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Apie „fantastinį“
valstybės biudžetą
ir kiauras mūsų kišenes

Anonsai

2 p.

Seimui pateiktas kitų metų biudžeto projektas, socialdemokratų nuomone, dvelkia nepamatuotu optimizmu. Tačiau Vyriausybė, prisibijodama klaidų, kurių pridarė tiek, kad užteks ir mūsų anūkams, pasilieka sau teisę biudžetą koreguoti,
jei nebus surinkta tiek pajamų, kiek prisvajota. Ar konservatorių Vyriausybė pasimokys ir kitąmet su mokesčių mokėtojų
pinigais elgsis atsakingiau?
Gabrielė Petkevičiūtė
Skandalingas praėjusių metų
biudžeto vykdymas
Pernai Valstybės kontrolės pateiktoje
valstybės biudžeto apyskaitos už 2009 metus išvadoje atskleistos Vyriausybės klaidos:
Valstybės kontrolė rado įstatymo pažeidimų,
konstatavo, kad nėra duomenų apie studijų
krepšeliui skirtus ir panaudotus valstybės
biudžeto asignavimus, nerado iždo sąskaitų
likučių komerciniuose bankuose, taip pat
nebuvo nurodytos valstybės investicijos iš
privatizavimo fondo lėšų, nepateikta informacija apie valstybės investicijas.
Opozicijos lyderio ir LSDP pirmininko
Algirdo Butkevičiaus teigimu, pažeidimai
įrodo, kad Vyriausybė nejaučia atsakomybės dėl pinigų racionalaus panaudojimo.
„Nustebome, kad tiek daug pastabų prirašyta Vyriausybės adresu, teisingiau, asig
navimų adresu, kur naudojami mokesčių
mokėtojų pinigai. Valstybės kontrolės išvadose akivaizdu, kad taip ir liko nepanaudo-

ti pinigai, skirti ekonomikai vystyti, darbo
vietoms kurti. Pažeisti kai kurie įstatymai.
Valstybės rezervo lėšos pagal įstatymą turi
būti laikomos Lietuvos banke, tai numato
Valstybės iždo įstatymas, o jos buvo laikomos Finansų ministerijos einamojoje sąskaitoje, banke „Swedbank“. Tai yra grubus
įstatymo pažeidimas“, – teigė politikas.
Pasak jo, kritikuotinas ir viešųjų pirkimų vykdymas, nes jame Valstybės kontrolė taip pat nustatė sisteminių klaidų. Todėl
A.Butkevičius priminė savo seną idėją –
steigti Ekonomikos analizės institutą, kuris
vertintų Vyriausybės priimtus sprendimus
bei teiktų savo pasiūlymus, kaip racionaliau
vykdyti šalies ekonomikos politiką.
Kas lemia biudžeto pajamų dydį?
„Išanalizavus kitų metų nacionaliniame
biudžeto projekte planuojamas pajamas ir
išlaidas, galima daryti išvadą, kad biudžetas
yra nepamatuotai optimistinis, sakyčiau, net
fantastinis. Tačiau svajoklius, skraidančius
padebesiais, turime nuleisti ant žemės – jei

Vyriausybė elgsis taip pat, kaip ir šiemet
– nesiims konkrečių priemonių nedarbui
mažinti, vartojimui skatinti, tai biudžeto
pajamos tikrai nebus surinktos“, – įsitikinęs
Seimo opozicijos lyderis.
Planuojama, kad nacionalinio biudžeto
pajamos kartu su Europos Sąjungos lėšomis
kitąmet sudarys beveik 27 milijardus litų.
Statistikai toks palyginimas reikalingas, tačiau tam, kad suvoktume realias galimybes,
reikia ES lėšas atmesti.
„Taigi, kitais metais į biudžetą planuojama surinkti 12,7 proc. daugiau lėšų nei faktiškai numatoma surinkti šiemet. Bet vargu,
ar tai realu. Šiemet planuotas -6 proc. vartojimas, kitąmet planuojama, kad augs 2,1
proc. Remiantis „Eurostat“ duomenimis,
Lietuvos vartojimas yra pats žemiausias iš
visų ES šalių. Konservatorių vadovaujama
Vyriausybė šiemet nesiėmė veiksmų keisti
situaciją, konkrečių priemonių nenumatoma ir šiame biudžeto projekte“, – sako
A.Butkevičius.
Nukelta į 3 p.

Albinas Mitrulevičius – savas tarp Marijampolės žmonių
drovės vadovo pareigų vadoRinkimuose į Respublikos
vauti Marijampolės apskričiai iš
Seimą Marijampolės miesto
pradžių nebuvo lengva. Tačiau
rinkimų apygardoje Nr. 29 kanužgrūdinto žmogaus patirtis ir
didatuoja Marijampolės savijautrumas pravertė atrandant
valdybės mero patarėjas, buvęs
kelią į asmenis, užsitarnaujant
Marijampolės apskrities viršijų pasitikėjimą ir pagarbą, iešninkas Albinas Mitrulevičius.
kant išeities iš sudėtingų situA.Mitrulevičius valstybinį
acijų. Už daugelį dalykų, kurie
darbą dirba daugiau nei depadėjo gyvenime siekti išminšimtmetį ir tiesiogiai dalyvauja
ties ir darnos, A.Mitrulevičius
sprendžiant daugelį savo miesdėkingas tėvams. Būtent iš savo
tui, savivaldybei ir visam kraštėvų – darbščių, be galo padotui aktualių problemų, todėl
rių, sąžiningų ir jautrių, žemę ir
kandidatavo praėjusiuose rinkižmogų mylinčių žmonių – sūnus
muose Suvalkijos rinkimų apyvisada ėmė pavyzdį. Mitrulevigardoje Nr. 63. Praktika, dirbant Antras iš kairės A. Mitrulevičius - patirties nestokojantis Marijampolės politikas.
čių šeima buvo gausi: užaugo 9
apskrities viršininku ar mero
patarėju, padėjo suprasti gyventojų proble- palaiko Socialdemokratų partijos bičiuliai, vaikai – 6 broliai ir 3 seserys. Buvo neleng
mas, sukaupti gyvenimiškos patirties, kad kurie aktyviai skatina atstovauti Marijam- va, nemažai teko dirbti, padedant tėvams
ūkyje, anksti pasirinkti savarankišką kelią.
galėtų atstovauti marijampoliečiams Sei- polei ir Sūduvos kraštui Seime.
me, spręsti klausimus valstybiniu mastu.
Iš prigimties veikliam žmogui, pripratu- Nuo pat mažens Albinas žinojo prakaito
A.Mitrulevičiaus patirtis leidžia prisiimti siam prie konkrečios veiklos ir nuoširdaus skonį ir tikrą duonos kainą. Gyvenime visatsakomybę ir tęsti Anapilin išėjusio Algio kaimo žmonių paprastumo, prieš dešimt
Nukelta į 2 p.
Rimo darbus. Kandidato apsisprendimą metų atėjus iš Želsvelės žemės ūkio ben-

Mėnesio citata.

Seimo narys Edmundas Jonyla: aš noriu paklausti ūkio ministro. Suprantu, kad
jūs esate labai užimtas žmogus, bet nelabai suprantu, kaip Seimo nariui patekti pas
jus? Per dvi savaites susisiekti nė vienu telefonu neįmanoma. (Balsai salėje) Matyt,
kolegos tą gali patvirtinti“, – komentaras labai užimtam ūkio ministrui D.Kreiviui.

„Lietuvos ūkininkams neriama kilpa?“

4 p.
LSDP pirmininkas viešėjo Klaipėdos
rajone.

6 p.

Europa nori padėti ir Lietuvos
motinoms.

7 p.
Jauni veidai – naujos idėjos.
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AKTUALU

Lietuvos ūkininkams neriama kilpa?
Analizuojant praėjusių ir šių metų pirmo pusmečio Statistikos departamento pateiktus duomenis, įsiklausant į visuomeninių žemės
ūkio organizacijų nuomonę, galima teigti ,jog žemės ūkyje šiuo metu susikaupė daug problemų, kurios nesprendžiamos arba jų sprendimas vilkinamas. Apie problemas žemės ūkio srityje kalbamės su Seimo kaimo reikalų komiteto nariu bei LSDP Žemės ūkio ir kaimo
reikalų komiteto pirmininku, agrarinių mokslų dr. Jonu Jagminu.
Su kokiomis pagrindinėmis prob
lemomis šiandien susiduria Lie
tuvos ūkininkai?
Valdant konservatorių Vyriausybei, situacija Lietuvos žemės
ūkyje nepasitaisė, net atvirkščiai
– kai kuriose žemės ūkio šakose
prastėja. Mažėja gyvulių skaičius,
bendroji žemės ūkio gamyba. Didėja apleistos, nedirbamos žemės
plotai. Nugyventa ir menkai atnaujinama kaimo infrastruktūra. Nacionalinio biudžeto lėšos skirtos
tiesioginėms išmokoms, 2010 m.
70 mln. Lt. mažesnės negu 2009
metais.
Nepakankamas žemės tvarkymo ir žemės reformos darbų finansavimas. Vilkinamas valstybinės
žemės pardavimas ūkininkams.
Nerimą kelia tai, kad kitais metais
bus leidžiama žemę įsigyti užsieniečiams, nors žemės reforma
nebaigta, Lietuvos ūkininkai dar
nepajėgūs įsigyti didesnius žemės
plotus.
Ar situaciją pagerintų peržiūrėta
mokesčių sistema?

Manau, kad šiuo metu nustatytas per didelis Gyventojų pajamų
ir žemės ūkio įmonių pelno mokestis (turėtų būti paliktas šiais
metais taikomas 5 proc. mokesčio
tarifas). Numatoma padidinti iki
4 proc. žemės mokestį apleistų žemių savininkams, neatsižvelgiant į
jų galimybes šią žemę dirbti ar bent
palaikyti jos gerą agrarinę būklę.
Per didelis PVM tarifas vaisiams ir
daržovėms, mėsai, kitiems maisto
produktams, lyginant su kitomis
es šalimis, tai sudaro nevienodas
konkurencines sąlygas mūsų šalies
ūkininkams. Nepagrįstai didelis
taršos mokestis už atliekas ūkininko ūkyje ir šienainio gamybos procese naudojamai plėvelei utilizuoti.
Pernelyg griežti ir brangiai kainuojantys reikalavimai gyvulininkystės
kompleksų poveikio požeminiam
vandeniui ekologiškai tirti ir monitoringui vykdyti.
Nors Vyriausybė giriasi mažinan
ti biurokratinę naštą įvairioms
sritims, tačiau verslininkai sako,
kad našta realiai nemažėja. Gal
būt ji sumažinta ūkininkams?

