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A.Šedžius. Valdininkams – lengvati-
niai leidimai?

Kai suartina politika…
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Anonsai

Merai apie tiesioginius merų rinkimus.
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Gabrielė Petkevičiūtė

Triukšmingai praėjusiais metais pradėta 
aukštojo mokslo reforma įgauna tragikome-
dijos pobūdį. Kova už „krepšelius“ univer-
sitetus ir kolegijas įsuko į neregėtą konku-
rencijos ratą. Pati konkurencija gal būtų ir 
neblogas dalykas, jei nuo to iš tikrųjų laimėtų 
studijų kokybė. Tačiau viskas vyksta atvirkš-
čiai. Kokybė tik kenčia. Kenčia ir studentai.

Devyniolikmetės išpažintis

Į redakciją kreipėsi devyniolikmetė stu-
dentė Simona (vardas pakeistas). Mergina 
sako, nusprendusi išsakyti savo nuomonę 
apie mokslą aukštojoje mokykloje todėl, kad 
jau metus situacija tik blogėja, tačiau Švieti-
mo ir mokslo ministerija nesiima taisyti pa-
dėties.

“Esu iš Telšių. Man šiek tiek nepasisekė 
su baigiamaisiais egzaminais, todėl įstojau 
į mokamą studijų vietą. Per metus studijos 
kainuoja apie 4000 litų. Už mokslą sumokėti 
tėvai neturėjo iš ko, teko imti paskolą iš ban-
ko. Šiemet mokytis stos metais jaunesnė mano 
sesuo – tad tėvams tai dar vienas galvos skaus-

mas”, – tėvų rūpesčiais gyvena studentė. 

Kaina neatitinka studijų kokybės.

“Po metų supratau, kad aukštojo mokslo 
reforma – tik šnipštas. Apie studijų kokybę 
daugiau kalbama per televiziją, negu rūpina-
masi iš tiesų. Mokslas prieinamas tik turtingų 
tėvų vaikams, o skaudžiausia, kad ne visada 
gali gauti tai, ko tikiesi – trūksta medžiagos, 
dėstytojų išaiškinimo. Susiduriame su objek-
tyvumo problema. Vieni studentai “graužia” 
knygas, o kiti – iš dėstytojų reikalauja gero 
įvertinimo be pastangų. Visi puikiai žino, kad 
studentą reikia saugoti – juk jis atsineša krep-
šelį, taip įvertinimas tampa visiškai neobjek-

tyvus. Dabar kokybė niekam nerūpi”, – mano 
mergina.

Ar mūsų diplomus pripažins Vakarai?

Vilniaus universiteto tarptautinių reikalų 
prorektorius Rimantas Vaitkus žino studentų 
problemas ir nuolat kovoja prieš žalos daran-
čius valdančiųjų priimamus sprendimus. Jo 
nuomone, tik tie, kurie neišmano mokslo rei-
kalų, gali manyti, kad nereguliuojamos rin-
kos dėsnių įsigalėjimas universitetuose taps 
panacėja.

“Rinkos dėsniai aiškūs – gauti kuo didesnį 
pelną mažiausiomis sąnaudomis, bet kokiais 
būdais privilioti studentą su „krepšeliu“ ar 
nuosavais pinigais, ir tuo pačiu mažinti studi-
jų savikainą, t.y. dėstyti mažiau arba tai dary-
ti turint menkesnės kvalifikacijos personalą. 
Pastebėjote? Tai jau vyksta. Keli universite-
tai iškart pasiūlė sutrumpinti bakalauro stu-
dijas: ateikit pas mus, išleisite mažiau. Dalis 
Europos universitetų turi 3 metų bakalauro 
studijas. Bet daugelyje šių šalių moksleiviai 
vidurinėse mokyklose mokomi 13 metų. Ne-
oficialiai kalbantis su JAV švietimo pareigū-

Mėnesio citata. LSDP pirmininkas A.Butkevičius apie atleistą “Lietuvos pašto” 
generalinį direktorių A.Urboną: “Pono Urbono švaistymasis kaltinimais buvusiam “Lietuvos 
pašto” direktoriui prilygsta lietuviškai patarlei – “Kuo pats kvepia, tuo kitą tepa”. Manau, kad 
laikas parodys, kokiu tikslu jis atėjo dirbti į valstybinę įmonę”.

Pinigai – šiandien, diplomai – rytoj?
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Vytenis Povilas Andriukaitis,
Seimo užsienio reikalų komiteto narys,
LSDP pirmininko pavaduotojas

 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė įgaliojo 

premjerą Andrių Kubilių vykti į Prahą, į 
susitikimą su JAV prezidentu Baraku Oba-
ma. Kai šis pranešimas pasirodė balandžio 
1-ąją, pamaniau, kad tai yra melagių dienos 
žiniasklaidos paskelbtas pokštas. Įsitiki-
nęs, kad tai – visai ne pokštas, manau, kad 
toks Prezidentės sprendimas yra, švelniai 
tariant, abejotinas, atsižvelgiant ir į Prezi-
dentės konstitucines pareigas, ir į Lietuvos 
užsienio politikos prioritetų strategiją.

Prahoje turėjo būti svarstomi šalių sau-

gumo, gynybos klausimai, taip pat NATO 
aljanso strategijos klausimai. Juo labiau, 
kad Jungtinių Amerikos valstijų Preziden-
to B.Obamos administracija, skirtingai nei 
ankstesnio prezidento administracija, ieško 
kitų būdų, kaip išdėstyti priešraketinės gy-
nybos sistemas. Tai yra ir Lietuvos narys-
tės NATO strateginių planų perspektyvos 
reikalai. Gynybos klausimai yra išimtinė 
Prezidentės kompetencija. Prezidentė pa-
gal Lietuvos Konstituciją yra vyriausiasis 
ginkluotųjų pajėgų vadas, atsako už valsty-
bės gynybos tarybos darbą, taip pat atsako 
už gynybos strategiją, ir jos dalyvavimas 
NATO aljanso veikloje šiuo požiūriu yra 
nepakeičiamas. Todėl keista, kad Prezi-
dentė D.Grybauskaitė atsisakė vykti į tokį 
svarbų susitikimą.

Negaliu suprasti, kodėl šalies vadovei 
pasirodė kur kas svarbiau nuvykti į kovo 
pabaigoje vykusį Europos Sąjungos (ES) 
Vadovų Tarybos posėdį. Jame paprastai 
aptariami ES vidaus reikalai,Vyriausybės 
kompetencijos klausimai, todėl dažniausiai 
į tokius susitikimus važiuoja premjerai. 
Netgi Suomijos, kurios konstitucinė sanda-
ra yra tokia pat kaip Lietuvos (prezidento ir 
premjero konstitucinės kompetencijos yra 
panašios į mūsų šalies), Prezidentė nevy-
ko, o vyko Premjeras. Kai Seimo Europos 
reikalų komiteto nariai lankėsi prezidentū-

roje ir diskutavo su Prezidente, aš klausiau, 
kodėl Lietuvos Premjeras nevyksta į Euro-
pos Vadovų Tarybą, nes posėdžio darbo-
tvarkėje buvo bene 80 proc. klausimų, už 
kuriuos pagal Lietuvos Konstituciją atsako 
Vyriausybė. Į mano pastebėjimą, deja, ne-
buvo atsižvelgta – Prezidentė pati nuvyko 
į  Tarybą.

Manau, kad padaryta didelė klaida. Pre-
zidentė, būdama tiesiogiai atsakinga už ša-
lies gynybos ir saugumo klausimus, pralei-
do puikią progą dalyvauti tokiame aukšto 
lygio susitikime. Diplomatijoje būna daly-
kų, kuriuos kartais sunku įvertinti, nes mes 
nežinome visų aplinkybių. Visgi toks Pre-
zidentės sprendimas turėtų būti paaiškintas 
šalies gyventojams. Susidaro įspūdis, kad 
D. Grybauskaitei įdomesni tie klausimai, 
kurie pagal Konstituciją priklauso Vyriau-
sybės kompetencijai. Ar mes tebeturime 
darniai funkcionuojančią tarpinstitucinę 
sistemą ir sąveiką? Regiu konstitucinę 
slinktį į priešingą pusę, o pačioje užsienio 
politikoje – vien skandalus ar galvų kapoji-
mą. Štai buvusio užsienio reikalų ministro 
Vygaudo Ušacko atveju buvo apeliuojama 
į Konstituciją, bet kur dabar ta konstitucinė 
nuostata? Kas atsitiko: liga, bėda, nelaimė? 
Kokios priežastys galėjo atleisti Preziden-
tę nuo tiesioginių pareigų vykdymo – nuo 
vizito į Prahą?

Kas atsakingas už        
Lietuvos užsienio politiką?

R.Vaitkus,
VU Tarptautinių reikalų 
prorektorius.
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Juozas Olekas,
Pirmosios Vyriausybės Sveikatos 
apsaugos ministras

Po svaiginančio 1990 m. Kovo 
11-osios Nepriklausomybės atsta-
tymo akto priėmimo praėjo net 
visas mėnuo, kol buvo galutinai 
suformuota ir balandžio 11-ąją 
prisiekė pirmoji atkurtos nepri-
klausomos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, turėjusi praktiškai 
įgyvendinti nepriklausomos vals-
tybės galimybes. Vyriausybę suda-
rė Ministrė Pirmininkė Kazimira 
Prunskienė, du Vicepremjerai: Al-
girdas Mykolas Brazauskas ir Ro-
mualdas Ozolas bei septyniolika 
ministrų. Nors mūsų profesinė ir 
gyvenimiška patirtis labai skyrėsi, 
tačiau mes labai aiškiai ir tiksliai 
suvokėme savo misiją – apginti ir 
realiai įtvirtinti Aukščiausiosios 
Tarybos paskelbtą Lietuvos nepri-
klausomybę. Mes tai darėme su di-
džiuliu užsidegimu ir atsakomybe, 
jausdami vienas kito palaikymą.

Pirmoji Vyriausybė pradėjo 
darbą šalyje, kurios sienas, energe-
tiką, transportą ir komunikacijas, 

finansus, bankininkystę, stambiąją 
pramonę, netgi aprūpinimą vais-
tais kontroliavo Sovietų Sąjunga. 
Kasdiene savo veikla nuosekliai 
perėmėme į savo rankas šalies ūkį, 
kūrėme ir stiprinome savarankiš-
kai valstybei būtinas institucijas, 
plėtėme Lietuvos savarankiškumo 
ribas, stiprinome atkurtos valsty-
bės ūkines ir politines galias, ėmė-
mės į rinkos ekonomiką ir pilietinę 
visuomenę nukreiptų reformų, plė-
tojome santykius su Rytų ir Vakarų 
valstybėmis. Mums teko grumtis 
su Sovietų Sąjungos ekonomine 
blokada ir veržtis iš politinės Lie-
tuvos izoliacijos. Mes projektavo-
me esminę visuomenės gyvenimo 
pertvarką, kūrėme modernios vi-
suomenės viziją.

Pirmajame Ministrų kabinete kū-
rėme kolegialaus valstybinio darbo 
tradiciją, grindžiamą kiekvieno Vy-
riausybės nario savarankiškumu 
bei asmenine atsakomybe ir įsipa-
reigojimu bendriems valstybės rei-
kalams. Būta sumanymų ir darbų, 
svarbių visai tolesnei Lietuvos vi-
suomenės ir valstybės raidai.

