
Kinas ir “Sidabrinės gervės”.
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Politologės Lidijos Šabajevaitės nuo-
monė apie rinkimus.
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Pokalbis su Metų moterimi tituluota 
Marija Aušrine Pavilioniene.
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Anonsai

Interviu su svečiu iš Vokietijos: 
kuo panašūs lietuviai ir vokiečiai?
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Mėnesio citata. Algirdas Sysas: “Simboliška, kad Seime buvo atidaryta medžio 
drožinių paroda, kurioje centrinė skulptūra skirta Premjerui-dviratininkui. Jis 
atlieka Sizifo darbą – pučia kiaurą padangą. Vyriausybės ataskaita su ta skulptūra 
puikiai siejasi.“

Nukelta į 3 p.

5 p. 

Gegužės 1-oji – tai pirmoji tikra ne tik at-
gimstančios žaliosios gamtos, bet ir ne vieno 
Lietuvos atgimimo pradžios diena. 1896 m. 
gegužės 1-ąją Vilniuje pirmą kartą naujai-
siais industrinės visuomenės iškilimo laikais 

politiniu lygmeniu buvo deklaruota nepri-
klausomos Lietuvos – demokratinės Respub-
likos sukūrimo būtinybė.

Tą 1896 m. gegužės 1-ąją buvo įkurta 
pirmoji lietuviška – Lietuviškoji Social-De-
mokratiškoji Partija (LSDP), įsipareigojusi 
kurti Nepriklausomą Lietuvos Demokratinę 
Respubliką. LSDP Vilniuje priėmė pirmąją 
savo politinę programą, kurioje buvo išdės-
tyta kitoniškos Lietuvos valstybės vizija, 
naujas socialinis požiūris į ateities Lietuvą 
– be kunigaikščių ar karalių, be dvarininkų 
ir baudžiauninkų, be išnaudotojų ir išnaudo-
jamųjų. Buvo nubrėžti dirbančios Lietuvos 

sukūrimo tarpiniai siekiai ir jų įgyvendini-
mo keliai.

1896 m. gegužės 1-ąją priimta LSDP 
programa buvo pati pirmoji, dar lietuviškos 
spaudos draudimo laikais, slapta lietuviškai 
atspausdinta politinė programa, pradėjusi 
formuoti lietuvišką politinę kalbą.

2004 m. gegužės 1-ąją Lietuva buvo pri-
imta į Europos Sąjungą. Tą dieną Vilniuje 
buvo atidarytas Europos Bokštas – aukščiau-
sias pastatas Baltijos šalyse.

Gegužės 1 d. yra gimę daugybė garbių 
Lietuvos žmonių, tarp kurių šiais metais 

dirbantis žmogus nusipelno visus metus būti vertinamas, tačiau Gegužės 1-oji 
yra ta diena, kai darbo žmonės susivienija, kai sustojama akimirkai ir solidariai 
pagerbiami tie, kurie stengiasi dėl valstybės gerovės. Tikriausiai neatsitiktinai 
Tarptautinę darbo žmonių dieną savo įkūrimo metines švenčia ir Lietuvos 
socialdemokratų partija, juk mūsų svarbiausia vertybė – žmogus. 1896 metų 
gegužės 1 dieną steigiamajame suvažiavime Vilniuje įkurtos socialdemokratų 
partijos tikslas buvo atkurti Lietuvos valstybę ir užtikrinti joje socialinį teisingumą. 
Savo aktualumo pagrindiniai LSDP principai neprarado ir šiandien. Visus 
partiečius ir visus Lietuvos žmones sveikinu su praėjusia Tarptautine darbo žmonių 
solidarumo diena! Nuoširdžiai linkiu taip trokštamo socialinio teisingumo, darbo, 
stabilumo ir klestėjimo, tačiau kartu prašau tokiu sudėtingu šaliai laikotarpiu 
neprarasti entuziazmo, susigrąžinti tikėjimą ateitimi ir viltį. Linkiu, kad jus vertintų, 
kad brangintų ir pagaliau suvoktų, jog žmogus yra didžiausias šalies turtas!

Jūsų Algirdas Butkevičius,
LSDP pirmininkas

Mieli Lietuvos žmonės,

GEGUŽĖS PIRMOJI – DIRBANČIOSIOS LIETUVOS 
ŽYMIŲ PRADŽIŲ DIENA

Dobilas Kirvelis

Laikraštis,  tęsiantis šimtmetines tradici jas.  Leidžiamas nuo XX a.  pradžios.



2AKTUALU

Algirdas Butkevičius,
LSDP pirmininkas,
Frakcijos Seime seniūnas

Šiandien valstybės valdyme – 
chaosas, o konservatorių Vyriausy-
bė tesugeba tik tuščiai girtis ir kri-
tikuoti kitus, kuriems daug geriau 
sekėsi valdyti valstybę. Vis ieško-
ma, kam sukrauti atsakomybę už 
savo klaidas. O vidaus vartojimas 
tebėra menkas, fiskalinė politika 
vis griežtinama, tad ryškesnio eko-
nomikos atsigavimo teks palaukti. 
Tuo tarpu Vyriausybė gieda gies-
melę, esą krizė, dėl kurios, žino-
ma, kalti kiti, jau suvaldyta. Toks, 
triukšmavimas primena vištą, kuri 
padėjusi viso labo tik kiaušinį, ku-
dakuoja, kad pagimdė asteroidą. 
Be abejo, išeičių iš probleminių si-
tuacijų paieška – daugelio žmonių 
darbas, tačiau galutinis sprendi-
mas ir jo vykdymas priklauso nuo 
vieno žmogaus. Deja, Vyriausybė 
tokio stipraus vadovo – specialisto, 
žinančio, ką daryti šiandien ir rytoj 
– neturi.

Darganotos ekonominės 
prognozės

Vyriausybės ataskaitoje teigia-
ma, kad Lietuvos ekonomika jau 
atsigauna, nes paskutinį praėjusių 
metų ketvirtį Lietuvos BVP buvo 
žemesnis nei 2008 m. paskutinį 
ketvirtį, tačiau didesnis nei per 
pirmuosius trejus 2009 m. ketvir-
čius. Tačiau BVP padidėjimas 0,1 
proc. ketvirtąjį ketvirtį, palyginus 

su prieš tai buvusiu, dar nėra tva-
rus ekonomikos augimas. Be to, 
teigiamas tendencijas gali numuš-
ti elektros kainų šoktelėjimas šių 
metų pirmąjį ketvirtį.  Didžiausių 
bankų Lietuvoje analitikų nuomo-
ne, šiemet bendrasis vidaus pro-
duktas vis dar smuks. EUROSTAT 
prognozė Lietuvai 2010 m. dar 
neigiama. Todėl galima teigti, kad 
pirmas šių metų pusmetis bus vie-
nas sunkiausių – galbūt, sunkesnis 
ir už praėjusių metų pradžią. Gau-
sėjant bedarbių gretoms, vidaus 
prekyba pirmą pusmetį, tikėtina, 
dar kris. Vidaus rinkos greito at-
sigavimo nežada. Nedarbas didėja 
ir didės. Balandžio 1 d. Lietuvos 
darbo biržos duomenimis nedar-
bas šalyje sudarė daugiau kaip 14 
proc. Padidėjusį nedarbą lėmė ne 
tik darbuotojų atleidimai, bet ir in-
formacija apie privalomą sumokėti 
sveikatos draudimą. Tai paskatino 
ilgesnį laiką nedirbusius pasirū-
pinti valstybės garantijomis. Dėl 
šios priežasties aiškėja realaus ne-
darbo mastas, kuris buvo paslėptas 
oficialiosios statistikos.

Šalį sukrėtė milžiniška emigra-
cija, pernai išvykimą iš Lietuvos 
deklaravo per 20 tūkst. Lietuvos 
piliečių, tai tik oficialūs skaičiai, o 
kiek tūkstančių išvykimo nedekla-
ravo? Šiais metais prognozuojama 
dar didesnė emigrantų banga, ypač 
jaunimo. 

Kada atsispirsime nuo dugno?

ES kontekste Lietuva kartu su 

Bulgarija, Estija bei Danija patyrė 
didžiausią pramonės nuosmukį. 
Sparčiausiai krito statybos sek-
torius. Nežadina optimizmo ir 
pramonės gamybos tendencijos. 
Statistikos departamento duome-
nimis, Lietuvos rinkoje parduotos 
pramonės produkcijos kainos per 
mėnesį padidėjo 1,1 proc. Tokia 
tendencija stebima jau ketvirtą mė-
nesį iš eilės, tačiau ji nereiškia, kad 
vartojimas pradeda augti. Produk-
cija brangsta dėl kylančių žaliavų 
kainų pasaulinėse rinkose, o ne dėl 
atsigaunančios paklausos. Versli-
ninkai neplanuoja priimti daugiau 
darbuotojų, nes nesiryžta spėti, 
kada situacija pasikeis. Ypač sunki 
situacija susiklostė į vidaus rinką 
orientuotų gamintojų – daugumos 
bendrovių rezultatai ir toliau blo-
gėja. Taigi, praėjusių bei šių metų 
ūkio sektorių statistika kol kas ne-
patvirtina Vyriausybės paskelbtos 
ekonomikos atsigavimo: pramonės 
apyvartos nebekrenta, tačiau nuo 
dugno dar vis neatsispirta, mažme-
ninės prekybos smukimas tęsiasi 
toliau, sąstingyje tūno ir nekilnoja-
mojo turto bei statybos veiklos.

Neužsivedantis ekonominio 
augimo „variklis“ 

Nors valdžia giriasi suvaldžiusi 
krizę, pasaulyje Lietuvos vardas 
dar minimas tarp valstybių, ku-
rioms gresia nemokumas. Kitaip 
tariant – bankrotas, nes skolos ir 
toliau didėja. Istorijoje yra buvę 
atvejų, kai šalys buvo priverstos 

skelbti bankrotą, turėdamos netgi 
mažesnes užsienio skolas, nei da-
bar turi Lietuva.

Lietuvių satyrikas Jurgis Gim-
beris rašė: “Ką dar moka Vyriau-
sybė? Įvesti mokesčius. Ką dar? 
Įvesti mokesčius. Ką dar? Įvesti… 
O išvesti moka? Ne, išvesti mokes-
čių nemoka. Tik iš proto.”

Taigi, Vyriausybė, siekdama 
padidinti iždo įplaukas, gerokai 
padidino PVM bei akcizus, taip pat 
atsisakyta daugumos jų lengvatų. 
Išplėsta įmokų Sodrai bei sveika-
tos draudimo fondui bazė. Jas turi 
mokėti ir sportininkai, ūkininkai 
ar dirbantieji pagal autoriaus sutar-
tis, jos turi būti taikomos ir indivi-
dualių įmonių pelnui.

Vyriausybė vylėsi, kad dėl šios 
mokesčių reformos pernai, net ir 
sunkmečio sąlygomis, pavyks gau-
ti daugiau įplaukų į iždą, nei prieš 
metus. Deja, 2009 m. rezultatai 
iliuzijas išsklaidė – biudžeto pro-
jektuotojai nepakankamai įvertino 
neigiamą netiesioginį padidėjusių 
mokesčių efektą – kontrabandos 
augimo, mokesčių slėpimo sustip-
rėjimo, Lietuvos gyventojų kelio-
nių apsipirkti į kaimynines šalis 
plitimo ir t.t., o ūkio nuosmukio 
mastas yra gerokai didesnis, nei 
buvo prognozuotas biudžeto plane. 