Žinios trumpai
Padidinus minimalų atlyginimą laimėtų ir darbuotojai, ir
verslininkai
Socialdemokratų nuomone, pasiūlymas didinti minimalų atlyginimą
iki tūkstančio litų duotų teigiamų rezultatų tiek eiliniams darbuotojams,
tiek patiems verslininkams. Daugiau uždirbantys žmonės galėtų sau leisti
daugiau pirkti prekių ar paslaugų, taigi, padidėtų vartojimas – o to reikia
mūsų šalies verslininkams. Padidėtų įmonių, kurios orientuotos į vidaus
rinką, gamyba. Šiek tiek padidėtų įmokos į biudžetus, ypač savivaldybių.
Reikėtų mažiau kompensacijų bei socialinių išmokų. Padidėjus minimaliam atlyginimui, pagerėtų ir konkurencija tarp pačių verslininkų.

E. Žakaris tapo LSDP Šiaulių skyriaus pirmininku
Spalio 18 dieną ilgametis LSDP Šiaulių skyriaus pirmininkas A. Šedžius atsistatydino iš pirmininko pareigų teigdamas, kad visas jėgas nori
sutelkti į artėjančius Šiaulių rajono, kuriam jis priklauso, tarybos rinkimus. LSDP Šiaulių miesto skyriaus taryba laikinai eiti skyriaus pirmininko pareigas paskyrė Seimo narį Edvardą Žakarį, iki šiol ėjusį skyriaus
pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas, tuo tarpu pirmuoju skyriaus
pirmininko pavaduotoju tapo E. Vaineikis.

Nesąžiningoms mažmeninės prekybos įmonėms –
apynasris
Seimo opozicijos lyderis A.Butkevičius įregistravo Mažmeninės
prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio
pakeitimo projektą, kuriuo būtų panaikinta galimybė mažmeninės prekybos įmonėms piktnaudžiauti savo teisėmis ir naudotis dominuojančia
padėtimi.

Ar Kūčių diena turėtų būti poilsio diena?
Parlamentarai socialdemokratai Edvardas Žakaris, Jonas Juozapaitis, Edmundas Jonyla, Bronius Pauža, Mindaugas Bastys Seime įregist
ravo Darbo kodekso pakeitimo projektą, kuriuo siūloma Kūčių dieną
paskelbti šventine diena.

Specializuotai tarnybai turi vadovauti specialistas
Seimo kaimo reikalų komiteto narys Bronius Pauža įregistravo pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo pakeitimo įstatymo
projekto, kuriuo keistųsi priėmimo į Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos vadovo pareigas tvarka. Parlamentaro nuomone, asmuo, pri
imamas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo pareigas,
turi turėti suteiktą veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ir atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnybą.

Konservatoriai daugiau kalba,
negu daro. Ūkininkai kasdien susiduria su biurokratine našta. Per
griežti biurokratiniai reikalavimai
siekiant atnaujinti gamybą senuose, rekonstruojamuose gyvulininkystės pastatuose, kur reikalaujama atlikti geodezinius matavimus,
parengti detaliuosius planus,
padaryti poveikio aplinkai vertinimą, gauti TIPK leidimą. Nėra
programos, kuri įgalintų greičiau
įsisavinti nenaudojamas, apleistas
žemes.
Ką reikėtų daryti, kad bent dalis
žemės ūkyje susikaupusių proble
mų būtų pradėta spręsti?
Ypatingą dėmesį reikia nukreipti gamybos didinimui, siekiant padidinti pasėlių derlingumą
bei gyvulių produktyvumą, neatmetant galimybės padidinti ir laikomų gyvulių skaičių bei išplėsti
pasėlių plotus. Grūdų gamybos
didinimui didžiulis rezervas yra
400 tūkst. ha nedirbamos žemės,
kurios didesnė dalis yra tinkama
grūdinių pasėlių auginimui. Šiuo

metu grūdų paklausa ir kainos yra
ženkliai padidėjusios. Pasigirdo
nuomonių, kad dėl grūdų stygiaus
pasaulyje gali kilti nauja ekonominė krizė. Sėkmingam šios problemos sprendimui būtina panaikinti
biurokratinius trukdžius, stabdančius gamybą ir apsunkinančius Agrarinių mokslų dr. J. Jagminas.
verslo pradžią. Reikėtų nustatyti
supaprastintą ūkininko sodybos samdyti kvalifikuotą finansininką.
ar žemės ūkio įmonės pastatų sta- Mokesčių sistema, jų apskaičiatybos vietos parinkimo ir statybos vimas darosi vis sudėtingesnis.
sklypo ribų įteisinimo tvarką, su- Teigiama, kad tai daroma vardan
paprastinti statybos leidimo išda- teisėtumo, tačiau prarandamas teivimo tvarką, peržiūrėti nepaprastai singumas ir protingumas. Mokessudėtingus aplinkosauginius rei- čių įstatymuose paliekama daug
kalavimus. Lietuvos aplinkosau- neapibrėžtumų, kuriuos vėliau
gos reikalavimai yra pertekliniai, mokesčių administratoriai aiškina
nepateisinamai painūs ir pernelyg kiekvienas savaip. Lsdp Žemės
sudėtingi, kad juos žemdirbiai ga- ūkio ir kaimo reikalų komitetas
lapkričio mėnesį ketina svarstylėtų įvykdyti savo jėgomis.
ti minėtas problemas. Ieškosime
Kaip siūlote keisti mokesčių siste būdų, kaip paveikti valdžios instimą ūkininkams?
tucijas, kad problemos būtų sprendžiamos žemdirbiams palankia
Kartais ne mokesčių dydžiai linkme.
varo į neviltį tiek bendroves, tiek
ūkininkus, bet jų sudėtingumas.
Dėkoju už pokalbį.
Ūkininkai yra nepajėgūs patys jų
Parengė Evelina Butkutė
suprasti ir apskaičiuoti. Būtina

Albinas Mitrulevičius –
savas tarp Marijampolės žmonių
Atkelta iš 1 p.
ko teko siekti savo protu ir tvirta
valia, todėl kandidatas giliai įsitikinęs, kad tik darbštus ir atkaklus
žmogus gali įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus.
Dirbant vadovaujamą darbą,
visų pirma, išmokta atsakomybės
ne tik prieš valstybę, bet ir prieš
kiekvieną žmogų, kad darbą reikia atlikti gerai ir iki galo. A. Mit
rulevičius pastebėjęs, kad dažnai
pernelyg greitai nuleidžiame rankas, manydami, kad kai kurios
problemos neišsprendžiamos. Jo
nuomone, labai stengiantis ir norint, viską įmanoma padaryti, kas
yra žmogaus valioje. Įgyta patirtis leidžia pastebėti, kad kartais
valdininkams pritrūksta trupučio
geranoriškumo – jie per daug valdiškai atlieka savo pareigas.
Eidamas į Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, kandidatas
jaučiasi tvirtai ir yra įsitikinęs,
kad šiam darbui yra pasiruošęs:
susipažinęs su įstatymų leidimo
tvarka, žino savivaldybės prob
lemas, bendrą šalies situaciją ir
turi aiškią ateities viziją. Jis pasirengęs tęsti savo pirmtako a. a.
Seimo nario Algio Rimo, kuris,
dirbdamas trečią kadenciją Lietuvos Seime, buvo pelnęs ypatingą
vietos žmonių pasitikėjimą ir pagarbą, darbus. A. Mitrulevičiaus
pagrindinis tikslas – visiems vienodai teisinga Lietuva, gyvybinga, pažangi, darniai besivystanti
Marijampolė. Jeigu bus išrinktas
į Seimą, A. Mitrulevičius ke-

A. Mitrulevičiui artima gamta ir kaimo gyvenimas.

tina siekti, kad būtų kuriami ir
priimami žmogaus gerovę leidžiantys užtikrinti įstatymai, sumažintas biurokratinis barjeras
įsisavinti Europos Są jungos paramą regionuose, kad būtų stiprinamos ir remiamos bendruomenės
ir nevyriausybinės organizacijos,
skatinamas ir remiamas smulkus
bei vidutinis verslas, amatų plėtojimas, puoselėjamas kultūros
paveldas, sudarytos palankios sąlygos profesionalaus meno sklaidai, meno mėgėjų veiklai, vaikų ir
jaunimo kūrybiškumo skatinimui,
užtikrinamas sporto vystymas,
būtų stiprinamas miesto įvaizdis ir
sudaromos sąlygos gyventi senas
tradicijas išsaugojusioje, ekonomiškai tvirtėjančioje, siekiančioje
šiuolaikinių gyvenimo pokyčių
Sūduvos sostinėje.
A. Mitrulevičiaus tvirtas užnu-

garis – šeima. Su žmona Alma užaugino dvi dukras Laurą ir Ingą.
Dukra Laura ištekėjusi ir gyvena
savarankiškai, ji tėvams jau padovanojo du anūkus Arną ir Eveliną.
Jaunylė dukra Inga yra baigusi
teisės studijas, šiuo metu studijuoja magistrantūroje ir dirba. Turėdamas tvirtą žemdirbystės patirtį
ir siekdamas šeimos materialinės
gerovės, Albinas pagal galimybes
padeda tvarkytis žmonos Almos
ūkyje.
Būdamas labai visuomeniškas
žmogus, kandidatas laisvo laiko
turi mažai, nes aktyviai dalyvauja
daugybėje renginių, pats taip pat
yra įvairių renginių iniciatorius ir
globėjas. A.Mitrulevičius daugiau
nei dvidešimtmetį fotografuoja.
Tikriausiai agronomo profesija
nulėmė, kad jo dėmesį traukia
javų laukai: išplaukusios ru-
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Pozicija

Nors A. Kubilius giriasi, tačiau...
Gediminas Kirkilas,
LSDP pirmininko pavaduotojas
... šalies ūkis bei ekonomika
ir toliau smunka. Tiesa, kai kurios pramonės šakos, nepaisant
klaidingų ir net kenksmingų šios
dešiniųjų Vyriausybės veiksmų,
atsigauna, ypač eksportas. Tačiau
nedarbas nemažėja, smulkus verslas arba pasislėpė „šešėlyje“, arba
bankrutavo, emigracijos tempai,
net lyginant su 2009 metais, išaugo keturis kartus, toliau smunka
vartojimas, mažėja žmonių pajamos – aišku, atitinkamai tai veikia
biudžetą ir Sodrą, būsimas pensijas, sveikatos draudimą ir t.t.
Net patys konservatorių veikėjai jau nelabai tiki tokiais optimistiniais Premjero Andriaus
Kubiliaus šūkiais, kaip „yes, we
can“ (taip, mes galime), graudžiai
juokingai mėginančiais pakartoti
JAV prezidento B.Obamos stilių.
Paskutinėje jų partijos Taryboje