Prabėgo jau dvidešimtmetis 

nuo kupinų įtempto pirmosios 
Vyriausybės darbo mėnesių. Ga-
lima surasti labai įvairių šios Vy-
riausybės darbo vertinimų, tačiau 
visi sutinka, jog būtent ji dėjo 
praktinius nepriklausomos valsty-
bės atkūrimo pamatus, sumaniai 
įveikdama kasdienes kliūtis. Kas 
žino, kaip būtų susiklostęs šalies 
gyvenimas, jei būtų buvusi gali-
mybė šiai Vyriausybei įgyvendin-
ti jos pradėtus darbus socialinėje 
ir ekonominėje srityse. Tik daliai 
pirmojo Ministrų kabineto narių 
dar kurį laiką buvo ar yra galimy-
bė pratęsti tarnystę Lietuvai, da-
lyvaujant politinėje veikloje. Kiti 
sugrįžo prie savo profesinės veik-
los, vyresnieji išėjo į užtarnautą 
poilsį. Du vyriausieji: R.Sikorskis 
ir K.Birulis jau iškeliavę Anapi-
lin.Visi likusieji, būdami skirtin-
gų įsitikinimų bei partijų nariai, 
palaikydami anų dienų santarvės 
dvasią, kas mėnesį susirenkame 
Pirmosios Vyriausybės klube, da-
bartinėje Užsienio reikalų minis-
terijoje, kur 1990-1991 m. dirbo 
pirmoji atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Gediminas Kirkilas,
LSDP pirmininko pavaduotojas

Jei kai kas dar Lietuvoje galvoja, 
jog Seimas kasdien sprendžia pa-
čius aktualiausius žmonėms klau-
simus – klysta. Tokių, tiesa, grei-
čiausiai nedaug, sprendžiant pagal 
parlamento reitingą, o ir pastarieji, 
matyt, tiesiog ištikimi konservato-

rių rėmėjai, kurie nekritiškai tiki, 
jog jų partija viską daro teisingai 
ir tik teisingai. Lig šiol, deja, ne-
pateikta jokia nedarbo mažinimo 
programa, nesugeba A.Kubiliaus 
Vyriausybė atsakyti net į Seimo 
narių paklausimus, o ir iš pateiktos 
Seimui Vyriausybės sesijos darbų 
programos – didžioji dalis ne pro-
jektai, o tik pavadinimai. 

Tai ką gi mes svarstome?

Daugiausia pataisų pataisėles, 
smulkius, mažai mūsų gyvenimą 
į gerą keisiančius įstatymus, gin-
čijamės dėl to, ar su diržu, ar ne 
tėvai turi auklėti vaikus ir pan. Ta-
čiau tai dar ne viskas – viename iš 
priešvelykinių posėdžių konserva-
torių frakcijos seniūnas J.Razma 
pateikė “labai svarbią” Seimo 
statuto pataisą dėl Ministro Pirmi-
ninko dalyvavimo Seimo komitetų 
posėdžiuose, kuri, aišku, sukė-
lė daug aistrų ir kuriai užgaišom 
kelias valandas popietinio Seimo 
posėdžio. Kaip žinia, iki šiol nei 

Ministras Pirmininkas, nei Seimo 
Pirmininkas nėra komitetų nariai 
ir tai – visiškai pagrįsta, sufor-
muota ilgametės mūsų praktikos. 
Iš savo asmeninės praktikos galiu 
patvirtinti, kad Premjeras tikrai 
neturi galimybių dalyvauti Seimo 
komitetų posėdžiuose, nes privalo 
vadovauti Vyriausybei kasdien ir 
konkrečiai.

Vien formalių 
posėdžių, kuriems 
gali vadovauti tik 
premjeras kas sa-
vaitę yra keturi ar 
penki: Vyriausybės pasitarimas, 
Vyriausybės posėdis, Strategi-
nio komiteto posėdis ir t.t. Be to, 
Premjeras vadovauja keliolikai 
tarpžinybinių komisijų ir komite-
tų, priima įvairiausius pareigūnus, 
tarp jų užsienio, privalo susitikinėti 
su socialiniais partneriais ir spręs-
ti realias kasdienes problemas. 
Premjeras privalo kontroliuoti 
ministerijų, Vyriausybei pavaldžių 
institucijų veiklą. Jau minėjau, 
kad ši Vyriausybė nesugeba net at-

sakyti į Seimo narių paklausimus 
(iki šiol atsakyta tik dešimtadalis), 
nekalbant jau apie įstatymų pro-
jektus. Kodėl? Iš dalies todėl, kad 
A.Kubilius nevadovauja Vyriau-
sybei, nes neturi tam laiko, nuolat 
sėdi Seimo posėdžiuose, o dabar 
dar, pagal J.Razmos pataisą, daly-
vaus ir Seimo komiteto posėdžiuo-

se... Ką jau kalbėti 
apie jo susitikimus 
su žmonėmis, ypač 
bedarbiais, nete-
kusiais paramos, 
sužlugdytais “nak-

tinės” mokesčių reformos smul-
kiaisiais verslininkais ir pan.

Daugumos konservatoriai 
nebeturi

Kodėl valdantieji griebiasi šiau-
do? Šiuo metu daugumos jie jau ne-
turi, tai rodo balsavimai dėl įvairių 
sprendimų, o ypač balsavimas dėl 
J.Liesio skyrimo į Seimo Pirminin-
ko pavaduotojus. Todėl valdantieji 
stengiasi kokiu nors būdu papildyti 

ir Seimo komitetus. A.Kubilius, jei 
minėta pataisa bus priimta, grei-
čiausiai komitetų posėdžiuose rea-
liai ir nedalyvaus arba dalyvaus tik 
balsavimuose, o dažniausiai jį kas 
nors iš konservatorių pavaduos.

Kad jau nėra daugumos, pa-
tvirtino ir Prezidentės patarėja, 
raginusi pradėti veikti mažumos 
sąlygomis, t.y. tartis su kitomis 
frakcijomis, opozicija. Tai reikštų, 
jog įstatymų projektai turi būti de-
rinami plačiai, ne tik pagal konser-
vatorių mąstymą ir supratimą, ką 
šiuo metu reikėtų daryti.

Tačiau konservatoriai ir jų sa-
telitai liberalai įvairiausiais bū-
dais, net ir papirkinėdami atskirus 
Seimo narius,  bando išsaugoti 
valdžią. Todėl ir griebiasi šiaudo 
– keičia Seimo statutą dėl Minis-
tro Pirmininko dalyvavimo Seimo 
komitetuose. Seimas gaišta laiką, 
keliamos aistros, o Lietuvos žmo-
nių problemos nesprendžiamos, 
nes konservatoriams svarbiausia 
– valdžia. Bet kokia kaina ir bet 
kokiais būdais. 

Pirmoji nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė

Pirmoji Vyriausybė po priesaikos. 1990 m. balandžio 11 d.      

Griebėsi šiaudo

nais, buvome įspėti, kad Lietuvos 
aukštojo mokslo bakalauro diplo-
mai, jei studijos truktų tik 3 metus, 
gali būti nepripažinti JAV”, – pasa-
koja R.Vaitkus.

Anot prorektoriaus, vyksta ir ki-
tokie žaidimai, pvz., neakivaizdinės 
studijos per 1,5 metų.

“Formaliai dalykų apimtis to-
kia pati, kaip ir dieninėse studijo-
se. Tačiau realiai studentai gauna 
net 3-4 kartus mažiau paskaitų ar 
pratybų negu jų draugai, dieninio 
skyriaus studentai. Sąlygas tam 
sudaro ministerijos patvirtinti rei-
kalavimai. Ar lygiavertis aukštojo 
mokslo diplomas, išduotas baigus 
dienines ir neakivaizdines studi-
jas? Kai kurios aukštosios moky-
klos net neslepia, visa tai daroma, 
kad studentai ateitų pas juos, o ne 
pas konkurentus, kur reikės mo-
kytis pusmečiu ilgiau... Tuo pačiu 
studentams kainuos daugiau. O 
kokybė? Kam rūpi ta studijų ko-
kybė, jei studentas atneša pinigus 
– juk vergaujame pinigui, tiesa?”, 
– retoriškai klausia R.Vaitkus.

Lietuva – pasaulyje

Vienas JAV profesorius, da-
bar gyvenantis Lietuvoje, yra tie-
siog pašiurpęs nuo tokios tvarkos. 
Vilniuje vykusioje tarptautinėje 
aukštojo mokslo konferencijoje jis 
garsiai samprotavo, kad kai kurie 
Lietuvos universitetai apskritai 
negali vadintis aukštosiomis mo-
kyklomis. VU Tarptautinių reikalų 
prorektorius prisipažįsta, kad to 
klausytis buvo gėda.

“Tik nedaugelis universitetų yra 
nustatę minimalius įstojimo kri-
terijus, nors patys iš dalies nuo to 
nukenčia: dalis „krepšelius“ turin-
čių būsimųjų studentų neperžengia 
minimalios kartelės. Jie nueina ki-
tur, kur tokie reikalavimai netaiko-
mi. Vieninteliai, kas gali džiaugtis 

dėl laukinės rinkos įsigalėjimo 
aukštajame moksle – tai reklamos 
agentūros. Štai ir sukasi reklamos 
filmukas, kviečiantis studijuoti 
„prestižinėje“ mokykloje. Kai kas 
susižavi. Tačiau vėliau studentai 
nusivilia. Aistras pakaitina visokie 
reitingai – tai irgi svarbus rinkos 
elementas. Ypač tarptautiniai. Pa-
vyzdžiui, britų agentūra QS Vil-
niaus universitetui – vieninteliam 
iš Lietuvos – tarp 17 tūkst. pasaulio 
universitetų skyrė 501-600 vietą. 
Lietuvos politikai mano, kad tai 
mažai, kad turėtume būti geriausių-
jų šimtuke. Tačiau čia pat pamirš-
ta, kad pagal finansavimą Vilniaus 
universitetas nuo savo „reitingo“ 
kaimynų skiriasi kelis kartus, o nuo 
pasaulio lyderių – dešimtimis”, – 
sako pašnekovas.

Ar yra kokia išeitis iš šios 
padėties?

“Išeitis yra, tik ji nesiremia 
ministerijos išsvajotu „komisarų“ 
– naujųjų Tarybų narių – pasiun-
timu aukštosioms mokykloms 
valdyti. Jau seniai kitose šalyse 
taikomas sutarčių su aukštosiomis 
mokyklomis principas, kad aukš-
toji mokykla iš tikrųjų galėtų su-
sitelkti studijų kokybės gerinimui 
ir nesivaikytų pinigų. Taikomas 
valstybės užsakymo principas, ku-
ris dabartiniams Lietuvos aukštojo 
mokslo politikams yra nesupranta-
mas. Pagaliau, aukštosios moky-
klos yra žymiai mažiau varžomos 
visokiausių instrukcijų ir griežtų 
taisyklių, turi daugiau laisvės, bet 
kartu ir atsakomybės. Ir dar – ne-
investavę į mokyklas, nepratur-
tinę jų bibliotekų ir laboratorijų, 
mokėdami elgetiškus atlyginimus 
dėstytojams vargu ar pasieksime 
išsvajotojo tikslo – kad bent viena 
Lietuvos aukštoji mokykla patektų 
į geriausiųjų pasaulio universitetų 
šimtuką”, – mano R.Vaitkus.

Pinigai – šiandien, diplomai – rytoj?
Atkelta iš 1 p.

