėjo 23 procentais. 
Augalininkystės produktų kainos 
krito 32 proc., gyvulių ir gyvuli-
ninkystės produktų – 17,5 proc. 

2009 m. rugpjūčio mėnesį vidutinė 
natūralaus pieno supirkimo kaina 
buvo 537,7 Lt/t. palyginti su 2008 
m. rugpjūčio mėnesiu, ji sumažėjo 
31,4 proc., t.y. nuo 784 Lt/t iki 537 
Lt/t. Nedžiugina ir užsienio prekyba 
žemės ūkio ir maisto produktais. 

Su kokiomis problemomis 
susiduria kiaulių augintojai. 
Kieno įtaka buvo didžiausia?

Iš tiesų, kiaulių supirkta 34 proc. 
mažiau negu pernai per tą patį lai-
kotarpį, tai – padidėjusio PVM ta-
rifo ir įvežamos pigios lenkiškos 
ir kitų šalių kiaulienos pasekmė. 
Socialdemokratai perspėjo valdan-
čiuosius, kad šitaip atsitiks, deja, 
niekas mūsų nesiklausė. Lietuvoje 
paskerstų kiaulių mėsa sudaro tik 
43, o įvežtinė kiauliena net 57 proc.

Daug ginčų žiniasklaidoje sukėlė 
pieno sektoriaus problemos – 
sumažėjusios supirkimo kainos, 
kooperatinės pieno perdirbimo 
gamyklos pastatymo galimybės.

Pasaulinė fi nansų krizė stipriai 
paveikė Lietuvos pieno ūkį. Per 
2009 m. I pusmetį pieno gamintojų 
pajamos už parduotą pieną sumažė-
jo 250 mln. Lt. (42 proc.), lyginant 
su 2008 m. I pusmečiu. Sumažėju-
sios pieno supirkimo kainos nepa-
dengia pieno gamybos kaštų, kurie 
pastaraisiais metais labai išaugo. 
Išaugus paskolų palūkanoms, sun-
kioje padėtyje atsidūrė ūkininkai, 
kurie vykdo ūkių modernizavimo 
projektus. Siekdama pagerinti pieno 
gamintojų padėtį, Žemės ūkio mi-

nisterija papildomoms na-
cionalinėms tiesioginėms 
išmokoms už pieną skyrė 
121 mln. Lt., tai yra, 87 Lt. 
už toną, tačiau ši injekcija 
nepadengė net pusės su-
mažėjusių pajamų. 

O kalbos apie koopera-
tinę pieno perdirbimo ga-
myklą turi realų pagrindą. 
Iš tiesų, pieno gamintojų 
kooperatyvas ,,Pienas LT” 
planuoja su ES parama 
statyti kooperatinę pieno 
perdirbimo įmonę. Nauja 
įmonė galėtų perdirbti apie trečda-
lį Lietuvos ūkininkų pagaminamo 
pieno. Įmonėje būtų gaminamas 
naujos kartos baltyminis produktas 
– miceliarinis kazeinas ir išrūginis 
baltymų izoliatas. Šie produktai 
būtų eksportuojami į ES šalis ir vi-
daus rinkoje nesudarytų konkuren-
cijos jau veikiančioms pieno perdir-
bimo įmonėms

Visiškai suprantama neigiama 
pieno perdirbėjų reakcija. Šiuo 
metu pieno perdirbimo įmones val-
do kelios šeimos, kurioms nesunku 
susitarti ir pieno gamintojams mo-
kėti mažiausiomis supirkimo kaino-
mis ES. Įsteigus tokią įmonę, žalia-
vinio pieno rinkoje atsirastų naujas 
konkurentas, kuris priverstų pakelti 
pieno supirkimo kainas. Iš esmės 
pritarčiau tokios įmonės steigimui, 
tačiau prieš tai darant, jos steigėjai 
turėtų užsitikrinti, kad nauja įmonė 
nepritrūks žaliavos, su ūkininkais 
sudaryti ilgalaikes žaliavinio pieno 
tiekimo sutartis. Tokia kooperatinė 
įmonė neturėtų siekti pelno sau, 
gaunamas pelnas per supirkimo 

kainas turėtų atitekti pieno gamin-
tojams.

