
Mielieji, šiemet minime Lie-
tuvai itin reikšmingą datą – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dvidešim-
tmetį. 1990-ųjų kovo 11-oji buvo diena, 
į kurią eita skausmingai, bet ryžtingai, 
su giliu tikėjimu, kad Lietuva gali ir 
privalo būti laisva bei nepriklausoma 
valstybė.

Prieš dvidešimt metų mums teko 
svarbus istorinis vaidmuo, nuo mūsų 
veiksmų tuomet priklausė Lietuvos 
ateitis. Puikiai prisimenu tuometines 
pastangas, ryžtą, vienybę, nors visus 
kamavo nežinia. Šiandien belieka dė-
koti visiems prisidėjusiems savo veiksmais 
ir savo širdimi prie Kovo 11-osios akto. Tuo 
metu mes grūmėmės su milžinu, kuris atrodė 
neįveikiamas. Bet mes – Nepriklausomybės 
akto signatarai ir visi lietuviai, siekę vieningo 
tikslo – šio milžino nepabūgome. Diploma-
tiškai, ryžtingai priėmėm iššūkius.

Tuometinė Aukščiausioji Taryba, kurios 
Prezidiumo nariu, o vėliau ir Prezidiumo 

pirmininku buvau, priėmė radikalius spren-
dimus, atstatydama ir oficialiai įteisindama 
Lietuvos himną, trispalvę vėliavą, ji paskelbė 
lietuvių kalbą valstybine, priėmė raciona-
lų Pilietybės įstatymą, paskelbė niekiniais 
Molotovo-Ribentropo paktą ir jo slaptuosius 
protokolus. Į naująją Aukščiausiąją Tarybą 
1990 m. vasario mėn. buvo išrinkti valstybei 
neabejingi žmonės, tarp jų buvau pasirinktas 

ir aš. Dėkoju už tokį pasitikėjimą. Pirmuose 
Aukščiausiosios Tarybos posėdžiuose buvo 
iškeltas tikslas – atkurti Lietuvos nepriklau-
somybę. Kovo 11-ąją pasirašytas Nepriklau-
somybės atkūrimo aktas. Lietuva tapo laisva, 
nes dirbome tikėdami, kad laisvė atneš išsva-
jotą šviesų rytojų Lietuvos žmonėms.
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Ar merus rinksime tiesiogiai?

LSDP skyrių žiemos akimirkos.

Algirdas Butkevičius,
LSDP frakcijos seniūnas:

Prasidėjus Seimo pavasario sesijai, 
imsimės ir žadėtos alternatyvios Vyriau-
sybės programos pristatymo. Ji jau sude-
rinta. Kol kas esame patenkinti bendru 
opozicijos frakcijų darbu – tikrai randa-
me kompromisą daugeliu klausimų. Es-
miniai mūsų programos tikslai – įvesti 
progresinius mokesčius, turto mokestį. 
Noriu paaiškinti, kad visuomenė mažai 

žino apie turto mokestį – šis gąsdina. Iš tiesų, eilinis šalies gyvento-
jas nenukentės – turto mokestį mokėtų tik labai didelės vertės turto 
savininkai. Siūlysime sugrįžti prie kai kurių mokesčių lengvatų.

Kai opozicinės frakcijos pristatys bendrą alternatyvią programą, 
teks imtis ryžtingo jos įgyvendinimo, nes valstybė nebeturi laiko 
svarstymui, ginčams, reikia konkrečių žingsnių. Privalome skubiai 
imtis ekonomikos gaivinimo, darbo vietų kūrimo. Tą tikimės dary-
ti, Europos Sąjungos lėšas nukreipdami į infrastruktūros objektus, 
kurie duos pelno. Prie mūsų kviesime prisijungti visų frakcijų atsto-
vus. Vienintelė sąlyga – pritarti opozicinės alternatyvios Vyriausy-
bės programos žingsniams.

Valentinas Mazuronis,
partijos “Tvarka ir teisingumas” 
frakcijos seniūnas:

Dėliojami ūkio gaivinimo, socialinio 
saugumo akcentai. Valdančiąją koaliciją 
gali sudaryti, neabejotinai, tos politinės 
jėgos, kurios suvoks, kad kelias, kuriuo 
einama, vykdant dabartinę Vyriausybės 
programą, veda į duobę, o ne iš duobės. 
O tą, manau, suvokia visos partijos, iš-

skyrus Tėvynės Sąjungą-Krikščionis demokratus. Seimo nariai, 
kurie supranta būtinybę keisti valdymo strategiją ir taktiką, yra po-
tencialūs valdančiosios koalicijos atstovai. Manau, kad turėtume su 
visais tartis. Visus kviesti susitelkti. Koalicija turi būti sudarinėjama 
ne remiantis principu – „myliu nemyliu, patinka – nepatinka“, bet 
mąstant, kaip galime sutelkti maksimalią politinę jėgą, įtraukiant 
visuomenę, verslą. Kalbėsime ir su tais politikais, kurie šiandien yra 
valdančiųjų gretose, jei jie pritartų mūsų programai.

Bendrojoje alternatyvioje programoje ekonominiai ir socialiniai 
klausimai yra esminiai. Mes ieškosime finansų resursų, mažinsime 
nedarbą.

Nukelta į 3 p.

Nukelta į 3 p.

Parengė Evelina Butkutė

Jau pora mėnesių viešai kalbama, jog dabartinės Seimo opozicijos frakcijų atstovai negali ramiai stebėti, kaip merdi šalies ekonomika, 
o žmonės netenka pragyvenimo šaltinio, kaip tarsi ėriukams oda lupama Lietuvos verslininkams. Imta derinti pozicijas ir ruošti alterna-
tyviąją Vyriausybės programą. Kol kas naujoji valdančioji dauguma buriama iš trijų Seimo frakcijų – Socialdemokratų, Tvarkos ir teisin-
gumo bei Darbo partijos frakcijos. Tačiau naujajai valdančiajai koalicijai gali pritrūkti narių, į ką opozicija kreipsis paramos? Kokia bus 
alternatyvioji Vyriausybės programa? Ar opozicija vieningai sutaria? Į šiuos klausimus atsako visų trijų minėtų frakcijų seniūnai.

LSDP garbės Pirmininkas, Nepriklausomybės akto signataras, Prezidentas Algirdas Brazauskas

Mėnesio citata: “Lietuvos laisvosios rinkos institutas elgiasi tarsi knygos 
“Buratino nuotykiai” personažai – katinas Bazilijus ir Lapė Alisa. Jie moko Lietuvą, 
kaip į privatų daržą pasodinti pinigėlį, ir mulkina žmones, kad vėliau išaugs gražus 
pensinis draudimas, ant kurio lapų bus po auksinį pinigą. Bet jie turėtų žinoti, kad ne 
visi Lietuvoje yra buratinai”, – apie LLRI pateiktą “Sodros” naikinimo studiją kalbėjo 
LSDP frakcijos narys Vytenis Povilas Andriukaitis.

5 p. 

5 p. 

Ką už vardinę socialdemokratų sti-
pendiją įsigijo apdovanotas studentas 
iš Kauno?

4 p. 

Anonsai

 Prof. A.Sakalas apie Kovo 11-ąją.
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Apie naująją valdančiąją koaliciją: 
„Ims valdžią, ar ne?“

LSDP garbės Pirmininko, Prezidento  
Algirdo Brazausko sveikinimas
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LSDP – nuolatinis  demokratijos  garantas
Prof. Aloyzas Sakalas,
LSDP garbės pirmininkas

Įkurta kaip Lietuviškoji social-
demokratų partija 1896 m. gegu-
žės 1 d. dr. Andriaus Domaševi-
čiaus bute vykusiame Vilniaus ir 
Kauno socialdemokratinių grupių 
vadovų susirinkime, kuris vėliau 
pavadintas pirmuoju LSDP suva-
žiavimu. Nuo kitų tuo metu Lie-
tuvos teritorijoje veikiančių soci-
aldemokratinių lenkų, rusų, žydų 
organizacijų lietuviškoji skyrėsi, 
visų pirma, tuo, kad siekė atkurti 
nepriklausomą demokratinę Lietu-
vos Respubliką. Tai buvo pirmoji 
lietuvių politinė partija.

1905-ųjų liepą partija pavadinta 
Lietuvos socialdemokratų partija, 

tuo pabrėžiant ne tik teritorinį, kla-
sinį, bet ir valstybinį jos pobūdį. 
Didžiajame Vilniaus Seime Stepo-
nas Kairys, atstovaujantis LSDP, 
tapo pagrindiniu vicepirmininku 
– dr. J.Basanavičiaus pavaduotoju, 
pasukusiu Seimo eigą principine 
kryptimi: atkurti Lietuvos valsty-
bingumą su Seimu Vilniuje.

Lietuvos Tarybos nariai S.Kai-
rys ir M.Biržiška pasipriešino 
dešiniųjų partijų atstovų siekiui 
Lietuvą padaryti Vokietijos pro-
tektoratu ir būtent jų bei demo-
kratų Jono Vileišio bei Stasio 
Narutavičiaus pasiūlytos redak-
cijos Lietuvos nepriklausomy-
bės aktas buvo priimtas 1918 m. 
vasario 16 d. 1928 m. Antanas 
Smetona LSDP veiklą uždraudė. 

1989 m. pradžioje Albinas Bag-
donas, Dobilas Kirvelis ir Juozas 
Šatas sudarė iniciatyvinę grupę 
partijai atkurti. Tuo metu susikū-
rė ir kita, Vytenio Andriukaičio 
grupė. 1989 m. balandžio 27 d. 
abiejų grupių susirinkime Kaune 
sudaryta bendra iniciatyvinė gru-
pė. 1989 m. gruodžio 2-3 d. vy-
kusiame LSDP XIV suvažiavime 
priimtas LSDP Statutas bei Pro-
grama. Pirmuoju partijos pirmi-
ninku išrinktas K. Antanavičius. 
1990 m. sausio 17 d. Ministrų Ta-
rybos nutarimu Nr.8 LSDP buvo 
legalizuota. 1990 m. spalio 9 d. 
LSDP tapo tikrąja Socialistų In-
ternacionalo nare. Tuo metu par-
tijoje buvo apie 600 narių.

Atkuriant Lietuvos nepriklau-

somybę LSDP tęsė savo pirmtakų 
pozicijas. Lietuva turėjo būti ne 
tik nepriklausoma, bet ir demo-
kratinė. Todėl LSDP dalyvavo Są-
jūdžio iniciatyvinės grupės darbe, 
Sąjūdžio Seime, miestų ir rajonų  
Sąjūdžio valdymo  struktūrose, 
Baltijos kelyje.