Gintaras Songaila teigė, jog konservatorių „kregždutės“ jau senokai virto „pingvinais“, ir tai, ko
gero, – tiesa.
„Išaugus mokesčiams bei smukus vidaus vartojimui, finansinė
žymios dalies smulkaus ir vidutinio
verslo būklė pasiekė kritinę ribą, o
ūkio subjektai buvo priversti arba
nutraukti veiklą, arba pasitraukti
į šešėlį“. Taip teigia ne koks nors
opozicionierius, nors socialdemok
ratai tokias pasekmes prognozavo
dar 2009 metų pradžioje, po vadinamos naktinės konservatorių mokesčių reformos, o vienas iš jų pačių veikėjų, nepriklausomybės akto
signatarų, buvęs Premjeras Albertas Šimėnas, išplatinęs slaptą aplinkraštį TSLKD frakcijos nariams.
„Ūkio krizei įveikti taikytos
priemonės“, – tęsia A.Šimėnas
– „ne tik neišsprendė valstybės
finansų deficito, bet sumažino vidaus paklausą, gamybą ir padidino
importą, šešėlinę ekonomiką, vals-

tybės užsienio skolą“. Dar daugiau
– konservatorių veikėjas labai aiškiai paneigia nuolat naudojamą
A.Kubiliaus argumentą, esą nebuvo kitos išeities ir reikėjo brangiai
skolintis. Ir iš tiesų, sumažinus
privalomuosius bankų rezervus,
Lietuvos bankuose susidarė apie 2
mlrd. litų nepanaudotų lėšų, kurios
buvo tuoj pat iš Lietuvos išvežtos
į užsienį, o ne panaudotos šalies
ūkio kreditavimui, ko turėtų siekti
bet kuri normali ir patriotiška Vyriausybė. Būta ir kitų rezervų, jau
nekalbant apie galimybę pasiskolinti 2-3 kartus pigiau iš Tarptautinio valiutos fondo, kaip tai apdairiai padarė lenkai ir kai kurios
kitos šalys. Gal pačiam A.Šimėnui
tai ir nemalonus atradimas, tačiau
socialdemokratai iš karto matė,
jog ši Vyriausybė dirba tik užsienio komercinių bankų naudai, kurie jai ir parašė tokią programą, ne
tik neišvedusią mūsų iš krizės, o ją
tik pagilinusią.

Būtent todėl A.Kubiliaus Vyriausybė, nesugebėdama veikti
šiomis sąlygomis, užuot skatinusi ūkį ar bent jau mėginusi savikritiškai išanalizuoti nesėkmių
priežastis, ir toliau kuria niekam
nereikalingas „vizijas iki 2030
metų“, propagandiškai žada pastatyti atominę elektrinę, renovuoti
kelis šimtus daugiabučių, nors per

dvejus jų valdymo metus nei viena problema nepajudėjo iš vietos.
Greičiau priešingai – suardžius
ankstesnių vyriausybių pasiekimus, ilgalaikius projektus, pakeitus kompetentingus profesionalus
į „ištikimus“ partiečius, kitoms
vyriausybėms teks ilgai kapanotis,
kad šalyje būtų atkurta bent kiek
geresnė padėtis.

Apie „fantastinį“ valstybės biudžetą
ir kiauras mūsų kišenes
čiai – ar tokie planai motyvuoti?
Mums iškilo nemažai klausimų,
tikimės, atsakymus pavyks gauti
diskusijose. Bet mes nepritarsime
įstatymo projektui, jei jis nebus
pakeistas“, – sako Seimo opozicijos lyderis.

Atkelta iš 1 p.
Šešėlinis milijardas
Anot LSDP pirmininko, abejonių kelia ketinimai gauti „iš šešėlio“ 1,5 milijardo litų. „Šešėlyje“
cirkuliuoja apie 30 milijardų, tad
planuojama suma iš pirmo žvilgsnio nėra didelė, bet reikia suvokti,
kad tai padaryti nėra taip paprasta,
juolab, kad dar nematyti Vyriausybės veiksmų plano.
„Jei taip paprasta iš šešėlinės
ekonomikos paimti pinigų, tai kodėl šiemet niekas nieko nepaėmė,
gių ar kviečių varpos, gražių,
saulės nuauksintų javų, nešančių
derlių, energiją ir brandą, vaizdai.
Yra surengęs ir savo fotografijų
parodą. Sako, kad visada stengiasi
siekti tobulybės, nuolatos mokytis
iš klaidų, daryti vis kokybiškesnes nuotraukas. A.Mitrulevičius
bando fiksuoti tokius momentus,
kuriuos retai kas pastebi: mažą
rasos lašelį, pakibusį ant lapo, ar
drugelį, besislepiantį gėlės žiede.
Jį visuomet žavėjo grožis. Jis taip
pat mėgsta medžioti ir žvejoti, tačiau nesivaiko laimikio – svarbu
pats buvimas gamtoje. A. Mitrulevičius save laiko gamtos vaiku.
Kandidatas į Respublikos Seimą A.Mitrulevičius visa gyvenimą ieško harmonijos ir nuolatinio
ryšio su gamta bei žmogumi. Jo

kodėl tai žadama daryti tik nuo
kitų metų? Manau, tokie planai
tėra graži svajonė, kuri neišsipildys, kol nebus suteiktos tinkamos
sąlygos verslui, kol nemažės nedarbas“, – teigia parlamentaras.
Pagrindinį nacionalinio biudžeto
pajamų šaltinį kitąmet turėtų sudaryti PVM įplaukos – net 41,2 proc.
Nemažai tikimasi gauti iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių.
„Iš pelno mokesčio planuojama
gauti apie 1,178 milijardo litų, o
tai 21,5 proc. daugiau negu šiemet.
Reiškia, kad įmonės kitąmet turėtų
pasiekti neblogų rezultatų, jų veik
loje turėtų vykti didžiuliai pokyįsitikinimu, visi galėtume įnešti
daugiau šviesos į savo gyvenimą, palengvinti būtį ne tik sau,
bet ir artimiesiems, būti geresni,
mandagesni, paslaugesni vieni
kitiems, jei savo darbu ir nuolatine veikla siektume kilnių tikslų ir
harmonijos.
A. Mitrulevičius tikisi, kad
kaip nemažai asmeniškai marijampoliečių pažįstantis, daug
bendraujantis kandidatas, turės
marijampoliečių palaikymą, o išrinktas gebės atstovauti jų interesams ir rasti ne tik bendrą kalbą,
bet ir bendrus sprendimus dirbant
Marijampolės žmonėms.
LSDP Marijampolės skyriaus
informacija

„Sodros“ skola augs?
Kol viešojoje erdvėje diskutuojama apie nacionalinį biudžetą, į
antrą planą nukeliauja “Sodros”
reikalai, tačiau šioje srityje yra
nerimą keliančių dalykų, pvz., Socialinio draudimo fondo deficitinis
biudžetas.
„Kitų metų “Sodros” biudžetas
iš karto planuojamas su 2,5 milijardo litų deficitu, t.y 2,7 proc.
nuo bendro vidaus produkto. Jis
iš tikrųjų bus deficitinis, nes “Sod
ros” skolinimosi politika vykdoma savarankiškai, tai reiškia, kad
visos skolintos lėšos yra apskaitomos Socialinio draudimo fondo

biudžete, o ne valstybės biudžeto
konsoliduotoje sistemoje. Savaime suprantama, kad skolinamasi
su labai aukštomis palūkanomis.
Tai reiškia, kad kiekvienais metais
“Sodros” biudžeto skolos aptarnavimui reikės numatyti didesnes
lėšas, šis faktas turės didelę įtaką
bendroms fondo išlaidoms. Manau,
jog “Sodros” skolą ir skolintas lėšas turėtų administruoti valstybės
iždas, jos turėtų būti apskaitytos
vienoje sąskaitoje, tai leistų pačiai valstybei daugiau pasiskolinti
su mažesnėmis palūkanomis. Juk
pačiai “Sodrai” pasiskolinti daug
sunkiau“, – mano A.Butkevičius.
Biudžeto projekto korekcija
būtina
Vyriausybė giriasi, kad kitąmet
mokesčiai nedidės, o įsigalios tik
mokesčių pakeitimai, kurie priklauso nuo įsipareigojimų ES, vargu, ar
eilinio žmogaus kišenė pasipildys.

Vis dar nežadama atsižvelgti į opozicijos siūlymą taikyti lengvatinį
PVM tarifą būtiniausiems maisto
produktams. Laimė, kad opozicijos paraginta Vyriausybė jau susiprotėjo pratęsti lengvatinių tarifų
taikymą šilumos ir karšto vandens
tiekimui, knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams,
kompensuojamiesiems vaistams.
„Socialdemokratų iniciatyva
pavyko pasiekti, kad būtų pasiūlyta alternatyva dirbantiesiems
pagal verslo liudijimus. Pajamoms
iš gyventojų individualios veiklos
siūloma nustatyti 5 proc. mokesčio tarifą. Bet nematyti daugelio
kitų pakeitimų, kurie duotų grąžą
Lietuvos gyventojams. Valstybinėje investicinėje programoje nėra
pakeitimų dėl gyvenamųjų namų
renovacijos, nematome siūlymų,
kaip efektyviau kitąmet bus naudojamos ES lėšos, vertėtų didinti
minimalų atlyginimą. Taigi, projektą būtina koreguoti“.

Seimo LSDP frakcija palaiko
A.Salamakiną už principingą
darbą Seimo komisijoje

Seimo socialdemokratai frakcijos posėdyje apsvarstė frakcijos
nario Algimanto Salamakino ketinimą atsistatydinti iš Seimo etikos

ir procedūrų komisijos pirmininko
posto.
LSDP frakcijos nariai apgailestauja, kad Seimo narys
A.Salamakinas buvo priverstas
priimti tokį sprendimą dėl nesibaigiančių politinių oponentų
pretenzijų bei puolimo žiniasklaidoje. Socialdemokratai vertina
A.Salamakino kompetenciją, gerbia už principingumą ir sąžiningą
įstatymų bei Seimo statuto laikymąsi.

