
Seime vykusioje spaudos konferencijoje 
Lietuvos socialdemokratų frakcijos seniūno 
pavaduotojas Juozas Olekas teigė apie bū-
tinybę grąžinti buvusią vaistų išrašymo pa-
cientams tvarką. Nuo šių metų gegužės 7 d. 

sveikatos apsau-
gos ministro įsa-
kymu gydytojai 
recepte pacientui 
gali nurodyti tik 
vaisto cheminę 
sudėtį, bet nega-
li rekomenduoti 
konkretaus vais-
to. Tokį ministro 
žingsnį parla-
mentaras įvardijo 
kaip didžiausią 
klaidą, kuri pa-
kerta pasitikė-
jimo saitus tarp 

gydytojo ir paciento. 
„Iki šio įsakymo visiems buvo aišku, jog 

atsakingiausias žmogus už ligos įveikimą, 
už paciento gydymą ir jo sveikatą yra gy-
dytojas. Jeigu gydytojas nėra chirurgas su 

skalpeliu, vienintelis mediko „ginklas“ ko-
voje su liga – paskirti pacientui tinkamus 
vaistus,“ – toliau mintis dėstė Seimo narys. 

Bukumas, bet ne gydymas 

Kartu su Juozu Oleku spaudos konferen-
cijoje dalyvavęs Lietuvos gydytojų sąjungos 
prezidentas Liutauras Labanauskas pritarė 
parlamentaro mintims ir pateikė pagrindines 
priežastis, kodėl tokia praktika yra ydinga. 
Visų pirma, vaistininkas paciento nepažįsta, 
o recepto lape mato tik cheminę preparato su-
dėtį. Tokiu būdu, niekas nėra apsaugotas, jog 
parduoti vaistai nesukels šalutinio poveikio 
pacientams, nes net mažiausia dalelė gali 
sukelti neigiamą reakciją. Antra, pacien-
tas, įsigijęs vaistus, dažnai grįžta atgal pas 
gydytoją, kad įsitikintų, ar vaistas yra tin-

Optimizmui dar nėra pagrindo

„Kol kas kalbėti apie Lietuvos eko-
nomikos atsigavimą nėra pagrindo“, – 
teigia A. Butkevičius. Tokia nuomonė 
pagrįsta Eurostat‘o duomenimis ir realia 
padėtimi Lietuvoje. Daug vilčių dedama 
į eksportą, tačiau ekonomistai pripažįsta, 
kad kol kas per anksti tuo kliautis. Eks-
porto augimui reikia dviejų sąlygų – turi 
būti kitų šalių poreikis tam tikroms pre-
kėms ir paslaugoms, be to, mūsų teikia-
mos prekės ir paslaugos privalo būti kon-
kurencingos. Ekonomikos atsigavimo 
atveju darbo vietų kūrimas prasideda tik 
po poros metų. Norint neprarasti rinkų, 
reikia ieškoti rezervų mažinant prekių 
ir paslaugų savikainą. Tačiau Lietuvo-
je didžiausia problema – kad energijos 
išteklių kainos ne mažėja, o didėja. Tai 
turi įtakos ir Lietuvos ekonomikai, ir ša-
lies prestižui pasaulio akyse. Vyriausybė 
privalo galvoti, kaip mažinti energijos 
išteklių kainas.

Šalies ekonomikos veidrodis

Statybos sektorius labai svarbus visose 
šalyse. Netgi važiuodami per šalių sostines 
galime pasakyti, ar tos šalies ekonomika 
merdi, ar kyla, pažvelgę, kiek dirbančių (o ne 

stovinčių) bokštinių kranų matome...
„Statybos – savotiškas veidrodis, kuriame 

atsispindi reali šalies ekonomikos padėtis. Šis 
sektorius sukuria daug darbo vietų, į biudže-

tą patenka mokesčiai, kuriuos žmogus 
moka, pirkdamas prekes arba paslaugas, 
išlaikydamas savo šeimą, taupydamas 
arba investuodamas. Yra paskaičiuota, 
kad nuo statybos darbų, kurių vertė 1 
mlrd. litų, į biudžetą grįžta pusė sumos, 
įskaitant ir netiesioginius mokesčius. 
Sukuriama 10 tūkst. darbo vietų, dir-
bantieji maitina savo šeimas, investuo-
ja, perka prekes, paslaugas ir t.t., taigi 
skatinamas ir vidaus vartojimas. Štai 
kodėl statyba itin reikšminga visų šalių 
ekonomikoms“, – sako LSDP frakcijos 
seniūnas Algirdas Butkevičius.