Belaukiant stebuklo

Akivaizdu, kad šiuo metu vals-
tybės valdyme didžiausia problema 
yra vadybos trūkumas, t. y. nebu-
vimas kam jos imtis. Vyriausybei 

trūksta išminties, o ši, kaip žino-
me, yra patirties kūdikis. Patirties 
neturintys konservatorių žmonės 
susodinti svarbiuose valstybės 
postuose. Todėl resursai naudoja-
mi neefektyviai, nukreipiami ne į 
ekonomikos skatinimą. Remiantis 
Pasaulio ekonomikos forumo at-
liktu tyrimu, pagal valstybės lėšų 
iššvaistymą Lietuva tarp Baltijos 
valstybių pirmauja. 

Nedarbas ir miglotos atsigavi-
mo perspektyvos, apklausos rodo, 
neleidžia lietuviams tikėtis geres-
nių laikų. Konservatorių Vyriau-
sybės valdymas asocijuojasi tik su 
visuomenės praradimais. Sudėtin-
giausiu šaliai laikotarpiu valdyti 
valstybės jiems nepavyksta, nes 
trūksta kompetencijos, išmanymo ir 
racionalumo. Ši Vyriausybė pasiel-
gė tarsi laukiniai, kurie, norėdami 
gauti vaisių, kerta medį. Ironiškai 
šią padėtį galėčiau apibūdinti vie-
no satyriko – Jeronimo Lauciaus 
– žodžiais “Greitai gyvensime kuo 
puikiausiai, tetrūksta tik vienos 
smulkmenos – stebuklo”.

Kokiu tikslu pirmą kartą 
svečiavotės Lietuvoje?

Šlėzvigas-Holšteinas nėra tur-
tinga žemė. Dar 8-ajame dešimt-
metyje sau uždavėme klausimą 
– kokios yra mūsų sąsajos su kito-
mis valstybėmis. Mūsų liberaliai 
nusiteikę ekonomistai sakė: dirb-
kime kartu su Amerika, su Azijos 
valstybėmis – Azijos tigrais, bet 
mūsų šalis tam nebuvo pasiruo-
šusi. Kartą su kolegomis stovėda-
mi prie mano tėvui priklausiusio 
Hanzos laivo diskutavome, ko-
dėl mums nesikoncentravus ties 
Baltijos jūra. Po mūsų pokalbio 
praėjus keletui metų, prasidėjo 
Rusijos „perestroika“, tuomet ir 
atkreipėme dėmesį į mūsų kai-
mynus – Lietuvą, Lenkiją, Estiją. 
Juk mūsų bendradarbiavimo atei-

tis labiau siejasi su šitomis valsty-
bėmis, negu, sakykime, su Ame-
rika. Po „perestroikos” Šiaurės 
Europos valstybių vadovai pra-
dėjo keliones po Baltijos valsty-
bes, siekdami susipažinti, surasti 
bendrus sąlyčio taškus. Važinėjo 
Danijos karalienė, Švedijos, Suo-
mijos vadovai. Kaip tik tuo metu 
pirmą kartą Baltijos valstybes, o 
kartu Lietuvą, aplankiau ir aš. 

Ar tarp mūsų tautų – lietuvių ir 
vokiečių – gyvenančių Baltijos 
jūros regione, yra panašumų?

Žinoma. Mus sieja didelis susi-
domėjimas kultūra. Aš kalbu apie 
kultūrą plačią ja prasme – liaudies 
kultūrą. Gyvenimo džiaugsmas – 
liaudies muzika, folkloras, geras 
maistas. Kultūrą aš laikau žmo-

nių savimonės varikliu. Vilnius 
man dar įspūdingas tuo, kad tai 
– vienintelis baroko stiliaus mies-
tas Baltijos jūros regione. Mano 
nuomone, analizuodami Estijos, 
Latvijos, netgi Kaliningrado sri-
ties savimonę, mentalitetą mes 
galime surasti labai daug pana-
šumų. Čia gyvenantys žmonės 
linkę bendrauti, ne tokie išdidūs, 
kaip, pavyzdžiui, Italijoje, šiltes-
ni, paprastesni. Tai Baltijos jūros 
regiono tautų panašumas, kuris 
vienija. Dar vienas dalykas  – at-
stumai. Atstumai tarp mūsų nėra 
dideli. Mes gana greitai galime 
atskristi iš Hamburgo į Vilnių.

Pastaruoju metu panašumų 
galima rasti ir politinėje 
Vokietijos ir Lietuvos arenoje. 
Jūsų ir mūsų socialdemokratai 
per pastaruosius rinkimus 
atsidūrė užribyje. Kaip manote, 
kas lėmė, kad socialdemokratai 
pralaimėjo rinkimus ir atsidūrė 
opozicijoje?

Galbūt, dabartiniams soci-
aldemokratams stinga vizijos, 
įžvalgumo. Nemažai jų tapo tech-
nokratais. Kai kurie daugiau rū-

pinasi įstatymais, karjera labiau 
negu socialdemokratų tikslais. 
Kai įsijungiau į socialdemokratinį 
judėjimą, turėjau puikių pavyz-
džių – Vilį Brantą, Olofą Palmę. 
Šie veikėjai turėjo viziją, jos at-
kakliai siekė. Dabar tokių žmonių 
trūksta.

Ekonomistai jau kalba, 
kad padėtis stabilizavosi 
ir ekonomika po truputėlį 
pradeda augti. Ar Angelos 
Merkel Vyriausybė Vokietijoje 
prie to prisidėjo?

Reikia pripažinti, kad Vokie-
tijos Vyriausybė sureagavo labai 
greitai, tačiau neįžvelgė struktū-
rinių krizės aspektų ir jų neįvei-
kė. Tas pats galioja ir Amerikai, ir 
Anglijai, ir Prancūzijai. Tie, kurie 
prisidėjo prie krizės atsiradimo 
– bankai, kredito įstaigos, finan-
siniai institutai dabar lažinasi, ar 
įveiks krizę Graikija, ar ne. Mes 
ir vėl pastebime tas pačias speku-
liacijas, tuos pučiamus burbulus 
energetikos, naftos ar javų pre-
kybos srityse, neatsižvelgiant į 
paprastų žmonių gyvenimo lygį. 
Nesu nusiteikęs prieš laisvą rin-

kos ekonomiką, bet toje sistemo-
je slypi krizės rizika. Didžiuliai 
Amerikos finansiniai kapitalo 
fondai, jei Lietuva nepriklausy-
tų ES, galėtų ir čia įsikišti bei 
palenkti situaciją sau tinkama 
linkme. Labai blogai, kad tie di-
džiuliai finansiniai institutai ir 
bankai turi daugiau įtakos, negu 
vyriausybės.

Ar Vokietija taip pat 
susiduria su baisia jaunimo 
nedarbo problema? Kaip ją 
sprendžiate?

Jaunimo nedarbas auga. Tačiau 
tai – daugiau jaunimo, neturinčio 
išsilavinimo, problema, todėl mes 
siekiame, kad jaunimas gautų 
gerą išsilavinimą. Vokietijoje eg-
zistuoja tokia mokymo sistema, 
kad vaikai po ketvirtos klasės 
yra diferencijuojami – vieni eina 
mokytis į gimnaziją, kiti lieka 
žemesniame lygyje. Šią sistemą 
norėtume panaikinti. Norėtume, 
kad bent iki 10 klasės visi mo-
kytųsi kartu. Mūsų pavyzdys yra 
Suomija. Tačiau labai sunku įti-
kinti konservatorius, kad sistemą 
reikia keisti.

Kas geresnio, Premjere?

Mes panašūs, bet turime geriau vieni kitus pažinti
Buvęs Vokietijos, Šlėzvigo-Holšteino žemės Ministras Pirmininkas pirmą kartą Lietuvos sostinę 

aplankė dar 1992-aisiais. Po šitiek metų sugrįžęs į Vilnių Bjornas Engholm’as grožėjosi jo architek-
tūra, domėjosi lietuvių kultūra, lygino ją su vokišką ja. Buvusio Ministro Pirmininko teigimu, tiek 
politine, tiek kultūrine prasme – esame panašūs.
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1. Įvertinti politinę situaciją 
šalyje, kaip ypatingai sunkią. So-
cialdemokratų partijos prognozės, 
analizuojant naktines valdančio-
sios daugumos reformas, visiškai 
pasitvirtino. Drastiška mokesčių 
reforma sukėlė chaosą socialinia-
me, ekonominiame ir politiniame 
valstybės gyvenime. Pragyvenimo 
lygio kritimas, su tuo tiesiogiai su-
sijęs gyventojų vartojimo galimy-
bių sumažėjimas, įmonių bankro-
tų banga, nedarbo ir emigracijos 
mastai įrodo, jog konservatorių 
Vyriausybė iš pat pradžių pasuko 
klaidingu keliu. Užuot saugoję 
darbo vietas ir skatinę ekonomi-
ką, valdantieji ėmėsi ekonomikos 
“smaugimo” ir nedarbo didinimo 
taktikos. Dėl to beveik visi so-
cialiniai ir ekonominiai rodikliai 
smuko, situacija sunkiai valdoma, 
mes beviltiškai prastai atrodome 
tarp kitų ES šalių, kur pastebimas 
ekonomikų augimas. Vyriausybės 
ataskaita aiškiai įrodo jos nesu-
gebėjimą valdyti šalį. Tenka tik 
apgailestauti, kad ir Prezidentė D. 
Grybauskaitė šioje situacijoje ne-
įžvelgia nieko blogo.

2. Atkreipti visuomenės ir šalies 
Prezidentės dėmesį į tai, jog ne-
prognozuojami valdančiosios dau-
gumos veiksmai pagilino politinę 
krizę Lietuvoje. Tai akivaizdžiai 
pasireiškia pačios valdančiosios 
daugumos susiskaldymu, visuo-
menės nepasitenkinimo augimu, 
kai kurių valdančiosios daugumos 
politinių partijų vidiniu susiprieši-
nimu. Valdantieji praktiškai viso-
se valstybės valdymo struktūrose 
griebėsi beprecedentės kompeten-
tingų specialistų “valymo” politi-
kos, pradėjo nepaisyti Konstituci-
jos ir šalies įstatymų. Pažeisdami 
Konstituciją ir įstatymus valdan-
tieji sumažino pensijas ir atlygini-
mus, pablogino daugiau nei mili-
jono Lietuvos žmonių gyvenimą. 
Trypiami Konstitucinio Teismo 
išaiškinimai dėl nemokamo aukš-
tojo mokslo gerai besimokantiems 
studentams, dėl aukštųjų mokyklų 
autonomijos, dėl nemokamo gydy-
mo valstybinėse ligoninėse. Iškyla 
grėsmė ir vidurinio išsilavinimo 
įgijimui. Valdantieji akivaizdžiai 

pažeidžia valdžių atskyrimo prin-
cipą ir grubiai kišasi į teismų ir tei-
sėsaugos organų sprendimus.

3. Pabrėžti, kad vienas po kito 
šalį drebina korupcijos, kontra-
bandos skandalai, kuriamos fikty-
vios firmos pinigų plovimui iš ES 
fondų. Tuo užsiima nebe pavie-
niai asmenys, bet grupės įtakingų 
žmonių, priklausančių valdančiųjų 
klanui. Pasinaudodami tarnybi-
ne padėtimi, jie siekia asmeninės 
naudos, aukodami valstybės inte-
resus.