LSDP frakcijos narių įsitikinimu, politinių oponentų atkaklių
pastangų dėka Seimo etikos ir
procedūrų komisijai, netekusiai
principingo vadovo, bus kur kas
sudėtingiau vertinti nusižengusių
kolegų veiksmus. O gal to ir siekia
valdančioji dauguma, kurios narių
nusižengimus kritiškai, bet objektyviai iki šiol vertino A.Salamakino
vadovaujama komisija?
Seimo LSDP frakcijos informacija
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LSDP pirmininkas aplankė Gargždus ir Rietavą
Spalio 29 d., penktadienį, LSDP
pirmininkas Algirdas Butkevičius
lankėsi Klaipėdos rajone – Gargžduose ir Rietavo savivaldybėje.
Vizitas Gargžduose prasidėjo nuo
apsilankymo
socialdemokratų
skyriaus būstinėje ir susitikimo su
partijos aktyvu. Bičiulius domino
partijos bendrosios nuostatos artėjant savivaldybių rinkimams, Seimo opozicijos galimybės pakeisti
valdančiąją daugumą, svečiai domėjosi partijos skyriaus pozicijų
stiprinimu rajone, pasirengimu
rinkimams. Kitas susitikimas įvyko Gargždų ligoninėje su asmens
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais. Klausimai ir komentarai
rodė nusivylimą sveikatos priežiūros sistemos reforma, nes situacija
nuosekliai blogėja – paslaugos prieinamumas prastėja, reanimobiliai
vėluoja, dėl 38 proc. sumažėjusio
finansavimo atleisti 28 darbuotojai. LSDP lyderis A. Butkevičius
užtikrino, kad,tapus socialdemokratams lemiama politine valdžios
jėga,sveikatos apsaugos reformą
vykdytų specialistai.

LSDP lyderis A. Butkevičius su kolegomis kalbėjosi apie Gargždų problemas. Trečias iš
kairės Klaipėdos raj. meras V. Dačkauskas.

Susitikęs su Rietavo meru Antanu Černeckiu ir pasidomėjęs, kaip
laikosi Savivaldybė, A.Butkevičius
dalyvavo LSDP Rietavo skyriaus
narių susirinkime, kuriame daugiausia kalbėta apie pasirengimą
dalyvauti rinkimuose į Savivaldybės tarybą.
Kalbėta apie ES paramos įsisavinimą. Meras sakė suskaičiavęs,
jog šiuo metu Savivaldybė vykdo
net 39 ES projektus. Jau sutvarkytos požeminės komunikacijos:
vandentiekis, kanalizacija, dujos,
tad dabar imtasi atnaujinti kultū-

rinės paskirties pastatus, bendruomenės namus. Meras A. Černeckis
pasidžiaugė jau antrą kadenciją turįs darnią komandą, todėl pavyksta
išvengti nereikalingų ginčų bei rietenų, ir visi darbai vyksta sparčiau.
Pasak jo, rinkimuose į Savivaldybės tarybą ketina dalyvauti apie
30 LSDP Rietavo skyriaus narių.
Tiesa, šįkart, sumažėjus gyventojų
skaičiui, į Tarybą bus renkamas ne
21, kaip šioje kadencijoje, bet 17
narių.
LSDP informacijos centras

V. Kliukienė – LSDP Vilniaus
miesto skyriaus moterų lyderė
Spalio 14 d. vykusiame LSDP
Vilniaus miesto skyriaus tarybos
posėdyje buvo pristatyti skyriaus
Prezidiume priimti aktualūs sprendimai dėl bendradarbiavimo su
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, sureitinguoti kandidatai į
Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, nustatyta LSDP Vilniaus miesto
skyriaus ataskaitinės konferencijos
II dalies posėdžio data bei pasveikintas Emilis Misiulis, tapęs nauju
skyriaus Tarybos prezidiumo nariu.
Posėdyje nuspręsta sąrašo lyderiu, vesiančiu Vilniuje socialdemokratus į savivaldos rinkimus,
pasirinkti dabartinį Vilniaus skyriaus pirmininką ir miesto vicemerą
Romą Adomavičių. Didelį bičiulių
pasitikėjimą pelnė dabartinis Vilniaus miesto tarybos narys Juras
Požela, jam buvo skirti net 76 reitingo balsai. Tuo tarpu moterų lydere

tapo dabartinė Vilniaus miesto tarybos narė, sostinės savivaldybės tarybos Sveikatos komiteto pirmininkė, LSDMS Vilniaus moterų klubo
pirmininkė Vitalija Kliukienė, pelniusi 68 reitingo balsus.
Jolanta Grigorjevienė

Rokiškio socialdemokratai sveikino
Kamajų miestelio gyventojus ir svečius

Spalio viduryje Kamajuose vyko
tradicinė miestelio šventė „Kuc, kuc
Kamajuos“. Ši šventė buvo skirta
poeto Antano Strazdo 250-osioms
gimimo metinėms paminėti. Pasveikinti kamajiškių į šventę atvyko Rokiškio socialdemokratai.
Bičiuliai visiems dovanojo balionus, linkėjo puikios šventinės
nuotaikos, kalbėjosi su miestelio
gyventojais. Rokiškio socialde-

LSDP vadovas A. Butkevičius su LSDP Rietavo skyriaus bičiuliais.

Vilniaus miesto tarybos narė,
socialdemokratė
V. Kliukienė

mokratų skyriaus pirmininkas
Vytautas Saulis padėkojo Loretai
ir Kęstučiui Bulovams už puikiai
tvarkomą sodybą Krylių kaime.
Daug džiugių akimirkų jauniesiems šventės dalyviams suteikė
pasivažinėjimas Vytauto Abariaus
vairuojama „Amfibija“.
Tadas Barauskas,
LSDP Rokiškio skyriaus
atstovas spaudai

Kauno socialdemokratai grožėjosi kaimyne Latvija
Kauno miesto socialdemokratai yra ne tik savo miesto patriotai, besirūpinantys kauniečių darbo, kultūros, sveikatos reikalais,

bet ir dideli kelionių mėgėjai. Juk
kelionės – tai dar viena galimybė
palyginti savo miestą su kitų valstybių miestais ir, žinoma, pasimo-

kyti, kaip geriau tvarkytis.
Kelionių iniciatorė ir ekskursijos į Latviją vadovė Viktorija Razikevičienė, bičiulių tituluojama

kultūros ministre, pasiūlė labai
intriguojančią ekskursiją į Rygos
rusų dramos teatro spektaklį “Šešėliai“. Numatyta aplankyti Rundalės pilį, barono Miunhauzeno
dvarą ir kavinių bei restoranų
kompleksą LIDO. Norinčių vykti
netrūko. Taigi, beveik pusšimtis
LSDP Kauno skyriaus bičiulių,
gerai nusiteikę po keletos valandų pasiekė garsiuosius Rundalės
rūmus, kurie buvo statomi 17361740 metais. Tai Kuršo hercogo
Ernesto J.Birono vasaros rezidencija. Rūmus projektavo žymus to
meto italų architektas F. B. Rastreli. Ekskursijos dalyviai liko
sužavėti asmeniniais gyvenamaisiais hercogo E. J.Birono kambariais.
Vėliau aplankytas barono
Miunhauzeno muziejus Duntėje.
Būdamas daugybės vokiečių fol-

kloro kūrinių herojus, nepaprastai
populiarus Miunhauzenas tapo
1786 metais, kai dienos šviesą išvydo Rudolfo Ericho Raspės knyga, pasakojanti apie jo nuotykius.
Smalsiausiųjų laukė pasivaikščiojimas miško taku, kuriuo galima nukeliauti iki jūros ir atgal.
Socialdemokratai išvydo į roges
įkinkytą vilką, lizde gyvenančias
žuvis, aštuonkojį kiškį ir patį herojų, kuris bando save ištraukti iš
pelkės.
Kauno skyriaus bičiuliai pastebėjo, kad latviai daugiau dėmesio skiria turizmo infrastruktūrai
plėtoti, mums vertėtų imti iš jų
pavyzdį. Taigi, būsimieji savivaldybės tarybos nariai jau turi įpareigojimus.
Danutė Skarelienė,
LSDP Kauno m.skyriaus bičiulė                                                     
Noros Zakarauskaitės nuotr.
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Panevėžyje – akcija alkstantiems
Tarptautinei Alkio dienai paminėti skirtoje Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Panevėžio
miesto komiteto organizuojamoje
kasmetinėje Alkio dienos akcijoje
dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos Panevėžio miesto
skyriaus nariai. Kaip ir kiekvienais metais, Raudonojo kryžiaus
savanoriai didžiuosiuose miestuose bei miesteliuose rengė akcijas,
loterijas, knygų, žaislų muges, kai
kurie miestai tęsė jau kelis metus
prigijusią gražią tradiciją – kepė
blynus, virė košę ar sriubą ir jais
vaišino miesto gyventojus. Jau
aštuntus metus kepa blynus, jais
vaišina svečius ir renka aukas
alkstantiesiems LRKD Panevėžio
komitetas. Į šią akciją įsijungė ir

Rinkimams
ruošiamasi ir
Skuode

Spalio 23 d. įvyko LSDP Skuodo skyriaus susirinkimas. Svarbiausia jo tema – pasiruošimas
rinkimams. Bičiuliai reitingavo
būsimus kandidatus į savivaldybę,
priėmė naujus partijos narius. Priimamas į socialdemokratų gretas
Darius Simutis, plačiau žinomas
kaip klubo „Medinis ratlankis“
pirmininkas, slalomo ar keturračių motociklų varžybų organizatorius, Skuodo skyriaus bičiulių
nuomone, padės į partiją pritraukti
daugiau jaunimo. Susirinkime diskutuota ir aktualiais savivaldybei
klausimais. Aptartos problemos
dėl komunalinių atliekų surinkimo
ir išvežimo įkainių. Bičiuliai turėjo
pastabų dėl vieno langelio įvedimo
ir darbo savivaldybėje. Neapsieita
be kultūrinės programos – partijos
bičiuliai klausėsi Skuodo meno
mokyklos auklėtinių.
LSDP Skuodo rajono  skyriaus
informacija

Panevėžio socialdemokratai. Partijos bičiulių paaukoti pinigai perduoti LRKD Panevėžio komiteto
sekretorei Nijolei Montautienei.
Pasak N.Montautienės, už surinktus pinigus ketinama nupirkti vitaminų skurstančių šeimų vaikams.
„Tai solidarumo akcija, kviečianti kiekvieną iš mūsų susimąstyti apie šalia esančius, stokojančius maisto bei elementariausių
buities dalykų,“ – sakė LSDP Panevėžio miesto skyriaus tarybos
narė Stanislava Stanevičiūtė bei
padėkojo LRKD Panevėžio komiteto nariams už jų atliekamą kilnią
misiją.
Ingrida Mazaliauskienė,
LSDP Panevėžio miesto skyriaus  
koordinatorė