O ar matyti teigiamų poslinkių 
žemės ūkio srityje?

Nesu iš tų žmonių, kurie mato tik 
tai, kas bloga. Ūkininkai džiaugiasi, 
kad supaprastinta Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramos gavimo 
tvarka. Įvedus supaprastintą tvarką, 
daugiau Lietuvos ūkininkų, žemės 
ūkio bendrovių pasinaudojo ES pa-
rama, įsigijo daugiau naujų traktorių, 
kombainų, kitų žemės ūkio mašinų. 
Sukurtas Paskolų fondas. Paskolos 
bus teikiamos už mažesnes palūka-
nas, negu šiuo metu yra rinkoje.

Kaip socialdemokratai siūlo 
spręsti ūkininkų problemas?
Ar yra konkrečių priemonių?

Mūsų komitetas, kuriame dirba 
šios srities specialistai, mano, kad 
situacija dar pablogės po Naujųjų 
metų, nes ūkininkai pradės mokė-
ti naujus mokesčius, valdančiųjų 

priimtus buldozerio principu. Se-
niau ūkininkai bei kiti žemės ūkio 
subjektai, kurių metinės pajamos iš 
žemės ūkio veiklos viršijo 50 proc., 
buvo atleisti nuo pelno mokesčio. 
Nuo 2011 metų ūkininkai mokės 
jau visą 20 proc. pelno mokestį. 
Gyventojų pajamų mokesčio įsta-
tyme užbrėžta riba, kad ūkis, kurio 
dydis siekia iki 14 EDV, mokės 
mažesnius mokesčius, taps tik ūkių 
stambėjimo, jų modernizavimo 
stabdžiu. Nenorėdami mokėti dide-
lių mokesčių, ūkininkai nesistengs 
ūkio plėsti ir taps nekonkurencingi, 
neatlaikys stambesnių, moderni-
zuotų ūkių konkurencijos ES šaly-
se. Mes siūlome sugrąžinti žemės 
ūkio srityje tuos pačius mokesčius, 
kitaip tariant – reikia grįžti į „status 
quo”. Privalome grąžinti ir lengva-
tinį PVM tarifą mėsai, daržovėms. 
Nesvarbu, kokiai partijai priklauso-
me – žemės ūkis nėra partinis. Yra 
Lietuvos žemės ūkis, todėl visi turi-
me juo rūpintis.

Parengė Evelina Butkutė

Jonas Jagminas: žemės ūkis nėra partinis, todėl nesvarbu, 
kokiai partijai priklausome, visi juo turime rūpintis

Andrius Šedžius,
Seimo narys, LSDP informacinio 
centro vadovas

Gali būti, kad per masines ži-
niasklaidos priemones bandoma 
paveikti visuomenę – tiksliau, už-
liūliuoti, užčiūčiuoti, o kai užmigs 
– daryti tai, ką norima. Taip galvo-
ti verčia sunkmečiu žiniasklaidos 

priemonėse pasirodę skandalai, 
kurie užgožia esmines šalies vi-
daus politikos problemas.

Žmonės turi teisę žinoti

Kiekvienas Lietuvos gyventojas 
turi teisę būti informuotas apie tai, 
kas vyksta mūsų šalyje. Šią funkci-
ją atlieka žiniasklaida. Tačiau būna 

dienų, kai žiniasklaida visuomenei 
padaro meškos paslaugą. Per ma-
sines informacijos priemones sten-
giamasi pykčiu degančių Lietuvos 
žmonių dėmesį nukreipti nuo svar-
bių jiems klausimų. Konservato-
riai-krikščionys demokratai savo 
nekompetenciją, nemokšiškumą, 
nesugebėjimą priimti tinkamus 
sprendimus maskuoja antraeiliais 
įvykiais. Net porą savaičių tele-
viziją buvo okupavusios Seimo 
narės Astos Baukutės ir jos vyro 
fi gūros – neprasta reklama prastai 
besielgiančiam parlamentarui. Kol 
laikraščiai mirgėjo Baukutę kalti-
nančiomis antraštėmis, Vyriausy-
bė žengė žingsnį pensijų karpymo 
link. Atsimerkė pensininkai tik po 
to, kai žiniasklaidai pabodo laksty-
ti paskui „nedorėlę”.