4. Pažymėti, kad LSDP vado-
vybė, partijos frakcija Seime pri-
valo jautriai ir operatyviai reaguoti 
į antikonstitucinius Vyriausybės 
veiksmus, aiškinti visuomenei, kas 
realiai slepiasi po demagogiškais 
Vyriausybės ir ministrų ar kitų vals-
tybės tarnybų vadovų pareiškimais 
apie „gerėjančią“ padėtį. Tam būti-
na išnaudoti visuomenės informa-
vimo priemonių 
galimybes pateikti 
mūsų idėjas žmo-
nėms ir socialde-
mokratų partijos 
siūlomus spren-
dimus. Būtina 
kiekvienu atveju 
aiškinti paruoštos 
alternatyvios LSDP, o taip pat ir 
trijų opozicinių partijų frakcijų pro-
gramos prioritetus, parodyti visuo-
menei, ką mes darytume kitaip. La-
bai svarbu, kad LSDP Pirmininko, 
prezidiumo ir frakcijos Seime narių 
pasisakymai būtų konkretūs, koor-
dinuoti ir atspindėtų kolektyvinę 
partijos nuomonę. Įpareigoti LSDP 
prezidiumą, partijos derybinę grupę 
nuolat sekti politinės situacijos kai-
tą šalyje, nagrinėti ir skelbti savo 
poziciją apie kylančius nesutarimus 
valdančioje koalicijoje.

5. Stiprinti opozicinių partijų 
bendradarbiavimą, formuojant nau-
ją valdančiąją daugumą, ieškoti ga-
limų kompromisų su potencialiais 
partneriais. Politinės konsultacijos 
gali būti rezultatyvios tik tuomet, 
kai yra įvardijamas pagrindinis 
tikslas – Lietuvos žmonių dabar-
tinės padėties pagerinimas ir pa-
grindų gerovės valstybės kūrimui 
užtikrinimas. Šių tikslų įgyvendini-

mui būtina siekti konservatorių Vy-
riausybės atstatydinimo, opozicinių 
partijų alternatyvių programų sude-
rinimo ir daugumos parlamentarų 
balsų užsitikrinimo Seime. Nesant 
galimybių realizuoti bent vieno iš 
šių trijų reikalavimų, LSDP daly-
vavimas naujoje koalicinėje Vy-
riausybėje yra negalimas ar net ža-
lingas. Koalicija su konservatoriais 
yra neįmanoma.

6. Akcentuoti, kad kitu atveju 
LSDP aiškiai skelbia, jog geriausia 
išeitis būtų siekti 2011 metais kar-
tu su vietos savivaldos rinkimais 
ir pirmalaikių Seimo rinkimų. Dėl 
pirmalaikių Seimo rinkimų 2011 
m. turėtų kuo skubiau apsispręsti ir 
šalies Prezidentė bei Seimas.

7. Įpareigoti visus skyrius siekti 
kuo geresnių rezultatų per artėjan-
čius savivaldybių rinkimus. Įparei-
goti centrinį rinkimų štabą, partijos 
skyrius ir jų rinkimų štabus suburti 

aktyvą, preciziškai 
suformuluoti užda-
vinius kiekvienam 
partijos nariui  iki 
rinkimų apylinkių ly-
gmens, akcentuojant 
pagrindinį tikslą – 
laimėti savivaldybių 
rinkimus. Ypatingai 

svarbu, kad rinkimų kampanija ne-
būtų vykdoma apgraibomis, nema-
tant esminių  tendencijų rajonuose. 
Skyriai privalo atlikti gyventojų 
nuomonės tyrimus, pasinaudodami 
Centrinio rinkimų štabo paruošta 
metodika ir, tuo remdamiesi, for-
muoti savo rinkimų strategiją.

8. Ypatingai atkreipti tų LSDP 
skyrių dėmesį, kur po praėjusių 
savivaldybių rinkimų socialdemo-
kratų partija atsidūrė opozicijoje. 
Būtina išanalizuoti pralaimėjimų 
priežastis, išsiaiškinti, ką būtina 
daryti kitaip, kryptingai organizuo-
ti savivaldybių tarybų valdančiųjų 
kritiką, iškeliant skaudžiausias gy-
ventojų problemas.

9. Įpareigoti skyrius artimiausiu 
metu apsispręsti, kurie partijos bi-
čiuliai gali tapti kandidatais į mero 
postą.

ALGIRDAS BUTKEVIČIUS   
LSDP pirmininkas                                                     

AKTUALU

2010-04-24 LSDP TARYBOS NUTARIMAS “DĖL SUDĖTIN-
GOS POLITINĖS, SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PADĖTIES 

ŠALYJE, IR SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS POZICIJOS”

LSDP  TARYBA, išklausiusi partijos pirmininko ALGIRDO BUTKEVIČIAUS 
pranešimą ir išsakytą tarybos narių nuomonę dėl susidariusios politinės, socialinės 
ir ekonominės padėties, įvertinusi pateiktus pasiūlymus apie socialdemokratų par-
tijos poziciją išvedant šalį iš krizės,

NUTARIA:

prisimintinas – prieš 140 metų, t.y. 
1870 m. gimęs vienas žymiausių 
Lietuvos, Šiaulių socialdemokratas 
– Vaclovas Bielskis – inžinierius, 
knygnešys, žurnalistas, visuome-
nės ir politinis veikėjas, savivaldy-
bininkas (mirė 1935 m. Varšuvoje, 
palaidotas Ginkūnų laisvamanių 
kapinėse).

Tada, kai gimė Vaclovas Bielskis 
gegužės 1-oji dar nebuvo pripažinta 
Tarptautine darbo žmonių solidaru-
mo švente. Atsikuriantis Antrasis 
Socialistų Internacionalas GEGU-
ŽĖS PIRMĄJĄ, kaip Tarptautinę 
dirbančiųjų solidarumo šventę su 
pasauliniu socialdemok-ratų ir so-
cialistų simboliu – raudona vėlia-
va – paskelbė 1898 m. liepos 14 d. 
Paryžiuje – švenčiant Didžiosios 
Prancūzijos Revoliucijos 100 metų 
sukaktį. Po metų beveik visose 
Vakarų Europos valstybėse Ge-
gužės 1-oji buvo plačiai pažymėta 
gegužinėmis ir demonstracijomis. 
Varšuva Gegužės 1-ąją pažymėjo 
1890 m. streiku, kuriame dalyva-
vo apie 10 000 tūkst. darbininkų. 
O 1891 m. gegužės 1-oji buvo pa-
minėta ir Kaune, Adomo Mickevi-
čiaus slėnyje. Mitingą organizavo 
Tilmanso fabriko meistras Vilius 
Kalveit-Kalvaitis – lietuvis iš Gum-
binės, Vokietijos socialdemokratas, 
subūręs Kauno darbininkus kovoti 
už savo teises. Vokietijos socialde-
mokratai Gegužės 1-ąją pradėjo 
švęsti 1890-aisiais.

Vilniaus darbininkai Gegužės 
1-ąją pirmą kartą paminėjo 1891 m. 
Susirinkęs darbininkų būrelis An-
takalnyje, netoli Petro ir Povilo 
bažnyčios, vedamas kelių socialis-
tiškai nusiteikusių inteligentų, at-
šventė Gegužinę mitingu su raudo-
na vėliava. Kalbėta apie darbininkų 
padėtį ir būtinumą kovoti už savas 
teises. Tokios gegužinės Vilniuje 
vyko beveik kasmet.

O Rusijoje, Maskvoje, gegužės 
1-oji plačiau pradėta švęsti kur kas 
vėliau, tik nuo 1897 m. Nors mūsų 
Lietuvos žmonės kažkodėl mano, 
kad šią šventę sumanė pati Maskva. 
Pokario Maskvos bolševikinis reži-
mas net bandė uždrausti šią šventę.

Šią dieną minėti paskatino dar 
1886-aisiais JAV, Čikagoje, įvykęs 
streikas. Gegužės 1-ąją streikavo 
Čikagos darbininkai. Žmonės išėjo 
į gatves, reikalaudami didesnio at-
lyginimo ir geresnių darbo sąlygų. 

Tarp jų buvo ir ne vienas Lietuvos 
emigrantas, dirbęs Čikagos mėsi-
nėse. Streikui ir demonstracijoms 
užtrukus, gegužės 4 d. į demons-
trantus pradėta šaudyti – žuvo keli 
aktyvistai, nemažai buvo sužeistų.

Žiūrint iš laiko perspektyvos, 
Čikagoje gegužės 4 d. pralietas 
darbininkų kraujas dėl teisėtų rei-
kalavimų asocijuojasi su 1789 m. 
vykusia kruvina Didžiąja Pran-
cūzijos Revoliucija, kuri ženklino 
naujos – industrinės visuomenės 
pradžią, jos metu pralietu kraują. 
Raudona vėliava tapo socialistinio 
judėjimo už dirbančiųjų teises sim-
boliu. Tai – ne Maskvos, ne Rusijos, 
bet viso pasaulio dirbančiųjų kovos 
už teises simbolis. Ir kiekviena Ge-
gužės 1-oji daugelyje Vakarų Euro-
pos valstybių yra paskelbta nedarbo 
diena, o sostinėse bei kituose mies-
tuose ir miesteliuose tą dieną vyksta 
mitingai su raudonomis vėliavomis, 
muzika, dainomis ir kalbomis. Tai 
visos Europos Sąjungos – Suvieny-
tų Europos Valstybių – dirbančios 
Europos solidaraus sambūvio šven-
tės simbolis. Ši šventė itin ryški 
Skandinavijos šalyse, jų sostinėse.

1896 m. Gegužės 1-ąją pažan-
gioji Vilniaus darbininkija susi-
rinko mitinguoti Karoliniškėse. 
Sugiedoję Internacionalą ir Varšu-
vietę, pamitingavo, pasidalino savo 
bėdomis ir vargais. Jaunimas dar 
liko padainuoti, pasilinksminti, o 
17 socialistiškai-lietuviškai nusi-
teikusių šventės dalyvių perplau-
kė Nerį ir, susirinkę dr. Andriaus 
Domaševičiaus bute, įkūrė LSDP 
– priėmė LSDP programą. Partijos 
tikslas – sukurti nepriklausomą 
demokratinę Lietuvos Respubliką, 
kurios valdžia rūpintųsi dirbančių-
jų gerove. 

1918 m. Vasario 16-osios aktu 
dviems dešimtmečiams buvo su-
kurta Demokratinė Lietuvos Res-
publika. Nežiūrint į tai, kad dėl 
Pasaulinių karų ir buvo prarastas 
šalies savarankiškumas, Lietuva 
pasiekė savo tikslą. Mūsų šalies 
nepriklausomybė prieš dvidešimt-
metį buvo atkurta. 1992 m. priim-
tos Lietuvos Konstitucijos pirmojo 
skirsnio pirmuoju straipsniu tei-
giama – LIETUVOS VALSTYBĖ 
yra NEPRIKLAUSOMA DEMO-
KRATINĖ RESPUBLIKA. 

Dar 1896 m. Gegužės 1-ąją pa-
sėta sėkla buvo ir bus Lietuvai gerų 
pradžių diena.