1989-90 m. Sąjūdis buvo vi-
sos Lietuvos žmonių, nepaisant jų 
pažiūrų, visuomeninis judėjimas, 
apėmęs Lietuvos žmonių daugu-
mą. Sąjūdiečiu galėjo tapti bet kas 
– kairysis ar dešinysis radikalas, 
anarchistas, liberalas ar libertaras, 
socialdemokratas ar tautininkas, 
jei tik pripažino pagrindinį Sąjū-
džio siekį: pradžioje tapti nepri-
klausomais nuo Maskvos diktato, 
o po Sąjūdžio suvažiavimo – ir 

nuo Tarybų Sąjungos, t.y., atkurti 
1940 m. prarastą Lietuvos Nepri-
klausomybę. Bet jau nuo 1990 
metų antrosios pusės Sąjūdis buvo 
dešiniųjų nusavintas, kitų politinių 
pažiūrų politikai buvo iš Sąjūdžio 
išguiti, ir taip Sąjūdis tapo tik de-
šiniųjų politikos rėmėju. Sąjūdis 
nukraujavo, ir jame liko vienas 
ambicingas lyderis su jam visa-
dos pritariančia ir labai agresyvia 
kariauna. Prasidėjo Sąjūdžio ago-
nija, kuri baigėsi 1989–1990 metų 
Sąjūdžio mirtimi. Jo vietoje liko 
Antrasis Sąjūdis, kuriam vadova-
vo iškilus kietos rankos politikas 
Vytautas Landsbergis.

Tuo metu Lietuvos Aukščiau-
sioji Taryba jau buvo politiškai 
nevieninga. Joje  veikė  šios 

Andriukaitis Vytenis Povilas Antanavičius Kazimieras Beriozovas Vladimiras Brazauskas Algirdas Genzelis Bronislovas Gudaitis Ramutis Vincas

Iešmantas Gintautas Ilgūnas Stanislovas Gediminas Januška Albinas Juršėnas Česlovas Karoblis Antanas Katkus Valdemaras

Morkūnas Donatas Paleckis Vincas Justas Pangonis Jonas Plečkaitis Vytautas Petras Ražauskas Algirdas Rimkus Kęstutis

Rudys Audrius Rudzys Romualdas Sakalas Aloyzas Uoka Kazimieras Zingeris Emanuelis Žalys Alfonsas

LSDP permanentinis demokratijos garantas

Kovo 11-osios akto signatarai - socialdemokratai
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Apie naująją valdančiąją koaliciją:
 „Ims valdžią, ar ne?“

Vytautas Gapšys,
Darbo partijos 
frakcijos seniūnas:

Valdančioji koali-
cija turėtų formuotis 
dabartinėje opozici-
joje esančių partijų 
pagrindu – Darbo par-
tija, “tvarkiečiai”, 
žinoma,  socialdemo-
kratai, ir „valstiečiai“ 

– jei jie apsispręs, kurią pusę pasirenka. Šių partijų 
pagrindu suformuotas branduolys kvies ir kitas šiuo 
metu valdančiojoje koalicijoje esančias ar dar neapsi-
sprendusias partijas. Kalbėti reikia su visais. Papras-
čiausia aritmetika rodo, jog tam, kad suformuotume 
stabilią valdančiąją koaliciją, galime pritrūkti pajėgų, 
todėl kviesime prisijungti ir liberalus, jei tik šie pritars 
mūsų alternatyviajai Vyriausybės programai. Progra-
ma jau paruošta – pavasario sesijos pradžioje prista-
tysime. Mūsų darbo grupė informavo, kad pažengta 
pakankamai daug. Dėl kertinių dalykų sutarėme, di-
delių ginčų nebuvo. Dabar turime gerai suformuluotą 
tvirtą programą.

Mielieji,
Prisimindamas visą šį laikotarpį 

– nuo Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos iki šiandienos – drąsiai galiu 
sakyti – išgyvenome ir labai tamsių 
akimirkų, buvo visko. Tačiau dabar 
– labiausiai pasigendu tos vieny-
bės, kuri prieš dvidešimtmetį buvo 
paskata dirbti. Vis dar tikiu, kad 
vienybė sugrįš, kad tauta susitaikys 
su valdžia, kad valdžia pagaliau 
susigrąžins savo žmonių pasitikėji-
mą. Tikiu, kad valdžia ims domėtis 
žmonių interesais, dirbs jiems. Tik 
tuomet mūsų nepriklausoma valsty-
bė ims stiebtis iš naujo. To ir linkiu 
visiems Lietuvos žmonėms. Būkite 
tvirti, vieningi ir ryžtingi.

frakcijos: Jungtinė Sąjūdžio 
(15 narių), lenkų (8), liberalų (10), 
LDDP (10), nuosaikiųjų (16), 
Sąjūdžio Centro (20, iš jų visi 8 
socialdemokratai), Sąjūdžio San-
taros (11), Tautos pažangos (11), 
Tautininkų (10). Iš jų tik Sąjūdžio 
Centro ir LDDP frakcijos laikėsi 
nuoseklių socialdemokratinių po-
zicijų ir priešinosi autoritariniam 
V. Landsbergio valdymui. Tuo tar-
pu dešiniosios frakcijos stengėsi 
tokį valdymą įtvirtinti įstatymu. 
Tam tikslui buvo organizuojamas 
referendumas „Dėl LR Prezidento 
institucijos atstatymo“, nes Centro, 
LDDP ir kelios kitos frakcijos rei-
kalavo pirma patvirtinti Lietuvos 
Respublikos Konstituciją ir tik po 
to kalbėti apie Prezidento institu-
ciją.

Abejodami referendumo sėkme, 
dešinieji sugalvojo originalų būdą, 
kaip padidinti balsuotojų skaičių. 
Jie pasiūlė tą pačią dieną surengti 
antrą referendumą, kurio formulė: 
„Ar jūs pritariate sovietinės armijos 
išvedimui iš Lietuvos“. Tai turėjo 
padidinti tikimybę, kad balsuojan-
tieji už armijos išvedimą kartu pa-
balsuos ir už Prezidento instituciją. 
Sąjūdžio Centro ir kitos frakcijos 
suvokė, kad tikrasis abiejų referen-
dumų sujungimo tikslas yra visai 
kitas: padidinti tikimybę įsteigti  
instituciją, kur Prezidento galios, 
neturint Konstitucijos, būtų ne-
apibrėžtos. Todėl Sąjūdžio Centro 
frakcija pasiūlė abu referendumus 
atskirti. AT kelių balsų persvara  
jie buvo atskirti. Referendumas už 
prezidento institucijos atstatymą 
nesurinko būtino balsų skaičiaus.

Dešinieji, toliau nebegalėdami 
be Sąjūdžio Centro frakcijos prita-
rimo vykdyti savo politikos, 1992 
metų pavasarį pradėjo vadinamąją 
„parlamentinę rezistenciją“, kurios 
esmė buvo boikotuoti Seimo posė-
džius, jei juose numatyti balsavi-
mai, ir neleisti priimti jokių spren-
dimų. Seimas pavirto savotišku 
dviejų rūmų Seimu: vienoje salėje 
posėdžiavo Sąjūdžio frakcijos ir jo 
satelitinių frakcijų nariai, negalė-
ję priimti jokių sprendimų, nesant  
būtino kvorumo, o kitoje salėje 
posėdžiavo likusieji Seimo nariai, 
irgi negalėję surinkti kvorumo. 
Taip Seimas buvo paralyžiuotas. 
Kadangi parlamentinės rezistenci-
jos sumanytojai net negalvojo jos 
atsisakyti, beliko vienintelis realus 
kelias – pasileisti pačiam Seimui. 
Tai ir buvo padaryta.

Po 1992 metų rinkimų iš tiesų 
Seime atsirado monolitinė daugu-
ma, bet ne ta, kurią prognozavo 
dešinieji. Valdžia buvo padovano-
ta labiausiai dešiniųjų nemėgsta-
mam oponentui – Lietuvos demo-
kratinei darbo partijai. Negana to, 
dešiniųjų inspiruota LDDP sėkmė 
sukūrė jos pirmininkui Algirdui 
Brazauskui puikias sąlygas tapti 
pirmuoju atsikūrusios valstybės 
Prezidentu. Tokiu būdu savo įsi-
vaizduojamo neklaidingumo ap-
akinti dešinieji, užuot ieškoję su-
tarimų su kitomis AT frakcijomis 
ir valdę Lietuvą mažiausiai dar 
dvejus metus, per kuriuos būtų 
galėję priimti daug svarbių spren-
dimų, patys savo valia  atsisakė 
valdžios. Bet nuo to laimėjo visa 
demokratinė Lietuva.

Doc. m.dr. Juozas Olekas,
LSDP pirmininko pavaduotojas

Valstybės atkūrimo dvidešimt-
metį, ypač po pastarųjų pusantrų 
konservatorių ir jų partnerių aro-
gantiško valdymo metų, pabrėžiu – 
valdymo, o ne tarnystės žmonėms 
metų, sutinkame, pasiklydę sveika-
tos kryžkelėse.

Gal todėl, jog paskutiniam svei-
katos ministrui svarbiausia, anot jo, 
buvo pradėti reformą ir kirsti iš pe-
ties, faktiškai uždarant bent dešimtį 
savivaldybių ligoninių. Kirto taip, 
kad toli lėktų skiedros, o tiksliau, 
ligoniai, bandydami rasti nors ko-
kią medicinos pagalbą, atvykę į tą 
ministro nurodytą išsvajotą centrą 
pamatytų, kad tokių kaip jie čia – 
dešimtys, ir jų nelabai kas laukia, 
nes ir šiam centrui ministras gerokai 
nurėžęs finansavimą. Specialūs ty-
rimai čia iš karto prieinami tik tam 
laimingajam, kuris gali pakloti ne 
vieną dešimtinę, o visiems kitiems 
siūloma atvykti, jei užteks sveika-
tos, dar po kelių mėnesių. 

Valdantieji vėl siūlo skirti svei-
katos ministru žmogų, visiškai ne-

sidomėjusį šia sritimi, neturintį sis-
temos ateities vizijos. Vyresnieji dar 
puikiai mename vieno raudonosios 
revoliucijos klasiko žodžius, jog šalį 
valdyti gali ir melžėja. Jei vėl išgir-
sime, jog šis, jau šešioliktasis per 
nepriklausomybės metus sveikatos 
apsaugos ministras pradės savo re-
formą, aiškindamas, kaip tai darė ne 
vienas jo pirmtakas, priklausęs kon-
servatoriams, kad niekas sveikatos 
sistemoje iki jo nebuvo daroma arba 
viskas, kas buvo daroma, buvo ne 
taip, tai suprasime, kad daugumai 
pacientų ir medikų labiausiai galvą 
skauda būtent nuo tokios reformų 

pradžios gausos ir visiškos nežinios 
dėl rytdienos.