Ši Vyriausybė nesuge-
ba net atsakyti į Seimo 
narių paklausimus.
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Greitai bus 12 metų, kai bran-
dinama tiesioginių mero rinkimų 
idėja. Tiesioginiai mero rinkimai  
kiekvieno miesto, rajono gyven-
tojams suteiktų galimybę savo 
krašto vadovą išsirinkti patiems. 
Šie rinkimai taip pat įtvirtintų di-
desnę mero politinę atsakomybę 
savo rajono žmonėms, o asme-
ninė atsakomybė užtikrintų ope-

ratyvesnį problemų sprendimą. 
Tiesiogiai išrinkus merą jis taptų 
stipria politine figūra, atstovau-
jančia žmonių, o ne tik politinių 
partijų interesams, jis nebūtų po-
litinių nesutarimų, rietenų įkaitu. 
Nepasitikėjimas meru negalėtų 
būti pareikštas dėl politinių mo-
tyvų, jo negalėtų atleisti prieš ter-
miną, o bendruomenė galėtų pa-

reikalauti, kad per rinkimus mero 
duoti pažadai ar įsipareigojimai 
atitiktų Savivaldybės tarybos pri-
imamus sprendimus, taip padidė-
tų mero institucijos autoritetas. 

Savivaldybės taryba turi likti 
aukščiausia savivaldos institu-
cija. Tiesiogiai išrinktas meras 
būtų atstovaujamoji Savivaldybės 
institucija – Savivaldybės tary-

bos narys, tarybos pirmininkas ir 
Savivaldybės vadovas. Jis organi-
zuotų Savivaldybės tarybos dar-
bą, pasirašytų sprendimus, galėtų 
spręsti dalį tarybos kompetencijai 
priskirtų klausimų.  

Parengė Izolina Turauskienė, 
Tauragės mero atstovė spaudai

Šiuo metu piliečiai neturi ga-
limybės tiesiogiai rinkti Lietuvos 
savivaldybių vadovų, tačiau deba-
tai šiuo klausimu vyksta jau gerą 
dešimtmetį. Ar mums reikia tiesio-
ginių merų rinkimų? Sociologinių 
apklausų rezultatai akivaizdžiai 
sako – „taip“. Už tiesioginius merų 
rinkimus pasisako ir Lietuvos sa-
vivaldybių asociacija. Net prieš 
aštuonerius metus LSA suvažiavi-
mas pasiūlė užtikrinti savivaldybių 
veiklos stabilumą ir efektyvumą 
tiesioginiais merų rinkimais. Po 
ilgų debatų praėjusios kadencijos 
Seimas pirmu balsavimu  pritarė 

tam reikalingoms Konstitucijos 
pataisoms.

Deja, šiuo metu yra svarstomos 
jau dvi alternatyvos – 1) tiesiogiai 
renkamas meras, kaip atstovauja-
moji institucija, tarybos narys ir 
tarybos pirmininkas,  arba 2) tie-
siogiai renkamas meras, ne tary-
bos narys, o  vykdomoji instituci-
ja, kaip dabartinis administracijos 
direktorius.

Pritarus pirmam variantui, ga-
lima antrą kartą balsuoti už Kons-
titucijos pataisas ir rengtis tiesio-
giniams merų rinkimams 2011 
metais. Antrasis variantas reikštų 
žingsnį atgal į 1990-1995 metus, 
kuomet panašus modelis jau veikė, 
įtvirtindamas dvivaldystę ir chaosą 
savivaldoje. Tuomet meras buvo 
skiriamas. „Dviejų galvų“ mode-
lis, merui priskiriant vykdomąsias 
funkcijas, jau yra išbandytas ir ne-
pasiteisino, todėl reiktų pasimoky-
ti iš savo klaidų, o ne kartoti jas iš 
naujo. LSA nuosekliai laikosi nuo-
monės, jog meras būtų renkamas 

tiesiogiai kaip savivaldybės ats-
tovaujamosios institucijos dalis ir 
jos pirmininkas. Tokiu būdu būtų 
tobulinamas dabartinis savivaldos 
modelis iš esmės jo nekeičiant; re-
formos pareikalautų mažiausiai są-
naudų. Didesnė tikimybė, jog me-
ras nebus opozicija tarybai: nebus 
trukdžių konstruktyviam darbui 
tarp tarybos ir mero, savivaldybės 
taryba liks aukščiausia savivaldos 
valdžios institucija. Įtvirtinant šias 
nuostatas, reikėtų praplėsti tiesio-
giai renkamo mero įgaliojimus, 
kurie suteiktų  jam teisę priimti 
sprendimus ir prisiimti atsakomy-
bę už juos. Man džiugu, jog tiesio-
giniai merų rinkimai, užtikrinantys 
galimybę šalies gyventojams akty-
viai dalyvauti sprendžiant vietos 
savivaldos problemas, yra vienas 
svarbiausių ir Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės prioritetų.

Parengė Irma Kieliūtė,  
LSDP Druskininkų skyriaus 

atstovė spaudai

AKTUALU

Algirdas Butkevičius,
LSDP pirmininkas,
Seimo LSDP frakcijos seniūnas

Akivaizdu, kad Lietuvos žmonės 
nuoširdžiai remia tiesioginius merų 
rinkimus. Suprantama ir kodėl. Ne-
labai bepasitikintys partijomis, bet, 
ačiū Dievui, dar tikintys, kad  Lie-
tuvoje yra žmonių, galinčių nuošir-
džiai dirbti ir spręsti problemas, o 
ne tik politikuoti. Žmonės pavargo 
nuo kolektyvinės atsakomybės, kuri 
dažnai reiškia ir galimybę išveng-
ti kaltės bei nuobaudų. Kas galėtų 
ginčytis, kad asmeninė atsakomybė 
yra aiškesnė, nei kolektyvinė? 

Tačiau demokratinė savivaldos 
sistema paremta kaip tik kolekty-
viniais Tarybos sprendimais.  Kaip 
sako tiesioginių merų rinkimų 
oponentai, konfliktas lyg ir užpro-
gramuotas, net geriausi tiesiogiai 
išrinkto mero sprendimai gali būti 
blokuojami priešiškai nusiteikusios 
Tarybos. Štai kodėl, einant į tiesio-
ginius merų rinkimus, būtina labai 
kruopščiai aptarti, koks modelis 
padės geriausiai išvengti galimų 
nesutarimų, kokia tvarka atvers 
galimybes efektyviam ir merų, ir 
tarybų darbui.

Senos pamokos naujiems 
laikams

Mes, socialdemokratai, ryžtingai 
pritardami tiesioginiams merų rin-
kimams, daug dėmesio ir energijos 
skyrėme tam, kad tiesiogiai piliečių 
renkamas meras būtų ir miesto Ta-
rybos narys, kad liktų kuo platesnės 
galimybės jo bendradarbiavimui su 
Tarybos nariais. Džiaugiamės, kad 
tai pavyko įtvirtinti Seime įvyku-
siame kovo 23 d. balsavime. Būtina 
aiškiai pasiskirstyti pareigomis ir 
atsakomybe. Juolab, kad mūsų sa-
vivaldos vystymosi istorijoje tokių 
pavyzdžių jau turime, kai 1990-
1995 metais turėjome ir tarybos 

pirmininkus, ir merus. Tą patirtį 
būtina gerai išanalizuoti, jos pamo-
kas išmokti ir pritaikyti naujiems 
šio laikmečio keliamiems reikala-
vimams. 

Tiesioginiai merų rinkimai – tik-
ras išbandymas partijoms, neturin-
čioms stiprių, nepraradusių žmonių 
pasitikėjimo asmenybių, nelabai pa-
tinka jie ir tiems partiečiams, kurie 
įpratę į valdžią „atvažiuoti“ sąrašo 
traukinuku, pasislėpę už populia-
resniųjų pečių. Kaip tik asmeninės 
atsakomybės iškėlimas, manau, ir 
yra pati stipriausioji ir naudingiau-
sioji tokių rinkimų pusė. O ir patys 
rinkėjai negalės sakyti balsuojantys 
už „katę maiše“. Kokį miesto šei-
mininką išsirinks – tokį ir turės.

Kodėl taip sunkiai einame 
pirmyn?

Ir vis dėlto, tiesioginių merų rin-
kimų link einame gana vangiai. Ko-
dėl taip neskubama įtvirtinti to, ko 
tikisi Lietuvos žmonės, dėl ko aiš-
kiai pasisako ir Lietuvos Prezidentė? 
Žinoma, pats Konstitucijos keitimas 
įtvirtinant tiesioginius merų rinki-
mus Lietuvoje nėra greitas darbas. 
Tai sudėtinga procedūra, tačiau rei-
kia pripažinti, kad yra ir kitų priežas-
čių, dėl ko akivaizdžiai visi sprendi-
mai vilkinami. Viena jų – jau mano 
minėta natūrali naujų išbandymų ir 
akistatos su rinkėjais baimė, kita – tai 
paslėptas, gal net pačių konservato-
rių sunkiai pripažįstamas nenoras to-
kiu sprendimu suaktyvinti Lietuvos 
rinkėjus ateinančiuose savivaldos 
rinkimuose. Tiesa yra tokia, kad kuo 
mažiau žmonių dalyvauja rinkimuo-
se, tuo geresnių rezultatų gali tikėtis 
Lietuvos konservatoriai, turintys gal 
ir ne tokį didelį, bet labai ištikimą 
rinkėjų ratą. Gal čia, kaip sakoma, ir 
pakastas šuo vardu „Didžioji Politi-
ka“? Kas galėtų paneigti? Tik patys 
valdantieji.

Tiesioginiai merų rinkimai. 
Išbandymai politika

Druskininkų meras Ričardas 
Malinauskas:  „Reikėtų pasimokyti iš 
savo klaidų, o ne kartoti jas iš naujo“

Utenos rajono savivaldybės meras 
Alvydas Katinas: „Aš už tai, kad 
savivalda būtų pakelta į aukštesnį lygį“

Per ateinančius savivaldos rin-
kimus numatoma naujovė: rin-
kimuose bus leista dalyvauti ir 
nepartiniams kandidatams, kurie 
galės būti įtraukti ir į partijų  są-
rašus. Kas iš to išeis,  pamatysim. 
Žinant mūsų visuomenės politinę 
brandą, atsakyti, ar tai geras daly-
kas, yra sudėtinga. Šiandien parti-
jos, pasinaudodamos necivilizuo-
tomis tarpusavio kovomis prieš 
rinkimus, tarsi naikina viena kitą ir 
kuria visuomenėje neigiamą savo 
įvaizdį. Todėl nenuostabu, kad par-
tijų reitingai yra žemi. Visuomenei 
nepasitikint partijomis, savivaldos 
rinkimuose gali atsitikti panašiai 
kaip per paskutiniuosius rinkimus 
į Seimą: rinkom tuos, kuriuos ma-
tėme ir girdėjome dainuojant tele-
vizijoje, nekreipdami dėmesio nei 
į politinę kandidato patirtį, nei par-
tiškumą, nei į programą. Tikiuosi, 
kad senosios rimtos partijos ne-
bus nustumtos į užribį. Manau, 
jei savivaldybių Tarybose dirbs ir 
nevyriausybininkai, nepartiniai, 
bendrų sprendimų priėmimas bus 
labai apsunkintas. Kokiu pagrindu 
į savivaldybių Tarybas ne pagal 

partijų sąrašus patekusius žmones 
reikėtų suvienyti? 

Tiesioginiai mero rinkimai su-
kelia bene daugiausia diskusijų. 
Už juos yra pasisakiusios visos di-
džiosios partijos, tarp jų ir social-
demokratų. Bet abejotina, kad iki 
rinkimų bus spėta sutvarkyti visus 
teisinius dalykus, kad merus žmo-
nės galėtų rinkti tiesiogiai. Social-
demokratų partija yra pasisakiusi 
už tai, kad tiesiogiai išrinktas me-
ras būtų atstovaujamoji valdžia. 
Bet  kyla abejonės, ar yra galimybė 
ir šį variantą įgyvendinti per liku-
sį iki rinkimų laiką.  Netikiu, kad 
Seimas per metus suspėtų pakeisti 
Konstituciją, kitus įstatymus, ir tai 
dar padarytų kokybiškai.