Tylima ir apie tai, kad dėl val-
dančiųjų nesugebėjimo tvarkytis 
savivaldybėms gresia nemokumas. 
Bet garsiai kasdien “tarkuojami” 
Seimo nariai dėl jų parlamentinių 
lėšų. Populistiniai Seimo pirminin-

kės svaičiojimai, jog reikia suma-
žinti Seimo narių padėjėjų skaičių 
nuo trijų iki dviejų priverčia susi-
mąstyti, ką daryti parlamentarui, 
kuris turi dirbti ne tik Vilniuje. Jei 
esi išrinktas Šiauliuose, tau rūpi 
Šiaulių krašto žmonių bėdos, pri-
valai turėti atsakingą žmogų tame 
krašte. Vienas žmogus nepersiplėš. 
Juk Seimo nario darbas nėra tik 
balsavimas Seimo posėdžių salėje. 
Kada žiniasklaidos atstovai prabils 
apie tai, jog pirmiausia mažinti 
reikėtų Vyriausybės „ratelį”. Kiek 
patarėjų turi kiekvienas ministras? 
Kodėl niekas nesiūlo riboti minis-
trų patarėjų skaičiaus? Todėl, kad 
taip yra patogiau valdantiesiems.

Ko mokomės iš Vakarų Euro-
pos šalių?

Šitokia praktika, kai kalbama 
apie pašalinius dalykus, bet tuo 
pačiu metu tyliai daroma tai, kas 
gali supykdyti žmones, Lietuvoje 
– naujiena,  bet užsienyje – ne. Vo-

kietijoje toks pavyzdys jau buvo. 
Kol žmonės stebėjo futbolo čem-
pionatą, valdžia trimis procentais 
pakėlė PVM tarifą. Kai vokiečiai 
atsipeikėjo, ką nors pakeisti jau 
buvo vėlu. Akivaizdu, kad kai ku-
rių dalykų lietuviai mokosi. Gaila, 
ne tų, kurie duotų tikros naudos 
mūsų šalies ūkiui.

Jokiu būdų nesakau, kad dėl si-
tuacijos šalyje kalta žiniasklaida, 
tik norėtųsi, kad jos atstovai eilinį 
mūsų šalies žmogų supažindintų 
su realia situacija. Jei Vyriausybės 
vadovas šaiposi iš visuomenės, 
kodėl žmonės piketuoja prie Sei-
mo, o ne prie Vyriausybės pastato 
– Kubiliaus tvirtovės? Akivaizdu, 
kad lietuviams trūksta elementa-
rios informacijos, kas už ką at-
sakingas. Galima ir tai suprasti. 
Ne veltui sakoma: „Žvirblius vie-
nodai gąsdina tiek baidyklė, tiek 
gražuolė, jeigu tik ji stovi rugių 
lauke”. Šiandien „rugių lauke” 
stovi Seimas, todėl visa kritika 
skiriama jam. 

Skandalai padeda nukreipti dėmesį nuo svarbių šalies problemų

Valdantieji apleido ne tik dirbančiuosius, vaikus auginančias motinas, pensininkus, bet ir 
ūkininkus. Problemos žemės ūkyje gilėja – sprendimų nėra, todėl rugsėjo 28 d. Lietuvos so-
cialdemokratų partijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto nariai susirinko aptarti skau-
džiausių šiandienos aktualijų ir ieškoti problemų sprendimo būdų. Komiteto pirmininkas, 
Seimo narys, agrarinių mokslų daktaras Jonas Jagminas dalijasi ūkininkų rūpesčiais.