Ką gi reikėtų daryti? Pirmiau-
sia, pripažinti ir pasidžiaugti, kad 
turime profesionaliai parengtus ir 
atsidavusius savo profesijai gydy-
tojus bei slaugytojas. Tai paliudija 
jaunų mūsų kolegų nesudėtingas 
įsidarbinimas bet kurioje Europos 
valstybėje, jų sėkmingos karjeros. 
Lietuvos medikai sukaupę ir daug 
organizacinės patirties, todėl verta 
įsiklausyti į jų bei pacientų organi-
zacijų siūlymus.

Antra, reikia suprasti, jog žmo-
nėms padėsime tik gerindami 

sveikatos paslaugų prieinamumą, 
nepriklausomai nuo jų pajamų, iš-
silavinimo ir gyvenamosios vietos. 
Privalome gerinti žmonių gyve-
nimo, darbo, laisvalaikio sąlygas 
bei psichologinę atmosferą, akcen-
tuojant ankstyvos diagnostikos ir 
ligų prevencijos kryptis. Ir trečia, 
pertvarkant sveikatos įstaigų tinklą, 
reikia užtikrinti, jog įstaigos, į ku-
rias po pertvarkos padidės pacien-
tų srautai, būtų pasiruošusios juos 
priimti be didelių eilių ir turėtų tam 
parengtas sąlygas bei resursus, kad 
atvykęs į tokią įstaigą pacientas iš 
karto pamatytų ilgesnės kelionės 
naudą. Savivaldybės, kuriose pa-
slaugų apimtys mažėja, turėtų cent-
ralizuotai gauti papildomus grei-
tosios pagalbos automobilius ir 
papildomas resursus brigadoms 
išlaikyti. Reikia ne drausti teikti 
paslaugas, bet sujungti, stambinti 
mažesnes gydymo įstaigas, ir tai 
pradėti didžiuosiuose miestuose. 
Tik eidami bendro sutarimo keliu, 
o ne “skaldant malkas”, pasieksime 
norimo rezultato – geresnės Lietu-
vos  žmonių sveikatos ir efektyves-
nės medicinos pagalbos nelaimės 
atveju.

Paklydę sveikatos kryžkelėse

Atkelta iš 1 p.

Atkelta iš 1 p.

LSDP permanentinis demokratijos garantas

Doc. dr. Rimantas Vaitkus 
Vilniaus universiteto Tarptautinių 
reikalų prorektorius

Jei toliau bus tęsiama nevykusi 
aukštojo mokslo reforma, greit 
ateis tas laikas, kada nemokamai 
galės mokytis tik ketvirtadalis visų 
studentų. Likusieji bus priversti 
tuštinti tėvų pinigines, mėžti tvar-
tus Anglijoje ar tapti grobuoniškų 
bankų paskolų įkaitais.

Jau 2010 m. suplanuota, kad 
į valstybės finansuojamas vietas 
bus priimama net 2 tūkst. mažiau 
studentų negu 2009 m., t.y. nuo to 
laiko, kai buvo pradėta ši liūdnai 
pagarsėjusi reforma. O praėjusiais 
metais priimamų į valstybės finan-
suojamas vietas studentų skaičius 
buvo mažesnis negu 2008 m. Nors 
pernai buvo sumažintas priimamų 
magistrantų ir doktorantų skaičius, 
šiemet jis ir vėl bus mažinamas. 
Vadinasi, netrukus pritrūksime 

aukščiausios kvalifikacijos specia-
listų. Doktorantų skaičiumi mes 
net dvigubai atsiliekame nuo Eu-
ropos vidurkio. Taigi Lietuva iš 
lėto tampa valstybe, kurios valdžia 
sąmoningai mažina išsilavinusių 
žmonių skaičių. Visa tai vyksta dėl 
to, kad dalis studentų organizacijų 
atstovų, kuriuos dešiniesiems 
pavyko papirkti, perėjo į aukštojo 
mokslo reformos gynėjų stovyklą. 
Nebematome aktyvių studentų 
protestų.

Vakarų Europos šalyse to-
kios pseudoreformos sunkiai 
įsi  vaizduojamos. Jei tai vyktų, 
tarkime, Prancūzijoje ar Ispanijoje, 
studentų protestai nušluotų ne tik 
švietimo ministerijos vadovybę, 
bet ir Vyriausybę. Neseniai Euro-
pos universitetų asociacija išplatino 
savo atliktą tyrimą, iš kurio maty-
ti, kad Lietuva su savo aukštojo 
mokslo finansavimo „modeliu“ 
yra „balta varna“ tarp kitų Europos 

šalių. Daugelyje kitų šalių studen-
tai moka fiksuotą ir nedidelę studijų 
įmoką (panašią į tokią, kuri pas mus 
buvo iki 2008 m.), arba aukštasis 
mokslas yra visai nemokamas. Lie-
tuva pranoko visus. Tokio modelio 
nėra nė vienoje Europos Sąjungos 
šalyje. Valstybės biudžeto lėšomis 
dabar finansuojamos privačios 
aukštosios mokyklos, o didelė da-
lis valstybinių aukštųjų mokyklų 
studentų, kuriems ne taip sėkmingai 
pavyko išlaikyti egzaminus 
vidurinėje mokykloje, moka  eili-
niam Lietuvos gyventojui nepake-
liamas sumas. Ir nors valdžia teigia, 
kad taip keliama švietimo kokybė, 
iš tikrųjų vyksta visiškai priešingai: 
silpnos, bet turinčios geras rekla-
mos priemones mokyklos sugeba 
privilioti būrius studentų ir gauti 
taip trokštamus „krepšelius“.

Štai dėl ko net keli tūkstančiai 
mūsų jaunuolių ieško laimės 
užsienio šalių aukštosiose 

mokyklose. Ši dalis žmonių var-
gu ar begrįš į šalį, kurios valdžiai 
jie nerūpi. O tai reiškia, kad mes 
greit būsime priklausomi ne tik 
nuo žaliavų, bet ir iš užsienio 
atsivežamų specialistų. Europa, 
kuri imasi įgyvendinti strategiją 
„Lisabona 2020“ ir mokslo bei 
technologijų pasiekimais stengia-
si dominuoti pasaulyje, savo ateitį 
grindžia pirmiausia geru europiečių 
išsilavinimu. Būtent jis garantuos 
Europai, kad čia bus diegiamos 
mokslo naujovės, kuriami žinių 
reikalaujantys produktai, kad kils 
darbo našumas ir augs žmonių 
gyvenimo lygis. Tikėtis, kad esa-
momis sąlygomis didės Lietuvos 
konkurencingumas, gali nebent 
realybės nesuvokiantis fantastas. 
Naujosios technologijos, naujos ir 
gerai apmokamos darbo vietos bus 
ne pas mus. O mes galėsime girtis 
gražiomis lietuvaitėmis ir pigia, bet 
menkai kvalifikuota darbo jėga.

Valdžia atsuka nugarą būsimiesiems studentams
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Gabrielė Petkevičiūtė

Socialdemokratai tęsia gražią 
tradiciją ir kasmet vardinėmis pre-
mijomis apdovanoja pažangius 
studentus iš daugiavaikių šeimų. 
Gruodžio 12 d. iškilmingame 
LSDP posėdyje, skirtame partijos 
atkūrimo 20-mečiui, vardines sti-
pendijas gavo 32 studentai – tarp 
jų ir Tomas Kokanka, kuris šiuo 
metu „kremta“ mokslus Lietuvos 
žemės ūkio universitete.

Miškų ir ekologijos fakulteto 
miškininkystės II kurso studentą 
Tomą iš Zarasų raj. Margučių kai-
mo apdovanojo Seimo narys Algis 
Rimas. Bendraujant su vaikinu, ne-
kyla abejonių, kad jis vertas vardi-
nės premijos – draugiškas, darbš-
tus, pareigingas, domisi mokslo 
naujovėmis, siekia užsibrėžto tiks-
lo. Laisvalaikiu Tomas sportuoja. 
Orientavimosi sporto varžybose 
„Lietuvos taurė 2009 m.“ iškovojo 
II vietą. Vaikinas džiaugiasi var-
dine Seimo nario premija ir sako, 
kad toks socialdemokratų dėmesys 
paskatina jaunimą tobulėti.

“Tokios stipendijos tikrai reika-
lingos, nes paskatina studentą dar 
labiau stengtis. Malonu, kai esi pas-

tebimas ne tik draugų, 
tėvų, bet ir kitų žmo-
nių”, – sako Tomas. 

Pašnekovas mano, 
kad universiteto buvo 
pasiūlytas pirmiau-
sia dėl to, kad yra iš 
daugiavaikės šeimos, 
tačiau dalį šio pasi-
rinkimo lėmė ir paties 
Tomo veikla bei pa-
siekimai.

“Gal todėl, kad esu 
labai aktyvus univer-
sitete, esu pasiekęs 
labai aukštų sportinių 
rezultatų Lietuvoje ir 
už jos ribų, esu Euro-
pos miškininkų čem-
pionato nugalėtojas. Sužinojęs, 
kad gausiu vardinę premiją, jau-
čiausi pakylėtas, buvo labai sma-
gu. Už gautus pinigėlius įsigijau 
sportinės avalynės bei apsilankiau 
pas odontologą”, – neslepia pa-
šnekovas, nors apdovanotas buvo 
ne pirmą kartą. Tomas jau ragavo 
laimėjimo skonį varžybose, nusi-
pelnė apdovanojimų už mokyklos 
užklasinę veiklą, laimėjęs įvai-
riausiuose konkursuose, yra gavęs 
net savo miesto – Zarasų – vardo 

garsinimo apdovanojimą.
Tomas pasirinko miškininko 

specialybę. Nors jaunimas pasta-
ruoju metu dažniau renkasi tai, kas 
populiaru, iš kaimo kilęs vaikinas 
neskraido padebesiais, nesivaiko 
mados, bet tęsia savo šeimos tra-
diciją.

“Pasirinkau miškininkystės 
specialybę, nes ji jau tapo šeimos 
tradicija. Prosenelis, senelis, tėtis 
buvo miškininkai. Prieš porą metų 
ir sesuo baigė šį universitetą. Esu 

gamtos vaikas, užaugęs 
kaime, didžiąją savo 
laiko dalį sportuodamas 
praleidžiu miškuose 
(orientavimosi sportas). 
Gamta yra neatsiejama 
mano gyvenimo dalis, 
visa tai ir lėmė mano 
studijų pasirinkimą”, 
– pasakoja studentas ir 
priduria, kad,  baigęs 
mokslus, tikisi dirbti 
miškų urėdijoje.

Šešių vaikų šeimoje 
užaugęs Tomas nesle-
pia, kad gyvenimas ne 
visuomet buvo rožėmis 
klotas.

“Didelėje šeimoje 
lengva tikrai nebuvo, kadangi vis-
kuo turi dalintis su kitais šeimos 
nariais – negali būti savanaudis. 
Žinoma, smagu, kad daugumą dar-
bų atlikdavau drauge su broliais ir 
sesėmis. Būtent dėl to dabar drą-
siai galiu dirbti komandoje. Turbūt 
,kiekvienas žmogus supranta, kad 
turint didelę šeimą ir išlaidos yra 
nemažos – rečiau pasitaikydavo 
proga, kai tėveliai galėdavo pa-
lepinti šešis vaikus”, – prisimena 
Tomas.