Lietuvoje, kuri pagal vidaus varto-
jimą yra viena iš paskutiniųjų tarp ES 
šalių ir šią vietą jau nebe pirmą kartą da-
lijasi su Latvija, statybų sektoriaus vys-
tymas būtų labai svarbus, nes čia pasta-
ruoju metu namų ūkių vartojimo išlaidos 
mažėjo net 10 proc., o tuo tarpu valdžios 
išlaidos – tik 0,2 proc. 

Dėl kompetencijos stokos neišnau-
dojama ES parama

Statybos sektoriaus pagyvėjimas 
kol kas neženklus dėl to, kad prastai įsi-
savinamos ES lėšos. Taigi, kaip įmanoma 
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Apie ekonomiką – 
pagal bokštinius kranus

greičiau įsisavinti ES lėšas, iš-
saugant ir kuriant naujas darbo 
vietas, yra pagrindinis uždavinys. 
Šiemet numatyta įsisavinti per 8 
mlrd. litų, bet tas procesas vėluo-
ja, o žinant, jog dar nuo pernai 
liko neįsisavinti 2 mlrd., Lietuvai 
reikia labai susirūpinti.

„Statybinių organizacijų va-
dovai pabrėžia Lietuvos verslo 
paramos agentūros darbuotojų 
kompetencijos stoką. Buvęs va-
dovas išėjo, dabar išėjo ir pava-
duotojas, atleidžiami kompeten-
tingi darbuotojai, reiškiant jiems 
nepasitikėjimą, jog jie galintys 
„nutekinti“ informaciją savo 
bičiuliams, pažįstamiems... Ta-
čiau šios agentūros veikla priva-
lo būti grindžiama skaidrumo, 
viešumo ir atvirumo principais. 
Kokios dar paslaptys?“, – stebisi 
A.Butkevičius.

Statybos organizacijų vadovai 
geriau vertina Aplinkos minis-
terijos projektų vertinimo agen-
tūros darbą, tačiau, jų nuomone, 
atsiskaitymai už atliktus darbus 
užsitęsia per ilgai. Būtina šį darbą 
paspartinti, kad paspartėtų atsi-
skaitymai tarp įmonių. Creditin-
fo duomenimis, daugėja uždelstų 
įmonių įsiskolinimų. Trečdalis 
Lietuvos įmonių turi aukštą tiki-
mybę vėluoti vykdyti savo finansi-
nius įsipareigojimus. Kaip ir anks-
čiau, rizikingiausi išlieka statybų, 
transporto, viešbučių ir restoranų 
verslas. O juk tai – vienas iš fakto-
rių, darančių įtaką ekonomikos ir 
finansų politikai. Statybos vadovų 
nuomone, dalis problemų sukuria-
ma dėl darbuotojų kompetencijos 
stokos bei kitų įvairių biurokrati-
nių trukdžių, kurių nemažėja, nors 
konservatoriai ir toliau giriasi, jog 

visokiais būdais mažina biurokra-
tiją.

Kas pasirūpins statybomis?

A.Butkevičius didžiausia klai-
da pavadino, jog reorganizuojant 
ministerijas, nebeliko Statybos 
ministerijos. Statybos organizacijų 
vadovai sako, jog Aplinkos minis-
terija daugiausia rūpinasi gamto-
saugos problemomis, ir nebeliko 
kompetentingų žmonių, su kuriais 
būtų galima pasitarti, diskutuoti 
statybų klausimais.

„Mano nuomone, šią klaidą rei-
kėtų ištaisyti“, – teigė parlamenta-
ras, pažadėdamas rudens sesijoje 
pateikti siūlymą asignavimus sta-
tybos objektams pagal valstybės 
investicijų programą tvirtinti ne 
kasmet, bet vieną kartą ir numa-
tyti trumpesnę objektų statybos 
trukmę.

„Nenormalu, kad statyba tęsiasi 
4-5 metus, ir kasmet iš naujo svars-
toma, ar skirti, ir kiek lėšų, kad 
statyba galėtų tęstis,“ – teigė par-
lamentaras. – Taip didėja nebaigtų 
statybos objektų apimtys ir korup-
cija. Manau, kad bet kokių staty-
bos objektų trukmė neturėtų trukti 
ilgiau negu 3 metus, ir objektai 
turėtų būti statomi etapais, baigtas 
jų dalis atiduodant eksploatacijai. 
Tuomet didėtų darbo našumas ir 
mažėtų nebaigtų statybos darbų 
apimtys.“

A.Butkevičius paminėjo ir dar 
vieną aktualią problemą – švietimo 
objektų renovaciją. Artėja mokslo 
metų pradžia, lėšos paskirtos, bet 
sutarčių pasirašyta labai mažai. 
Kas atsakys, jeigu dėl renovacijos 
darbų vėlavimo dalyje mokyklų 
mokslo metų pradžios mokiniams 
ir mokytojams teks laukti iki spa-
lio ar netgi lapkričio?