Ūkininko R. Majero (pirmas iš dešinės) sodyboje: parlamentaras J.Jagminas, Kauno raj. savivaldybės 
tarybos sekretorius A.Norkus ir Kauno raj. savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjo 
pavaduotojas V.Šniauka.
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Vainius Šarmavičius,
LSDJS narys

Lietuvos socialdemokrati-
nio jaunimo sąjunga (LSDJS) 
– viena didžiausių jaunimo or-
ganizacijų Lietuvoje, vienijanti 
daugiau kaip 3500 jaunų žmo-
nių nuo 14 iki 35 metų iš visos 
Lietuvos. 

LSDJS nariai – pilietiškai są-
moningi, politiškai aktyvūs jau-
ni žmonės. Tai – akademinis, 
dirbantis jaunimas, studentų sa-
vivaldos institucijų lyderiai bei 
jaunimo profsąjungų vadovai. 

2009-ieji metai Lietuvos 
social demokratinio jaunimo są-
jungai ypatingi. Šiemet LSDJS 
švenčia 20-ąsias organizacijos 
atkūrimo metines. Šia proga ke-
tinama surengti nemažai tarptau-
tinių konferencijų, seminarų bei 

iškilmingų minėjimų. 
LSDJS veikla organi-
zuojama per 60 skyrių, 
veikiančių visose Lie-
tuvos savivaldybėse.

Vieni aktyviausių 
jaunųjų Lietuvos soci-
aldemokratų susibūrė 
Šilalėje ir jos apylin-
kėse. Mūsų skyrius 
vienija 150 narių, vi-
suomeniškai mąstančių 
jaunų žmonių iš viso 
Šilalės rajono. Skyriui 
šiuo metu vadovauja 
neseniai iš Lino Juo-
deikio atsakingą sky-
riaus pirmininko postą 
perėmusi, entuziazmu 
trykštanti mergina – 
Ingrida Auškalnytė.

Šilališkiai puikiai 
atsimena jaunųjų so-
cialdemokratų rengtas 
riedlentininkų bei rie-

dutininkų kovas, krepšinio bei 
futbolo varžybas, koncertus bei 
akcijas, kurių metu jaunuoliai 
budina Šilališkių bendruomeniš-
kumo jausmą, stengiasi atkreipti 
žmonių dėmesį į mums visiems 
aktualias nūdienos problemas ar 
tiesiog dalinasi dėmesiu bei šilu-
ma su Šilalės miesto gyventojais. 
Puikus pavyzdys – akcija „Sušilk 
su LSDJS“, kurios metu jauni-
mas kvietė praeivius stabtelti ir 
išgerti kartu šiltos arbatos, pa-
skanauti obuolių pyrago bei tie-
siog pabendrauti. Apie viską. 

Esame įgyvendinę daugybę 
iniciatyvų ir akcijų. Pamenate 
akciją “Rinkis prekę lietuvišką”, 
kuria buvo siekiama didinti lie-
tuviškų prekių paklausą? Vykdė-
me projektą „Parama dirbančiam 
jaunimui”, kurio tikslas – adap-

tacija darbo rinkoje bei teisinės 
konsultacijos. Rengėme „Geru-
mo dieną” – rinkome labdarą ir 
teikėme pagalbą socialiai rem-
tiniems žmonėms. Žygiavome 
„Meilės eisenoje” – taip skati-
nome solidarumą ir toleranciją 
bei skleidėme informaciją apie 
AIDS. Vykdėme projektą „Aka-
deminio jaunimo ir absolventų 
darbo politikos įtakojimas Lietu-
voje”. Juo siekėme sukurti geres-
nes sąlygas akademiniam jauni-
mui ir absolventams integruotis į 
darbo rinką. Kiti vykdyti projek-
tai: „Ekologinės problemos Lie-
tuvoje ir pasaulyje” – ekologinių 
problemų aktualumo iškėlimas, 
„Lyderių mokykla” – jaunųjų ly-
derių pilietiškumo bei politinės 
iniciatyvos skatinimas, „Jaunimo 
politika ir ES patirtis” – supa-
žindinimas su Lietuvos aukštojo 
mokslo įstatymu bei padėtimi, 
studentų užimtumo, įdarbinimo, 
studijų kokybės, kreditavimo bei 
socialinėmis problemomis.