Paklaustas, ar pats norėtų tokios 
didelės šeimos, vaikinas atsako 
rimtai: “Nežinau, kol dar neturiu 
tvirto pagrindo po kojomis, tai ne-
siryžtu planuoti savo šeimos, vai-
kų skaičiaus”.

Tačiau ar šiandienos Lietuva 
jaunam žmogui gali suteikti viltį, 
kad nereikės bijoti, kaip išmaitinti 
šeimą? Kokią Lietuvą mato atsa-
kingo, bet dar nepatyrusio jaunuo-
lio akys?

“Manau, kad šiandien Lietuvai 
labiausiai trūksta sumanių politikų. 
Dar ir dabar žaviuosi prezidentu 
Algirdu Brazausku, man jis atro-
do tvirtas ir atkaklus. Šaliai reikia 
gerų permainų. Reikia radikalių 
reformų, kurios padėtų jauniems 
žmonėms įsitvirtinti savo tėvynė-
je, kurti jos ateitį, o ne verstų vykti 
į užsienį laimės ieškoti. Labai no-
rėčiau, kad valstybė remtų gabų, 
veržlų, sportuojantį jaunimą.

Dar kartą norėčiau padėkoti už 
šią vienkartinę stipendiją Seimo 
nariui Algiui Rimui. Linkiu jam 
sveikatos, ištvermės, kad širdyje 
neišblėstų viltis ir norai daryti ge-
rus darbus vardan Lietuvos jauni-
mo”. 

Už vardinę stipendiją – 
sportiniai bateliai ir odontologo paslaugos

Vasario 6 d. Trakuose ant Gal-
vės ežero vyko pirmosios LSDP ir 
žvejų klubo TRAUK.LT organi-
zuotos poledinės žūklės varžybos. 
Išrinkti geriausi LSDP žiemos 
žvejai. Nepaisant spaudžiančio 
šaltuko, į renginį susirinko gau-
sus bičiulių būrys iš įvairių šalies 
rajonų. 

Puikiai nusiteikę į varžybas net 
trimis ekipažais atvyko kaunie-
čiai. Anot „delegacijos“ vadovės 
Orintos Leiputės – „kelias gal ir 
netrumpas, tačiau smagiai laiką 
praleisti bičiulių būryje visada 
malonu“.

Žūklės varžybas pradėjo vy-
riausiasis teisėjas, išsamiai iš-
aiškinęs rungtynių taisykles bei 

išskirstęs žvejus į sektorius. Pir-
masis turas truko dvi valandas, 
po jo buvo atlikti kontroliniai lai-
mikių svėrimai. Pasak organiza-
torių, du varžybų turai ir tarpinis 
rezultatų fiksavimas reikalingas 
ne tik tam, kad žvejai pasitikrintų 
rezultatus ir matytų, kas kam ant 
kulnų lipa, tačiau ir tam, kad būtų 
galimybė šiek tiek pailsėti, susi-
tvarkyti žūklės įrankius bei sušilti 
prie laužo.

Per pertrauką žvejai buvo vai-
šinami ant laužo virta žuviene 
bei karštu vynu, o susirinkusios 
palaikymo komandos laiką lei-
do, drąsindamos savo favoritus. 
Renginyje apsilankę LSDP pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius, pa-

vaduotojai Algirdas Sysas, Justas 
Pankauskas ir Seimo narys Justi-
nas Karosas pasveikino varžybų 
dalyvius ir išreiškė viltį, kad šis 
renginys taps tradicija, ir geriausi 
LSDP žvejai bus renkami kiek-
vienais metais.

Pirmąją vietą „LSDP žiemos 
žvejo turnyre“ užėmė ir pagrindi-
nę taurę laimėjo Grigorij Aleksa 
(0.870 kg), antrąją Andrius Stam-
kauskas (0.362 kg), trečiąją Sau-
lius Butkevičius (0.318kg). Spe-
cialųjį prizą (kelionę į Briuselį) 
už didžiausią pagautą žuvį nuga-
lėtojui įteikė pats prizo steigėjas 
– LSDP pirmininko pavaduotojas 
ir EP narys Zigmantas Balčytis.

Joniškyje, kaip ir visoje Lie-
tuvoje, didėja skurstančiųjų skai-
čius. Išgirdę žmonių norus šaltu 
žiemos metu bent kartą pavalgyti 
karšto maisto, Lietuvos social-
demokratų partijos Joniškio sky-
riaus nariai atidarė nemokamo 
maisto valgyk lėlę. Pasak Joniš-
kio seniūnijos seniūnės Janinos 
Augustinaitienės, žmonės skun-
džiasi, kad gyventi neįmanoma, 
nes valgis tapo svajone.

“Ne vienas, atėjęs į seniūniją, 
kalbėjo, kad norėtų bent kartą per 
dieną pavalgyti karšto maisto. 
Ypač buvo sunku per didžiuosius 
žiemos šalčius”, – sako seniūnė. 

Pasak jos, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugija patvirtina, kad 
ne tik Joniškyje, bet ir kitose se-
niūnijose auga socialiai remtinų 
žmonių skaičius.

LSDP Joniškio skyriaus nariai 
ėmėsi iniciatyvos paremti skurs-
tančius žmones maistu. Spręsti 
problemą padėjo verslininkas, 
pramogų centro “Žilvinas” sa-
vininkas Henrikas Mikalkėnas 
bei Raudonojo Kryžiaus draugi-
ja. Pramogų centras “Žilvinas” 
dovanojo maisto produktus, iš 
kurių buvo verdama žirnių sriu-
ba labdaros valgyklos atidarymo 
dieną. Raudonojo Kryžiaus drau-

gija taip pat pažadėjo pagalbą, 
kad nemokamas maitinimas ne-
nutrūktų. Talonai nemokamam 
maitinimui dalinami Joniškio 
seniūnijoje.

LSDP Joniškio skyriaus pir-
mininkė Stasė Kuktaitė sakė, 
kad daržoves valgyklai pažadėjo 
tiekti ir Joniškio žemės ūkio mo-
kykla. Joniškio socialdemokratai 
prašo visų savivaldybės gyvento-
jų, galinčių padovanoti daržovių, 
prisidėti prie šios idėjos plėtros. 
Reikėtų kreiptis į Joniškio seniū-
nijos seniūnę Janiną Augustinai-
tienę, tel. 861642421.

Joniškio socialdemokratai įsteigė nemokamo maisto valgyklėlę 

žVeJų VAržyboS tAPS trADIcIJA

T. Kokanka su dar kolege gavusia vardinę socialdemokratų premiją.

Valgyklėlės atidaryme: D. Putnienė, S. Kuktaitė, J. Augustinaitienė ir D. Baikštienė.
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Milda Petrauskienė, 
LSDP pirmininko pavaduotoja,
Seimo Valstybės valdymo ir savi-
valdybių komiteto narė

Jau daugiau nei dešimtmetį dis-
kutuojama dėl tiesioginių merų 
rinkimų, tačiau kalbos taip ir lieka 
kalbomis. Visuomenės apklausos 
rodo, kad 80 proc. Lietuvos rin-
kėjų norėtų merą rinkti tiesiogiai, 
nes tai skatintų rinkėjų aktyvumą, 
pagerintų savivaldybių darbą, pa-
teisintų bendruomenių lūkesčius, 
o savivaldybių darbas būtų skaid-
resnis. Tačiau panašu, kad tam rei-
kalingą įstatymą priimti valdantie-
ji delsia. 

Reikalinga Konstitucijos patai-
sa, kuriai priimti reikia dviejų bal-

savimų Seime – “už” turi balsuoti 
ne mažiau kaip du trečdaliai Seimo 
narių, o tarp balsavimų turi būti ne 
mažesnė negu trijų mėnesių per-
trauka. Vienas balsavimas jau įvy-
ko praėjusioje Seimo kadencijoje, 
2007 birželio 28 dieną Konstitu-
cijos pataisų projektui pritarė 100 
parlamentarų, prieš balsavo – 5, 
susilaikė – 9.

Socialdemokratai – už 
tiesioginius merų rinkimus

Praėjo per pustrečių metų, o 
iki savivaldybių tarybų rinkimų 
liko tik metai. Pagaliau turime ap-
sispręsti ir ryžtingai veikti. Mes, 
socialdemokratai, labai aiškiai 
pasisakom už tiesioginius merų 
rinkimus. Tuo klausimu jau ne 
kartą diskutavome ir  partijoje, ir  
frakcijoje, išklausėme Lietuvos 
savivaldybių asociacijos nuomo-
nę. Mums nesuprantama, kodėl 
dabartinė Seimo dauguma, įrašiusi 
į Vyriausybės programą, kad sieks 
tiesioginių merų rinkimų, delsia. 
Valdantieji vilkina ir Konstitucijos 
pataisų, ir kitų su vietos savivalda 
susijusių įstatymų pateikimą. O 
juk “bandyti valdyti, nepasitelkus 
įstatymo yra tas pats, kas svajo-
ti apie tai, kad nebūsi alkanas, o 
maistą atstumti, arba norėti eiti į 
rytus, o iškeliauti į vakarus”.

Susidaro įspūdis, kad ir  Tė-

vynės Sąjunga – Lietuvos krikš-
čionys demokratai ir jų koalicijos 
partneriai nesuinteresuoti, jog tie-
sioginiai merų rinkimai vyktų jau 
2011 metais.

Nėra kada snausti, reikia sku-
baus apsisprendimo, koks bus 
vietos savivaldos institucinio val-
dymo modelis, koks bus tiesiogiai 
išrinkto mero statusas. Socialde-
mokratų nuomone, išrinktas savi-
valdybės meras turėtų būtų ir savi-
valdybės vadovas, ir savivaldybės 
tarybos pirmininkas. Tik tuomet 
būtų tobulinamas dabartinis vietos 
savivaldos modelis iš esmės jo ne-
keičiant, būtų praplėsti tiesiogiai 
renkamo mero įgaliojimai dalį 
paprastosios savivaldybės tarybos 
kompetencijos priskiriant merui, 
taip pat nustatant galimybę pačiai 
tarybai pavesti vykdyti merui pa-
pildomus įgaliojimus, kurie suteik-
tų jam teisę priimti sprendimus ir 
prisiimti asmeninę atsakomybę už 
juos. Tiesiogiai išrinkto savivaldy-
bės mero įgaliojimus, santykius su 
taryba turėtų reglamentuoti įstaty-
mas, kurį priimti nereikia konstitu-
cinės daugumos. Žinoma, yra tam 
tikros baimės, kad po kiekvienų 
rinkimų savivaldybės mero statu-
sas bus keičiamas, bet vis tiek tai 
būtų pirmas žingsnis tiesioginių 
merų rinkimų link, ko iš mūsų ti-
kisi žmonės.