Ignalinos socialdemokratai tikisi
sėkmingesnių rinkimų
Šiuo metu Lietuvos socialdemokratų partijos Ignalinos skyriuje yra per du šimtus narių.
Pirminėse organizacijose išrinkti
delegatai susirinko į konferenciją
aptarti svarbiausių šiandienos darbų, numatyti strategiją būsimuose
rinkimuose į rajono savivaldybės
Tarybą, sudaryti kandidatų sąrašą.
LSDP Ignalinos rajono pirmininkas Vilius Cibulskas, pasidžiaugęs augančiomis partijos gretomis,
vis dėlto pasiūlė konferenciją pradėti tylos minute, taip pagerbiant
per ataskaitinį laikotarpį Anapilin
išėjusius bičiulius – Nikolajų Čiačią, Petrą Buroką, Juozą Juodką.
Kiti konferencijos momentai
buvo džiugesni – pasveikinti gimtadienius šventę bičiuliai, gražiai
priimti į socialdemokratų gretas
nauji nariai. Sveikinimo kalbai
buvo pakviestas Seimo narys,
Lietuvos socialdemokratų partijos
pirmininko pavaduotojas Vytenis
Andriukaitis. Plačiau socialdemokratų partijos Ignalinos rajono
skyriaus veiklą apžvelgė skyriaus
pirmininkas V.Cibulskas. Kalbėdamas apie laukiančius didelius
darbus rinkimų metu jis akcentavo, jog sumažėjęs renkamų tarybos narių skaičius nuo 25 iki 21

padidins vieno tarybos nario mandato svarbą ir „kainą“.
V.Cibulskas pasidžiaugė, kad
šiuo metu Respublikoje jaučiamas
palankumas socialdemokratams, o
artimiausių ir rajone svarbiausių
konkurentų – valstiečių-liaudininkų populiarumas labai sumažėjęs.
„Atkreipkime dėmesį į kandidatų
sąrašą, jame turi būti žmonės, jau
dabar galintys imtis sprendimų
savivaldos kompetencijos klausimais, turintys patirtį ir autoritetą
darbo vietų kūrimo ir organizavimo srityje, suprantantys kainodaros klausimus, žinantys medikų ir

mokytojų darbo sąlygų ypatybes,
žinantys šios dienos kaime gyvenančių, kaime dirbančių žmonių
ir kaime besikuriančių bendruomenių lūkesčius, turintys naujų
idėjų kaip išnaudoti ir tuo pačiu
išsaugoti aplinkos išteklius, ypač
kurortinėmis dar netapusiose teritorijose, turintys sėkmingo darbo
kultūrinės saviraiškos ir kultūros
bendruomenėje patirtį ir žmonės,
turintys patirtį viešojo administravimo klausimuose“.
Vida Žukauskaitė
Autorės nuotr.

Vilijos Blinkevičiūtės suburtų keliautojų viešnagė
Europos Parlamente, Briuselyje
Ankstyvą spalio 4-osios rytą,
palikę namuose rūpesčius, pamiršę
kasdieninius darbus, sugužėjome
į autobusą, vežantį gausią grupę
partijos bičiulių ir profsąjungiečių į Europos institucijų sostinę,
į Briuselį – miestą, kuriame dirba
Europos Parlamentas.
Patogiai, tačiau ilgai keliavome
per mūsų šalies kaimynę Lenkiją.
Artėjant Čekijos pasieniui, mus
pasitiko kalvos ir kalneliai, vakaro tamsa ėmė slėpti kelią, apgaubdama rudeniškai žvaigždėtu
dangumi. Pailsėję viešbutyje, rytą
išvykome į garsųjį Čekijos kurortą – Karlovy Vary. Viešėdami gražiame mieste, turėjome galimybę
pakilti į Dianos kalvą, iš kurios
atsiveria puiki miesto panorama.

Kiti keliauninkai turėjo galimybę pasimaudyti terminių vandenų
baseine po atviru dangumi kalno
šlaite. Vėlyvą vakarą atvykome į
viešbutį, esantį gražaus ir jaukaus
Vokietijos miesto Koblenzo centre.
Skubėdami keliais ir keleliais
pasiekėme Belgijos sostinę Briuselį. Bandydami įveikti automobilių spūstis, vos ne vos iriamės
Europos Parlamento stiklo pastatų link. Briuselis gyvas ir triukšmingas, o kartu ir labai oficialus.
Spalio 6-ąją vyko Azijos vadovų
delegacijos viešnagė EP, tad mūsų
keliauninkams tenka garbė stebėti posėdžių salėje tuo metu vykstančias diskusijas apie Mianmaro
valstybę ir jos nūdienos situaciją.

Viešėdami Parlamente, klausėme
įdomios paskaitos apie EP veiklą,
funkcijas, bendradarbiavimą su kitomis europinėmis institucijomis:
Ministrų Taryba ir Europos Komisija. Išgirstame apie stiprėjančias
Parlamento galias, apie glaudų
bendradarbiavimą ir vykdomas
funkcijas drauge su Ministrų Taryba, apie parlamentinę ES institucijų priežiūrą ir kasmet tvirtinamą
Europos Sąjungos biudžetą.
Džiaugiamės, kad gražioje Europos Sąjungos šalių šeimoje kaskart vis drąsiau minimas ir Lietuvos vardas. Susipažįstame su mūsų
šalyje išrinktos, daugybės Lietuvos
žmonių pasitikėjimą pelniusios,
socialdemokratės europarlamentarės Vilijos Blinkevičiūtės vykdo-

ma veikla ir kolegišku bendradarbiavimu su parlamentarais iš mūsų
šalies ir visos Europos. Pasivaikščioję po Briuselio centrą, panardę
siauromis senamiesčio gatvelėmis,
pasigrožėję išdidžios miesto rotušės bokštais, siekiančiais dangaus
skliautus, pajudėjome Antverpeno
link. Didžiausias Belgijos uostamiestis pasitiko mus nakties tamsa
ir malonia rudenine šiluma. Anksti
rytą dar aplankėme Amsterdamą
ir galiausiai pasukome namų link.
Dėkojame parlamentarei Vilijai,
subūrusiai gausų bičiulių ir par
tnerių būrį ir pakvietusiai ap
silankyti Europos Parlamente,
Briuselyje.
Lina Šaltienė
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Europa nori padėti ir Lietuvos motinoms

Vilija Blinkevičiūtė,
LSDP Pirmininko pavaduotoja,
Europos Parlamento narė
Senstanti Europa norėtų atjaunėti. Tai – ne tik noras dažniau
girdėti džiaugsmingą vaikų krykštavimą bei matyti pilnas gatves
veržlaus jaunimo, tai – ekonominė bei socialinė reikmė, galinti
užtikrinti ekonomikos augimą
bei pensijų tvarumą. Būdas šiai
problemai spręsti – motinystė.
Todėl visiškai suprantama, kodėl
Europos Parlamentas (EP) pritarė

priemonėms, skirtoms užtikrinti
geresnę motinystės apsaugą.
Nėštumas, gimdymas, naujagimio maitinimas ir priežiūra yra
vienas sunkiausių ir atsakingiausių
tarpsnių moters gyvenime. Jis pareikalauja daug fizinių ir dvasinių
jėgų, tačiau yra prasmingiausias
naujos gyvybės atsiradimo požiūriu. Todėl būtina moterims šiuo laikotarpiu užtikrinti kuo geriausias
sąlygas šventai motinystės pareigai vykdyti. EP po audringų diskusijų pasiūlė prailginti minimalias
nėštumo ir gimdymo atostogas
nuo 14 iki 20 savaičių. Parlamentarų nuomone, tai padėtų mamoms
skirti daugiau laiko vaiko priežiūrai bei geriau atstatyti savo jėgas
po gimdymo. Lietuvoje nėštumo
ir gimdymo atostogos pailgėtų
dviem savaitėmis. Nepamirštos ir
tos mamos, kurioms dėl negalios,
ankstyvo ar komplikuoto gimdymo, susilaukusios ne vieno vaiko
patiria daugiau rūpesčių. Joms siūloma papildomai skirti aštuonias
savaites atostogų. Tai šešiomis

savaitėmis ilgiau, negu šiuo metu
numatyta Lietuvoje. Labai svarbu,
kad šiuo atsakingu moters ir vaiko
gyvenimo laikotarpiu šalia galėtų
būti ir tėvas. Numatoma suteikti
teisę tėvams į dviejų savaičių apmokamas atostogas. Lietuvoje tėvai jau nuo 2006 m. turi galimybę
mėnesį pabūti kartu su šeima.
Motinystė neturėtų kenkti moters profesinei karjerai. Valstybė
ir darbdaviai privalo pasirūpinti,
kad motinos turėtų papildomas
darbo garantijas. Reikia siekti,
kad moterys nebūtų diskriminuojamos priimant į darbą ar darbe
vien dėl to, kad gali gimdyti ir dėl
to laikinai nedirbti. Verslas turėtų solidariai prisiimti motinystės
kaštus, kurie su kaupu atsipirks
darbuotojų motyvacija. Pasiūlymuose numatoma per nėštumo ir
gimdymo atostogas drausti atleisti
arba rengtis moters atleidimui, jei
nėra ypatingų įstatymuose numatytų aplinkybių. Po atostogų dar 6
mėnesius draudžiama be raštiško
pagrindimo atleisti iš darbo. Mo-

teris turi teisę grįžti į savo darbą
ar lygiavertes pareigas ne mažiau
palankiomis sąlygomis bei prašyti darbdavio pakeisti darbo laiką
ir pobūdį atsižvelgiant į naują šeimos padėtį, o darbdavys privalo
svarstyti tokį prašymą. Tai reiškia, jog darbdaviai įpareigojami
sudaryti į darbą grįžtančioms motinomis kuo palankesnes sąlygas
išlaikyti profesinio ir asmeninio
gyvenimo pusiausvyrą.
Tačiau labai dažnai moteris negali grįžti į darbą, jei nėra
kam patikėti kūdikio priežiūros.
Deja, vaikų darželių trūksta, auk
lės brangios, ne visada gali pagelbėti ir artimieji. EP atkreipia
dėmesį, jog geriausiai problemą
gali padėti spręsti vaikų priežiūros infrastruktūros plėtra. Šalys
narės turėtų užtikrinti, jog vaikų
priežiūros paslaugos būtų teikiamos ne mažiau kaip 90 proc. vaikų nuo trejų metų iki privalomojo
mokyklinio amžiaus ir ne mažiau
kaip 33 proc. vaikų iki trejų metų.
Lietuvai tai būtų nemažas iššūkis,

Nepartiniai ir nepriklausomi. Ar tikrai jie
tokie? O kaip kitose šalyse?