Lietuvoje kaip tik 
bandoma daryti tai, kas pas 
jus nepasitvirtino. Tačiau 
konservatorių įtikinti taip 
pat nepavyksta. O ar pas jus 
aukštasis mokslas brangus?

Iš dalies, taip. Kai kurios fede-
ralinės žemės įtvirtinusios mokes-
tį už aukštą jį mokslą. Kai kurios 
– ne, dažniausiai tai – socialdemo-
kratų valdomos žemės. Nedarbo 
ir išsilavinimo problemą aš sieju 
ir su demografine problema. Da-
bar Vokietijos šeimos vidutiniškai 
augina po 1,3 vaiko, reikėtų, kad 
augintų bent po 2. Jei tendencija 
išliks tokia pati, tai nebus ką leisti 
į mokyklas.

Ko norėtumėte palinkėti 
Lietuvai?

Linkiu susipažinti su Baltijos 
regiono tautomis, kad galėtume 
nuolat bendradarbiauti. Vokietijos 
mokyklos organizuoja klasių mai-
nus su užsienio šalių mokyklomis. 
Kai vaikams pasiūlomi tokie mai-
nai, jie mieliau renkasi Prancūziją 
ar kokią kitą šalį, o Lietuva ar Len-
kija nėra tokios įdomios. Bet, ma-
nyčiau, kad reikia skatinti vaikus 
susipažinti su Lietuva. O lietuviai 
turėtų skatinti vykti pas mus. Lin-
kiu gražaus bendradarbiavimo.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi Evelina Butkutė

GEGUŽĖS PIRMOJI – DIRBANČIOSIOS LIETUVOS 
ŽYMIŲ PRADŽIŲ DIENA

Atkelta iš 1 p.

„Vyriausybės ataskaita 
aiškiai rodo jos nesu-
gebėjimą vadyti šalį“.
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Praėjo lygiai šimtmetis nuo 
1910-ųjų, kai pirmą kartą išleis-
tas moksleiviams skirtas žurnalas 
“Aušrinė”. Kuo jis buvo ypatingas, 
kodėl verta prisiminti jį šiandien?

Iki 1914 m. žurnalas leistas 
kaip ”Lietuvos žinių priedas”. Jo 
iniciatorius Stasys Šilingas, redak-
cijoje dirbo Petras Klimas, Juozas 
Papečkys, Stasys Naginskas, Julius 
Abraitis, Agnietė Ambraziejūtė, 
Vladas Bukaveckas, Adomas Las-
tas. Žurnalo priede “Vasaros dar-
bai” spausdinta moksleivių surinkta 
tautosaka. Tai buvo visuomeninis, 
kultūrinis žurnalas jaunimui. Deja, 
išleidus 31 numerį, leidyba nutrūko 

ir buvo atkurta tik po trejų metų. 
Nuo 1917 m. išėjo tik 5 numeriai.

“Aušrinė” atkurta 1919 m. Ma-
rijampolėje. Iki 1926-ųjų žurnalas 
vėl džiugino moksleivius, ugdė jų 
kultūrinį, literatūrinį skonį. Po vals-
tybinio perversmo žurnalo leidybą 
vėl teko nutraukti. 1931-aisiais 
VDU studentai “Aušrinę” atkūrė. 
Tai buvo “laisvos socialistinės min-
ties” žurnalas. Jo redagavimo ėmė-
si garsi studentų aušrininkų drau-
gija. Žurnalą iš pradžių redagavo 
Jonas Kruopas, vėliau jo darbą tęsė 
Juozas Klimavičius. Bendradarbia-
vo žymūs mūsų lietuvių klasikai 
– Juozas Baltušis, Kazys Boruta, 

Pranas Čepėnas, Kazys Jokubėnas, 
Vytautas Montvila ir kiti. 1989 m. 
po ilgos pertraukos žurnalas jauni-
mui apie kultūrą vėl atkurtas. Re-
daktorė – Zita Čepaitė.

Turbūt, literatūrologai pritartų, 
kad itin svarbūs visuomenei buvo 
pirmieji ketveri žurnalo leidybos 
metai, nes jame atsispindėjo lite-
ratūros modernėjimo tendencijos, 
moksleiviai supažindinti su to meto 
literatūros kūriniais, kultūra. Per tą 
laikotarpį publikuota apie 160 eilė-
raščių, 70 prozos kūrinių, tarp ku-
rių galima buvo skaityti Kazio Bin-
kio, Balio Sruogos, Zigmo Gėlės, 
Antano Vienuolio, Igno Šeiniaus 

kūrinius. Lietuviai iki šiol dėkingi 
tiems, kas davė pradžią šiam reikš-

mingam jaunimo leidiniui, ir tiems, 
kas  vėliau stengėsi jį išsaugoti.

LSDP skyriø naujienos

L S D P   G Y V E N I M O   A K I M I R K O S

LSDP Vilniaus skyriaus nariai po akcijos „Darom 2010“  Žirmūnuose.

Seimo narys Julius Sabatauskas per akciją 
„Darom 2010“.

Iš kairės - LSDP Vilniaus skyriaus Lazdynų poskyrio pirmininkas 
Vytautas Milėnas, LSDMS  Vilniaus klubo pirmininkė Vitalija Kliukienė, 
LSDP Vilniaus skyriaus pirmininkas Romas Adomavičius.

Socialdemokratai surinko per 1000 maišų šiukšlių.

Alytaus “sakaliukai” pasiruošę akcijai  „Darom 2010“.

“AUŠRINEI” – 100 METŲ!

Socialdemokratai aktyviai dalyvavo ąžuoliukų sodinimo ceremonijoje Vilniuje, Puškino mokykloje.

Seimo narys Juozas Olekas ir LSDP  Vilniaus skyriaus bičiuliai 
bendrauja su globos namų „Senevita“ gyventojais.

Pabrėždamos savo solidarumą su Afrikos tautų moterimis, konfe-
rencijoje „Motinos naktis. Tūkstantmečio penktojo vystymosi tikslo 
(TVT 5) įgyvendinimas“  politikės ir aktorė dalyvavo vilkėdamos 
netradicine apranga.

Socialdemokratės globos namus 
papuošė 200 našlaičių.
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Esate tituluota metų moterimi. 
Ką jums suteikė šis apdovanoji-
mas?

Metų moters vardas man reiškia 
mano ilgametės veiklos lyčių ly-
gybės bei žmogaus teisių gynimo 
srityje pripažinimą. Taip pat pa-
žangaus Lietuvos moterų judėjimo 
ir žmogaus teisių gynėjų veiklos 
pripažinimą, nes visada dirbau ne 
viena, o kartu su Lietuvos nevy-
riausybinėmis asociacijomis. Tai, 
kad Lietuvos žmonės, rinkdami 
metų moterį, pirmenybę atida-
vė man, rodo, kad demokratiniai 
principai, lyčių lygybės bei lygių 
galimybių idėjos mūsų šalyje yra 
pripažįstamos. Kad Lietuvos pilie-
čiai suvokia, kaip svarbu yra gerbti 
žmogaus teises ir laisves, nediskri-
minuoti žmonių dėl jų skirtingų pa-
žiūrų, biologinių skirtybių, socia-
linės padėties, kitokio gyvenimo 
būdo.

Kas paskatino rinktis žmogaus 
teisių ir lyčių lygybės sritis?

Studijuodama Vilniaus univer-

sitete, o vėliau dėstydama Vakarų 
literatūrą, feminizmo teorijos kur-
sus,  gilinausi į žmogaus asmeny-
bės, individualizmo esmę. Mane 
domino ir domina asmenybės 
unikalumas ir jėga, asmenybės ir 
žmonių kolektyvo bei individo ir 
visuomenės santykiai. Mane žavi 
asmenybės maištas kaip asmeny-
bės vidinės laisvės garantas. Juk 
žmogus gyvena tik vieną kartą, 
todėl jis neturėtų dvasiškai savęs 
išduoti. Kiekvienas individas turė-
tų saugoti savo žmogiškąjį orumą, 
gerbti save kaip asmenybę, ir gerb-
ti kitų žmonių teises bei laisves.

Ar Lietuvoje kovojant dėl lyčių 
lygybės pastangos nenueina vel-
tui, ar visuomenėje pastebite savo 
darbo rezultatus?

Žmogaus pastangos gerinti pa-
saulį niekada nenueina veltui. Ma-
nau, kad savo pažiūromis ir veikla 
prisidėjau prie mūsų visuomenės 
teigiamų pokyčių. Lietuvoje šian-
dien veikia lyčių lygybės ir lygių 
galimybių įstatymai. Tai – revo-
liuciniai laimėjimai, pasiekti per 
gana trumpą istorijos tarpsnį. Ne-
priklausomoje Lietuvoje moks-
lininkų, politikų, visuomeninių 
organizacijų dvidešimties metų 
veikla žmogaus teisių srityje atne-
šė akivaizdžių rezultatų: Lietuvos 
visuomenė tapo labiau demokra-
tiška ir atvira. Tačiau vis dar pa-
sitaiko politikų neišprusimo ir as-
mens bejėgiškumo raiškos atvejų, 
kai žeminamas žmogus dėl lyties 

ar dėl priklausomybės socialinei 
grupei. Tokie atvejai rodo ne mūsų 
visuomenės atsilikimą, o konkre-
taus individo intelekto ribotumą. 
Lietuvoje yra politikų, kurie pa-
sitelkia fobijas, religines dogmas, 
lytiškumo ir lyčių vaidmens stere-
otipus savo visuomeniniam įvaiz-
džiui formuoti, savo egoistiniams 
ar partiniams tikslams siekti. Ta-
čiau šie individai, gindami „nekin-
tančias“ tautines tradicijas ir „am-
žinas“ krikščioniškas vertybes, 
kurių pastovumas neįmanomas, 
nes viskas pasaulyje kinta, neigia 
visuomenės santykių pažangą.

Dėstėte Vilniaus universitete, 
kuo reikšmingas darbas su stu-
dentais?

Dėstymas universitete patvirti-
no žinomą tiesą: mokydamas kitus, 
mokaisi pats. Mokiausi ir aš. Dva-
sinį pasitenkinimą teikdavo stebė-
jimas, kaip mano akyse dvasiškai 
brendo jauni žmonės, rašė moks-
linius darbus mano siūlomomis 
naujomis temomis. Man malonu 
suvokti tai, kad humanitariniuose 
fakultetuose atsirado feministi-
nės, lyčių studijų temos, kad buvo 
įteisintas amerikiečių literatūros 
kursas, moterų literatūros bei fe-
minizmo teorijos pasirenkamieji 
kursai, kad per literatūrą priartinau 
žmones prie lytiškumo, lyčių ir 
socialinės lygybės problemų, kad 
turėjau galimybę Vilniaus univer-
sitete įkurti Moterų studijų centrą.

Gimėte aktorių šeimoje. Ar 
niekad nekilo mintis sekti tėvų 
pėdomis? Kodėl pasirinkote lite-
ratūrą, kuo ji Jums svarbi?