Konfliktų jau buvo

Kai kurie politikai siūlo kitą 
modelį: tiesiogiai renkamas me-
ras – vykdomoji institucija. Trum-
pa kai kurių politikų atmintis. 
Noriu priminti 1990-1995 metus, 
kai savivaldybėse buvo įteisinta 
dvivaldystė – tarybai vadovavo 
tarybos pirmininkas, o vykdomoji 
valdžia buvo miesto, rajono valdy-
tojas (jis negalėjo būti tarybos na-
riu). Tarp pirmininko ir valdytojo 
būta varžybų – kuris viršesnis. Tų 
metų patirtis aiškiai parodė, kad 
taip ilgai tęstis negali, nes kylan-
tys konfliktai, nesusipratimai truk-
dė visai savivaldybės veiklai. Kai 
kurių savivaldybių veikla buvo 
praktiškai paralyžiuota, netgi, pa-
menu, buvo pateikti projektai įves-
ti tiesioginį valdymą.

Jeigu būtų pritarta, kad tie-
siogiai renkamas meras taptų 
vykdomąja valdžia, iškiltų klau-
simas – kas vis dėlto yra svarbiau-
sias asmuo savivaldybėje. Tuomet 
tiesioginiai mero rinkimai prarastų 
prasmę – tiesiogiai išrinktas meras 
būtų vykdomoji institucija (dabar-
tinis administracijos direktorius), 
kuri negalėtų daryti įtakos stra-
teginiams klausimams, investici-
niams projektams, biudžetui, nes 
visi šie klausimai yra svarstomi ta-
ryboje, o meras net nebūtų tarybos 
narys. Tiesiogiai rinkti merai taptų 

m arionetėmis, nes vykdytų tik ta-
rybos priimtus nutarimus.

Kas bus, jeigu artimiausiu 
metu dar kartą nepritarsime 
Konstitucinėms pataisoms?

Pateikti Konstitucijos straipsnių 
pakeitimo įstatymo du variantai. 
Viename aiškiai yra pasakyta, kad 
rinkėjai tiesiogiai renka savivaldy-
bių tarybų narius ir savivaldybių ta-
rybų vadovus savivaldybių merus, 
kitame variante – tiesiogiai ren-
ka savivaldybių tarybas ir merus. 
Abiem šiais atvejais valdžios insti-
tucijų, šiuo atveju atstovaujamosios 
valdžios ir vykdomosios valdžios, 
santykių apibrėžimas Konstituci-
joje duotų aiškumo. Jeigu būtų nu-
spręsta iš naujo balsuoti už vieną ar 
kitą Konstitucinę pataisą pavasario 
sesijos pradžioje, antras balsavimas 
turėtų vykti birželio pabaigoje – 
ne anksčiau nei po trijų mėnesių. 
Vietos savivaldos bei savivaldybių 
tarybų ir merų rinkimų įstatymų 
priėmimas vėl nusikeltų.

Tik nuo valdančiųjų politinės 
valios ir ryžto priklausys, ar 2011 
metais bus tiesioginiai merų rinki-
mai ir kuris modelis bus pasirink-
tas. Mes, socialdemokratai, ragi-
nam valdančiąją koaliciją tesėti 
pažadus rinkėjams ir daryti viską, 
kad 2011 metais Lietuvos žmonės 
galėtų rinkti merus tiesiogiai.

Ar merUS rInKSIme tIeSIogIAI?

LSDP gyVenImo AKImIrKoS

Pirmasis LSDP skyrių atstovų spaudai susitikimas. Kalba 
Mažeikių skyriaus atstovė spaudai Virginija Steponavičienė.

Užgavėnės Tauragės skyriuje.

Vasario 16-ąją Panevėžio LSDP skyriaus nariai surengė gerumo akciją Panevėžio 
Šv.Juozapo globos namuose.

LSDP Kauno skyrius minėjo Vasario 16-ąją.

LSDMS Vilniaus skyriaus narės susirinko į seminarą Kernavėje.Radviliškio socialdemokratai žiemos sporto šventėje, Raudondvaryje.
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Daugiau nei  pusmetį Europos 
Parlamente (EP) dirbanti buvusi 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Vilija Blinkevičiūtė neati-
trūko nuo savo tėvynės – nuolat 
seka jos naujienas, daug dėmesio 
skiria problemoms, kurios aktua-
lios Lietuvos žmonėms.

Gerbiama Vilija, tikriausiai be 
galo pasiilgstate Lietuvos, namų. 
Ko labiausiai pasigendate Briu-
selyje ir Strasbūre?

Kaip sako mano kolega Justas 
Paleckis, gyvename “lagamininį” 
gyvenimą:  kiekvieną darbo sa-
vaitę praleidžiame tai Briuselyje, 
tai Strasbūre. Tačiau niekas negali 
pakeisti Lietuvos – ji visada buvo 
ir bus mano namai, nesvarbu, kur 
dirbčiau. Jei tik turiu galimybių, 
penktadieniais stengiuosi grįžti 
pas Lietuvos žmones, tokia mano 

darbo tradicija dar nuo tų laikų, kai 
dirbau ministre. Man labai svarbu 
pačiai pamatyti, kokiais rūpesčiais 
gyvena mūsų žmonės, juk EP dir-
bu jų labui. Nepameluosiu, Briu-
selyje pasiilgstu juodos lietuviškos 
duonos ir balto sūrio. O šiaip, šiais 
laikais, kai yra internetas, atitrūkti 
nuo Lietuvos neįmanoma – nuolat 
seku tėvynės naujienas ir, būsiu 
atvira, dažnai širdis kraujuoja dėl 
dalykų, kurie vyksta socialinėje 
srityje, nes visa tai dėl ko mes, 
socialdemokratai, kovojome, kū-
rėme, per metus baigiama sugriau-
ti...

Nepaisant to, kad šiuo metu dir-
bate ne Lietuvoje, žmonės Jūsų 
pasiilgsta, Jūsų reitingai pakan-
kamai aukšti. Kaip manote, kas 
šiam reiškiniui daro įtaką?

Stengiuosi daug dėmesio skirti 

toms problemoms, kurios aktua-
lios Lietuvos žmonėms. Europos 
Tarybą ir Europos Komisiją ragi-
nu atkreipti dėmesį į šias proble-
mas, užduodama klausimus apie 
minimalius socialinius standartus, 
kurie, mano nuomone, turėtų būti 
vienodi visose šalyse narėse, apie 
smurtą prieš moteris, prekybą 
žmonėmis, neįgaliųjų integraciją. 
Lietuvos balsas EP yra gerai gir-
dimas, nes mes visi trys socialde-
mokratų parlamentarai esame ak-
tyvūs. Galbūt tik procesai čia nėra 
tokie greiti, norint priimti vieną ar 
kitą direktyvą pusmečio nepakan-
ka. Beje, noriu pridurti, kad dar-
bas EP yra labai didelė patirtis bet 
kuriam politikui, nes čia politinės 
kultūros ir tolerancijos lygis labai 
aukštas, įsiklausoma į kiekvieną 
nuomonę. Iš patirties galiu pasa-
kyti, nieko nėra baisiau už žmonių 
negirdinčius politikus, kurie prii-
minėja sprendimus, užsidarę savo 
kabinetuose. 

EP tęsiate savo veiklą socialinės 
apsaugos ir darbo srityje, esate 
puiki specialistė. Kaip manote, 
ar EP deda pakankamai pastan-
gų, kad nedarbas mažėtų visoje 
Europoje?

ES šalyse narėse visus praėju-
sius metus aktyviai diskutuota apie 
darbo vietų kūrimą, todėl man la-
bai keista, kad Lietuvos Premjeras 
Andrius Kubilius tik visai neseniai 
kaip pagrindinį šių metų prioritetą 
įvardijo naujų darbo vietų kūrimą. 
Tą reikėjo daryti praėjusiais me-
tais, deja, visi Vyriausybės veiks-

mai buvo nukreipti ne į darbo vie-
tų išsaugojimą, o jų  naikinimą. Šį 
pusmetį EP turi patvirtinti Europos 
Sąjungos strategiją 2020 m., labai 
svarbų dokumentą, kuriuo remda-
masi Europa gyvens visą ateinantį 
dešimtmetį. Mes, Europos soci-
aldemokratai, manome, kad stra-
tegijoje turi būti numatyta, kaip į 
darbo rinką įtraukti neįgaliuosius, 
jaunus žmones, neturinčius darbo 
patirties, ir vyresnio amžiaus žmo-
nes. Lietuvai ši problema labai 
aktuali. Kiekviena šalis narė turi 
nusistatyti savo priemones, kaip 
mažinti nedarbą, tačiau konserva-
toriai ir liberalai to nedaro.

Tikriausiai žinote, kad Lietuvoje 
“šeimininkauja” Laisvosios rin-
kos institutas. Ką manote apie šio 
instituto ekspertų idėjas – viską 
privatizuoti, sugriauti “Sodros” 
piramidę? Kaip siūlytumėte 
spręsti “Sodros” problemą?

Galiu drąsiai pasakyti, kad Lais-
vosios rinkos instituto pasiūlymas 
panaikinti valstybinio socialinio 
draudimo sistemą, vietoje jos įve-
dant vien tik privatų draudimą, yra 
absoliutus absurdas. Tikiuosi, kad 
Lietuvoje dirbantiems politikams 
užteks sveiko proto net nedisku-
tuoti apie socialinio draudimo su-
naikinimą. Tokie siūlymai niekuo 
neparemti. Už “Sodros” sistemos 
stovi gyvi žmonės. Kur atsidurs 
tas vienas milijonas žmonių, ku-
rie gauna pensijas? Kas ją mokės 
dabar dirbantiems žmonėms? Bet 
skaudžiausia, kad iki šiol neiš-
girdau nei Premjero A.Kubiliaus, 

nei ministro D.Jankausko pozici-
jos šiuo klausimu. Kodėl jie tyli? 
Nori nenori peršasi išvada, kad jie 
palaiko tokias idėjas ir negina pa-
prastų žmonių interesų. „Sodros“ 
problemą reikia spręsti komplek-
siškai, visų pirma didinant užim-
tumą ir kuriant palankią aplinką 
smulkiajam ir vidutiniam verslui, 
tuomet vėl padidės įmokų surin-
kimas ir užteks lėšų socialinėms 
išmokoms.  

Ko palinkėtumėte Lietuvos žmo-
nėms valstybingumo ir Nepri-
klausomybės atkūrimo švenčių 
proga?

Dvidešimt metų mes visi kartu 
kūrėme Lietuvą iš naujo. Tai buvo 
labai sudėtingas procesas, tačiau 
per šiuos metus Lietuva pasiekė 
neįtikėtinai daug. Todėl linkiu pa-
sitikėjimo ir vilties, meilės ir pa-
garbos sau ir savo valstybei, kurią 
sukūrėme ir toliau kuriame kiek-
vieną dieną!