Justas Vincas Paleckis,
Europos Parlamento narys,
LSDP pirmininko pavaduotojas
Koks pagrindinis skirtumas
tarp artėjančių savivaldybės rinkimų ir ankstesniųjų? Svarbiausias
pokytis, mano galva, kad šįkart
rinkimuose pasirodys ir nepartinių
sąrašai. Šią naujovę su daugeliu
žmonių esu aptaręs ir Vilniuje,
ir kituose miestuose, rajonuose.
Įspūdis – dar nedaug kas ją pastebėjo. Kai paklausdavau, kiek,
pašnekovų manymu, nepartiniai,
„vienišiai“ galėtų surinkti balsų,
dažniausiai gaudavau atsakymą –
ne daugiau 10 proc. Tiesa, verslo
žmonės prognozavo kitaip, tą skaičių kelis kartus padidindami.
Jau sklando žmonių nuomonės: tie partiniai visi jau „susidirbę“, vos ne pragaro išperos, o štai
nepartiniai atskris, mosuodami
angeliškais sparniukais, ir mus
išgelbės. Tokias nuotaikas pakaitina kai kurie iš TV, laikraščių,
ypač iš radijo sklindantys balsai,
sparčiai besikuriantys judėjimai ir
sąjūdžiai (jų pastaraisiais metais
Lietuvoje atsirado ne dešimtys,
o šimtai). Tų judėjimų lyderiai ir
kiti saldžiabalsiai moka gražiai
save pateikti. Štai išnirs iš kažkur
„vienišiai“ – nepartiniai, ir parodys darbo savivaldybėse, rūpesčio
žmonėmis stebuklus. Žinoma, jie
pretenduos susižerti nepatenkintų-

jų balsus, o tokių juk dabar daug.
Kandidatai skelbiasi nepartiniais,
nepriklausomais. Ar iš tikrųjų tokie ir yra?
Visiškai aišku, kad vienas politikoje nieko nenuveiksi. Bet koks
kandidatas į savivaldybių tarybą
neišvengiamai buria palaikytojų
grupę. O tai jau mini partijukė. Juk
„partija“ lotyniškai (pars, partis)
– tai ir reiškia visuomenės dalį,
grupę. Žinomos, jau parodžiusios
savo veidą partijos turi patyrimą,
pažįstamus rinkėjams narius, juos
kontroliuoja įstatymai, „peršviečia“ žiniasklaida. Na, o „vienišiai“
arba susibūrę į judėjimus yra dar
nieko neparodę, „tamsūs arkliukai“. Tarp jų – nemaža pabuvojusių įvairių partijų nariais, bet
paskui arba jie patys pasitraukė,
arba juos „patraukė“ – už nelabai
gerus darbus. Tačiau rinkėjai, ypač
Lietuvoje, kaip tik ir linkę pirkti
„kates maiše“. Juk visus pastaruosius Seimo rinkimus laimėjo arba
juose gerai pasirodė paskubomis,
prieš pat rinkimus sukurptos „nesusitepusios“ partijos. Praeidavo
vos keletas mėnesių ar metai, ir
iš „švariųjų“ nieko doro nebelikdavo. Geriausias pavyzdys – itin
linksmai ir greit iškilę „prisikėlėliai“ ir dar greičiau smigę žemyn.
Prisiminkime serą Vinstoną
Čerčilį ir jo garsųjį pasakymą apie
partijomis besiremiančią demokratiją: taip, tai nėra geras variantas, bet geresnio už jį nėra. Jeigu
pažvelgsime į Europos Sąjungos
(ES) šalis, tai jose „partijos yra
uzurpavusios valdžią“ ir parlamentuose, ir regionuose, ir savivaldybėse. Tai kaip atrodo šie reikalai pas mūsų ES kaimynus?
Latvijoje nei Parlamento, nei
vietos rinkimuose nepartiniai neturi teisės kelti kandidatūrų. Tačiau
jie gali kartu su kitais kandidatais

būti įrašyti į partijų rinkimų sąrašus
(tokie atvejai gana reti). Kai kada
pagal partijos sąrašą į Parlamentą
arba vietines tarybas išrinkti politikai nusprendžia palikti partiją ir
tapti nepriklausomais Parlamento
ar tarybos nariais.
Ir Lenkijoje „vienišiai“ praktiškai neturi šansų, rinkimai rengiami pagal partijų sąrašus. Tiesa,
į Senatą (aukštuosius Parlamento
rūmus) retkarčiais išrenkami nepriklausantys partijoms politikai.
Bet jie greitai susiranda artimą
sau politinę šeimą ir prisijungia
prie jos – vienas nieko rimto nenuveiksi. Dabar Senate – tik vienas
nepartinis.
Senosiose ES šalyse „vienišiai“
retai išrenkami ir į parlamentus, ir
į vietinius valdžios organus. Štai
Didžiojoje Britanijoje – vienintelėje Europos valstybėje – veikia mažoritarinė sistema. Ten
rinkėjai nežino jokių sąrašų: ir į
Parlamentą, ir į vietos valdžią balsuoja tiesiogiai už kandidatus (to
labai trokšta daugelis Lietuvoje).
Ir ką gi – prasimuša tik vienas kitas „vienišius“, beveik visas vietas
pasidalija trys partijos: konservatoriai, leiboristai ir libdemai.
Suomijoje – visai kitaip: balsuojama tik pagal sąrašus, kurie
sudaromi abėcėlės tvarka. Juos
pateikia ir partijos, ir „vienišiai“,
kurie gali dalyvauti visų lygių
rinkimuose. Bet, panašiai kaip Di
džiojoje Britanijoje, išrenkamas
tik vienas kitas nepartinis.              
Daugiausiai „vienišiai“, ko
gero, yra pasiekę Estijoje, nors
ten naudojama beveik tokia pat
kaip Suomijoje rinkimų sistema,
ten irgi nepriklausomi kandidatai
gali kelti savo kandidatūras visų
lygių rinkimuose. Tačiau rinkimuose į Parlamentą jie geriausiu
atveju iškovoja tik kelias vietas.

Tačiau pastaruosiuose savivaldos
rinkimuose Estijoje nepartiniai
kandidatai surinko 27,3 procento
balsų, o kai kuriuose kaimiškuose
rajonuose – net 50–60 proc. Nepriklausomi kandidatai jungiasi į
bendrus judėjimus, formuoja bendrus rinkimų sąrašus.
Drįsčiau paprognozuoti: jeigu
jau pragmatikai, protestantai estai
į vietinius valdžios organus išrinko beveik 30 proc. nepartinių, tai
Lietuvoje jų gali būti dar daugiau.
Ypač miestuose, kur aktyviai dirba
įtakingi verslininkai, formuodami
nepartinių sąrašus, kur „vaikšto“
dideli pinigai. Mažiau „vienišiai“
turėtų pasiekti rajonuose, kur gyvena ne tiek ir daug žinomų žmonių, nedalyvaujančių politinėje
veikloje.
Neabejoju, kad per nepartinių
sąrašus į savivaldybes bus išrinkti
ir garbingi, pasirengę dirbti žmonės, kurie taps gerais politikais.
Bet daugiau, ko gero, tokiu būdu
ten pateks nelabai kompetentingų
“rėksnių” ir, kas dar blogiau, tiesiog nesąžiningų žmonių, einančių
tvarkyti savo, ir ne tik savo, reikalus. Savivaldybių darbe atsiras
daugiau chaoso, ypač – kadencijos
pradžioje. Nepartiniai ir nepriklausomi kurs naujas frakcijas ar
išsiskirstys po partijas – kitaip bus
neįmanoma dirbti.

Rengta kartu su Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

kadangi poreikis vaikų priežiūrai
yra ženkliai didesnis už galimybes. Šiuo metu darželius lanko
tik beveik kas antras vaikas iki 6
metų. Jeigu būtų pritarta visiems
pasiūlymams, šalys narės turėtų
per du metus atitinkamai pakeisti savo nacionalinius įstatymus ir
pagerinti motinystės apsaugą.
Taigi, Europa susirūpino motinystės apsauga. O kaip yra Lietuvoje? Deja, tendencijos priešingos. Sumažintos motinystės
išmokos, atsisakyta papildomai
mokėti motinystės pašalpas už
dvynukus ir trynukus, įvesta daugiau įvairių apribojimų. Akivaizdu, jog taupoma ne tik pensininkų, bedarbių, vaikų, bet ir mamų
sąskaita. Ar tai skatins gimstamumą ir gerins sąlygas motinystei?
Vargu. Nesinorėtų, kad lietuvės
gimdyti ir auginti savo vaikų vyktų į kitas Europos Sąjungos valstybes. Pati Lietuva turėtų pasirūpinti savo mamomis ir vaikais.
Tai mums aiškiai primena EP priimti sprendimai.

Europarlamentaras
Zigmantas Balčytis
apdovanotas
Baltijos asamblėjos
medaliu

Spalio mėnesį, 29-ojoje Baltijos asamblėjos sesijoje, vykusioje
Latvijos Seime, Europos parlamentaras iš Lietuvos Zigmantas
Balčytis buvo apdovanotas Baltijos
asamblėjos medaliu už nuopelnus
stiprinant Baltijos šalių vienybę ir
bendradarbiavimą.
„Kaip ir kiekvienas įvertinimas
Baltijos asamblėjos medalis man
yra svarbus asmeniškai ir įkvepia
naujiems darbams. Jaučiuosi pagerbtas, kad komisija pastebėjo ir
įvertino mano nuoširdų indėlį, siekiant kuo intensyvesnio Baltijos
šalių bendradarbiavimo ir glaudesnio visuomenės ir valstybės bend
ravimo,“ – po apdovanojimo sakė
Z.Balčytis.
EP nario teigimu, greičiausiai
Baltijos asamblėja įvertino jo ilgametį darbą, siekiant Baltijos šalis
sujungti geležinkelio linija „Rail
Baltica“. Be Z. Balčyčio, Baltijos
asamblėja skyrė medalį profesoriui Janiui Strandžiui už nuopelnus
mokslui, literatūros srityje buvo apdovanotas estų poetas ir rašytojas
Ene Mihkelson, Lietuvos skulptorius Antanas Žukauskas pelnė apdovanojimą už nuopelnus menui.
Europarlamentaro Z.Balčyčio
biuro informacija
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Jaunøjø socialdemokratø akimis

Jauni veidai – naujos idėjos
Aktyvus ir naujų idėjų kupinas jaunimas galėtų padėti Lietuvai atsitiesti. Jei tik suteiksime jiems progą vasarį vyksiančiuose rinkimuose.