Mėginau sekti tėvų pėdomis, 
tačiau bandymas įstoti į Konser-
vatorijos aktorinį fakultetą baigėsi 
nesėkme. Džiaugiuosi, kad neta-
pau artiste, nes netapau ir režisie-
rių stumdoma scenos lėle. Laikiau 
universitetinius stojamuosius eg-
zaminus į tą specialybę, kuri iš ma-
nęs nereikalavo didelio pasirengi-
mo, nes kalbas ir literatūras visada 
mėgau. Grožinė literatūra yra ne 
vien man svarbi. Žmogui ji atve-
ria pasaulį įvairiomis spalvomis, 
įvairiais kampais, supažindina su 
įdomiomis asmenybėmis, jų origi-
naliu mąstymu. Grožinė literatūra 
gali pakeisti skurdžią, vidutinybių 
kuriamą, gyvenimo realybę. Ji 
suteikia žmogui vilties, dvasinės 
atgaivos ir pakylėtumo, asmeni-
nės patirties pamokas. Literatūra 
niekada neįgrįsta ir neatsibosta, 
nes su rašytojais ir jų personažais 
bendraujama skaitant vienatvėje, 
tyloje. Literatūra – tai gyvenimo 
išminties mokykla ir meninės raiš-
kos studijos, žmogaus vaizduotės 
galimybių pažinimas.     

Tačiau, domėdamasi literatū-
ra, rašydama knygas, dėstydama 
Jūs vis tik pasukote ir į politiką. 
Kuo ji patraukė?

Į politiką atėjau nuosekliai lai-
kydamasi savo požiūrio – nuspren-

dusi ginti persekiojamą žmogų, 
tautos išrinktą Prezidentą Rolandą 
Paksą. Protestuodama prieš aki-
vaizdžiai suregztas politines intri-
gas ir sąmokslą. Politikoje mačiau 
platesnes galimybes viešai reikšti 
savo mintis, ginti tam tikras idėjas. 
Esu idealistė, sunkiai egzistuojanti 
šalia destrukcinės partijų kovos, 
opozicinių išpuolių. Ilgiuosi kū-
rybiško bendradarbiavimo žmonių 
labui. Todėl ir mąstau apie pasi-
traukimą iš politikos.

Ar lieka laiko sau? Ar dažnai 
praleidžiate jį su vaikais ir vai-
kaičiais? Kokios akimirkos bran-
giausios?

Neskirsčiau gyvenimo sau ir 
gyvenimo kitiems. Abi pusės yra 
mano gyvenimas. Tik sulaukus 
brandaus amžiaus supratau, koks 
svarbus yra dvasinis gyvenimas 
sau. Kokios brangios yra džiaugs-
mingos gyvenimo akimirkos, kai 
esi su artimaisiais. Kokios reikš-
mingos ne vien intelektinio, bet 
ir emocinio gyvenimo minutės. 
Kiekviena valandėlė su vaikais ir 
vaikaičiais man yra labai brangi. 
Jos visos įstringa į mano širdį ir at-
mintį. Esu laiminga, kad turiu vai-
kus ir vaikaičius. O dabartiniame 
gyvenimo tarpsnyje jautriausiai 
suvokiu gyvenimo dovaną, ir tai, 
kad ją turiu labai branginti.

Dėkoju už pokalbį.

Gabrielė Petkevičiūtė

“Žmogus gyvena tik kartą, todėl jis neturėtų dvasiškai savęs išduoti”
Žmogaus teisės, lyčių lygybė, literatūra, politika – barai, kuriuose darbuojasi žinoma socialdemokratė, aktyvi visuomenės veikėja Marija Aušrinė Pavilionienė. 

Šiemet jai suteiktas Metų moters titulas. Su ponia M.A.Pavilioniene kalbamės apie požiūrį į minėtas sritis, apie darbus ir rezultatus.

Faustas Latėnas,
kompozitorius, kultūros veikėjas

Gegužės 28-ąją vyks jau tretie-
ji lietuviško kino apdovanojimai 
„Sidabrinė gervė“, o nuo birželio 
per šalies miestelius ir kaimus 
savo kelionę pradės „Sidabrinių 
gervių naktys“.

2008 m. gegužės pabaigoje 
pirmą kartą Lietuvos istorijoje 
buvo surengti nacionalinio kino 
ir televizinio kino apdovanojimai 
“Sidabrinė gervė”. Iškiliausiems 
kino meistrams buvo iškilmingai 
įteiktos skulptoriaus Audriaus 
Liaudansko sukurtos grakščiosios 
statulėlės. Taip jau sutapo, kad 
rengiant šį projektą teko prisidėti 
ir man.

Kiek pamenu, tuomet ilgiau-

sios diskusijos vyko dėl kino 
apdovanojimų simbolio: po ilgų 
diskusijų buvo pasirinktas gervės 
simbolis: kine ir televizijoje “ger-
ve” vadinamas įrankis, skirtas fil-
muoti judančia kamera. Gervė – ir 
grakštus paukštis, įrašytas į Rau-
donąją knygą, todėl saugotinas, 
kaip ir mūsų kinas. 

“Sidabrinės gervės” apdovano-
jimai – ryškus ir svarbus Lietuvos 
kino kultūrai renginys. Juo  Lie-
tuvos žmonėms norime parodyti, 
kad mūsų kinas – gyvas, jis spar-
čiai atsigauna, jo daugėja ir jis yra 
geidžiamas. 

“Sidabrinė gervė 2008” debiu-
tinė ceremonija įvyko Naciona-
liniame dramos teatre Vilniuje. 
Tą patį vakarą apdovanojimai 
imti vadinti lietuviškaisiais “Os-
karais”, nes išsiskyrė ypatingu 
pasiruošimu, aukšta kokybe, oria 
pagarba ir klasikiniu puošnumu.

Išskirtinį renginį tuomet glo-
bojo Lietuvos Respublikos Mi-
nistras Pirmininkas Gediminas 
Kirkilas. Apdovanojimus teikė 
garsiausi lietuviai, kurių gretose 
buvo ir užsienyje laurus skinan-
tis krepšininkas Linas Kleiza bei 
galingiausias planetos žmogus 
Žydrūnas Savickas.

Antraisiais nacionalinio kino 
kūrėjų pagerbimo metais apdova-

nojimai “Sidabrinė gervė 2009” 
buvo surengti Lietuvos televizijos 
didžiojoje studijoje. Šventiniame 
vakare apsilankė prezidentas Val-
das Adamkus, visas būrys įtakin-
go Europos kino paramos fondo 
“Eurimages” atstovų, specialiai į 
renginį atskrido viena žymiausių 
pasaulyje lietuvių aktorių – Inge-
borga Dapkūnaitė.

Šiemet apdovanojimai “Sida-
brinė gervė 2010” rengiami “Ūkio 
banko teatro arenoje” – simbo-
liškai kitame Neries krante, kur 
gimsta naujoji kultūros ir meno 
Meka. Ceremonijoje žada apsi-
lankyti ne tik mūsų šalies šviesu-
liai, bet ir aukšto rango svečiai iš 
užsienio.  

“Sidabrinės gervės” apdovano-
jimai kasmet skiriami labiausiai 
nusipelniusiems kino meno spe-
cialistams: režisieriams, pirmojo 
ir antrojo plano aktoriams, ope-
ratoriams, dailininkams, scena-
rijaus ir garso takelio autoriams, 
įvertinama darbo už kadro profe-
sinė meistrystė ir viso gyvenimo 
nuopelnai kinui. Už pastaruosius 
teikiamos “Auksinės gervės” sta-
tulėlės. Darbus, pateiktus „Sida-
brinės gervės” apdovanojimams, 
tradiciškai vertina specialiai su-
daryta žiuri – kompetentingi kino 
meno profesionalai, nusipelnę 

kultūros ir visuomenės veikėjai.
Šiemet buvo įsteigta Lietuvių 

kino akademija (LiKA). Apdova-
nojimai “Sidabrinė gervė 2010” 
rengiami po jos vėliava. Vertini-
mo komisijos branduolį sudaro 
akademijos Tarybos nariai, kurie 
tiesiogiai dalyvauja visuose ap-
dovanojimams pateikiamų filmų 
atrankos, svarstymo ir apdovano-
jimų teikimo etapuose. LiKA yra 
įsipareigojusi rengti įvairius pro-
jektus, kurie susiję su kinu eko-
nominiais, meniniais ar edukaci-
niais aspektais, aktyviai dalyvauti 
juose, bendradarbiauti su Europos 
kino akademija ir atskirų Europos 
šalių nacionalinėmis kino akade-
mijomis bei kino institucijomis.

Išpopuliarėję, nuoširdžiai lau-
kiami “Sidabrinės gervės“ apdo-
vanojimai padiktavo idėją skristi 
su šiuo paukščiu per visą Lietu-
vą, mažesnius šalies miestelius, 
rengiant vasaros sezono festiva-
lį – “Sidabrinės gervės” naktys. 
Tai bus geriausių lietuviškų filmų 
vėlaus vakaro seansai po atviru 
dangumi – pramoga, retai pasitai-
kanti toliau nuo šurmuliuojančių 
kultūrinių centrų gyvenantiems 
žmonėms.

Festivalio renginiais bus sie-
kiama plėsti nacionalinio kino 
sklaidą Lietuvoje, supažindinant 

žiūrovą ne tik su lietuvišku kinu, 
bet ir su kinematografininkais, 
aktoriais, režisieriais, prodiuse-
riais, dirbančiais kino srityje.

Be to, kartu su filmais per ra-
jonus keliaus garsiausi Lietuvos 
kino ir televizinio kino aktoriai, 
kurie “Sidabrinės gervės” naktis 
praturtins įdomiais ir intriguojan-
čiais savo prisiminimais iš filma-
vimo aikštelių.

Festivalio atidarymas planuo-
jamas 2010 m. birželio 5 dieną, 
Zyplių dvare, Šakių rajone.

„SIDABRINĖ GERVĖ“ VĖL KELIA SPARNUS...

Žymi pasaulio aktorė Ingeborga  Dapkūnaitė 
ir aktorė Eugenija Pleškytė.
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Justas Vincas Paleckis,
LSDP pirmininko pavaduotojas

Europos Parlamente (EP) ir už-
sienio reikalų komitete, ir saugumo 
bei gynybos pakomitetyje kolegos 
neretai paklausia: kaip ten pas jus 
Lietuvoje su išorine ES siena? Ar ji 
nepralaidi, ar gerai saugoma?

Paprastai aiškinu, kad tos išori-
nės sienos turime nemažai – beveik 
tūkstantis kilometrų. Kai stojome 
į Šengeno erdvę, Briuselis nepa-
gailėjo pinigų, kad ji būtų sandari 
pažeidėjams, kontrabandininkams. 
Žodžiu, kolegoms jaudintis ar neri-
mauti priežasčių nėra...

Kalbu taip, o galvoje kirba min-
tis: tikrovėje ne visai taip... Juk 
atrandama landų prasmukti pro tą 

ilgą sieną, žiniasklaida praneša apie 
didėjančius kontrabandos mastus. 
Ir vis pagalvodavau – ar tas beato-
dairiško taupymo vajus neišklibino 
sienos... Deja, taip ir atsitiko. Rei-
kaluose, susijusiuose su valstybės 
ir visos ES saugumu, dėl taupymo 
sumetimų kirsta ne tik iš peties, bet 
ir užsimerkus. 

Prisiminkime: viena ranka deši-
niųjų valdžia per naktinį mokesčių 
perversmą padidino akcizus taba-
kui, alkoholiui ir benzinui. Kainų 
skirtumas Lietuvoje ir kaimyninėse 
Rusijos Federacijos Kaliningrado 
srityje, Baltarusijoje dėl to dar la-
biau išaugo. 2009 m. sulaikyta ke-
lis kartus daugiau kontrabandinių 
prekių, negu 2008-aisiais! Neofi-
cialiomis Muitinės departamento 
prielaidomis, Lietuvos teisėsaugos 
institucijos sulaiko tik apie 10 proc. 
cigarečių kontrabandos. Kitų kon-
trabandinių prekių, matyt, ne ką 
daugiau. 