Kalbėjosi Gabrielė Petkevičiūtė

Rengta kartu su Europos Parla-
mento socialistų 

ir demokratų pažangiojo aljanso 
grupės 

Lietuvos delegacija   

V. blinkevičiūtė: 
„Sodros“ problemą reikia spręsti kompleksiškai

Justas Vincas Paleckis,
Europos Parlamento narys

“Atima, ką savo prakaitu uždir-
bau...” Tokius žodžius su širdgė-
la turėjo ištarti didžioji dauguma 
Lietuvos pensininkų, jau patyrusių, 
kaip konservatoriai kyštelėjo savo 
nagus jų skylėton kišenėn. Pensi-
ninkui ir 20 litų yra didelis pini-
gas. Juk kuo mažesnės pajamos, 
tuo brangesnis kiekvienas litas, ir 
priešingai (čia ir slypi progresinių 
mokesčių filosofija). Tačiau vilties 
blykstė švystelėjo Latvijoje. Pernai 
prieš pat Kalėdas šios šalies Kons-
titucinis teismas pateikė reikšmingą 

dovaną pensininkams, o Vyriausy-
bę privertė nuryti karčią piliulę.

Teismas pripažino antikonstitu-
ciniu įstatymą, kuriuo šalies pensi-
ninkams nuo praėjusių metų liepos 
1 dienos sumažintos pensijos! Pa-
skelbus nutartį, kaip pasakojo kole-
gos europarlamentarai iš Latvijos, 
nuo kilusių kurtinančių ovacijų 
kilnojosi salės lubos. Tenka tik ste-
bėtis, kad apie tokį svarbų kaimynų 
sprendimą nebuvo girdėti bent kiek 
platesnio atgarsio Lietuvoje.

Teismas konstatavo: nepriklau-
somai nuo ekonominės situacijos, 
Vyriausybė privalo laikytis Kons-
titucijos garantuotų pagrindinių 
žmogaus teisių. Valstybė turi už-
tikrinti bent minimalų socialinio 
aprūpinimo lygį ir ypač ginti tuos 
pensininkus, kurie negauna atitin-
kančios socialinį aprūpinimą pen-
sijos. Apie tai kalba 109 Konstitu-
cijos straipsnis: visi piliečiai turi 
teisę į socialinę apsaugą senatvėje, 
tapę neįgaliaisiais, bedarbiais ir ki-
tais įstatymo numatytais atvejais.

Latvijos Vyriausybė, pasakojo 
rygiečiai Briuselyje, sprendimą 
dėl pensijų mažinimo priėmusi 
skubos tvarka – nenumatė nei per-
einamojo laikotarpio, nei kompen-

savimo. Dabar Latvijos Seimas ir 
Vyriausybė turės, sukandę dantis, 
rasti per 500 milijonų litų papildo-
mai – ar skolindamiesi, ar nurėž-
dami nuo kažko kito. Latvijos par-
lamentas sausį priėmė sprendimą, 
kad pensijos ir socialinės išmokos 
į ankstesnį lygį grąžinamos nuo 
vasario mėnesio, o nepriemokos 
bus išmokamos balandį.

Priimdamas sprendimą dėl pen-
sijų, Latvijos Konstitucinis teismas 
atvėrė Pandoros skrynią. Sausį pa-
skelbtas šio teismo sprendimas dėl 
teisėjų darbo užmokesčio sumaži-
nimo neatitikimo Konstitucijai, o 
šiuo metu teismas svarsto motinų, 
auginančių vaikus, kreipimąsi dėl 
pašalpų sumažinimo. Nors Latviją 
valdo ne kairieji, bet šioje šaly-
je visai neseniai įvestas privataus 
nekomercinio nekilnojamojo turto 
mokestis. Visi privalo mokėti už 
savo būstą ar kitą turimą nekomer-
cinį nekilnojamąjį turtą nuo 0,2 iki 
0,4 procento jo vertės per metus. 
Tai pastebimai papildo šalies biu-
džetą. Prieš penkerius metus įves-
tas ne simbolinis, kaip pas mus, o 
juntamas žemės mokestis, suda-
rantis 1,5 procento kadastrinės že-
mės vertės. Tačiau tai padaryta be 

šoko terapijos – iki 1,5 procento 
ribos einama palaipsniui, kasmet 
pakeliant mokestį ne daugiau kaip 
po 0,25 procento.

Paklausinėjau Europos Parla-
mente kolegų iš tų šalių, kurios, 
kaip ir Lietuva, išgyvena ekono-
minius sukrėtimus – ar pas juos 
mažinamos pensijos? Bulgarai ir 
rumunai, estai ir vengrai, airiai ir 
ispanai vienu balsu tvirtino: ne, 
apie tai net negalvojama. Lietuvos 
Vyriausybė apsimeta latviškojo 
“konstitucinio antausio” nepaste-
bėjusi ir nieko apie jį nežinanti, 
nors situacija artimiausių kaimynių 
„kiemuose“ kone identiška. Dar 
taip neseniai premjeras Andrius 
Kubilius ne kartą ir ne du Latvijos 
pavyzdį pasitelkdavo kaip neatre-
miamą argumentą, teigdamas, kad 
ir Lietuvoje ne nuodėmė imtis to-
kių pat priemonių. Dar prieš svars-
tant projektą Seime, A. Kubilius 
įrodinėjo, kad laikinojo įstatymo 
dėl socialinių išmokų mažinimo 
nuostatos atitinka Konstituciją.

Apkarpytas pensijas ir kitas soci-
alines išmokas Lietuvoje ketinama 
mokėti dvejus metus: nuo 2010 m. 
sausio iki 2011 metų pabaigos ir taip 
kasmet sutaupyti apie 1,3 mlrd. litų. 

Taip bus, jeigu Lietuvoje nepa-
sikartos Latvijos scenarijus. Pra-
ėjusių metų gruodį Seime stipriai 
padirbėjo opoziciniai socialdemo-
kratai, ypač nenuorama Vytenis 
Andriukaitis: Lietuvos Konstituci-
nis teismas gavo Seimo narių gru-
pės prašymą išaiškinti ir nuspręsti, 
ar visi numatomi „karpymai” yra 
teisėti, ar neprieštarauja pagrindi-
niams mūsų šalies įstatymams ir, 
ar nepažeidžia Konstitucijos ga-
rantuojamų žmogaus teisių. Kons-
titucinio teismo atsakymo sulauk-
sime pavasarį.

Šaunusis kareivis Šveikas yra 
ištaręs politologinį verdiktą – alaus 
kainas kelianti vyriausybė pasi-
rašo sau nuosprendį. Kokį politi-
nį verdiktą sau pasirašė Lietuvos 
konservatoriai – nesunku atspėti. 
Na, o Lietuvos Konstitucinio teis-
mo verdikto beliko laukti neilgai. 
Nuo jo priklausys, ar Lietuva liks 
vienintelė ES valstybė, mažinanti 
pensijas.

Rengta kartu su 
Europos Parlamento socialistų 

ir demokratų pažangiojo aljanso 
grupės Lietuvos delegacija   

Pensijos, Šveikas ir nutylėtas Latvijos sprendimas
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Zigmantas Balčytis,
Europos Parlamento narys

Klausimas gali pasirodyti pa-
radoksalus, nes per amžius gyve-
name prie Baltijos jūros, Baltijos 
šalimis įprasta vadinti Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, pagaliau, esame 
baltų palikuonys. Tačiau žvelgiant 
į du nepriklausomos Lietuvos de-

šimtmečius vyravusias politikos 
kryptis, akivaizdu, kad integruotis 
į Baltijos regioną nebuvo skuba-
ma.

Šį klausimą svarbu kelti net ir 
esant tokiai sudėtingai padėčiai 
šalyje, kai vis daugiau žmonių gy-
vena ties skurdo riba, nes dabarti-
nė valdžia krypsta į „privatizuotą 
valstybę“.

Jaunimo vertimas skolintis de-
šimtis tūkstančių litų siekiančias 
sumas iš komercinių bankų, kai 
nustatytų palūkanų simboliškomis 
tikrai nepavadinsi, skambiai įvar-
dytas kaip aukštojo mokslo refor-
ma. Sveikatos apsaugos reforma, 
„Sodros“ reforma, privatizuotos 
valstybės ir savivaldybės įmonės 
bei viešosios paslaugos... Atviras 
klausimas dešiniųjų atstovams – 
kur link einama? Kokiais pavyz-
džiais remiamasi? Ir koks valsty-
bės modelis kuriamas?

Istoriškai susiklostė, kad ryti-
nė Baltijos pakrantė, ilgus metus 
priklausiusi Rytų blokui, atsiliko 
ekonomiškai ir kultūriškai, paly-

ginti su Skandinavija, kurios šalys 
išsiskiria žmogaus teisių ir laisvių 
skvarba, socialine apsauga ir ben-
druomeniškumu. Išsikovoję nepri-
klausomybę, mokėmės laisvosios 
rinkos taisyklių, integravomės į 
euroatlantines organizacijas, pa-
traukėme užsidirbti svetur, tačiau 
darėme labai mažai, kad pradėtu-
me daugiau bendrauti savo regio-
ne.

Manau, kad tai praradimas, ku-
rio padarinius šiandien dar labiau 
paryškina padėtis šalyje. Žinoma, 
nereikia manyti, kad ten, į šiaurę ir 
vakarus nuo Baltijos jūros, – kone 
rojus žemėje, tačiau progresas jau 
minėtose žmogaus teisių ir socia-
linėje srityse Skandinavijos šalyse 
nepaneigiamas.

„Reklamuoti“ skandinaviškas 
vertybes, skatinti žmonių domėji-
mąsi ir bendravimą labai svarbu. 
Ypač šiais laikais, kai turime isto-
rinę galimybę dalyvauti įgyvendi-
nant Baltijos jūros strategiją, ku-
rios pagrindinės kryptys yra šios: 
švaresnė aplinka, stipresnė ekono-

mika, geresnis žmonių gyvenimas 
ir didesnis saugumas.

Europos Parlamento Transporto 
ir turizmo komitete svarstyta Balti-
jos regiono transporto koncepcija. 
Iškelti labai aiškūs tikslai: plėtoti 
jūrų transportą, tankinti geležinke-
lių tinklą, minimi jūros greitkeliai 
(TEN-T 21), geležinkelių tinklas 
tarp Berlyno ir Baltijos pakrantės 
(TEN-T 1), pabrėžiamas didesnio 
tempo poreikis įgyvendinant pro-
jektą „Rail Baltica“. Kalbant apie 
šiuos infrastruktūros projektus, ku-
riems reikia milžiniškų investicijų, 
pabrėžiama ne vien ekonominė 
grąža ir pelnas, bet ir viso regiono 
vizija, jo ekonomika, aktyvesnis 
piliečių bendradarbiavimas.