Yra kalbama ir apie tai, kad me-
ras turėtų būti vykdomoji valdžia, 
turėti daugiau funkcijų. Bet vėl 
kyla klausimas: kam vykdomosios 
valdžios galvą, administracijos 
direktorių, rinkti tiesiogiai? Tada 
tiesiogiai reikėtų rinkti ir Ministrą 
Pirmininką, ir kitus ministrus. O 
ką reiškia meras – vykdomoji val-
džia? Aukščiausia valdžia vis tiek 
būtų savivaldybės taryba. O jei tie-

siogiai išrinktas meras  atstovauja 
vienai partijai, o tarybos daugumą 
sudaro kitos partijos atstovai, kas 
atsitinka? Tarp mero ir tarybos 
konfliktas neišvengiamas.

Mano, kaip patyrusio savival-
dybininko nuomone, keičiant rin-
kimų sistemą reikia viską gerai 
apsvarstyti, išanalizuoti galimus 
variantus ir tik tada priimti spren-
dimą, kad naujoji sistema veiktų, 
kad savivalda būtų pakelta į aukš-
tesnį lygį, o gyventojai pradėtų ja 
pasitikėti. Jei tai bus pasiekta, aš 
visomis keturiomis „už“.

Parengė Lolita Kaminskienė, 
LSDP Utenos skyriaus atstovė 

spaudai

Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius:  „Tiesiogiai gyventojams 
išrinkus merą, jis taptų stipria politine figūra“
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Auksė Kontrimienė 

LSDP Vilniaus Gedimino gru-
pės pirmininkė Jolanta Morkūnie-
nė suorganizavo bičiuliams šaunią 
ekskursiją į Ignalinos kraštą. Pir-
miausia Vilniaus socialdemokra-
tai apsilankė Ignalinos atominėje 
elektrinėje. Gigantiškame elektros 
gamybos fabrike lankytojus pasiti-
ko griežta apsauga ir daugybė tai-
syklių: fotografuoti, filmuoti drau-
džiama. Saugojimo kamerose teko 
palikti ir visus asmeninius daiktus. 
Apsirengę net dviem apsauginiais 
kostiumais, šalmais, specialiais 
batais Vilniaus socialdemokratai 
juokavo, kad  su tokia apsauga ir 
konservatoriai nebaisūs. Gaila, 
kad darbuotojai, baimindamiesi 
naujojo direktoriaus ir naujos tvar-
kos, nesutiko įamžinti melžėjas ir 
statybų brigados narius primenan-

čių socialdemokratų.
Vilniečiai pamatė, kaip atrodo 

uždarytas pirmasis reaktoriaus blo-
kas, apžiūrėjo milžiniškas turbinas 
bei generatorius, kurių vienas jau 
parduotas Ukrainai.

„Visai kitaip įsivaizdavau ato-
minę elektrinę, tikėjausi, kad dar-
buotojai ten vaikščios su skafan-
drais, visur bus daugiau mygtukų, 
o dabar ji man priminė milžinišką 
garažą“, – po ekskursijos įspū-
džiais dalinosi J.Morkūnienė. Po-
litikei didelį įspūdį paliko pedan-
tiška tvarka ir akinanti švara, ant 
600 metrų ilgio koridoriaus grindų 
nematyti nė dulkelės.

Daiva Jonikienė neslėpė, kad 
stovint ant uždaryto reaktoriaus 
apėmė keistas jausmas – lyg būtų 
atsidūrusi kosmose.

„Liūdna, kad toks pramonės 
gigantas yra naikinamas, nors dar 

galėjo dirbti ir duoti mūsų šaliai 
naudos“, – sakė socialdemokratė. 
Erazmas Michnevič neslėpė su-
sižavėjimo ekskursijos gide, kuri 
suteikė daug informacijos, tačiau 
išlydėdama prisipažino, jog už 
visų elektrinėje dirbančių žmonių 
šypsenų slepiasi didžiulis liūdesys 
– visas Visagino miestas lieka be 
darbo vietų ir ateities perspekty-
vų.

Vilniaus socialdemokratai labai 
apsidžiaugė sutikę buvusį elektri-
nės direktorių Viktorą Ševaldiną, 
kuris maloniai sutiko kartu nusifo-
tografuoti ir linkėjo Vilniaus poli-
tikams sėkmės.

Autobuse aptarę ekskursijos po 
atominę elektrinę įspūdžius, vėliau 
vilniečiai pasuko į Strigailiškių 
kaimą, kur kavinėje „Romnesa“ 
ekskursantų laukė J.Morkūnienės 
suorganizuotas siurprizas – šako-
čio kepimas židinyje. Vilniečiai 
socialdemokratai dalinosi įspū-
džiais ir klausė trumpam į kavinę 
užsukusio patyrusio politiko Čes-
lovo Juršėno, ar tikrai buvo ne-
išvengiamas Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymas. Prikirtę ša-
kočio, bičiuliai dar aplankė Ginu-
čių malūną bei Ladakalnį. Nors į jį 
teko kopti gerokai pažliugusiu ke-
liu, bet vilniečiai nepraleido pro-
gos aplankyti vienos iš gražiausių 
vietų Lietuvoje, vadinamos Aukš-
taičių Venecija.

Irma Kieliūtė
LSDP Druskininkų atstovė 
spaudai

 
Tam, kad atkreiptų pasaulio 

dėmesį į vis didesnį susirūpinimą 
keliančią klimato kaitą ir paskatin-
tų planetos gyventojus atsakingiau 
vartoti Žemės resursus, kovo 27 d. 
vakarą užgeso šviesos 3482 pasau-
lio miestuose 125 šalyse. Prasidėju-
si Naujojoje Zelandijoje, apskrieju-
si Australiją, Aziją ir dalį Europos, 
Žemės valanda pirmą kartą pa-
žymėta ir Lietuvoje. Vieninteliai 
Druskininkai valandai išjungė visas 
šviesas, druskininkiečių paskatinti, 
prie šios akcijos prisidėjo ir kiti Že-
mės problemoms neabejingi šalies 
miestai: vilniečiai simbolines žva-
kes degė Rotušės aikštėje, klaipė-
diečiai – Atgimimo aikštėje.

Startas išjungti Druskininkų 
šviesas buvo duotas prie M. K. 

Čiurlionio paminklo. Druskininkie-
čiai su Žemės valandos ambasado-
riumi Lietuvoje Prezidentu Valdu 
Adamkumi, miesto meru Ričardu 
Malinausku paspaudė simbolinį 
elektros jungiklį. Renginyje Drus-
kininkuose taip pat dalyvavo ir 
žemės tausojimo iniciatyvą palai-
kė LSDP pirmininko pavaduotojas 
Justas Pankauskas bei Seimo narys 
Justinas Karosas.

Žemės atokvėpiui skirtą valandą 
Druskininkuose tamsoje skendėjo 
miesto bažnyčia ir cerkvė, Vilniaus 
alėja, savivaldybės pastatas, M. 
K. Čiurlionio paminklas bei prie 
jo esantis sveikatingumo ir poilsio 
kompleksas „Grand SPA Lietuva“, 
kiti svarbiausi miesto pastatai, vieš-
bučiai ir sanatorijos, parduotuvės, 
mokyklos: žmonės namuose sa-
vanoriškai išjungė visus nebūtinus 
elektros prietaisus, o įmonės – net 
savo iškabų apšvietimą.

Irena Šiaulienė,
Seimo narė

Kovo 29 d. Lietuvos Vyriausia-
sis administracinis teismas neskun-
džiama nutartimi pakeitė praėjusių 

metų balandį priimtą Klaipėdos 
apygardos teismo sprendimą dėl 
vietinės rinkliavos už atliekų su-
rinkimą. Seimo narė Irena Šiaulie-
nė, gindama savo rinkėjų interesus 
įrodė, kad mokestį skaičiuoti pagal 
buto plotą yra neteisėta, kai ūkio 
subjektams suteikta galimybė mo-
kėti už sukauptų atliekų kiekį.

Nuo šiol klaipėdiškiams bus su-
daryta galimybė už šiukšles mokėti 
tiek, kiek atliekų jie sukaups. Gin-
dama viešąjį interesą I.Šiaulienė 
kreipėsi į teismą dar prieš metus. 
Prašymą ištirti, ar rinkliava pagal 
buto plotą yra organizuojama tei-
sėtai, Klaipėdos apygardos teis-
mas atmetė kaip nepagrįstą. Tačiau 
politikė nenusileido ir aktyviai ko-

vojo už klaipėdiškių teises.
“Džiaugiuosi, kad Lietuvos vy-

riausiasis administracinis teismas 
pripažino, jog Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos patvirtintų 
vietinės rinkliavos už komunali-
nių atliekų surinkimą ir tvarkymą 
nuostatų 1-as priedas prieštarauja 
Viešojo administravimo įstatymui, 
nes buvo pažeistas proporcingumo 
principas, t.y. vieniems buvo lei-
džiama mokėti pagal atliekų kiekį, 
o gyventojams pagal plotą”, – sakė 
Seimo narė I.Šiaulienė.

Parlamentarės teigimu, ši byla 
pavyzdinė, nes su atliekų rinklia-
vos problemomis susiduria dauge-
lio Lietuvos savivaldybių gyven-
tojai.

Lietuva neliko abejinga                
Žemės valandai

Piešinių konkurso, 
skirto Žemės valandai, 
nugalėtoja Orinta 
Baranauskaitė, 
Prezidentas 
V. Adamkus ir 
Druskininkų 
savivaldybės meras 
R. Malinauskas 
išjungia Druskininkų 
šviesas.Vl
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Vilniaus socialdemokratai atsisveikino su             
Ignalinos atomine elektrine

Teismo sprendimu, klaipėdiškiai                                                
už atliekas mokės tiek, kiek jų sukaups

Kovo 27 d. Utenos raj. vilutiškiai surengė Blovieščiaus šventę, 
gražų, jaukų bendruomenės pasibuvimą su dainomis, pokštais, 
vaišėmis ir kitomis linksmybėmis.

LSDP Raseinių skyriaus ataskaitinė konferencija.

Europarlamentaras Zigmantas Balčytis su Varėnos krašto žmonėmis.

Seimo narys 
Česlovas Juršėnas 
su LSDP Vilniaus 
skyriaus bičiuliais.



5 Pozicija

Andrius Šedžius,
Seimo narys

Visai neseniai Šiaulių valdžia 
nuskambėjo žvyro byloje, kai už 
dvylika tūkstančių litų pardavė 
milijonus kainuojantį, miestui pri-
klausantį žvyrą. Organizuota pasi-
pelnymo schema suardyta, tačiau 
organizatoriai suka uodegas, o vie-
šos kalbos jų nejaudina. Tuo tarpu, 
kaip Pilypas iš kanapių, prie Šiau-
lių ligoninės išdygo dviejų aukštų 
pastatas, kuris, kaip įtariama, ten 
statomas pažeidžiant įstatymus. Jei 
jau konservatoriai trumpam gavo 
valdžią, tai skuba tuo pasinaudoti ir 
vieni kitiems dalina leidimus.

Mokės šiauliečiai

Noriu priminti, kad keletą mė-
nesių Šiauliuose viešai gėdinta val-
džia,  beveik veltui atidavusi žvy-
ro sankasas privačiai bendrovei, 
priėjo ir teismo slenkstį. Šiaulių 
oro uosto teritorijoje buvusį žvyrą 
miesto valdininkai “prakalė” vos 
už keliolika tūkstančių litų, nors 
šis valstybei būtų atnešęs šimtus 
tūkstančių. Negalėjau ir nenorėjau 
tylėti. Kodėl mokesčių mokėtojai 
turi likti nuskriausti, o valdininkai 
storinti savo pinigines? Ir nesukly-
dau. Prokuratūros atstovai pripaži-
no, kad sandoris tarp savivaldybės 
ir privačios bendrovės galėjo būti 
žalingas valstybei. Nuspręsta ginti 
viešąjį interesą.