LSDJS pirmoji Šilalėje paska-
tino jaunimą organizuotai spręsti 
jaunimo klausimus. LSDJS ini-
ciatyva Šilalėje buvo įkurta jau-
nimo organizacijų sąjunga „Aps-
kritas stalas“, jaunimo reikalų 
taryba, kuri, dirbdama išvien su 
rajono savivaldybe, sprendžia 
daugelį su jaunimu susijusių 
klausimų.

LSDJS Šilalės skyriaus jau-
nimas ir toliau ketina panaudoti 
savo jaunatvišką idealizmą bei 
entuziazmą rengiant jaunimui 
bei visai visuomenei naudingas 
iniciatyvas, kviečiant jaunimą 
būti pilietiškiems, aktyviems, 
dalyvauti sprendžiant savo pro-
blemas bei kuriant tokį pasaulį, 
kuriame būtų gera visiems. 

Rima Pielikytė,
LSDJS narė

Šiandien vis dažniau ir garsiau 
girdime visuomenės raginimą at-
sigręžti į socialdemokratines ver-
tybes, į paprastą žmogų. Lietuvos 
socialdemokratų partija yra di-
džiausia politinė organizacija Lie-
tuvoje. Tai tik įrodo, kad laisvė, 
lygybė ir socialinis teisingumas  – 
artimos vertybės tautiečiams. To-
dėl svarbu nuolatos didinti partie-
čių būrį ir kviesti įsijungti jaunus 
žmones.

Be jaunimo – partija be ateities. 
Lietuvos socialdemokratinio jau-
nimo sąjunga (LSDJS), skleisda-
ma kairiąsias idėjas tarp jaunimo 
– tvirtas partijas ramstis. Jaunieji 
socdemai ne tik vyresniųjų bi-
čiulių pagalbininkai, bet ir lygia-
verčiai partneriai konkuruojant 
rinkiminėje kovoje. Tai vienus 
skatina pasivyti ir pralenkti paty-
rusius, kitus – semtis novatoriškų 

idėjų. LSDJS – socialdemokratijos 
mokykla. Jauni žmonės, aktyviai 
veikdami jaunimo sąjungoje, na-
tūraliai tampa ir Lietuvos social-
demokratų partijos nariais.  Todėl 
niekas neabejoja, kad Lietuvos so-
cialdemokratinio jaunimo sąjunga 
tai tramplinas į didžiąją politiką.

Socialdemokratų partija gali 
didžiuotis jaunaisiais politikais, 
išaugusiais LSDJS, kurie užtik-
rintai eina link tikslo, su neblės-
tančiu entuziazmu ir jaunatvišku 
maksimalizmu kovoja už social-
demokratinius principus. Būtent 
dėl šios priežasties kiekvieno 
partiečio misija turėtų būti: paso-
dinti medį, pastatyti namą, už-
auginti vaiką ir pasirūpinti, kad 
jis įstotų į socialdemokratinio 
jaunimo sąjungą. Kuo daugiau 
narių jaunimo organizacijoje, tuo 
daugiau jų ateis į partiją.

Pirmiausia, LSDJS – tai kairių-
jų pažiūrų jaunų žmonių tinklas 
visoje Lietuvoje. Būdama atvira 

ir draugiška jaunimo organizacija, 
kiekvienam savo nariui suteikia 
galimybes susirasti draugų iš vi-
sos Lietuvos, turiningai leisti lais-
valaikį ir kopti politinės karjeros 
laiptais. LSDJS yra tarptautinių 
organizacijų narė, todėl jaunimo 
sąjungos nariai gali keliauti po 
Europos šalis, susipažinti su kitų 
šalių kultūra, pasisemti tarptauti-
nės patirties žinių. Entuziastingų, 
drąsių ir novatoriškai mąstančių 
jaunųjų socdemų yra beveik kiek-
vienoje savivaldybėje, todėl ši or-
ganizacija – stipri jėga.