Kalbant apie energetiką ir jos 
įtaką nacionaliniam saugumui, taip 
pat akivaizdu, kad veikti turime 
kartu su Baltijos regionu. Elektros 
jungtis su Švedija, dujų jungtis su 
Lenkija „Mažasis gintaras“ ir įsi-
jungimas į atsinaujinančios ener-
gijos šaltinių tarptautinius tinklus, 
siekiančius Šiaurės valstybes, turi 

būti jau šiandienos mūsų valstybės 
prioritetai. 

Tačiau šioje vietoje ryškėja ir 
pagrindinė problema – žvelgiant 
iš ES perspektyvos, šalies strate-
gija ir jos gravitacija aiški, tačiau, 
vertinant dabartinės Vyriausybės 
prioritetus ir veiklą, tenka spėlioti, 
į ką mes lygiuojamės, kokią vals-
tybę kuriame ir kokiam regionui 
save priskiriame.

Matant šiuos mūsų visuome-
nei skaudžius neatitikimus, be-
lieka tikėtis, kad ES politika bus 
nukreipta ne į stambiojo kapitalo 
interesus, o į žmonių gerovę, kad 
nevyriausybinis sektorius taps tei-
giamų regiono pokyčių varikliu, o 
piliečiai nepasiduos valdžios bau-
ginimui, kad kitos išeities nei da-
bartinė kryptis nėra.

Rengta kartu su 
Europos Parlamento socialistų 

ir demokratų pažangiojo aljanso 
grupės Lietuvos delegacija   

Ar tAPSIme bALtIJoS regIono DALImI?

Gintautas Paluckas
Lietuvos savivaldybių 
socialdemokratų sąjungos 
pirmininkas

Panašiomis antraštėmis interne-
tiniuose portaluose buvo palydė-
tas Vilniaus miesto savivaldybės 
sprendimas patvirtinti UAB “Vil-
niaus vandenys” investicijų planą. 
Pats planas, žinoma, čia niekuo 
dėtas. Vandenį “auksiniu” verčia 
nauji, tiesa, kol kas tik planuojami, 
vandens tiekimo tarifai.

Teisybės dėlei reikėtų paminėti, 
jog minimi įkainiai nebuvo keisti 
nuo 2001 metų, tačiau teisingo lai-
ko didinti mokesčius bei teikiamų 
paslaugų kainas nebuvo ir nebus. 
Daugelis, žinoma, sakysite, jog 
vilniečiai ir taip neblogai gyvena 
lyginant su kitais šalies rajonais, 
todėl skųstis dėl gresiančių pa-
pildomų išlaidų nederėtų. Turiu 
sutikti. Ne tik dėl to, kad kitos sa-
vivaldybės jau anksčiau išgyveno 
vandens tiekimo kainų šuolius, bet 
ir dėl to, jog, įgyvendinus Aplin-
kos ministerijoje rengiamus pla-
nus, ateityje rajonų gyventojai už 
vandenį bei nuotekas mokės gero-
kai daugiau negu vilniečiai.

Paprastai savivaldybių tarybos 

sprendžia, kuria kryptimi ir kiek 
kilometrų vamzdžių vandens tieki-
mo įmonės turėtų nutiesti, siekiant 
pageidaujančiuosius prijungti prie 
vandentiekio sistemos. Sprendi-
mai ir planai gimsta remiantis pa-
geidaujančiųjų naudotis paslauga 
skaičiumi, t.y. vandentiekio įmonė 
investuoja į vamzdyno tiesimą, 
įvertindama būsimas pajamas iš 
naujai į sistemą įjungiamų vartoto-
jų. Jei naujų vartotojų nepakanka 
padengti vamzdyno tiesimo kaš-
tams, prisideda “senieji” varto-
tojai. Jei naujiems vamzdynams 
finansuoti įmonės surenkamų lėšų 
už paslaugas nebeužtenka, didina-
ma paslaugos teikimo kaina arba 
ieškomi papildomi finansavimo 
šaltiniai.

Aplinkos ministerija iš Vyriau-
sybės investicinės programos bei 
ES struktūrinių fondų per pasta-
ruosius dešimt metų vandentiekio 
įmonėms paskirstė apie 3 mili-
jardus litų. Šiomis investicijomis 
mėginama pasiekti užsibrėžtą (ir 
plačiai paskelbtą) tikslą – kad iki 
2015 m. 95 proc. šalies gyventojų 
būtų prijungti prie centralizuotų 
vandens tiekimo bei nuotekų ša-
linimo sistemų. Siekis kaip siekis, 
tačiau kodėl tas vanduo turėtų tapti 
“auksiniu”, t.y. brangiu, o ypač ša-
lies rajonuose?

Ogi todėl, kad daugelyje savi-
valdybių, ypač kaimiškose, centra-
lizuotas vandens tiekimo paslau-
gas vartojančių gyventojų skaičius 
gerokai mažesnis nei numatyta 
minėtuose Aplinkos ministerijos 
tiksluose. Išimtis – Vilnius, kur jau 
šiuo metu apie 96 proc. gyventojų 
yra “prijungti” prie vandens tieki-
mo bei nuotekų šalinimo tinklų.

Ministerijos iškeltų tikslų įgy-
vendinimas pareikalaus milžiniškų 
lėšų, tačiau akivaizdu, kad Vyriau-

sybė jų neturi, ES fondai senka, pi-
nigų neturi ir vandentiekio įmonės. 
Noriu priminti, jog savo išlaidas 
(vamzdynų tiesimo darbų kaštus) 
įmonės planuoja dengti pajamo-
mis, gautomis iš naujai prijungtų 
vartotojų, tačiau Aplinkos minis-
terijos užsibrėžtas tikslas remiasi 
aplinkosauginiu, o ne ekonominiu 
aspektu, todėl prie centralizuoto 
vandentiekio turi būti prijungtos 
ir tos teritorijos, kurių prijungimas 
ekonomiškai nerentabilus. Nesun-
ku suprasti ir tai, jog toli gražu ne 
visi nori tapti vandentiekio įmonių 
klientais, o prievarta gyventojus 
jungti prie “vamzdžio” vargu, ar 
būtų teisinga.

Vienintelis būdas pasiekti mi-
nisterijos užsibrėžtus tikslus – 
vandentiekio plėtros finansavimo 
kaštus uždėti ant esamų vartotojų 
pečių. Ministerijoje jau yra ruo-
šiamos Vandens tiekimo ir nuo-
tekų tvarkymo įstatymo pataisos, 
kuriomis “leidžiama” (nurodoma) 
į vandens tiekimo tarifą įskai-
čiuoti ir priverstinės vandentie-
kio tinklų plėtros kaštus. Kiek tai 
padidins vandens kubinio metro 
kainą konk rečioje savivaldybėje, 
priklausys nuo prisijungusių prie 
centrinės vandentiekio sistemos 
vartotojų santykio su neprisijun-
gusiais, t.y. kuo mažiau prisijun-
gusių, tuo didesnė vandens kaina 
jų laukia netolimoje ateityje. Lie-
ka tik tikėtis, kad Aplinkos mi-
nisterija persvarstys savo planus 
ir jų įgyvendinimo terminus bei 
atsisakys minties prievarta tiesti 
vandentiekio vamzdžius ten, kur 
jų apskritai niekas ir nelaukia. 
Priešingu atveju, vilniečių nerimas 
dėl „auksiniu“ tampančio vandens 
atrodys juokingas, lyginant su di-
džiule našta užgulsiančia šalies ra-
jonų gyventojų pečius. 

„Auksinis“  vanduo

Justas Pankauskas,
LSDP pirmininko pavaduotojas

Lietuvoje apie 96 proc. daugia-
bučių namų yra pastatyti iki 1993 m. 
Dauguma jų yra ekonomiškai ne-
efektyvūs, todėl taikydama šią 
programą A.Kubiliaus Vyriausybė 
tikisi iki 2020 m. atnaujinti apie 70 
proc., t.y. apie 24 tūkstančius tokių 
pastatų. Nuo pat pristatymo nau-
jasis modelis buvo vertinamas itin 
prieštaringai. Vyriausybės atstovai 
įrodinėjo, jog tai – puiki „trąša“, 
skatinanti senų daugiabučių atnau-
jinimą, o ekspertų ir daugiabučių 
namų savininkų bendrijų argumen-
tai, jog piniginės šioms „trąšoms“ 

pirkti yra per plonos ir dar plonės, 
išgirsti nebuvo. Nekreipdamas dė-
mesio į paprastų žmonių įspėjimus, 
A.Kubilius „prastūmė“ šį modelį ir 
pažadėjo, kad dar 2009 m. bus ap-
šiltinti 500 daugiabučių, 2010 me-
tais – 1000, o dar vėliau – po 2000 
daugiabučių per metus. Praėjus me-
tams, ant svarstyklių padėję šio ža-
dėto „derliaus“ rezultatus matome 
rodykles ties nuliu – iš žadėtų 500 
daugiabučių nebuvo renovuotas nė 
vienas.

Tiesa, iš mirties taško naujoji 
programa pajudėjo, tačiau tas vos 
apčiuopiamas „pulsas“ daug vil-
ties neįkvepia. Per du pirmuosius 
2010 m. mėnesius tik šešių daugia-
bučių gyventojai, iš 24 tūkstančių, 
pareiškė norą modernizuoti savo 
daugiabutį pagal naująją programą. 
Tuo tarpu reklamuodama šį modelį 
žmonių hipnozei A.Kubiliaus Vy-
riausybė pasitelkia ir mitologinių 
sirenų technologijas – už 30 mln. 
litų užsakė skambią viešųjų ryšių 
akciją, liaupsinančią naujojo mo-
delio privalumus. Taigi išeina, kad 
šiuo metu vieno daugiabučio gy-
ventojus įtikinti modernizuoti savo 
pastatą atsieina 5 mln. litų.   

Iki naujojo modelio patvirti-
nimo veikė ankstesnė valstybės 
parama, patvirtinta dar valdant so-

Daugiabučių moderni-
zavimas – nojaus laivas 

virtęs „titaniku“ 
Prieš metus A.Kubiliaus Vyriausybė su trenksmu pateikė naują dau-

giabučių renovacijos modelį, kuriame numatyta, jog valstybė kompen-
suos 50 proc. projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros vykdy-
mo išlaidų, dengs 15 proc. rangos darbų sumos, o likusius 85 proc. 

rangos darbų sumos gyventojai turės padengti savo lėšomis, sutei-
kiant galimybę paimti paskolą su 3 proc. metinėmis palūkanomis. 

Nukelta į 8 p.
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Darbdaviai nesismulkina

Verslo atstovai drąsiai viešai 
teigia, kad sunkmečiu darbdaviai 
labiau linkę pasitikėti vyresniais, 
darbo patirtį turinčiais darbuoto-
jais, tuo tarpu jaunimas nevengia 
keisti darbo vietos ar emigruoti, 
jaunam darbuotojui paruošti rei-
kia daugiau laiko ir lėšų. Dauge-
lis darbdavių reikalauja patirties, 
tačiau iš kur jos gali turėti ką tik 
studijas baigęs jaunuolis? 