Tuo tarpu miesto valdžia, užuot 
apsidžiaugusi, kad susigrąžins pra-
rastas lėšas, už mokesčių mokėtojų 
pinigus pasisamdė teisininkus iš 
Vilniaus, kad šie atstovautų byloje 
prieš valstybę. Akivaizdu, kad val-
džiai į viešą interesą tiesiog nusi-
spjaut. Kodėl už brangias žymaus 

šalies teisininko paslaugas vėl turės 
mokėti šiauliečiai? Ar Lietuvoje at-
siranda nauja praktika, kai nukentė-
jusysis už savo lėšas samdo kaltina-
majam advokatą?

Greitos statybos

Kol ieškojau atsakymo į šį klau-
simą, Šiaulių mieste valdininkai pa-
demonstravo dar vieną savo triuką. 
Tyliai, žingsnis po žingsnio, plyta 
ant plytos – VšĮ Šiaulių apskrities 
ligoninės teritorijoje, V. Kudirkos 
gatvėje, vietoje transporto kontro-
lės punkto, išdygo dviaukštis ko-
mercinis pastatas.

Gal ir nebūčiau sužinojęs apie 
galimus nešvarius valdininkų dar-
belius, jei ne žmonės, kuriems 
pagailo iš sargo namelio į vago-
nėlį žiemą iškeldinto sargo. Šąla 
žmogus – nėra nė kuo pasišildyti. 
Tuo tarpu už lango stiebiasi naujas 
pastatas, kurio būsimoji paskirtis – 
prekybinė. Tas dviaukštis – paties 
Šiaulių miesto savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus Vlado Da-
mulevičiaus projektas.

Neskubėjau daryti išvadų – gal 
ponas turi kokį specialų leidimą? 
Bet paaiškėjo, kad jokių sutarčių li-
goninės vadovas P.Simavičius nepa-
sirašė, nors pastatas išdygo ligoninės 
teritorijoje. Scenarijus galėjo būti 
panašus į šį – ponas V.Damulevičius 
nupėdino pas kitą aukšto rango 
pareigūną, taip pat konservatorių 
– Šiaulių apskrities viršininką – Ri-
mundą Domarką. Vienas kitą valdi-
ninkai supranta iš pusės lūpų. Nuo 
šiol ten stovės parduotuvė, tik kažin 
ar puoš ligoninės pastatą, bet klientų 
garantuotai netrūks, juk ligoninėje 
visas tūkstantis lovų.

Kyla klausimų, kaip tai galėjo 
nutikti? Kas leido nuomuotame iš 
valstybės pastate, keičiant paskirtį, 
architektūros ir urbanistikos sąly-
gas, statyti parduotuvę? Esu įsiti-
kinęs, kad valdininkai sukruto, su-
pratę, kad parduotuvės nuslėpti iki 
jos atidarymo jiems nebepavyks. Ir 
šįsyk neleisime savivaliauti Šiaulių 
mieste. Kreipiausi į prokuratūrą – ji 
privalo ginti viešąjį interesą, kuriuo 
nesirūpina žmonių pasitikėjimą iš-
davę miesto politikai.

Giedrė Purvaneckienė,
socialinių mokslų daktarė

Kovo 14 d. per „Žinių radiją“ 
klausiausi labai įdomios Raigar-
do Musnicko laidos apie tai, ar 
reikėtų steigti valstybinį mokslinį 
ekonomikos ar ekonominių ir so-
cialinių tyrimų institutą. Dėl to, 
kaip tokį institutą reikėtų steig-
ti, laidos dalyvių D.Arlausko, 
K.Jaskelevičiaus ir kitų, nuomo-
nės šiek tiek skyrėsi, tačiau visi 
pripažino tokio instituto, kaip 
alternatyvos Lietuvos laisvosios 
rinkos institutui (LLRI), būtinu-
mą.

Kitas dalykas, kurį išgirdusi 
buvau maloniai nustebinta, tai tei-
ginys, kad tas alternatyvus insti-

tutas atspindėtų 90 proc. Lietuvos 
gyventojų nuomonę ir lūkesčius. 
Tai kodėl Laisvosios rinkos insti-
tutas toks populiarus, kodėl jo re-
komendacijomis beveik nekritiš-
kai vadovaujasi dabartinė valdžia, 
jei tos rekomendacijos naudingos 
tik 10 proc. Lietuvos gyventojų? 
Atsakymas laidoje taip pat paaiš-
kėjo, nes visi aiškiai matė vienin-
telę priežastį – šį institutą gausiai 
finansuoja stambusis kapitalas.

Laidos dalyviai klaidingai trak-
tavo Laisvosios rinkos institutą, 
kaip mokslinį. Iš tiesų jis nėra 
joks mokslinis institutas („insti-
tutas“ šiais laikais visai nereiškia 
moksliškumo, kaip ir, pavyzdžiui, 
„grožio akademija“ niekuo nesu-
sijusi su akademine bendruome-
ne). LLRI yra viešosios politikos 
institutas. Ir Laisvosios rinkos 
instituto prezidentai, vicepre-
zidentai ar ekspertai nėra jokie 
mokslininkai (net jei kuris ir turi 
mokslo laipsnį). Jie neatlieka jo-
kių mokslinių tyrimų. Jie tiesiog 
žaibiškai reaguoja į visas gyve-
nimo aktualijas, pateikdami labai 
paprastus receptus savo ideolo-
gijos ribose. Ten, kur mokslinin-
kų grupei pagrįstoms išvadoms 
pateikti reiktų kelių mėnesių ar 
metų darbo, jie pateikia atsaky-
mą per kelias dienas. Laiko reikia 
tik tiek, kiek fiziškai reikia para-
šyti tekstą. Visi atsakymai, visos 

strategijos remiasi keletu labai 
paprastų postulatų:

1. Viskas, kas privatu – gėris, 
viskas, kas valstybės – blogis.

2. Mokesčiai turi būti minima-
lūs, vieno tarifo (dažniausiai 
15 proc.). 

3. Visuomenės gyvenimas turi 
remtis privačiomis paslaugo-
mis, kurias kiekvienas nusi-
perka.

4. Valstybės funkcija tik viena – 
apsaugoti šventą privačią nuo-
savybę (turtą). 

5. Socialinės apsaugos neturėtų 
būti iš viso. Kiekvieno asme-
ninis reikalas, kaip jis tvarko 
savo gyvenimą. Pavyzdžiui, 
jei kas nori mirti iš bado pa-
tvory, tai – jo pasirinkimas.

Remiantis minėtais postulatais 
(ir gaunant gausų atlyginimą), 
atsakymai kiekvienam gyvenimo 
atvejui iš anksto parengti ir labai 
paprasti: yra problemų miškuose 
– reikia juos privatizuoti, yra pro-
blemų švietimo sistemoje – priva-
tizuoti, sveikatos – privatizuoti, 
“Sodroje” – ją panaikinti, palikti 
tik privačius fondus. Nesikišti į 
darbdavio ir darbuotojo santy-

kius. Darbo santykių klausimais 
viršūnę pasiekė paveldėjimo ke-
liu tapusi „eksperte“ jaunoji Le-
ontjeva. Gaila, kad tai buvo nors 
ir viešas, bet nedidelis renginys 
(Jungtinių Tautų vystymo progra-
ma pristatė Ataskaitą apie žmo-
gaus raidą), ir visa Lietuva ne-
galėjo išgirsti „genialiųjų“ idėjų. 
Pasak jaunėlės, į santykius tarp 
darbdavio ir darbuotojo neturėtų 
teisės kištis nei jokios vyriausy-
bės, nei kažkokios profsąjungos, 
tai tik dvipusis susitarimas, ir jei-
gu darbuotojas sutinka dirbti 
už pavalgymą, tai taip ir turi 
būti. Taigi, koks mokslininkas 
galėtų veltis į diskusijas su pana-
šaus pobūdžio sapalionėmis? Bet 
aukščiau minėtais postulatais va-
dovaujantis jau padaryta aukštojo 
mokslo reforma.

Esu visiškai įsitikinusi, kad 
valstybinis mokslinis ekonomi-
kos institutas reikalingas. Ir kad 
strategijos bei reformos turi rem-
tis, visų pirma, mokslu. Bet tam 
savo ruožtu reikia, kad pasikeistų 
valdžia. Ir, be abejo, tokio institu-
to steigimas su LLRI neturi nieko 
bendro. Jam alternatyva galėtų 
būti kitas viešosios politikos ins-
titutas, atspindintis centro-kairės 

idėjas. Įsteigti tokį institutą gali-
ma, ir buvo jau nemažai bandymų. 
Bet jie buvo pasmerkti. Nes nėra, 
kas juos finansuoja. Norint, kad 
tame institute žmonės dirbtų, jie 
turi gauti atlyginimus. O kas juos 
gali finansuoti? Profsąjungos? Ar, 
kaip kalbėjo vienas iš laidos da-
lyvių, pilietinė visuomenė? Kaip 
jis tą įsivaizduoja praktiškai? Tai 
ką daryti?

Manyčiau, kad yra tik vienas 
būdas – žinoti, kad viskas, ką 
skleidžia LLRI – nukreipta tik 
stambaus kapitalo (beje, tarptau-
tinio) naudai ir Lietuvos valsty-
bės bei Lietuvos žmonių žalai. 
Paprasčiausiai, išgirdus LLRI 
„receptą“, reikia žinoti, kad pri-
valome daryti priešingai.

O pradžiai siūlyčiau visiems 
žmonėms paskaityti neseniai iš-
leistą Naomi Klein knygą „Šoko 
doktrina: katastrofų kapitaliz-
mo iškilimas“. Ir turiu pasakyti 
atvirai, kad jei Lietuvoje nebūtų 
Laisvosios rinkos instituto ir jo 
„ekspertų“ pareiškimų, sakyčiau, 
kad autorė kiek perlenkia. Bet kai 
pasiklausai LLRI atstovų, supran-
ti – knygoje baisi tiesa.

Ar valdžiai reikia ekonomistų mokslininkų?

Valdininkams – lengvatiniai leidimai?

LSDP Raseinių skyriaus ataskaitinė konferencija. Akordeonu groja LSDP Raseinių rajono 
skyriaus pirmininkas Antanas Kilčauskas. VšĮ Šiaulių apskrities ligoninės teritorijoje, V. Kudirkos gatvėje, vietoje transporto 

kontrolės punkto išdygęs dviaukštis pastatas.
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Zigmantas Balčytis,
Europos Parlamento narys, 
LSDP pirmininko pavaduotojas

Kas nedirba, tas neklysta, taip 
reikėtų vertinti Europos centri-
nio banko ataskaitą apie atsaką į 
ekonominę krizę. Joje banko eks-
pertai išskiria problemas, kurios 
kilo bandant centralizuotai spręsti 
krizės padarinius ir vėl išjudinti 
ekonomiką.

Lietuva, kaip ir kitos ne euro 

zonos šalys, ECB pagalbos nesu-
laukė, todėl ir klaidų panaudojant 
pagalbos lėšas nebuvo padaryta. 
Menka paguoda Lietuvos gyvento-
jams ir verslui girdėti, kaip kitų ES 
šalių vyriausybės ar pats Centrinis 
bankas klysta panaudojant lėšas, 
kada mūsuose pagalbos ūkiui iš 
valstybės apskritai nebūta.