O atsakymas į klausimą, “kam 
Lietuvoje gyventi gera” aiškus – 
kontrabandininkams. Pačios Vy-
riausybės sudarytos specialios dar-
bo grupės ekspertai skaičiuoja, kad 
kontrabandininkų pelnas vien iš 
cigarečių galėjo siekti iki 1,5 mlrd. 
litų. Esama ir kitokių nuostolių. 

Muitinės departamentas suskaičia-
vo, kad dėl kontrabandos pernai 
šalies biudžetas galėjo prarasti 100 
mln. litų nesumokėtų mokesčių. 
Vien cigarečių kontrabanda per 
vienerius metus iš šalies biudžeto 
pavagia trigubai tiek, kiek šiems 
metams skirta visai Sienos apsau-
gos tarnybai.

Nors kontrabandinių prekių pa-
klausa auga geometrine progresija 
(nelegaliai įvežtų cigarečių vidury 
dienos gali nusipirkti prie kiekvie-
no turgaus vartų), valstybės poli-
tikos – kaip iš kontrabandininkų 
atimti prarandamus pinigus – kaip 
nėra, taip nėra. Didindama akcizus, 
Vyriausybė tikėjosi surinkti gerokai 
daugiau mokesčių. Norėjo, kaip ge-
riau, išėjo – kaip visada. Už stiprius 
alkoholinius gėrimus per metus su-
rinkta  21,6 proc. mažiau mokesčių. 
Kontrabanda klesti: ketvirčiu suma-
žėjo degalų pardavimas, o didmeni-
nė prekyba cigaretėmis smuko net 
50 proc. Išvada liūdna: skylės  vals-
tybės sienoje neišvengiamai tampa 
skylėmis valstybės biudžete.     

Bet ir to negana. Kita ranka val-
džia įjungė taupymo mašiną, kuri 
sumalė normalų Lietuvos pasienie-
čių darbą. Pasieniečių algos suma-
žintos. Premijos už sulaikytus kon-

trabandininkus nurėžtos. Tuo pačiu 
sumažintas ir stimulas geriau dirbti, 
rizikuoti, iškęsti kontrabandininkų 
grasinimus, patyčias („jūs be reika-
lo vargstate, mes, turėdami maišus 
pinigų, vis tiek išsipirksime, įstaty-
mus apeisime“). 

Prieita iki absurdo. Kadangi už 
naktinę pamainą, kai kontrabandi-
ninkai tiesiog „neršia“,  pasienie-
čiams turi būti mokama daugiau, 
nei už dieninę, kai kuriose rinkti-
nėse nutarta sumažinti dirbančiųjų 
naktį skaičių, juos pervedant į die-
ninę pamainą. Kam tai naudinga? 
Tai – ne kontrabandininkų įtakotas 
sprendimas? 

Sumažintos ir benzino normos 
– maždaug, persėskit ant dvira-
čių, vykitės jais kontrabandininkų 
„Mersedesus“... Anksčiau pasie-
niečiams išduodavo nemokamus 
patogius batus ir uniformas, dabar 
jau pametėja sunešiotus arba iš 
viso neišduoda, tenka pirkti iš savo 
sumažintos algos. Tai ypač muša 
per kišenę naujokams, nes seniau 
dirbantieji pasieniečiai spėjo laiku 
sukaupti „atsargas“. 

Muitininkų padėtis, deja, pana-
ši. Po tokio žudančio taupymo šis 
Lietuvos sienos ruožas, kartu ir ES 
išorinės sienos tarpsnis – primenu, 

932 kilometrai – tampa skylėtas it 
rėtis. Ši kai kam džiugi žinia ne-
truks pasklisti. Išorinę ES sieną gali 
užplūsti nelegalūs migrantai (kaip 
buvo prieš 15 metų), ji taptų dar 
patrauklesnė įvairaus plauko nu-
sikaltėliams. Formaliai sutaupyta, 
realiai iššvaistyta. Ir taip – kur tik 
pažvelgsi. Toks „vaizdelis“, deja, 
būdingas daugeliui mūsų gyveni-
mo sričių. 

Tačiau valstybės siena, išorinė 
ES siena – ypatingas objektas. Tau-
pymo kuoka užsimota neva prieš 
išlaidavimą, o smogta Lietuvos sau-
gumui, prestižui, galop – paprastų 
pasieniečių ir jų šeimų gerovei. Dar 
daugiau – Šengeno susitarimo ar-
chitektūrai, visos ES saugumui.

Vilnius – Briuselis – Strasbûras

Zigmantas Balčytis,
LSDP pirmininko pavaduotojas, 
Europos Parlamento narys

Imtis mokesčių temos paskatino 
didelį rezonansą Lietuvoje ir už jos 
ribų sukėlusi Lietuvos Vyriausybės 
„akcija“ surinkti Privalomojo svei-
katos draudimo įmokas iš bedarbių 
ir emigrantų. Nepulsiu į atlapus 
šios idėjos autoriams, tas jau daryta 
pakankamai, tačiau pažvelgsiu pla-
čiau į Lietuvos mokesčių  politiką: 
kokia ji, ko ja siekiama ir, svarbiau-

sia, kaip ji nulems mūsų artimiau-
sią ir ne tokią  artimą ateitį?

Kaip žinoma, kovoti su krize 
2008 m. pabaigoje pradėta mo-
kesčių didinimu ir verslui, ir gy-
ventojams, vargiai atsižvelgiant, 
kokias pasekmes šalies ūkiui tai 
gali turėti. Vyriausybė tąsyk lopė 
biudžetą, tačiau viena ranka lopy-
dama, kita iškasė dar gilesnę duo-
bę šalies ūkiui. Buvo ignoruojamas 
faktas, kad mokesčių politika turi 
užtikrinti ne tik pinigų į biudžetą 
surinkimą, bet taip pat ir socialinę  
rimtį valstybėje.

Dabar, kai jau žinoma oficiali 
statistika, kad tūkstančiai žmonių 
2009 m. patys atsisakė individua-
lios veiklos, Vyriausybė turėtų at-
sakyti, ar to ir siekė? Ar nedarbas, 
kuris dabar kerta visas galimybes 
sparčiai išlipti iš recesijos, galėjo 
būti mažesnis, priimant kiek ki-
tokius sprendimus? Kai Europos 
Sąjungoje (ES) oficialiai pripažįs-
tama, kad smulkusis verslas yra 

potencialiai svarbiausias darbda-
vys visuomenėje, Lietuvos valdžia 
jam užveržia mokesčių kilpą. Ko-
dėl? Kodėl nenorima spręsti nedar-
bo problemos? Juk tai nereikalauja 
nei investicijų, nei papildomo sko-
linimosi?

Kita sritis – žmonių pajamos 
ir jų vartojimo galimybės. Vėlgi 
2008 metams baigiantis, kada kri-
zė ėmė rodyti savo nagus, ir ne tik 
Lietuvoje, o visoje Europoje, JAV 
ir Rusijoje, Lietuvoje buvo pakel-
tas pridėtinės vertės mokestis, pa-
naikintas sumažintas PVM tarifas 
maistui, vaistams, spaudai. Tuo pat 
metu Didžioji Britanija jį sumažino 
iki mažiausios leistinos ribos.

Prisiminkime, kaip PVM mo-
kesčio lengvatas tuomet visuome-
nei pateikė dabartinės Vyriausy-
bės atstovai. Tai buvo vadinama 
jokios realios įtakos prekių kainai 
mažmeninėje prekyboje neturinčia 
atgyvena. Tačiau PVM lengvatas 
maistui taiko tokios valstybės kaip 

Vokietija, Suomija, Švedija. Daž-
nai kitose ES šalyse taikomos ir 
lengvatos vaistams, viešajam trans-
portui bei spaudai. PVM pakėlimas 
ir lengvatų panaikinimas Lietuvoje 
akimirksniu pablogino situaciją  
šimtams tūkstančių žmonių, su-
mažino jų ir taip nedideles varto-
jimo galimybes, nukirpo realiąsias 
pajamas. Šis sprendimas dar kartą 
smogė verslui, nes mažiau žmonių 
galėjo įsigyti jo prekių ir paslaugų. 
Netrukus paaiškėjo, kad ir biudžeto 
įplaukos dėl mokesčių reformos su-
mažėjo. Tai kas iš  to išlošė?

Makroekonomikos ratui apsi-
sukus, valdžios suduoti smūgiai 
žmonėms ir verslui virto vienu 
aukščiausiu ES ir vis dar neval-
domai tebeaugančiu nedarbo ro-
dikliu. Neišvengiamai atėjo visų 
socialinių išmokų karpymai, tai 
lėmė, kad šiandien didelės dalies 
žmonių pajamos yra mažesnės nei 
jų komunaliniai mokesčiai už butą. 
Ir jeigu šiandien Vyriausybė giria-

si sumažinusi biudžeto deficitą, tai 
turėtų pripažinti, kad išaugintas ne-
darbas netrukus biudžeto deficitą  
turėtų vėl padidinti.

Nors diplomatinėje retorikoje 
kitų šalių Vyriausybės nekritikuoja 
Lietuvos už jos mokesčių politiką, 
tačiau mūsiškė Vyriausybė yra lin-
kusi nutylėti, kad daugelis ES vals-
tybių  kovoje su krize pasuko visai 
kitu keliu. Šiandien oficialiuose 
dokumentuose pripažįstama, kad 
valstybės ėmėsi gelbėti ir ginti 
verslą, nes tai padėjo stabilizuoti 
nedarbą, socialinę padėtį ir paska-
tinti viso ūkio atsigavimą. Dabar 
pagalvokime, kaip šiame kontekste 
atrodo „akcija“ surinkti skolas už  
Privalomąjį sveikatos draudimą iš 
bedarbių, už ES ribų studijuojan-
čių Lietuvos studentų ir emigrantų, 
kada pati Vyriausybė savo veiks-
mais arba neveikimu paskatino ne-
darbo ir emigracijos augimą? Atsa-
kymas, turbūt, yra visiems aiškus ir 
be papildomų komentarų…

Vilija Blinkevičiūtė,
LSDP pirmininko pavaduotoja,
Europos Parlamento narė

Pabandykime Vyriausybės 
2009 metų ataskaitoje paieškoti 
informacijos apie pasiekimus so-
cialinėje politikoje. Pradžioje drą-
siai teigiama, jog Vyriausybė sie-
kia esminių permainų socialinėje 
srityje.  Deja, atidžiai perskaičius 
ataskaitą, pavyko rasti tik atskirus 
socialinės politikos fragmentus. 
Pagrindiniu pasiekimu socialinės 
politikos srityje įvardijama tai, jog 
buvo užtikrintas socialinių išmokų 
mokėjimas sunkmečio laikotarpiu 
ir parama jautriausiai visuomenės 
daliai. Tenka tik apgailestauti, jog 
ši garantija užtikrinama tos pačios 
jautriausios visuomenės dalies 

sąskaita – mažinamos pensijos, 
vaikų pinigai, socialinės išmokos 
bei vaikų maitinimas mokyklose, 
atidedamos taip laukiamas pen-
sijų nepriemokų mokėjimas dir-
busiems pensininkams, mažina-
mos garantijos apsidraudusiems 
pensijų fonduose. Puikiai supras-
dama, jog sunkmečio sąlygomis 
galima pateisinti biudžeto išlaidų 
mažinimą, aš neradau atsakymo į 
klausimą, ar tai buvo vienintelis ir 
socialiai pateisinamas sprendimas. 
Tenka tik pavydėti, jog dauguma 
Europos Sąjungos valstybių suge-
bėjo sunkmečio problemas spręsti, 
nemažindamos socialinių išmokų. 