Šiemet sukanka 20 metų, kai 
atkurta Lietuvos socialdemokra-
tinio jaunimo sąjunga. Siekdami 
palaikyti dar glaudesnius ryšius 
su LSDP, kviečiame prie mūsų 
prisijungti visų partiečių vaikus, 
anūkus, dukterėčias ir sūnėnus. 
Kiekvieno bičiulio socialdemo-
krato garbės reikalas pasirūpinti, 
kad jo atžalos taptų LSDJS na-
riais.

Lietuvos socialdemokratų par-
tijos Tarybos posėdyje buvo pa-
sirašyta LSDP ir Lietuvos social-
demokratinio jaunimo sąjungos 
(LSDJS) sutartis. Partijos pir-
mininkas Algirdas Butkevičius 
pasidžiaugė aktyvėjančiu ben-
dradarbiavimu su jaunimo orga-
nizacija. Socialdemokratinio jau-
nimo sąjungos lyderis Andrius 
Mikšta žadėjo, jog jaunimas pa-
teisins pasitikėjimą.

Sutartyje teigiama, jog Lie-
tuvos politiniame, ekonominia-
me, socialiniame ir kultūrinia-

me gyvenime atsiveria naujos 
galimybės bei formuojasi nauji 
gyvenimo iššūkiai, todėl LSDJS 
ir LSDP nariai ryžtingai juos su-
tinka ir pažada siekti, kad kiek-
vienas Lietuvos žmogus pajustų 
socialdemokratinės ideologijos 
reikšmingumą, kad nuolat augtų 
pasitikėjimas socialdemokratine 
ideologija.

Susitarta keistis informacija ir 
bendradarbiauti, derinti bendras 
pozicijas abiems organizacijoms 
aktualiais socialiniais, ekonomi-
niais ir politiniais klausimais.

Aktyvus jaunimas Šilalėje buriasi, 
kad padėtų kitiems

GARBĖS REIKALAS

Nuo šiol LSDP ir LSDJS ryšys 
bus glaudesnis

KILNI KRIZĖS PAŽABOJIMO MISIJA.
AR VISOS PRIEMONĖS 

PATEISINAMOS?

kad atėjus į valdžią koalicinei Vy-
riausybei, biudžeto pajamų surin-
kimas smuko apie 30 procentų. 
Prezidentė D. Grybauskaitė teigia 
pritarianti ne visam Vyriausy-
bės parengtam socialinių išmokų 
mažinimo ir „Sodros” įmokos 
didinimo paketui, pridurdama, 
kad papildomi mokesčiai skatins 
šešėlinę ekonomiką. Paklausta, 
ką mano apie ketinimus mažinti 
pensijas, šalies vadovė teigia, kad 
tai neišvengiama ir sako, kad 2,5 
mlrd. litų „Sodros” trūkumą ga-
lima dengti iš „Sodros” rezervo 
arba mažinant socialines išmo-
kas.

Vyriausybė jau patvirtino siūly-
mų paketą nuo 5 iki 20 proc. ma-
žinti valstybines pensijas, rentas, 
socialines išmokas, perskaičiuo-
ti socialinio draudimo pensijas, 
motinystės pašalpas, mažinti iš-
mokas dirbantiems pensijų gavė-
jams, pertvarkyti išmokų vaikams 
sistemą bei didinti 2 procentiniais 
punktais socialinio draudimo 
įmokų tarifą.

Jeigu Seimui bus pateiktas 
toks pataisų paketas, koks siūlo-
mas dabar, turėtų būti keliamas 
atsakomybės priesaikai ir apkal-
tos proceso galimybės klausimas 
tiems Seimo nariams, ministrams, 
kurie balsuos už tokius siūlymus. 
Pateikusi analogiškus siūlymus, 
Vyriausybė pažeis Konstituciją. 
Konstitucinis Teismas yra išaiš-
kinęs, kad sunkmečiu pensijas 
galima mažinti, bet tik proporcin-
gai, o ne progresiškai, tik laikinai 

ir nustatyti, kaip praradimai bus 
kompensuojami.