Šalių narių ekonomika yra su-
sijusi, nepriklausomai nuo to, ar 
jos naudoja tą pačią valiutą, ar ne, 
todėl mano nuomone, Europos 

centrinis bankas turėjo padėti ne 
tik euro zonos valstybėms spręsti 
apyvartinių lėšų trūkumo proble-
mą.

Vistik, nors mes ir nepatenka-
me į ECB veikimo lauką, Lietuvos 
Vyriausybei vertėtų labai atidžiai 
analizuoti ataskaitoje pateikiamą 
Europos centrinio banko atsa-
ko ekonominei krizei patirtį, nes 
sunk metis iš Lietuvos niekur nesi-
traukia, ir Valstybės intervenciniai 
veiksmai gaivinti ekonomiką yra 
neišvengiami.

Europos centrinio banko lėšos, 
paskirstytos komerciniams ban-
kams, turėjo spręsti verslo kreditų 
trūkumą, tačiau pripažįstama, kad 
neretai bankai šias lėšas panau-
dojo savo nuostoliams dengti, o 
smulkiosios ir vidutinės įmonės 
visvien liko be finansavimo. Čia 
trūko kontrolės ir atsakomybės, o 
suveikusi ekonominė logika lėšas 
nukreipė ne ten, kur buvo didžiau-
sias visuomenės poreikis.

Kitas signalas mums turėtų būti 
Europos centrinio banko įspėjimas 
dėl naujų spekuliacinių burbulų 

susidarymo. Užtikrinant, kad tokio 
masto krizė nepasikartotų, banko 
ekspertai siūlo griežčiau žiūrėti į 
rizikos valdymą finansų sektoriuje 
ir apskritai siekti visomis galimo-
mis priemonėmis didinti finansi-
nių rinkų skaidrumą.

Apmaudu skaityti ECB reko-
mendacijas, kaip valstybių narių 
vyriausybės turėtų nutraukti savo 
pagalbą ekonomikai, kai Lietuvo-
je ji dar nebuvo startavusi. Jeigu 
banko ekspertai aiškiai nurodo, 
kad esant dabartinei sunkiai eko-
nomikos būklei, turėtų būti toliau 
taikomos ekonomikos skatinimo 
priemonės, kad būtų išsaugojamos 
darbo vietos, skatinamos inves-
ticijos ir augimas, tai kodėl šiam 
raginimui yra kurčia Lietuvos Vy-
riausybė?

Centrinio banko ekonomis-
tai rekomenduoja tik prasidėjus 
tvariam augimui nutraukti inter-
vencines priemones ir tik tuomet 
koncentruotis į biudžeto deficito 
mažinimą. Pagal šią rekomendaci-
ją, Lietuvos krizės įveikimo taktiką 
reikia vertinti kaip vykdomą ne nuo 

to galo, nes krizės pradžioje buvo 
padidinti mokesčiai ir panaikintos 
mokestinės lengvatos, tai dar labiau 
sumažino vartojimą ir verslą pastū-
mėjo į gilesnę duobę…

Šiuo metu stebime, kaip nedar-
bas kopia į neregėtas aukštumas, o 
Vyriausybė džiaugiasi fiksuodama 
gerėjančius ekonominius rezulta-
tus. Nereikia būti dideliu ekspertu, 
kad suprastum, jog augantis nedar-
bas netrukus atsispindės vėl žemyn 
smigsiančiuose ekonominiuose ro-
dikliuose ir tuomet valstybės lėšos 
turės būti leidžiamos pamaitinti 
naują bedarbių „armiją“, o ne in-
vesticijoms į ūkį.

Rengta kartu su 
Europos Parlamento socialistų 

ir demokratų pažangiojo aljanso grupės 
Lietuvos delegacija

Vincas Justas Paleckis,
Europos Parlamento narys,
LSDP pirmininko pavaduotojas

Atominės elektrinės (AE) – gėris 
ar blogis pasauliui? Tai svarbių dis-
kusijų visuomenėje ir tarptautinių 
santykių tema. Situacija rimta: visai 
netoli Lietuvos sienos artimiausiu 
laiku gali būti pastatytos trys atomi-
nės elektrinės: Baltarusijoje, Kali-
ningrado srityje ir Lenkijoje. Turint 
galvoje, kad vietoje Ignalinos AE 
Lietuvoje turėtų iškilti nauja, neri-
mauti yra dėl ko.

Vos 20 km nuo Lietuvos sienos, 
50 km nuo Vilniaus, Baltarusijoje, 
Astraveco (Astravo) rajone prie 
Neries pradėti paruošiamieji dar-
bai. 2016-iais turėtų būti paleistas 
pirmasis jos blokas, 2018-iais – an-
trasis. Daugiausia nerimo kelia du 
aspektai. Pirmasis –  Neris gali būti 
užteršta radioaktyviomis medžia-
gomis. Antrasis – statomas Europo-
je neišbandytas Rusijos gamybos 
reaktorius.

Įsiklausius į specialistų kalbas 
Lietuvoje ir Briuselyje, aiškėja, kad 
skirtingai nuo Ignalinos AE, Baltaru-
sijoje naujojo reaktoriaus aušinimui 
naudojamas vanduo nebus grąžina-
mas į upę, o išgaruos. Anot ekspertų, 
Ignalinos RBMK (Černobylio tipo) 
reaktorių galėtume palyginti su se-
nuoju „Moskvičiumi“, o Baltarusi-
jos elektrinės reaktorių – su naująja 
„Audi“. Ignalinos AE laikyta nesau-
giausia ES elektrine. Pagrindinis jos 
trūkumas – nėra apsauginio gaubto. 
Astraveco AE jis numatomas.

Reikalas pernelyg rimtas, kad 
būtų galima lengvai patikėti kai-
mynų piešiamu optimistiniu ateities 
paveikslu. Juk dėl skystų atliekų 
garinimo gali padidėti cheminė ir 
radiacinė nemažos teritorijos tarša. 
Ši AE statoma viename gražiausių 

kaimyninės šalies kampelių, į Nerį 
gali patekti buitinės elektrinės atlie-
kos. Nei Lietuva, nei ES negali už-
drausti atominių elektrinių statybų 
kaimynystėje. Belieka pasitelkti tik 
pačios Baltarusijos ratifikuotas tarp-
tautines aplinkosaugos konvencijas, 
numatančias konsultacijas dėl AE 
saugumo ir aplinkosauginių stan-
dartų su kaimyninėmis šalimis. Rei-
kalauti, kad tokių konsultacijų būtų 
pakankamai, kad ataskaitos apie 
saugumo aspektus ir poveikį aplin-
kai būtų ne reklaminės, bet analiti-
nės, kad būtų konkreti radioaktyvių 
atliekų bei panaudoto branduolinio 
kuro tvarkymo programa.

Tiesa, pati Lietuva ruošiasi statyti 
naująją elektrinę beveik ten pat, kur 
stovi uždarytoji – 3-5 km nuo sienos 
su Baltarusija. Tačiau nuo Minsko ji 
nutolusi pora šimtų kilometrų. Tad 
ir Lietuvai savo adresu gali tekti iš-
girsti tuos pačius argumentus.

Jeigu visos Baltijos rytinės pa-
krantės šalys įgyvendins savo pla-
nus, čia artimiausiu metu išdygs 
penkios naujos AE! Netrukus star-
tuos statybos Kaliningrado srityje, 
13 km į pietryčius nuo Nemano (Ra-
gainės), visai arti Lietuvos sienos. 
Lenkai savo AE vietą taip pat nusi-
žiūrėję netoli mūsų sienos. Planuoja 
statyti ir estai. Penkių atominių elek-

trinių tokiam nedideliam regionui 
tikrai per daug.

Lietuvai labiausiai rūpi tos elekt-
rinės, kurios išdygs netoli nuo mūsų 
didžiausių miestų. Ar dar galima  
pakeisti statybos vietas, užtikrinti, 
kad būtų laikomasi aukščiausių sau-
gumo ir aplinkosaugos standartų? 
Pirmoji užduotis – misija beveik 
neįmanoma, tarptautinė teisė ne 
mūsų pusėje. Padėti gali tik geros 
kaimynystės santykiai ir gera valia. 
Na, o dėl standartų, tai turi stipriai 
padirbėti Vyriausybė, atitinkamos 
ministerijos. Žinoma, privalome pa-
sinaudoti narystės ES privalumais. 
Nepamirškime, kad Briuselis turi 
nemažai svertų santykiuose su kai-
myninėmis valstybėmis. Tai taiky-
tina ir Baltarusijai, ir Rusijai. Įsidė-
mėtina, kad raktai nuo baltarusiškos 
AE seifo guli ne Minske, o Maskvo-
je, kadangi tik pasiskolinusi 5 mlrd. 
dolerių Baltarusija gali pastatyti AE. 
Lietuvai teks rinktis, kokiais būdais 
veikti, išsakant ir ginant savo intere-
sus. Mitinguojant, renkant parašus, 
skelbiant demaskuojančias peticijas, 
deklaracijas ar vedant dalykiškas 
derybas. Pirmasis – efektingesnis, 
triukšmingesnis, daugeliui – patrau-
klesnis. Antrojo pagrindinis privalu-
mas – jis gali būti rezultatyvesnis.

ES neturi vieningos atominės 
energetikos politikos. Kiekviena ša-
lis sprendžia pati: ar ji kategoriškai 
prieš, kaip Austrija, Airija, iš dalies 
– Vokietija, ar už – kaip Prancūzija 
ir kai kurios kitos. Ir mes, ir kaimy-
nai, turėtume įsidėmėti: saugiausia, 
geriausia ir pigiausia energija yra 
sutaupyta energija. Tai ateities ener-
gija, leisianti įgyvendinti principinį 
ES požiūrį – stabdyti klimato kaitą.

Rengta kartu su 
Europos Parlamento socialistų 

ir demokratų pažangiojo aljanso grupės 
Lietuvos delegacija

Vilija Blinkevičiūtė, 
Europos Parlamento narė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Paradoksas – Europa yra spar-
čiausiai senstantis žemynas, tačiau 
jaunų žmonių nedarbas yra ka-
tastrofiškai aukštas. Net 5,5 mln. 
jaunuolių iki 25 metų Europos Są-
jungoje (ES) yra bedarbiai. Ar tai 
reiškia, kad šių jaunų žmonių Eu-
ropai nereikia? Ar tai reiškia, kad 
siūlome jiems ieškoti darbo kituo-
se pasaulio kraštuose, nors nuolat 
dejuojame, kad sparčiai mažėja 
dirbančių, mokesčius mokančių ir 
senjorus išlaikančių žmonių skai-
čius, o ir gandrai į Europą užsuka 
vis rečiau...

Jaunimas nelauks

Europos Parlamente (EP) daug 
diskutuojame ir siūlome priemones, 
kaip kovoti su jaunimo nedarbu, ku-
ris ypač išaugo ekonominiu sunk-
mečiu ir jau yra dvigubai didesnis 
už bendrą nedarbo lygį. Kad ir kaip 
būtų skaudu, Lietuva yra šios srities 

lyderė – jaunimo nedarbas mūsų 
šalyje yra vienas aukščiausių ES. 
Vien per praėjusius metus darbo 
neturinčių jaunų žmonių padaugėjo 
daugiau kaip tris kartus!

Belieka tik apgailestauti, jog ES 
Lisabonos strategijos jaunimo gai-
rės nebuvo įvykdytos. O, galbūt, 
naiviai tikėjomės, kad jauni žmo-
nės palauks, kol bus sprendžiamos 
jų problemos? Deja, jie nelaukė, o 
emigravo ieškoti laimės svetur. Lie-
tuvą, kaip ir kitas ES šalis, paliko 
daug išsilavinusių, darbingų ir pers-
pektyvių jaunų žmonių. Reikia tikė-
tis, kad po šios skaudžios pamokos 
valstybė imsis konkrečių priemonių 
jaunimo politikos srityje. 