LIETUVOS ŽINIOS
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Liepos 19-ąją, pirmadienį, Sei-
mo narys Jonas Jagminas pakvietė 
Seime apsilankyti geriausiai moks-
lus baigusius Žemaitijos abiturien-
tus. Parlamentaras apdovanojo 15 
puikiai mokslus baigusių jaunuolių 
ir linkėjo jiems geriausios kloties.

J.Jagminas geriausiai besimo-
kančius abiturientus apdovanoja 
kasmet, tad džiaugėsi besitęsiančia 
tradicija. Jaunuoliai turėjo galimy-
bę apsilankyti Parlamente, išgirsti 

įdomių pasakojimų. Svečius pasi-
tiko ir puikiais jų mokslo rezulta-
tais džiaugėsi socialdemokratas, 
Seimo Pirmininkės pavaduotojas 
Česlovas Juršėnas. Jis teigė, kad 
viena iš svarbiausių parlamenta-
rų funkcijų – pastebėti tai, kas jų 
apygardose įvyksta gero, būtent tai 
pastebi Seimo narys J.Jagminas. 
Č.Juršėnas abiturientus ragino tęs-
ti mokslus ir, laikui atėjus, ruoštis 
pakeisti vyresniąją politikų kartą.

Parlamentaras apdovanojo  
geriausius  Žemaitijos abiturientus

Lietuvos socialdemokratų par-
tijos frakcijos nariai nedavė pažado 
konservatoriams pritarti Vyriausy-
bės siūlymui ilginti pensinį amžių. 

„Žiniasklaidoje pasirodė klaidi-
nanti informacija, neva konservato-
riai su socialdemokratais jau sutarė. 
Noriu pabrėžti, kad jokio pažado 
mes nedavėme. Pensinio amžiaus 

ilginimo klausimas yra itin reikš-
mingas, todėl jam turi būti skiriamas 
ypatingas dėmesys, o ne kelios mi-
nutės pavasario sesijos pabaigoje“, 
– sako LSDP frakcijos seniūnas.

Anot Algirdo Butkevičiaus, tokiu 
sudėtingu šaliai laikotarpiu pensinio 
amžiaus ilginimas būtų dar vienas 
smūgis darbo rinkos dalyviams – 

tiek jaunimui, tiek pensijos laukian-
tiems vyresnio amžiaus žmonėms.

„Klausimas nukeltas. Rudenį 
svarstant šį įstatymą, mes pateik-
sime savo pasiūlymus, tik tuomet 
bus galima diskutuoti“, – teigia 
A.Butkevičius.

LSDP informacijos centras

Socialdemokratai nedavė pažado  palaikyti 
Vyriausybės siūlymus ilginti pensinį amžių

Vilniaus socialdemokratų 
iniciatyvinė grupė, vadovau-
jama Jolantos Morkūnienės, 
turi prasmingą tikslą - 2010 
metais aplankyti kuo daugiau 
strategiškai svarbių energijos 
gamybos jėgainių Lietuvoje. 
Ignalinos AE ir Vilniaus ŠE 
- jau aplankytos. Išaušo gaivi 
liepos 30 diena, tarsi specialiai 
užsakyta planuotai išvykai.

Atrodytų, kas gali būti 
įdomaus toje elektrinėje? Gi-
gantiški įvairaus kuro katilai, 
generatoriai, aušinimo, van-
dens ir oro valymo sistemos, į 
aplinką paskleidžiamos taršos 
kiekiai, šylantys paviršinio 
vandens telkiniai, infrastruk-
tūra, energijos nuostoliai, 
pagaminamos energijos kiekiai, 
jėgainės saugus eksploatavimas... 
Daugybė techninių sąvokų ir sun-
kiai įsivaizduojami skaičiai, kie-
kiai... Visgi, Lietuva tokia šalis, 
kurioje net pusę metų reikia šildyti 
būstus, nuolat šimtams tūkstančių 
abonentų tiekti karštą vandenį, tad 
elektros poreikis didžiulis. Užda-
rius Ignalinos AE,  būtent Elektrė-
nų jėgainė turi užtikrinti nuolatinį 
pakankamą elektros tiekimą Lietu-

vos gyventojams ir šilumą Vieviui 
bei Elektrėnams.