Rimantė
Adomaitienė,
gimusi 1981 liepos 14 d.
Alytiškė. Į LSDP įstojo
prieš dvejus metus. “Šios
partijos vertybės atitinka
manąsias. Be to, ryžausi ir
dėl to, kad kiekvienai politinei partijai reikia jaunų
žmonių, kurie perimtų jas”.
Šiuo metu ji dirba anglų
kalbos mokytoja Alytaus
Likiškėlių
vidurinėje
mokykloje. Yra sporto ir rekreacijos klubo “Margiris”
administratorė, VšĮ “Ames”, anglų kalbos mokytoja.
“Renkuosi kuo daugiau veiklos, kad ji būtų įdomi. Patinka darbas su vaikais, todėl rinkausi darbą mokykloje. O
protinį darbą pakeičiu sporto klube. Vadovauju Lietuvos
sakaliukų sąjungos Alytaus skyriui. Kaip minėjau, patinka
dirbti su vaikais, o kuo daugiau turiu veiklos, tuo smagiau
gyventi. Nelieka laiko verkšlenti dėl įvairių smulkmenų”.
Rimantė vadovaujasi posakiu: ką gali atlikti tuoj, niekad
nesakyk rytoj.
“Lietuviams trūksta darbo ir kitų galimybių jiems atsiskleisti. Žmonės nori jaustis saugūs ir reikalingi. Tad
skatinčiau partiją drąsiau reikšti savo poziciją įvairiais klausimais, atmesti primetamas kitų partijų nuomones, griežtai
laikytis savosios. Nesileisti į jokias provokuojamas situacijas, nes bet koks “drabstymasis purvais” žmonėms neatrodo
patraukliai, o priešingai”.

Povilas
Isoda
yra kelių visuomeninių organizacijų narys, pastaruosius penkerius
metus
aktyviai
dalyvaujantis Marijampolės ir nacionalinėje jaunimo
politikoje,
šiuo
metu vadovauja
Marijampolės jauniesiems socialdemokratams ir ruošiasi dalyvauti vasarį vyksiančiuose
rinkimuose į savivaldybės tarybą.
„Dalyvauti, kurti, priimti sprendimus, turėti atsakomybę, girdėti žmonių lūkesčius ir juos įgyvendinti“, – tokie iššūkiai Povilą vilioja į politiką.
„Dirbu Marijampolės kolegijoje viešųjų ryšių
specialistu, taip pat studijuoju Kauno technologijos
universitete magistrantūros studijose įmonių valdymą. Visuomeninė veikla išaugino manyje solidarumo
jausmą, gimė noras padėti kitiems, rūpestis ne tik
savo, bet ir bendra aplinkinių ir visuomenės gerove.
Tai pastūmėjo politikos link. Mano manymu, visuomenė turėtų būti labiau įtraukta į sprendimų priėmimą, turėtų būti daugiau diskutuojama. Bendruomenės
yra puikus pavyzdys, kaip puikiai gali veikti kaimo
žmonės, patys priimti tinkamiausius sprendimus, ginti ir atstovauti savo interesams“, – sako P. Isoda.

Lietuva – bepročių ir vagių šalis arba,
kas ant kito sakė – ant savęs pasisakė

Juras Požela
Susisiekimo ministras, Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus
Masiulis viešai išsakė mintį, kad į
valstybės tarnybą ar kitas viešojo
sektoriaus įmones ateinantys dirbti yra bepročiai arba vagys. Neva
tokie yra visi, kurie sutinka dirbti,
gaudami iki 5000 Lt atlyginimą
per mėnesį.
Aš tikrai sutinku, kad atlyginimai turi būti žymiai didesni.
Specialistas, dirbantis viešajame
sektoriuje, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir didelę
patirtį bei jaučiantis didelę atsakomybę tikrai turi uždirbti daugiau.
Dabartinis atlygis neleidžia jam
nei buto nusipirkti, nei dažniau
paatostogauti, neskaičiuojant kiekvieno lito. Kitaip tariant, mūsų
šalyje mokamas atlygis už darbą
tikrai neleidžia žmogui oriai ir

Elžbieta Žurovska

pilnavertiškai gyventi. Todėl siūlymai didinti minimalią algą yra
prasmingi.
Nors ir gaudami mažas pajamas, žmonės sąžiningai dirba ir
tarnauja valstybei. Toks ministro
pareiškimas yra visų dirbančiųjų
viešas paniekinimas ir pažeminimas. Ypač turint omenyje, kad jis
pats gyvena iš atlyginimo (tikiuosi,
kad tik jo), kuris mokamas iš mūsų
visų sumokėtų mokesčių.
Tokie žodžiai iš šalies Vyriausybės nario lūpų, kai turime 300
tūkst. bedarbių, kai net penktadalis
visų dirbančiųjų gauna minimalų
darbo užmokestį, kas yra 670 Lt „į
rankas“, kai mažinamos pensijos ir
socialinės išmokos – yra daugiau
nei ciniška. Nors, šios Vyriausybės
ciniškumas girdimas kasdien. Matyt, toks bendravimas su žmonėmis
jau tampa norma. Tokia replika tik
parodo kaip dabartinė valdančioji
dauguma yra nutolusi nuo paprasto
žmogaus kasdienybės. Kaip nebesuvokia realybės. Beje, finansų ministrė Ingrida Šimonytė, atsakydama į Seimo nario klausimą, Seime
prisipažino esanti beprotė. Tai jau
tikrai nejuokinga.
O įdomiausia tai, kad viešajame
sektoriuje vidutinis darbo užmokestis 191 litų didesnis nei verslo
sektoriuje (atitinkamai 2.167 Lt ir
1.976 Lt). Ne tik viešajame sektoriuje sunkmetis. Verslas dar labiau
užveržęs diržus. Tai gal visa tauta
bepročiai ir vagys? O gal visgi galioja lietuviškas posakis „Kas ant
kito sakė – ant savęs pasisakė“?

žino labai paprastą žmogiškosios laimės receptą: „Linkėčiau kiekvienam
ieškoti mažų stebuklų kasdienybėje,
negailėti nuoširdžių šypsenų ir ištiesti
pagalbos ranką tiems, kam to reikia,
nustumti į šalį pyktį ir pagiežą“.
1981 m. gruodžio 19 d. Gdanske
(Lenkija) gimusi mergina mokslus
krimto Vilniuje. Iš pradžių A. Puškino
vidurinėje mokykloje. Ją baigusi, studijavo Vilniaus universitete, Fizikos
fakultete, kur 2004 metais baigė Moderniųjų technologijų vadybos
bakalauro studijas. 2004 m. studijavo Kauno Geštalto studijų centre,
o 2006 metais baigė Vilniaus Universiteto, Tarptautinio žinių ekonomikos ir žinių vadybos centro informacijos vadybos magistro studijas.
Dar studijuodama universitete, Elžbieta Žurovska susidomėjo politika
ir pasirinko Socialdemokratų partiją. Kodėl būtent socialdemokratai?
„Noriu prisidėti prie valstybės, kurioje būtų gera gyventi, kūrimo“,
– sako Elžbieta.
Elžbietai patinka visuomeninė veikla, todėl ji aktyviai dalyvavo jaunųjų socialdemokratų veikloje, bei studentiškoje organizacijoje FiDi.
„Esu viena iš 3 moterų, kurios per 40 metų istoriją vadovavo FIDI
organizaciniam komitetui“, – sako mergina ir tenka pripažinti, kad tai
didžiulis įvertinimas vyriškame fizikų pasaulyje. Ji taip pat buvo
viena iš Vilniaus Universiteto studentų savivaldos „Alumni“ draugijos steigėjų. Šiuo metu E.Žurovska yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Gyvūnų priežiūros ir globos visuomeninės komisijos
narė, dirba Seimo nario padėjėja.
Parengė:
Auksė Kontrimienė, Evelina Butkutė, Loreta Sidaravičiūtė

Apie jausmą „mes“...
Domas Petrulis,
LSDJS Panevėžio raj. skyriaus
vadovas
Bendruomenė – tai žmonių
grupė, kurią sieja emociniai ryšiai
ir bendrumo jausmas („mes“ jausmas). Taip bendruomenės sąvoka
yra apibūdinama internetinėje enciklopedijoje www.wikipedia.org.
Bendruomenių būna įvairių (teritorinių, religinių, profesinių, kultūrinių, internetinių ir t.t.). Jos visos iš
dalies yra panašios, bet aš daugiau
norėčiau pakalbėti apie bendruomenes, kurias sieja teritorija – kaimas,
seniūnija, mikrorajonas.
Taip paprasta tvarkytis kartu
Augau ir praleidau visą savo
vaikystę Panevėžio priemiestyje –
Dembavos kaime. Čia susipažinau
su savo pirmaisiais draugais, čia
formavosi pirmieji įgūdžiai, čia
pirmą kartą susidūriau ir su pirmaisiais iššūkiais. Skambiai apibūdinau paskutinę emociją, bet iš tiesų,
kur kitur, jei ne savame kieme jau
vaikystėje tu esi priverstas „pastovėti“ už savo įsitikinimus? Kur,
jei ne savame kieme jau ankstyvojoje vaikystėje esi „nuleidžiamas
ant žemės“ po bent menkiausios
puikybės, netakto ar pasipūtimo?
Turbūt daugelis man pritartų, kad
pirmąsias savo gyvenimo pamokas
gavo būtent kieme. Labai dažnai
su savo pirmaisiais mokytojais išliekame emociškai artimi visą savo
gyvenimą. Nežinau, ar galima būtų
palyginti gimtą kiemą, pirmuosius

draugus ir pirmąją meilę? Man jie
visi kažkuo panašūs, nes turi emocinio atspalvio.
Grįšiu prie pagrindinės minties
– bendruomenės, Dembavos kaimo bendruomenės. Spalio 27-ąją.
susiorganizavome išsivalyti savąjį
kiemą – išsišluoti lapus, išsigrėbti
darželius. Visi labai vieningai paplušėjome keletą valandėlių. Ir jos
tikrai neprailgo, nes per tas kelias
valandas gavau visą krūvą gerų
emocijų – kaimynų šypsenos, smagūs juokeliai, moterų „burbėjimas“
privertė pasijusti tikra bendruomenės dalimi. Ačiū visiems, kurie
vienaip ar kitaip prisidėjo prie šios
talkos organizavimo, lapų grėbimo
ir šiukšlių išvežimo. Ačiū ir tiems,
kurie padrąsinančiais žvilgsniais
pro langus sekė kiekvieną mūsų sugrėbtą lapą...
Vakaronė vyresniesiems
Spalio 26-ąją turėjau garbės dalyvauti Krekenavoje vykusioje senjorų vakaronėje. Renginys, skirtas
pagyvenusiems ir neįgaliems žmonės, paliko išties labai gerą įspūdį.
Juk paprastai būna, kad vyresnio
amžiaus ar neįgalus žmogus visuomenės yra nustumiamas į socialinį
užribį. Ar jums dažnai tenka bendrauti su garbingo amžiaus, pasiligojusiais ar neįgaliais žmonėmis?
Kol esi jaunas, energingas, šiuolaikiškas ir veržlus, paprasčiausiai
apie šiuos žmones net nesusimąstai. Kodėl? Atsakymas paprastas
– mums trūksta laiko, net nesusimąstome apie jiems taip reikalingą