Taigi, jaunų žmonių užimtumas 
turi išlikti prioritetine Europos sri-
timi ES darbotvarkėje, kadangi jau-
nimo nedarbas ir ribotos galimybės 
patekti į darbo rinką tampa ypatin-
gai aštria socialine ir ekonomine 
problema, nes stabdomas ekonomi-
kos augimas, o taip pat dėl ilgalai-
kio nedarbo padidėja ir socialinės 
atskirties grėsmė. Net neabejoju, 
kad jaunimo užimtumo klausimai 
turi būti įtraukti į strategiją „ES 
2020“, todėl pateikiau konkrečių 
pasiūlymų būsimajai strategijai dėl 
jaunimo užimtumo skatinimo. Jei 
mes jau šiandien nesuteiksime jau-
nimui galimybių po studijų patekti 
į darbo rinką, Europa rytoj praras 
visą jaunų žmonių kartą...

Pasiūlymas

Tinkamas darbas jauniems 
žmonėms suteikia ekonominę ne-
priklausomybę, padeda išvengti 
skurdo ir leidžia aktyviai padė-
ti visuomenei. Tačiau, kaip rodo  
praktika, kai kurių valstybių 

Kada bus išgirstos rekomendacijos, kaip įveikti krizę?

Dėl AE kaimynystėje turėtume 
siekti europinių sprendimų

Ar Europoje nebėra 
vietos jauniems 

žmonėms?

Vilnius – Briuselis – Strasbûras
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Evelina Butkutė

Kai šalta žiema traukiasi, o vi-
suomenės nuotaika ima skaidrė-
ti nuo šiltesnių saulės spindulių 
– kur kas dažniau imame galvoti, 
kad esame laimingi. Dažniau kar-
tojame žodį “myliu” arba tikimės 
jo sulaukti. Pavasario sugrįžimo 
proga savo mintimis apie meilę ir 
santuoką sutiko pasidalinti ir Lie-
tuvos socialdemokratinio jaunimo 
sąjungos poros. Pasirodo, politika 
gali suartinti. Kai kuriuos pa-
stūmėti net vedyboms... Tad 
jaunimas, kuris skundžiasi, 
kad nebėra kur susipažinti, 
o savo antrąją pusę tikisi su-
čiupti už rankos siekiant tos 
pačios knygos bibliotekoje, 
gali išmesti iš galvos šiuos 
paistalus. Savo žmogų galite 
sutikti LSDJS.

“Elektros šokas”...

Inga Štreimikienė (31 m.) 
ir Almantas Štreimikis 
(36 m.) į LSDJS įstojo pra-
ėjus pusmečiui po skyriaus 
atkūrimo – 2003 m. Pora pri-
simena, kad LSDJS Lazdijų 
skyrius organizavo renginį 
“Tu gali”. Jo metu Inga ir 
Almantas susipažino su tuo-
metine skyriaus pirmininke, 
o po nuoširdaus ir draugiš-
ko pokalbio buvo pakviesti 
tapti organizacijos nariais. Inga 
tuomet jau dirbo mokytoja ir or-
ganizuodavo popamokinę veiklą, 
o vasaromis Lazdijų rajone dirb-
davo su jaunimu vaikų stovyklo-
se. Tad savo darbo patirtį pora su 
džiaugsmu panaudojo, įsiliejusi į 
LSDJS. Netrukus Štreimikiai ėmė 
vadovauti Lazdijų skyriui.

Pirmąjį savo susitikimą ir su-
sižavėjimą abu puikiai atsimena, 
nors prabėgo jau keturiolika metų.

“Susipažinome pas bendrus pa-
žįstamus. Drąsiai galiu sakyti, kad 
tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, 
negaliu sakyti, kad tai buvo tik 
gražios panelės įsimylėjimas. Tai 
buvo toks jausmas, tarsi šį žmo-
gų  pažinočiau jau daug laiko. Tuo 
metu aiškiai suvokiau, kad su Inga 
bus gera, nes ji buvo ir yra nuošir-
dus, šiltas ir geras žmogus”, – apie 
savo dabartinę žmoną pasakoja 
Almantas.

Tuo tarpu Inga sako, kad Al-

mantą jau buvo nusižiūrėjusi, kai 
šis apie jos egzistavimą nė nenu-
tuokė.

“Iki to laiko nė vienas vaikinas 
nebuvo manęs sužavėjęs ilgesniam 
negu kelių mėnesių laikui, o po to, 
kai pirmą kartą pamačiau jį, jau 
nebegalėjau užmiršti. Almantas 
labai išsiskyrė iš visų aplinkinių: 
buvo kitoks ir elgesiu, ir išvaizda. 
Visada pasitempęs, spinduliuo-
jantis ramybę ir vidinę išmintį. Iš 
draugių sužinojau jo vardą ir kitą 

informaciją, o kai Almantas pasi-
rodė viename bendrame vakarėly-
je, negalėjau patikėti savo akimis 
– ištiko „elektros šokas“. Dar sun-
kiau buvo patikėti, kai vėliau pra-
dėjo rodyti man dėmesio ženklus, 
nes maniau, kad į mane jis tai jau 
tikrai dėmesio neatkreips. Savo 
begaliniam džiaugsmui – klydau”, 
– juokiasi Inga.

Abu pripažįsta tuoktis neskubėję

“Kol Inga studijavo Klaipėdos 
universitete, man teko padirbėti 
užsienyje, tuo laikotarpiu daugiau 
bendravome laiškais. Grįžęs atlikau 
karinę prievolę Lietuvos kariuome-
nės garbės sargybos kuopoje. Ap-
rimus jaunatviškam norui lakioti 
po pasaulį, abu grįžome į Lazdijų 
rajoną. Čia Inga įsidarbino lietuvių 
kalbos ir teatro mokytoja, o aš per-
ėmiau iš tėčio ekologinio ūkio vai-
rą. Tuo metu įsiliejome ir į Lazdijų 

rajono skyriaus socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos veiklą. Bend-
ra veikla organizuojant jaunimo 
renginius ir vadovavimas LSDJS 
Lazdijų skyriui mus dar labiau su-
vienijo. Matydami, kad bendroje 
veikloje mes vienas kitą papildo-
me ir pradedame suprasti vienas 
kitą iš pusės žodžio, susituokėme. 
Štai jau treji metai mes esame darni 
šeima”, – pasakoja Almantas, o jo 
žmona sako, kad viena pagrindinių 
santuokos priežasčių buvo iš savo 

meilės sukurti gražiausią kūri-
nį – kūdikį.

“Santuoka man – pirmiau-
sia, dviejų, o vėliau visos šei-
mos kūrybinis bendradarbia-
vimas įgyvendinant bendrus 
tikslus...”, – sako Almantas. 
“Ir harmonija”, – priduria 
Inga.

“Mes dabar trise. Aš, Inga 
ir mūsų dukrytė Lėja. Daug 
daugiau meilės”, – šypsosi 
Almantas.

Su pavasariu suskubo ir 
gandrai...

Paklaustas, ar galima saky-
ti, kad jaunimo sąjungoje jau-
ni žmonės gali atrasti vienas 
kitą, vyras net nesuabejoja:

“Taip. Ne tik gali atrasti, 
bet ir kartu tapdami organiza-
cijos nariais labiau pažinti vie-
nas kitą bendroje veikloje”.

Net ir po santuokos Štreimikiai 
tęsė pradėtą veiklą jaunimo sąjun-
goje. Inga ir besilaukdama  aktyviai 
dalyvavo organizacijos rengtose 
akcijose ir renginiuose.

“Ūgtelėjus dukrytei, esant gali-
mybei, jau dalyvaudavome ir trise. 
Jeigu  jaunimo sąjungos nariu būtų 
galima tapti sulaukus vienerių, ma-
nau, mūsų dukrelė būtų viena akty-
viausių”, – juokiasi Almantas.

Tačiau jaunimo įstatuose nuro-
dyta, kad nariais gali būti tik asme-
nys nuo 14 iki 35-erių, tad 36-erių 
metų sulaukusiam Almantui tenka 
atsisveikinti su naryste šioje orga-
nizacijoje ir Lazdijų skyriaus vairą 
perduoti į jaunesniųjų rankas.

“Ir mano žmona Inga turės šiek 
tiek atsiriboti nuo sąjungos veiklos, 
nes ji turės rūpintis jau trim mūsų 
vaikučiais – pasveikinkit – laukia-
mės dvynukų!!!”, – džiaugiasi Al-
mantas.

Tarp bendraminčių – idėjos ir 
jausmai

LSDJS nariai – 26-erių Aira ir 
Arūnas Dudėnai nepraleido progos 
paskatinti jaunimo:

“Jaunimo sąjunga – puiki vieta 
jauniems žmonėms surasti vie-
nas kitą. Nors mes su Arūnu jau ir 
anksčiau buvome pažįstami, tačiau 
bendras laisvalaikio praleidimas, 
bendras dalyvavimas įvairiuose 
renginiuose, LSDJS stovyklose 
mus suartino. Dabar jaunimas daž-
nai susipažįsta internetu, bet tai – ne 
tas pats. Čia tu gali susipažinti su 
bendraminčiais gyvai. O kai būni 
tarp bendraminčių, gali kilti ne tik 
bendros idėjos, bet ir jausmai”, – 
sako Aira.

Arūnas prisimena į LSDJS įsto-
jęs 2004-aisiais, kai pradėjo studi-
juoti Tarptautinių santykių ir politi-
kos mokslus.

“Tada rimčiau susidomėjau po-
litika. Socialdemokratija pasirodė 
arčiausiai mano vertybių. Savo 
kurse sutikau ir Jurą Poželą, tuo-
metinį LSDJS valdybos narį. Šioje 
organizacijoje prasidėjo mano, kaip 
politiko kelias. Gal to ir nesuvokiau 
vos įstojęs į LSDJS, bet labai grei-
tai viskas susidėliojo į savo vietas 
– tai puikus startas jaunam naujam 
politikui”, – įsitikinęs Arūnas. 

Aira į organizaciją įstojo keliais 
mėnesiais vėliau, mokydamasi an-
trame kurse. Į jaunimo sąjungos 
veiklą ją įtraukė Arūnas. Anot jau-

nos moters, buvo įdomu užsiimti 
papildoma veikla.

Piršlybos ant “stebuklų” akmens

Amūro strėlės šiuos jaunus žmo-
nes pervėrė dar mokykloje. Arūnas 
prisimena, kaip Aira pradėjo lanky-
ti pirmąją gimnazijos klasę, jie tapo 
bendraklasiai. Mergina jaunuolio 
dėmesį patraukė ekskursijoje į 
prezidentūrą. Pati Aira sako, kad 
rimtesnės simpatijos gimė prieš pat 
mokyklos baigimą.

“Man patiko jo siekiai, idėjos, 
svajonės. Tos pačios ekskursijos į 
prezidentūrą metu jis pareiškė no-
rintis būti prezidentas”, – šypsosi 
Arūno žmona. Pats Arūnas sako, 
kad Aira patraukė jo akį, nes buvo 
graži, komunikabili, jautri ir mie-
la mergina. Šiandien pora negaili 
gražių žodžių vienas kitam. O kaip 
Arūnas pasipiršo?

“Pamenu, vaikštinėjom po nak-
tinį Vilnių, ir šalia katedros, ant 
taip vadinamo ,,stebuklų akmens” 
Arūnas mane apkabino, paėmė už 
rankos, ištraukė žiedą ir paklau-
sė, ar sutinku tekėti. Ir aš sutikau. 
Tąkart abu ant to paties “stebuklų 
akmens”sugalvojome vieną norą...” 
– šelmiškai šypsosi Aira.