Tad, ar yra čia kuo girtis?
Nereikia būti dideliu eksper-

tu, jog suprastum, kad viena di-
džiausių praėjusių metų problemų 
– smarkai išaugęs nedarbas. Su 
tuo sutinka ir ataskaitos rengėjai, 
informuodami, kad nedarbas pa-
didėjo beveik tris kartus. Regis, 
reikėtų neatidėliotinų adekvačių 
politinių priemonių šioje srityje. 
Deja, rimčiausia nedarbo mažini-
mo priemonė, kurią pavyko rasti 
– sprendimas, jog vienas iš 2010 
metų politinių prioritetų bus darbo 
vietų kūrimas, nedarbo mažinimas 
ir ekonomikos skatinimas. Kaip sa-
koma, geriau vėliau, negu niekad. 

Tačiau šis vėlavimas per brangiai 
kainuoja tūkstančiams bedarbių 
bei šalies biudžetui. Problemą rei-
kėjo iš esmės spręsti dar pernai.

Akivaizdu, jog sunkmečio są-
lygomis smarkiai didėja skurdo 
grėsmė. Todėl Vyriausybės skurdo 
stabilizavimo ir mažinimo politika 
tampa ypač socialiai reikšminga. 
Deja, apie tai ataskaitoje nerašo-
ma. Matyt, skurdui mažinti naudo-
jamos tradicinės socialinės para-
mos formos, kurios „tobulinamos“ 
mažinant jų aprėptį. Tuo tarpu 
sprendimai, kurie padidino skurdą 
yra akivaizdūs. Įdomu, kiek buvo 
nuskurdinti pensininkai? Ar 

Ką gali nuveikti mokesčiai?

Išorinė ES siena Lietuvoje – skylėta

Kur A. Kubiliaus Vyriausybės ataskaitoje slepiasi socialinė politika?

Rengta kartu su Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų pažangiojo 
aljanso grupės Lietuvos delegacija.
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Povilas Isoda,
LSDJS Marijampolės skyriaus 
pirmininkas

Aktyvus, atsakingas, iniciaty-
vus, veržlus ir pilietiškas jaunimas 
– tai raktas progresyviai, socialiai 
teisingai ir solidariai visuomenei. 
Taip save mato viena aktyviausių 
ir didžiausių jaunimo organizacijų 
Lietuvoje – Lietuvos socialdemo-
kratinio jaunimo sąjunga (LSDJS). 
Šios organizacijos jaunimas veikia 
ir Marijampolėje. Savo veiklą Ma-
rijampolėje jaunieji socialdemo-
kratai pradėjo skaičiuoti nuo 2000 
metų.

Per šį skyriaus gyvavimo lai-
kotarpį įvykdyta ne viena puiki 
iniciatyva, suorganizuota gausybė 
šaunių renginių ir akcijų, akty-
viai dalyvauta jaunimo politikoje 
ir miesto visuomeniniame gyve-
nime. Šiais metais švęsime savo 
gyvavimo Marijampolėje 10 metų 
jubiliejų, galime didžiuotis, kad 
organizacija yra stipri kaip nie-
kada, susiformavusi tvirta, patirtį 
visuomeninėje veikloje turinti ko-
manda, todėl veikla tampa plates-
nė, rimtesnė.

Organizacija gimė iš jaunų 
žmonių iniciatyvos, kurie vedini 
kairiųjų pažiūrų susivienijo ir įkū-
rė LSDJS Marijampolės skyrių. 
Galime puikiai matyti, kaip dauge-
lis partijų bando mosuoti jaunimo 
vėliava, dirbtinai kurti jaunimo 
bendruomenes, bet tas nesiseka. 
Viskas, kas sukurta dirbtinai, taip 

ir lieka vegetuoti. Didžiuojamės, 
kad Marijampolės jaunųjų social-
demokratų gretose turime per 50 
narių. Esame skirtingi: studentai, 
moksleiviai, muzikantai, šokėjai, 
dirbantis jaunimas, sportininkai, 

menininkai, bet tuo pačiu ir visi 
lygūs. Kartu stengiamės didinti 
jaunimo užimtumą, saviraiškos 
galimybes, skleisti socialdemokra-
tines vertybes.

Apšilę kojas jaunimo politiko-

je, tuo neapsiribojame: jau kitais 
metais vyksiančiuose savivaldy-
bių tarybų rinkimuose LSDJS Ma-
rijampolės skyrius kels net keturis 
kandidatus. Esame įsitikinę, kad 
patirtis visuomeninėje veikloje, 

puikus eilinio jauno ar vyresnės 
kartos žmogaus poreikių žinoji-
mas, bus neįkainojama patirtis di-
džiojoje politikoje. Jaunimas – ne 
ateitis, bet dabartis! Mes tuo tiki-
me!

Veržlų Marijampolės jaunimą vienija socialdemokratinės vertybės

dabar skursta kas trečias, ar 
jau kas antras pensininkas? O kaip 
jaučiasi bedarbiai, jaunos šeimos, 
neįgalieji? Gaila, kad skurdo ma-
žinimo nerandame ir tarp 2010 
metų  prioritetų, nors Europoje jie 
paskelbti kovos su skurdu ir so-
cialine atskirtimi metais. Matyt, 
lengviausia šią problemą priskirti 
buvusiai ar būsimai Vyriausybei.

Gaila, kad nutylima ir apie 
Vyriausybės politiką reguliuojant 
sunkmečiu padidėjusią Lietuvos 
gyventojų emigraciją. Kyla abe-
jonės, ar šis reiškinys suvokiamas 
kaip  problema, ar kaip galimybė 
sumažinti nedarbą bei sutaupy-
ti socialines išmokas. Būtų labai 
gaila, jei Vyriausybė atsisakytų 
ketinimų kompleksine programa 

paveikti migracijos procesus. Juk 
su žmonėmis emigruoja ne tik jų 
asmeninės problemos bet ir Lietu-
vos profesinis, intelektualinis, kul-
tūrinis, tautinis potencialas bei taip 
mums reikalingi mokesčiai. Belie-
ka džiaugtis, kad pati Vyriausybė 
negali emigruoti – teks socialines 
problemas spręsti čia, Lietuvoje.

Praėjusiais metais Lietuva 
skambėjo nuo pedofilijos skan-
dalų. Visuomenė laukė, ką Vy-
riausybė darys, siekdama apginti 
mūsų vaikus nuo smurto. Deja, 
lūkesčiai nepasiteisino. Vyriau-
sybė, matyt, nepaisant Jungtinių 
Tautų rekomendacijų Lietuvai dėl 
Vaiko teisių konvencijos įgyvendi-
nimo, jokių problemų čia nemato. 
Spragą ataskaitoje galėtų užpildyti 

informacija apie valdančiųjų ban-
dymus ginčytis su Europos Parla-
mentu dėl lietuviško nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo informaci-
jos poveikio supratimo arba, kaip 
puoselėjama„tradicinė šeimos ver-
tybė“ – teisė mušti savo vaikus.  
Dar pasigyrus, kaip mums sekasi 
mažinti homofobijos apraiškas, 
galima būtų tikėtis, jog ataskaita 
sulauktų ir tarptautinio pripažini-
mo.

Kuo toliau, tuo gražiau! Kaž-
kas pamiršo ataskaitoje paminėti, 
kas daroma neįgaliųjų socialinės 
integracijos srityje. Turbūt, ma-
nyta, kad sumažinus invalidumo 
pensijas, slaugos ir priežiūros 
išmokas bei neįgaliųjų programų 
finansavimą, apie šią jautrią sritį 

iš viso geriau nutylėti? Siūlyčiau 
valdantiesiems pagaliau ratifi-
kuoti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių konvenciją ir išdrįsti pa-
remti naują ES Nediskrimina-
vimo direktyvos projektą. Tada 
bent šie tarptautiniai dokumentai 
primintų Vyriausybei įsipareigo-
jimus neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos srityje. Buvo praleis-
ta proga pasigirti, kas nuveikta 
moterų ir vyrų lygių galimybių 
srityje. O gal Vyriausybės vyrai 
mano, jog įsteigus Vilniuje Euro-
pos Lyčių lygybės institutą bei du 
aukščiausius valstybės postus už-
ėmus moterims, visos šios srities 
problemos išspręstos? Panašu, 
jog šis reikšmingas ES socialinės 
politikos prioritetas Vyriausybei 

nėra svarbus. Pamiršta paminė-
ti, kaip sunkmečiu kovojama su 
išaugusiu nelegaliu darbu, kaip 
ginamos darbuotojų teisės, apie 
kurias vis dar turime galimybę 
priminti Gegužės 1 dieną. Atas-
kaitos pabaigoje puikuojasi infor-
macija apie dvi jaunimo politikos 
priemones: pagerintą tarpžinybinį 
bendradarbiavimą bei sumažintą 
kasmetinių programų finansavi-
mą. Iš tiesų, išskirtinis dėmesys 
jaunimui! Galima būtų ir toliau 
pirštu baksnoti skylėtą ataskaitą. 
Tačiau, ar verta? O gal geriau pa-
klausti žmonių – ar jie patenkinti 
A.Kubiliaus Vyriausybės sociali-
ne politika?  Esu įsitikinusi, jog 
atsakymas visiems aiškus.

Andrius Šedžius,
Seimo narys

Iš konservatorių ir jų koalici-
jos partnerių nuolat sulaukiame 
netikėtumų, šiandien – privalo-
mas sveikatos draudimas bedar-
biams rytoj – mokestis už orą? 
Opozicija nesnaudžia, mūsų 
tikslas – paviešinti rengiamas 
įstatymų pataisas, susijusias su 
naujais absurdiškais mokesčiais, 
ir užkirsti joms kelią. Vienas 
tokių netikėtumų – naujoji svei-
katos priežiūros įstatymo redak-
cija, kurioje buvo numatyta, kad 
visi Lietuvos gyventojai privalės 
įsigyti higienos pasus radiotech-
niniams objektams. Tai reikštų, 
kad už galimybę naudotis mo-

biliuoju telefonu ar radijo ryšiu, 
nuotoliniais pulteliais ir kitais 
radijo prietaisais reikėtų sumo-
kėti sveikatos priežiūros tarnybai  
165-300 litų.