Domas Petrulis (dešinėje) - tvarkant savąjį
kiemą Dembavos kaime.

mūsų dėmesį ir pagalbą. Psichoanalizės tėvu vadinamas Zigmundas Froidas dėmesį akcentavo kaip
vieną iš pamatinių žmogaus siekiamybių. Tačiau ką daryti žmogui,
kuris neturi giminaičių, kaimynų,
yra garbaus amžiaus ir dienų dienas
vienas praleidžia namuose? Štai čia
ir praverčia bendruomenė. Sunku
nusakyti žodžiais Krekenavos vakaronės paliktus įspūdžius. Susirinkusieji šoko, bendravo, o jų akyse
žibėjo gyvenimo džiaugsmas. Kas
įvyko? Jiems buvo parodytas tinkamas dėmesys ir suteikta galimybė
pasijusti oriai. Pažadais nesižarstau ir viską stengiuosi įgyvendinti
iš visų jėgų, tad stengsiuosi, kad
panašių renginių bendruomenei netrūktų.
P.S. Labai ačiū šios šaunios akcijos organizatorei – Krekenavos seniūnijai bei jos socialinei darbuotojai Aldonai Vorienei už gilinimąsi į
žmogų, kuriam to labiausiai reikia.
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Tai ádomu
E. Žakaris paskelbė akciją – konkursą

Per Vėlines pagerbti Anapilin išėję partiečiai

Išrinkime geriausią
antikorupcinę idėją ir šūkį!
antikorupcinės grupės pirmininko
pavaduotojas Edvardas Žakaris.
Geriausių, šmaikščiausių idėjų,
kaip pažaboti korupciją, kyšininkus sugėdinančių šūkių autorių
laukia prizai. „Pažadame, kad
prizus įteiksime ne vokeliuose“, –
sako į talką įsijungęs Šiaulių miesto tarybos narys Arvydas Mockus.
„Arba vokeliai bus permatomi“, –
mįslingai antrina E. Žakaris, specialius prizus žadantis valstybės
tarnautojams.

Ar įsivaizduojate tokį scenarijų
Šiauliuose?

Idėjų laukiama adresu Aušros al. 48, Šiauliai („Šiaulių naujienų“ redakcijoje). Būtina nurodyti vardą, pavardę ir telefono
numerį.
Beje, idėjos vokeliuose – nepriimamos.

„Šiauliečiai iš kitų išsiskiria
tuo, kad visada turi originalių idėjų, kurių mes laukiame“, – šypsosi konkurso sumanytojas, Seimo

Lapkričio 10 d.
Paskutinė rudens šventė – Martynas.
Šventasis Martynas – IV a.
Italijoje gyvenęs vyskupas, pasižymėjęs gailestingumo darbais,
ypač neturtėlių šalpa. Feodalinėje Lietuvoje, kaip ir kituose
Europos kraštuose, ši diena buvo
galutinis įvairių mokesčių sumokėjimo terminas. Dar XX a.
Klaipėdos krašte per šv. Martyną baigdavosi bernų ir mergų, t.
y. žemės ūkio samdinių samdos
laikas. Šią dieną su samdiniais
būdavo atsiskaitoma ir kitur, pavyzdžiui, Austrijoje, kur tą dieną
baigdavosi ir gyvulių ganymas
ganyklose.

Žemaitijoje per šv. Martyną
kiekvienuose namuose valgydavo keptą žąsį ir iš jos krūtinkaulio
burdavo. Jeigu kaulas iš pradžių
persišviečia grynas, baltas, o į
galą nešvarus, tai žiemos pradžia
bus šalta, o pabaiga nešalta, ir
atvirkščiai, jei prie galo grynai
persišviečia, tada reikia laukti,
kad ir žiemos pabaiga bus šalta.
Kaimo žmonės sakydavo: jei per
Martyną antis – ant ledo, tai per
Kalėdas bus ant vandens. Jei per
Martyną antis – ant vandens, tai
per Kalėdas – ant ledo.

Sveikiname

Apoloniją Stabinskienę
90 metų
jubiliejaus proga!

Gedimino Mažeikos nuotr.

Nerūkymo ir negėrimo zonas
Šiauliuose braižanti Miesto taryba
ryškiai raudona linija apibrėžia Savivaldybės pastatą ir paskelbia kyšių neėmimo zona. Pastato specialius ženklus, o ant durų pritvirtina
lenteles su užrašais „Gyvename
tik iš algos“. Vėliau panašiomis
zonomis skelbiamos, linijomis
apibrėžiamos kitos Savivaldybės
ir valstybinės įstaigos. Kyšininkai
kaip tarakonai paniškai emigruoja
iš Šiaulių.

Lapkričio 2-ąją – mirusiųjų
atminimo ir pagerbimo dieną
Lietuvos socialdemokratų partijos sekretoriato darbuotojai
ir LSDP pirmininko pavaduotojas Juozas Olekas apsilankė
Vilniaus Antakalnio kapinėse
bei pagerbė Anapilin išėjusius
partijos bičiulius.
Žvakutės uždegtos už šviesaus atminimo Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko bei
kitų partiečių vėles.

Mieloji Apolonija,

metai mus išmoko daugelio dalykų, apie
kuriuos dienos nė nežino.
Laikas neberia tuščiai dienų, jis jas ištobulina, išgrynina.
Ir atmintyje išlieka tik tos, pačios vertingiausios, pačios tikriausios.
Ir su žmonėmis laikas elgiasi taip pat: ilgiausiai jis gludina pačius stipriausius.

www.day.lt informacija

Receptai!
Sigitos Burbienės desertas
Jums reikės: 500 g grietinės (riebios); 1 valgomas šaukštas želatinos, 0,5 – 1 stiklinė cukraus, pakelis paprasčiausių sausainių; įvairių vaisių (tiek konservuotų, tiek šviežių) Pvz.: 1 obuolys, 1 kriaušė, kekė vynuogių, persikas,
nektarinas, ir t.t. (dėmesio – jokiu būdu nedėti nei ananasų,
nei kivių – nesustings), galima pridėti saują smulkintų riešutų.
Vaisius supjaustom, sausainius sulaužom (riešutus sukapojam), želatiną ištirpdom nedideliame kiekyje šilto vandens. Įmaišom ištirpintą želatiną į grietinę, po to sumetam visą kitą; gražiai išmaišom
ir sukrečiam į bet kokią formą (galima torto, galima nedidelius dubenėlius). Palaikyti šaldytuve per naktį. Išėmus galima bus ir papuošti. Skanaus!

Tol, kol Žmogus tampa švyturiu kitiems.
Sveikiname Jus su gražiausiu Jubiliejumi!
Linkime stipriausios sveikatos, geros nuotaikos ir dar ilgų gyvenimo metų!
Iš visos širdies dėkojame Jums už tą šviesą,
kurią turite savyje.
Kuri šviečia tamsybėse visiems ant kelio
stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu.
Bičiuliai

GEROS
NUOTAIKOS!
***
Lošia dvi blusos. Viena išlošė
200 Lt, kita ir klausia:
- Ką pirksi?
- Veislinį šunį vien tik sau...
***
Sėdi prie upės žvejys ir žvejoja.
Staiga iš krūmų išlenda ežiukas
ir klausia žvejo:
- Ar turi lipnios juostos?
- Ne,- atsako žvejys. Ežiukas
dingsta. Po kiek laiko vėl lenda
prie žvejo:
- Na, tai ar turi lipnios juostos?
- Ne, neturiu, - atsakė jau įpykęs
žvejys. Po kiek laiko vėl ežiukas
išlenda iš krūmų:
- Ar turi lipnios juostos?
- Ne!!! Ne!!! Ne!!!!, - rėkia
perpykęs žvejys.
- Va, imk, atnešiau, - ramiai
atsako ežiukas.
***
Kiškis nusiperka morkų, paslepia po krūmu ir parašo:
„Morkų čia nėra!“
Kitą dieną grįžta ir mato:
„Ežiukas jų nepaėmė!“
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Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.
1. Lapkričio 2 d. - visų mirusiųjų pagerbimo šventė.
2. Piliečių grupė, kurios narius sieja bendra politinė ideologija.
3. Socialdemokratų šūkis rinkimuose į savivaldybių tarybas 2011 metais. (2 žodžiai)
4. LSDP nario, europarlamentaro, lapkritį švenčiančio gimtadienį, pavardė.
5. Kandidato į Seimą Marijampolės 29-oje rinkimų apygardoje Mitrulevičiaus vardas.
6. LSDP pirmininko A.Butkevičiaus zodiako ženklas.
7. Mėnesio pavadinimas, kurio 25 d. minima Lietuvos Konstitucijos diena.
8. Socialdemokratai pasisako už minimalaus ... didinimą.
9. Kokio miesto LSDP skyriaus pirmininku laikinai tapo Edvardas Žakaris?
10. Socialinis mokslas nagrinėjantis politikos teoriją ir praktiką.
11. Sritis, kurioje konservatorių Vyriausybė įvykdė neapgalvotą reformą, dėl kurios
nukentėjo moksleiviai ir studentai.
12. Lietuvos savivaldybių socialdemokratų sąjungos pirmininko Palucko vardas.
13. Paskutinis rudens mėnuo.
14. Eiles rašančio Seimo nario, socialdemokrato Palionio vardas.

“Socialdemokratas” redaktorė Evelina Butkutė (8 5) 2396327. LSDP informacijos centras: Auksė Kontrimienė (8 5) 2396327, Gediminas Kirkilas (8 5) 2396609.
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