LSDJS ateityje papildys 
dabartinių narių atžalos

Paklausta, ar po santuokos san-
tykiai pasikeitė, Aira tvirtina, jog 
jie tapo tvirtesni, stabilesni, tačiau 
jausmai išliko tokie pat švelnūs ir 
šilti. Žmonai paprieštaravo Arūnas 
– “tai kad nežinau, gal ir nepasikei-
tė”.

“Santuoka – tai dviejų žmonių 
susitarimas gyventi pagal abiem 
priimtinas taisykles”, – sako Aira.

“Pritariu Airai, tai – dviejų žmo-
nių sutartis. Santuoka sutvirtina įsi-
pareigojimus. Aš, kaip vyras, tapau 
atsakingas ne tik už save, bet ir už 
Airą – už visą šeimą”, – įsitikinęs 
Arūnas.

Dūdėnų šeima ir dabar priside-
da prie LSDJS veiklos, tačiau dirba 
nebe Vilniaus, o Ukmergės skyriu-
je. Nors Aira prisipažįsta, kad jos 
vyras yra aktyvesnis, jis – skyriaus 
pirmininkas, o ji tik padeda, abu 
pažadėjo, kad kada nors savo vai-
kams siūlys prisijungti prie LSDJS, 
nes ši veikla – tai neformali gyveni-
mo mokykla.

narių diskriminuojantys teisės 
aktai, tokie kaip mažesnį minima-
lų atlyginimą jauniems žmonėms 
nustatantis įstatymas Prancūzijoje 
ar sumažintos jaunų žmonių dar-
bo išmokos Danijoje, jaunimui 
užkerta kelią pradėti savarankišką 
suaugusiųjų gyvenimą. Kartais ir 
Lietuvoje siūloma savo darbinę 
karjerą pradedančiam žmogui mo-
kėti mažesnį nei 800 Lt minima-
lų atlyginimą – akivaizdus jauno 
žmogaus diskriminavimas ir tie-
sioginis raginimas kuo greičiau 
krautis lagaminus... A.Kubiliaus 
Vyriausybė kol kas tik skambiais 
lozungais skatina darbdavius pri-
imti į darbą jaunus žmones. Tiesa, 
vieną fragmentišką pasiūlymą  Vy-

riausybė svarstė, tačiau, jei darb-
daviai už jaunus žmones nemokės 
socialinio draudimo mokesčių, kas 
tokiam žmogui suteiks socialines 
garantijas? Lietuvoje labiausiai 
pasigendu kompleksinių pasiūly-
mų šiuo klausimu, o ne atsitiktinių 
minčių kratinio.

Šią savaitę Europos Parlamente 
užregistravau rašytinį pareiškimą, 
kuriame siūlau artimiausiu metu 
paskelbti Europos Sąjungos Jau-
nimo galimybių metus. Kartu pa-
teikiau konkrečius pasiūlymus dėl 
visų besimokančių jaunuolių judė-
jimo skatinimo, jų stažuočių užtik-
rinimo, teisės į mokslą garantavi-
mo visiems jauniems žmonėms. 
Atkreipiau dėmesį į tai, kad būtina 

užtikrinti prieinamumą studijuoti, 
ypač kai šiuo metu kainos už stu-
dijas universitetuose yra didelės ir 
todėl prieinamos ne visiems jau-
nuoliams.

Lietuvoje trūksta iniciatyvos

Taip pat savo pareiškime ragi-
nu valstybes nares dėti daugiau 
pastangų, kuriant į tam tikrą tikslą 
orientuotos darbo rinkos politiką, 
kuri užtikrintų jaunimo įtrauktį, 
galimybę jaunimui įgyti tinkamą 
profesiją ir remti jaunimo verslu-
mą. Taip pat manau, kad būtina 
skatinti Komisiją didinti Europos 
socialinio fondo finansinius pa-
jėgumus, mažiausiai 10 proc. šio 

fondo lėšų skirti jaunimui skir-
tiems projektams ir palengvinti 
naudojimosi fondo lėšomis sąly-
gas. 

Europos Parlamentas siūlo su-
burti nuolatinę ES jaunimo spe-
cialiosios paskirties grupę, kurią 
sudarytų jaunimo organizacijų, 
valstybių narių, Komisijos, Par-
lamento ir socialinių partnerių at-
stovai ir kuri stebėtų pokyčius jau-
nimo užimtumo srityje, dalytųsi 
geriausios patirties pavyzdžiais ir 
inicijuotų naujas politikos kryptis. 
Ar tokios pačios iniciatyvos nerei-
kėtų imtis ir Lietuvoje?

Skrisdama į Briuselį, oro uos-
to išvykimo salėje nuolat sutinku 
iškeliauti susiruošusius perspekty-

vius Lietuvos jaunuolius. Laukiu 
tos dienos, kai šis gražus jaunimas 
grįš, žinodamas, kad mūsų šalyje 
jauni žmonės yra laukiami!

Rengta kartu su 
Europos Parlamento socialistų 

ir demokratų pažangiojo aljanso grupės 
Lietuvos delegacija

Jaunøjø socialdemokratø akimis

Laimingos LSDJS porų istorijos. Kai suartina politika...

Dūdėnų šeima.

Almantas, Inga ir Lėja.
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GEROS NUOTAIKOS!

“Velykė”
1 kg. varškės, 150 g. sviesto, 300 g. cukraus,  8 

kiaušinių tryniai, 40 g. figų,  30 g. razinų, 20 g.  džio-
vintų abrikosų, 50 g. riešutų, 50 g.migdolų, 2 šaukš-
tai cukatų, 2 šaukšteliai vanilino.  

Gaminimas:
Trynius, cukrų ir sviestą sumaišykite ir ištrinkite 

iki baltumo, varškę kelis kartus pertrinkite per sie-
telį arba sumalkite mėsmale ir viską sumaišykite. 
Sudėkite susmulkintus likusius produktus ir gerai 
išmaišykite. Iš gautos masės suformuokite kūgį, pa-
puoškite džiovintais vaisiais ir pastatykite šaltai, kad 
sustingtų. 

“Mergaičių kiaušiniai”
6 kiaušiniai, burokėlių nuoviras (300 mililitrų), 2 

šaukštai majonezo, 2 skiltelės česnako, 100 g. tepa-
mo su kumpiu sūrio, 50 g. graikiškų riešutų.  

Gaminimas:
Kiaušinius išverdame, nulupame, perpjauna-

me per pusę, išimame trynį. Kiaušinius merkia-
me į burokėlių nuovirą, pašildome 5 min. ant lėtos 
ugnies ir paliekame 1 val. Tada pasiruošiame įda-
rą: kiaušinio trynį sumaišome su išspaustu čes-
naku, sūriu ir majonezu bei graikiškais riešutais. 
Masę dedame į kiaušinius. Skanaus! 

Šaltinis: www.gaspadine.lt

***
Vyras sako moteriai: 
-Gražiai atrodote. 
-Ačiū. 
-Su Balandžio pirmąja!

***
Vairuotojas policininkui: 
- O gal visgi paleisite? 
Policininkas, vartydamas 
dokumentus: 
- Nepriklauso... 
- O jūs kitą puslapį atvers-
kite... 
- Dabar matau, kad pri-
klauso...

***
Iš politiko kalbos priešrinkiminės 
kampanijos metu: 
- Išrinkę mane, jūs gausite tai, ko netu-
rite, neturėjote ir niekada neturėsite!

***
Vyras grįžta iš parduotuvės su pirkinių 
maišu. Žmona krauna lauk prekes ir 
burba: 
- Na, kiek kartų tau galima sakyt - 
jeigu ant sulčių pakelio parašyta 100% 
- tai sultys, o jeigu 40% - tai nektaras. 
Vyras nušvinta: 
- Va, va, aš tau seniai sakiau, kad 
degtinė - tai nektaras!

Atvelykis arba vaikų Velykėlės
Pirmasis sekmadienis po Ve-

lykų vadinamas Atvelykiu. Šią 
dieną šeimininkės vėl dažydavo 
kiaušinius (neretai visus, kuriuos 
vištos per tą savaitę sudėjo), tačiau 
kiaušinius ridendavo ir daužydavo 
per Atvelykį tik vaikai. Dar kitaip 
Atvelykis vadinamas vaikų Vely-

komis (Velykėlėmis).
Remiantis krikščionybe, Atve-

lykis dar vadinamas Tomo sekma-
dieniu. Apaštalas Tomas negalėjo 
kartu su kitais apaštalais dalyvauti 
Velykų įvykiuose, todėl Velykos 
jam buvo tarsi atnaujintos. Tomas 
sunkiau nei kiti apaštalai patikėjo 

Kristaus prisikėlimu. Jonas pati-
kėjo vien pamatęs numestas dro-
bules, o Tomas įtikėjo tik įkišęs 
pirštą į Jėzaus žaizdų vietą. Tomo 
sekmadienis yra Velykų atnaujini-
mas tiems, kurie negalėjo švęsti 
Velykų.

Šaltinis: www.day.lt

A t ve l y k i o   r e ce p t a i

Mielieji,

Ar žinai, koks šiandien LSDP šūkis?  “Svarbiausia – žmogus”. 
Tai – ašis, apie kurią sukasi partijos uždaviniai ir tikslai. Apie šią ašį 
suksis ir savivaldybių tarybų rinkimų šūkis. Sugalvok socialdemo-
kratinį šūkį savivaldybių rinkimams ir siūlyk jį partijai. Įdomiausio 
ir skambiausio šūkio autorius bus apdovanotas kelione į Briuselį. 
Konkursas truks iki šių metų spalio 1 d. Šūkius siųsti el. paštu:    
evelina.butkute@lrs.lt arba paštu, adresas:

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai (konkursui) 
Gedimino 53 

Vilnius 01046 Lietuva

Linkime kūrybinės sėkmės!

Skelbiami net 
DU KONKURSAI

Rašinio konkursas Lietuvos moksleiviams!

Mieli bičiuliai, Lietuvos socialdemokratų partija skelbia mokslei-
vių rašinio konkursą pavadinimu

 “SOCIALDEMOKRATIJA – TAI ...” 
Visus tinklapio www.lsdp  ir laikraščio “Socialdemokratas” skaity-

tojus kviečiame paraginti moksleivius rašyti socialdemokratijos tema. 
Kas yra socialdemokratai jaunimo akimis? Koks socialdemokratijos 
tikslas? Ko iš socialdemokratijos tikisi jaunieji lietuvaičiai? Rašinius 
galima siųsti el. paštu adresu evelina.butkute@lrs.lt arba paštu

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai (konkursui) 
Gedimino 53 

Vilnius 01046 Lietuva

Rašinių lauksime iki birželio 1 d. Birželio 1-ąją – Vaikų gynimo 
dieną paskelbsime konkurso nugalėtoją, kurio laukia prizai.

LSDP skambiausio šūkio konkursas

pavasaris padovanojo  gražiausią šventę – Šv.Velykas. Vis daž-
niau matome besišypsančius žmones – giedras dangus skatina 
pamiršti bėdas, o atgimstanti gamta įkvepia viltį. Gražią viltį, 
jog žiema iš Lietuvos išsives sunkmetį, nepriteklius ir visus pyk-
čius.

Tad noriu palinkėti – skaisčios saulės, kuri prikels mus visus 
dirbti bendrai gerovei, gaivaus Lietuvos ekonomikos oro gurkšnio. 
Ir svarbiausia – šilumos Jūsų ir Jūsų artimųjų dvasioje. Geros 
Jums nuotaikos ir sėkmės pavasario darbuose.

Jūsų Algirdas Butkevičius

Tai ádomu

Sujunk taškus ir 
sužinosi, kas yra 
LSDP simbolis