Pasak neseniai studijas baigusio 
Žymanto Sinkevičiaus, rasti 
darbą jaunam žmogui itin 
sudėtinga.

“Skelbimuose mirga įvairūs 
darbo pasiūlymai, tačiau pasido-
mėjęs supranti, jei tu ką tik baigęs 
studijas ir neturi darbo stažo, tai 
gali net nesivarginti pretenduoti. 
Darbdaviams pasirinkimas didelis, 
tai jie ir laikosi principo: „Krizės 
metu galima susirasti kvalifikuo-
tos ir pigios darbo jėgos“.  O jeigu 

pakviečia į pokalbį, tai klausimo 
apie diplomą nebūna. Visi klau-
simai susiję su turėta praktika. 
Yra du keliai: emigruoti į užsienį 
arba pradėti savo verslą. Pirmasis 
kelias lengvesnis, antrasis sunkus 
dėl pradinio kapitalo trūkumo ir  
didelio investuotojų atsargumo”, – 
sako jaunuolis.

Mažiau kalbų – daugiau darbų

Pasak LSDJS Vilniaus skyriaus 
pirmininko Mariaus Skarupsko, ne-
dirba kas trečias jaunas žmogus. Tai 
tampa nebe problema, o katastrofa.

„Norime pasiūlyti tuos mažus 
žingsnius, kuriuos turėtų žengti 
Vilnius ir kitos savivaldybės, kad 
jaunimo nedarbas mažėtų. Pirma 
– sukurti Jaunimo nedarbo mažini-
mo štabą, antra – Vilniaus miesto 
savivaldybė turėtų išplėsti savival-
dybės finansuojamų viešųjų darbų 
apimtį, prie jų priskiriant darbą 
nevyriausybinėse organizacijose, 
jaunimo užimtumo programų įgy-
vendinimą, būrelių organizavimą 

ir t.t. Siūloma taikyti valandinį ap-
mokėjimą, kad programa pasiektų 
daugiau jaunų žmonių ir jie nepra-
rastų darbo įgūdžių ir motyvacijos 
darbui“, – sako M.Skarupskas.

LSDJS Vilniaus miesto skyrius 
siūlo ugdyti jaunų žmonių vers-
lumą ir ekonominį raštingumą, 
t.y. Vilniaus miesto savivaldybei 
toliau įgyvendinti Jaunimo vers-
lumo skatinimo programą, ieškoti 
netradicinių priemonių jaunimo 
verslumui ugdyti, pavyzdžiui, 
miesto centre įrengti prekybos ir 
paslaugų teikimo vietas ir konkur-
so būdu nemokamai leisti jomis 
naudotis jauniems žmonėms savo 
verslo idėjoms įgyvendinti, skirti 
prekybos vietas savivaldybės kon-
troliuojamose turgavietėse, leisti 
neatlygintai pusę metų naudotis 
verslo inkubatorių, mokslo parkų 
ar slėnių laisvomis patalpomis.

Parengė LSDJS Vilniaus skyrius

Jaunimo nedarbas: 
laikas žengti pirmąjį žingsnį

Kiekvienas žmogus turi teisę į darbą – „žmogus gali būti visavertis visuomenės narys tik tada, kai jis turi 
galimybę dirbti ir užsidirbti“. Ar tikrai šiuo metu jaunimas turi galimybę pasinaudoti šia savo teise? Realybė 
rodo, kad ne. Intuityviai kyla klausimas: kokius konkrečius žingsnius reikia žengti, siekiant sumažinti jaunimo 
nedarbą?

Apie šimtametę spaudą pasa-
koja LSDP narys prof. Gedimi-
nas Ilgūnas.

“Lietuvių tautiniam atgimimui, 
tautinės savimonės susiformavi-
mui daug reikšmės turėjo XIX a. 
caro draudžiama lietuviška spau-
da: ,,Aušra”, liberalusis ,,Varpas”, 
katalikiškoji ,,Apžvalga”, vėliau – 
,,Tėvynės sargas”, socialdemokratų 
,,Darbininkų balsas”. Šie leidiniai 
plėtė žmonių akiratį, formavo skir-
tingus skaitytojų politinius įsitiki-
nimus, tačiau jų ideologijoje daug 
kas buvo ir bendro. Dirbančiųjų 
reikalams skirta lietuviška periodi-
nė spauda pradėjo eiti dar iki LSDP 
įsikūrimo. Varpininkas Martynas 
Jankus dar iki oficialaus Lietuvos 
socialdemokratų partijos įsikūrimo 
Bitėnuose 1894 m. išleido laikraštį 
,,Lietuviškas darbininkas“, kuria-
me rašė apie darbininkų gyvenimą 
Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje.

Lietuvos socialdemokratų par-

tija periodinei spaudai skyrė daug 
dėmesio. LSDP įsikūrimo metais 
– 1896 m. gegužės mėnesį parti-
ja Šveicarijoje, Ciuriche, lenkų ir 
lietuvių kalbomis išleido laikraštį 
,,Lietuvos darbininkas” (,,Robotnik 
Litewski”). Pirmojo pasaulinio karo 

metais Lietuvoje vykstant mūšiams 
socialdemokratinė veikla ir spauda 
buvo sustabdyta. Škotijoje, Belshi-
lyje 1915-1916 m. buvo leidžiamas 
Lietuvos socialdemokratų užsienio 
biuro laikraštis ,,Socialdemokra-
tas“. Rusijoje veikusių LSDP grupių 

suvienytoji organizacija 
po Vasario revoliucijos 
laikraštį ,,Socialdemo-
kratas“ 1917-1918 m. 
leido Maskvoje. 

Vilnių užėmus Rau-
donajai armijai S. Kairys 
1919 m. rugsėjo mėne-
sį Kaune pradėjo leisti 
LSDP laikraštį ,,Social-
demokratas”. Dėl įvai-
rių priežasčių laikraštis 
ėjo nereguliariai, nuo 
1921 m. jis tapo savait-
raščiu. Spaudos cenzoriai 
Lietuvoje įvairiai trukdė 
S. Kairio redaguojamo 
,,Socialdemokrato“ lei-
dybai. Karo komendantas 

už laikraštyje skelbiamą valdžios 
kritiką jį, kaip laikraščio redaktorių, 
1929 m. vasario 16-osios išvakarėse 
nubaudė kalėti.

Be ,,Socialdemokrato“, nepri-
klausomoje Lietuvoje LSDP leido 
ir kitus laikraščius, tačiau dauguma 

jų ėjo labai trumpai, nes jie buvo 
nuolat uždarinėjami, jų leidėjai 
buvo priversti keisti leidinių pa-
vadinimus. LSDP taryba 1999 m. 
atgaivino laikraščio ,,Socialdemo-
kratas“ leidybą, tačiau po keliolikos 
numerių išleidimo leidinys nustojo 
eiti. 1995 m. Vilniuje Lietuvos de-
mokratinės darbo partijos taryba 
pradėjo leisti socialdemokratinės 
minties savaitraštį ,,Mūsų balsas“. 
Po LSDP ir LDDP susijungimo 
savaitraštis tapo socialdemokratų 
leidiniu. ,,Mūsų balsas“ pervadin-
tas “Socialdemokratų balsu” su 
pertraukomis ėjo iki mūsų dienų. 
2009-ųjų gruodžio mėnesį atkurtas 
“Socialdemokratas”. Jam suteiktas 
tarptautinis standartinio serialinio 
leidinio numeris. Šimtametė social-
demokratų periodinė spauda Lietu-
voje daug prisidėjo prie visuomenės 
pilietiškumo ugdymo, populiarino 
socialinio teisingumo idėją ir visa-
da kovojo už šalies demokratinio 
gyvenimo principus“. 

Šimtametes socialdemokratų spaudos tradicijas tęs 
“Socialdemokratas”

Lietuvos socialdemokratų partijos atkūrimo proga susigrąžintos šimtametės spaudos – laikraščio “Socialdemokratas” teisės. Mėnraštis tęs socialdemokratų 
tradiciją – skleis kairiųjų mintis, informuos apie svarbiausius partijos įvykius.

***
Viršininkas klausia pavaldinio: 
- Ką jūs čia veikiate? 
- Vykdau jūsų paliepimą. 
- Bet aš nieko neliepiau. 
- O aš nieko ir nedarau.

***
Prie kapinių pakabintas skelbimas: 
- Netingėkite, kelkitės ir eikite 
balsuoti...

***
Juozas Erlickas

Man didžiausia vertybė – šeima, – 
tariau.
- O jeigu aš išeisiu? – paklausė pati.
- Išeik, – atsakiau.
Ji išeis ir sukurs kitą šeimą. Aš – 
irgi.
Smagu, kai galim kurti vertybes.

cialdemokratų Vyriausybei, komp-
leksiškai modernizuota apie 300 
namų. Ankstesne programa nori 
pasinaudoti keli šimtai daugiabu-
čių, o naująja – vos keletas. Deja, 
džentelmeniškai pripažinti, kad 
numarino modernizavimo proce-
są, konservatoriai nedrįsta.

Įdomu tai, kad suprasdama 
savo beviltišką padėtį Vyriausybė 

pradėjo blaškytis, o Aplinkos mi-
nisterija peršoko prie kitos idėjos 
– pasiūlė butų savininkams kiek-
vieną mėnesį mokėti iki 0,7 litų 
siekiantį mokestį nuo vieno kvad-
ratinio metro buto ploto ir taip 
kaupti fondą, iš kurio gyventojai 
vėliau galėtų modernizuoti savo 
daugiabutį. Retoriškai tenka pa-
klausti, kodėl, prieš strimgalviais 
kurdami fiasko patyrusią progra-

mą, valdantieji nepasiūlė steigti 
šio fondo, apie kurio užuomazgas 
dabar kalba? Kodėl buvo pasirink-
tas priešingas – skolinimosi mode-
lis? Taigi, prieš metus Nojaus laivu 
šalies ekonomikai vadinęs būsimą 
masinę daugiabučių moderniza-
vimo programą šalies Premjeras 
A.Kubilius, nors ir turėdamas 
rankose 1 mlrd. litų, atsidūrė prie 
skęstančio „Titaniko“ šturvalo.

Daugiabučių modernizavimas – nojaus laivas virtęs „titaniku“ 
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GEROS NUOTAIKOS!

Mielos moterys,
Sveikiname Jus Moters dienos proga. 

Tegul kiekvienas saulės spindulys 
apglėbia Jus savo šiluma, tegul jos 

negaili ir Jūsų artimieji. Būkite 
mylimos, būkite nepakartojamos – 

tokios, kokios esate!

LSDP pirmininkas 
Algirdas Butkevičius