Sakoma, kad kvailiai auga ne-
laistomi. Tenka tik pritarti. Juk 
pateikus įstatymo pataisą, būtina 
ne tik perskaityti, bet ir suprasti 
jos esmę. Kai ėmiausi aiškinti, 
kad ši pataisa absurdiška, teko 
gerokai paplušėti, kad parlamen-
tarai suprastų, koks skandalas 
vyktų, jei pataisa būtų priimta. 
Tuomet konservatoriai sugalvojo 
papildyti įstatymo tekstą punktu 
– “tik ūkinei ir komercinei veik-

lai”. Bet šiuo sunkiu ekonominiu 
laikotarpiu tai būtų dar vienas 
smūgis verslui ir ūkine veikla už-
siimančioms įmonėms. Kiekvie-
nam ūkio subjektui papildomai 
reikėtų sumokėti nuo kelių šimtų 
iki keliasdešimt tūkstančių litų. 
Kaip paaiškėjo, deklaruodama, 
kad nori padėti verslininkams, 
konservatorių vadovaujama koa-
licija daro priešingai. tai panašu į 
tautos apmokestinimą bet kokiais 
būdais. Pagrįstai kyla klausimas, 
kada baigsis naujų mokesčių 
įvedimas ir mokesčių mokėtojai 
galės lengviau atsikvėpti ir nebe-
galvoti, kaip nuslėpti mokesčius, 

kaip gyventi ir drąsiai žvelgti į 
ateitį, kaip ją planuoti.

Noriu pabrėžti, kad svarstymo 
metu atsirado parlamentarų, kurie 
atsimerkė. Mes pasiekėme, kad 
įstatymo projektas, kuriame buvo 
ir gerų siūlymų, būtų atiduotas 
komitetui svarstyti dar kartą. 
Komitetas pritarė mano minčiai, 
kad minėtą dalį dėl higienos pasų 
nuotolinio valdymo pulteliams, 
mobiliojo ryšio telefonams reikia 
išbraukti. Išvengėme dar vieno 
absurdiško įstatymo, dėl kurio 
būtų kilęs skandalas, o šalies gy-
ventojams užkrautas rūpestis.

Konservatoriai negali gyventi  be naujų mokečių
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Tai ádomu

Gegužės mėnuo kupinas atmintinų dienų ir švenčių. Prasideda jis 
Tarptautine darbo žmonių solidarumo diena, pirmąjį gegužės sek-
madienį už rūpestį dėkojame Motinoms, vėliau švenčiama II-ojo 
pasaulinio karo pabaiga, minima Europos diena, gegužės 16-ąją 
prisimenami prieš bolševikus kovoję partizanai.Šių dienų negalime 
palikti užmarštyje, nes jos – mūsų istorijos dalis.

Negalime pamiršti kovos prieš fašizmą, ji buvo aktuali visai Eu-
ropai, todėl prisiminti šią dieną privalome ir mes – lietuviai – eu-
ropiečiai. Gegužę baigėsi II-asis pasaulinis karas, atnešęs ašaras ir 
skausmą visai Europai. Karo pabaiga verta šventės vardo, o karo 
veteranai nusipelno pagarbos ir sveikinimų.

1950 m. gegužės 9 d. prancūzų politikas, užsienio reikalų ministras 
Robertas Šumanas pasiūlė sukurti suvienytą Europą, kad būtų išsau-
goti taikūs santykiai. Ši R.Šumano mintis – Europos Sąjungos (ES) 
pradžia. R.Šumanas Vokietijos kancleriui Konradui Adenaueriui 
pasiūlė bendrai kontroliuoti anglių ir plieno – svarbiausių gink-lų 
pramonės medžiagų – gamybą. Taip prasidėjo taikos iniciatyva. Šią 
dieną visos 27 ES šalys mini Europos gimimo dieną.

Gegužės 16-oji – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės 
vienybės dienos. Tai – pasipriešinimo prieš bolševikinę priespaudą 
diena. Šią dieną prisimenami ir pagerbiami kovotojai už nepriklau-
somybę – partizanai. Bolševikams teko susidurti su nuožmiu ne-
priklausomybės gynimu. Tad socialdemokratai nuoširdžiai sveikina 
ir II-ojo pasaulinio karo veteranus, ir partizanus, kovojusius prieš 
bolševikų režimą. Šios datos ir žmonių pastangos visuomet liks tau-
tos atmintyje.

Pavasariui persiritus į antrą 
pusę, Tomo Petreikio šokių studi-
joje įvyko šokėjų metinė atestacija. 
Buvo vertinami visų grupių nariai. 
Tarp šokėjų ant parketo sukosi ir 
bičiulis Juozas Olekas su žmona 
Aurelija. Jų šokį ir pasiektą profe-
sionalumą komisija įvertino Aukso 
žvaigždės diplomu. 

Sveikiname!

Seimo narys, socialdemokratas, gegužės 18 d. švenčiantis gimtadienį.1. 
LSDP pirmininko pavardė.2. 
LSDP himno autorės vardas.3. 
Kokį mėnesį 1896 m. buvo įkurta LSDP?4. 
Pirmasis Lietuvos Prezidentas po Nepriklausomybės atkūrimo.5. 
Socialdemokratės, Europos Parlamento narės pavardė.6. 
Mažiausiųjų sąjunga, draugaujanti su LSDP – “Lietuvos ... sąjunga”.7. 
Socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkės B.Vėsaitės pavaduoto-8. 
jos vardas.
Vienas iš LSDP steigėjų – Jonas Andrius ...9. 
LSDP šūkis. “Svarbiausia – ...”10. 
Viena iš LSDP vertybių – socialinis ...11. 
LSDP simbolis.12. 
LSDP spalvos. ... ir ...13. 
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininko pavardė.14. 

Brangiausios mūsų,
nesvarbu, kokio amžiaus esame – kūdikiai ar suaugę, 
nesvarbu, kokiame pasaulio krašte gyvename, nesvar-
bu, ar nuotaika puiki, ar niūru, žodis “mama” mūsų 
lūpose skamba lyg Dievo vardas. Tik Jums, mielos 
mamos, rūpi vaiko ašaros ir vaiko džiaugsmai, Jūsų 
širdys, kaip rašė Onorė de Balzakas – “bedugnės, ku-
rių gilumoje visuomet atsiras atlaidumo”. Jūsų švel-
nios rankos gydo didžiausias sielos žaizdas, o šiltas 
žodis priverčia nusišypsoti. Dėkojame už visa tai. Bū-
kite apsuptos savo vaikų meile, tegul pildosi gražiausi 
Jūsų lūkesčiai, būkite laimingos! Su Motinos diena!

LSDP pirmininkas          Algirdas Butkevičius

Juozas Olekas su žmona Aurelija – 
Aukso žvaigždės diplomantai
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Atsakykite į klausimus, 
o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.

GEROS 
NUOTAIKOS!

***
Kodėl geri tiek daug vandens, 
Petriuk? – klausia mama. 
– Nes suvalgiau obuolį. 
– Bet ką tai turi bendra? 
– Pamiršau jį prieš valgydamas 
nuplauti!

***
Petriukas vyresniajam broliui: 
– Paprašyk mamos, kad duotų 
man pinigų ledams. 
– Kodėl aš? Juk ji ir tavo mama. 
– Taip, bet tu ilgiau ją pažįsti.

***
Petriukas klausia mamos: 
-Mama, argi zuikiai yra patys 
kvailiausi gyvūnai? 
Mama atsako: 
-Taip, mano zuikuti.

Kur rinkėjai turėtų dėti kablelį 
šiame iš pirmo žvilgsnio nereikš-
mingame klausime? Ar galima 
prognozuoti, kokie bus rinkimų į 
savivaldybes rezultatai? Kas būtų, 
jei vyktų pirmalaikiai Seimo rinki-
mai? Visuomeninės apklausos rodo, 
kad rinkimams vykstant artimiausiu 
metu, daugiausia balsų surinktų šiuo 
metu opozicijoje esanti Lietuvos 
socialdemokratų partija. LSDP rin-
kėjams – tai džiugi naujiena, tačiau 
tokia prognozė dar nereiškia, kad 
taip ir įvyks. Kodėl?

Paprastai apklausose dalyvauja 
net ir tie, kurie neketina dalyvauti 
rinkimuose. Tai gerokai pakoreguo-
ja prognozes. Kai apklausiami tik 
tie, kurie įsitikinę, kad eis balsuoti, 

situacija keičiasi. Reikia pripažinti, 
kad konservatorių elektoratas yra 
gana aktyvus. Į tai būtina atkreipti 
dėmesį. Jei Lietuvos žmonės bus 
pasyvūs, pasiduos nusivylimui ir 
neateis į rinkimus balsuoti, many-
dami, kad jų nuomonė nieko nereiš-

kia, tuomet gali būti, kad konserva-
toriai džiaugsis pergale.

Naujienų portalo www.alfa.lt ir 
laikraščio “Lietuvos žinios” užsa-
kymu AB “Norstat” ir UAB “Rin-
kos tyrimų centro” atlikta apklausa 
rodo, kad rinkimuose dalyvautų tik 
52 proc. apklaustųjų. Tokiu atveju 
rinkimus vėl laimėtų konservato-
riai-krikščionys demokratai. Ar to-
kių rezultatų nori Lietuvos žmonės, 
kai ši – konservatorių – Vyriausy-
bė privirė tiek košės? Jei Lietuvos 
žmonės nori kitokios valdžios – pri-
valo aktyviai dalyvauti rinkimuose. 
Tik tuomet situacija keistųsi.

LSDP Taryba priėmė nutarimą, 
kuriame skamba mintis, jog reikėtų 
inicijuoti pirmalaikius Seimo rinki-

mus. Politologė Lidija Šabajevaitė 
tokiai minčiai iš dalies pritaria, nes 
šiandienos politinė situacija, anot 
jos, yra tragiška.

“Remiantis dabartine ekonomi-
ne, socialine ir politine situacija, 
galime prognozuoti, kad daugiau 

Balsuoti negalima nedalyvauti
turėtų laimėti tie, kurie šiandien yra 
opozicijoje. Taip būna visuomet, 
nes žmonės ieško išsigelbėjimo. Sa-
vivaldybių rinkimuose nėra slenks-
čių. Nesvarbu, kiek žmonių ateina 
balsuoti, vis tiek rinkimai įvyksta. 
Bet, ko gero, žmonės bus pasyvūs, 
nes juos apėmęs gana nemažas nu-
sivylimas”, – mano politologė.

Paklausta, ar galima tikėti visuo-
menės apklausomis, L.Šabajevaitė 
teigia, kad patikimumas priklauso 
nuo to, kas tas apklausas užsako.

“Visuomenės apklausų rezul-
tatai ne visada yra patikimi, tai 
priklauso nuo to, kieno užsakymu 
jos daromos. Jei institutų, apklausų 
bendrovių – tai faktiškai jos patiki-
mos, bet partijų užsakymu atliktos 

apklausos kelia abejonių”, – sako 
L.Šabajevaitė.

Anot politologės, sunku spręsti, 
kas savivaldybių rinkimuose bus 
stipresnis. L.Šabajevaitės teigimu, 
net ir konservatorių elektoratas šiek 
tiek pasikeitęs, nes ir jų rinkėjai gy-
vena sunkiai, nėra labai patenkinti 
savo valdžia. Tačiau yra tiesos, kad 
valdžia nesikeis, jei rinkėjai bus pa-
syvūs.

“Iš esmės, geriau būtų, kad pir-
malaikių rinkimų į Seimą nereikė-
tų, bet, kita vertus, dabartinė padėtis 
yra tragiška, tad galbūt pirmalaikiai 
rinkimai padėtų tašką – būtų nauja 
pradžia. Lietuvai bus gera tada, kai 
partijos ims ieškoti bendrų spren-
dimų. Žinoma, galėtų būti perfor-
muota dauguma, sudaryta nauja 
koalicija. Bet jei ir toliau to nebus, 
tai prireiks pirmalaikių rinkimų”, – 
mano politologė.