Ką siūlo socialdemokratai?

Socialdemokratų „Alternaty-
vioje programoje” parašyta, kad 
„šalys imasi priemonių apsaugo-
ti žmonių socialines garantijas ir 
darbo vietas, gaivinti ekonomiką, 
investuoja į darbo vietų kūrimą, 
infrastruktūrą, mokymą, perkvali-
fi kavimą, lengvina verslo plėtros 
sąlygas, o mokesčių naštą pro-
porcingai perkelia turtingesniems 
gyventojų sluoksniams. Tuo tarpu 
Lietuvos dešinieji karpo socia-
lines garantijas ir įveda naujus 
nepagrįstus mokesčius, apsun-
kinančius smulkaus ir vidutinio 
verslo sąlygas bei paprastų žmo-
nių gyvenimą. Tokie veiksmai ne 
skatina ekonomiką, o, priešingai, 
stabdo ją.”

Vyriausybės programoje de  kla-
ruojama: „Vyriausybė akivaizdžiai 
supranta, kad nepavykus įgyvendinti 
krizės įveikimo plano ir, galbūt, 
papildomų tokio plano priemonių, 
kurių prireiktų sunkėjant ekonomi-
nei ir fi nansinei šalies situacijai, 
Lietuvą ištiktų gili fi nansų sistemos 
krizė, ir ji ypač skaudžiai smogtų 
mažai uždirbantiems asmenims, 
pensininkams ir bedarbiams. 
Vyriausybė dės visas pastangas, 
kad to neįvyktų.”

Deja, bet po metų vis dar nesi-
mato tų Vyriausybės pastangų, 
mat ši Vyriausybė, tiek kėlusi 
mokesčius, jau nebeturi jėgų dar 
ką nors kelti.

Atkelta iš 10 p.
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LSDP Informacinio centro vadovas Andrius Šedžius – 8 698 42162.  “Socialdemokratų balsas”. Redaktorė Evelina Butkutė – (8-5) 239 6327.

Socialdemokratai varžėsi sporto 
žaidynėse Maskvoje

Spalio 2-4 dienomis Rusijos sos-
tinėje – Maskvoje – įvyko pirmo-
sios Europos valstybių parlamentų 
narių žaidynės, kuriose dalyvavo ir 
mūsų Parlamento atstovai. Sportiš-
kumu ir išmintingumu pasižymėjo 
mūsų socialdemokratai.

Seimo narių iš Lietuvos ko-
manda bendroje įskaitoje užėmė II 
vietą, nusileidusi tik nugalėtojais 
tapusiems žaidynių organizatorių 
atstovams. Treti liko Rumunijos 
parlamentarai. 

Lietuvą šachmatų turnyre gar-
sino J.Sabatauskas. Seimo narys 
užėmė trečiąją vietą. Teniso rung-
tynėse pasižymėjo parlamentaras 
J.Olekas.

SPORTO VARŽYBŲ MASKVOJE AKIMIRKOS
Seimo futbolo komanda liko 

ket virta. Iš viso žaidynėse daly-
vavo 12 valstybių parlamentarai. 
Seimo nariai dalyvavo penkiose 
rungtyse: mini futbolo (Seimo ko-
mandos nariai – M. Bastys, D. Bu-
drys, J. Olekas, A. Sacharukas, 
A. Sysas, A. Šedžius, Ž. Šilgalis, 
M. Varaška), teniso (A. Mazuronis, 
J. Olekas), stalo teniso (S. Buce-
vičius ir A. Kazulėnas), šachmatų 
(J. Sabatauskas) ir golfo (V. Ged-
vilas).

Apdovanojimus parsivežę so-
cialdemokratai džiaugėsi ne tik 
sėkme. Juk svarbiausia – galimybė 
pabendrauti su kitų šalių politikais, 
pasidalinti patirtimi, rūpesčiais ir 
džiaugsmais.