Gamybinių korpusų vidus stebi-
no ir džiugino  idealia švara, sko-
ninga apdaila, o jėgainės teritorija 
buvo jaukiai sutvarkyta, gausiai ir 
išmoningai apželdinta, pilna gėlių, 
su prižiūrimais baseinais.

Netrukus įspūdžiai apie išvyką 
į Elektrėnų jėgainę buvo aptarti 
neformalioje aplinkoje prie ežero 
įkurtoje kaimo turizmo sodybo-

je Trakų rajone. Vyko diskusijos, 
kilo įvairių minčių ir neatsakytų 
klausimų. Puikiai suorganizuota 
naudinga išvyka, nereali nuotaika 
- smalsiems, pilniems entuziazmo 
ir draugiškiems Vilniaus skyriaus 
bičiuliams.

Kurią jėgainę aplankysime kitą 
kartą? Apie tai jau tariamasi.

Daiva Jonikienė

Vilniaus socialdemokratai – 
Elektrėnų jėgainėje

Juozas Olekas: leiskime gydytojams gydyti!

kamas. To pasekmė – išaugusios 
eilės prie gydytojų kabinetų. 

Anot Liutauro Labanausko, jau 
daugelį metų Europa tolsta nuo 
tokios tvarkos. Tolo ir Lietuva. 
„Tuo tarpu dabar susidaro įspūdis, 
jog bandoma sugalvoti sunkumų 
tik tam, jog vėliau jie didvyriškai 
būtų įveikti, tačiau tai neatneša 
naudos niekam,“ – įsitikinęs gy-
dytojas. Jis teigė dar prieš metus 
informavęs ir Sveikatos apsau-
gos ministeriją, ir Seimo Sveika-
tos apsaugos komitetą, jog teisės 
aktai, šitokios formos ruošiami, 
švelniai tariant, yra neteisingi. 
Tačiau gydytojų nuomonė nebuvo 
išgirsta. Apibendrinant šią naują-
ją tvarką, kurios pasaulyje niekur 
nėra, Liutauras Labanauskas ją 
prilygino bukumui, o ne medici-
niniam gydymui. 

Kam naudinga nauja tvarka? 

Juozo Oleko nuomone, nauja 
tvarka gydymą perkelia ant kelių 
stipresnių vaistinių tinklų, o vi-

sam gydymo procesui vadovauja 
tų vaistinių komercijos direkto-
riai. Būtent pastarieji turi svertus 
spausti tiek pačius vaistų gamin-
tojus, kurie suinteresuoti, kad jų 
vaistai būtų pardavimo vietose, 
tiek įmonės darbuotojus, nuro-
dant, kiek ir kokių vaistų par-
duoti. 

„Kas gali paneigti, kad pa-
grindinis gydymo faktorius yra 
ne vaistinių tinklų pelnas?“ 
– nuogąstavo buvęs sveikatos 
apsaugos ministras. „Kiek man 
žinoma, didėja centralizuotų 
vaistų pirkimas ir auga didme-
nininkų įtaka, kurie gali pasaky-
ti, jog jūsų vaistai bus perkami 
centralizuotai, jei juos platinsite 
per mūsų bendrovę“, – nuomone 
dalinosi Seimo narys. Parlamen-
tarui kelia įtarimą, jog gydytojo 
atskyrimas nuo gydymo yra kaž-
kam naudingas. 

Vedami šių abejonių, parla-
mentarai Juozas Olekas ir Jonas 
Juozapaitis kreipėsi į Specialiųjų 
tyrimų tarnybą (STT), jog būtų 
ištirti anksčiau išsakyti, susirū-
pinimą keliantys faktai. 

Gydytojai (ne)gali (ne)gydyti 

Ne ką mažiau Juozą Oleką ne-
ramino ir komplikuota gydytojų 
padėtis. Tautos atstovo nuomo-
ne, gydytojai paverčiami galimais 
nusikaltėliais. Taip yra dėl to, jog 
sveikatos apsaugos ministro įsaky-
me aiškiai parašyta, jog jokia for-
ma negalima pasakyti, kokį vaistą 
pacientui vartoti. „Neteisingai už 
ministerijos klaidas „atpirkimo 
ožiais“ padaryti mūsų gydytojai, 
kurie negali suteikti pagalbos ir 
žinių, kurias turi,“ – pasipiktinimą 
reiškė parlamentaras.

Įvardiję naujos sistemos ydas, 
parlamentaras ir gydytojų sąjungos 
prezidentas siūlė grįžti prie buvusio 
vaistų išrašymo modelio. „Prie se-
nos tvarkos tikrai nebuvo taip, jog 
gydytojai proteguodavo tam tikros 
įmonės ar grupės vaistus. Tai paro-
dė ir STT prieš keletą metų atlik-
tas tyrimas,“ – konstatavo Juozas 
Olekas. Būtina grąžinti gydytojui 
teisę patarti pacientui, kokį vaistą 
naudoti. 

Aurelija Jokubauskienė
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Seimo Pirmininko pavaduotojas Č. Juršėnas ir Seimo narys J. Jagminas su geriausiais 
Žemaitijos abiturientais.
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Respublikos Prezidentei pa-
stebėjus, kad valstybės valdomas 
turtas duoda per mažai pelno bei 
pajamų valstybei (valstybės val-
domo turto vertė 18 mlrd. litų, 
tačiau į biudžetą praėjusiais me-
tais įplaukė tik 30 mln. litų),  Vy-
riausybė su Andriumi Kubiliumi 
priešaky sugalvojo, kad geriausia 
išeitis – tokį turtą parduoti. Ir ne-
skaudės galvos dėl jo valdymo. 
Lietuvos socialdemokratų partijos 

frakcijos seniūnas Algirdas But-
kevičius įsitikinęs, kad, privatiza-
vus valstybės įmones, o dauguma 
jų yra natūralios monopolijos ir 
tenkina viešąjį interesą, valstybė 
gal ir gaus trumpalaikes įplaukas, 
tačiau gyventojams paslaugos ne-
išvengiamai pabrangs.

„Įmonės veiklos rezultatai pri-
klauso nuo vadovavimo, nuo dar-
buotojų kvalifikacijos ir pastangų, 
o ne nuo nuosavybės formos. Esa-

me prieš valstybės turto „prichva-
tizaciją“. Pažvelkime į Vokietiją 
ar Švediją, kuriose yra daug vals-
tybės turto bei įmonių, tačiau jos 
yra tinkamai valdomos, valstybėje 
priimami pasverti sprendimai, są-
lygojantys jų veiklą, todėl dėl to 
naudos gauna ir valstybė, ir gy-
ventojai“, – įsitikinęs A. Butkevi-
čius.

Anot parlamentaro, negali būti 
kalbos apie energetikos, miškų ar 

transporto sektorių įmonių privati-
zaciją, nes nuo to nukentės visuo-
menė, iš privatizuotų įmonių būtų 
atleidžiami darbuotojai, tad didėtų 
nedarbas, daugėtų emigrantų. Mi-
nistras Pirmininkas aiškina, kad 
parduoti vertėtų tik tas įmones, ar 
net jų dalis, kurios yra ar gali būti 
pelningos. Tai reiškia, kad pelnas 
– privačiam savininkui, o valsty-
bei lieka nuostolingos ar silpnes-
nės įmonės.

„Argi tai valstybinis požiūris 
– parduoti auksinius kiaušinius 
dedančią vištą, o po to brangiai 
pirkti jos padėtus kiaušinius? To-
kie sprendimai negali būti priima-
mi skubotai, neatlikus tyrimo“, – 
sako LSDP frakcijos seniūnas.

Seimo LSDP frakcijos 
informacija

Liepos 24-25 d. į Vilnių susirin-
ko būrys Lietuvos socialdemokratų 
partijos atstovų bei svečiai iš Vokie-
tijos. Vokietijos socialdemokratai 
pasidalijo savo patirtimi, kaip ruoš-
tis vietos savivaldos rinkimams.

Lietuvos bei Vokietijos kairieji 
puikiai bendradarbiauja. Juos jun-
gia ir Friedrich‘o Ebert‘o fondas 
Lietuvoje, kurio biuro vadovės 
Jolantos Steikūnaitės-Freire bei 
LSDP pirmininko, tarptautinio se-
kretoriaus Justo Pankausko dėka ir 
buvo suorganizuoti mokymai.

Tai – ne pirmas renginys Lietu-
voje. Pasak J. Pankausko, šiemet 

balandžio mėnesį vyko didelė tarp-
tautinė konferencija, kurią inicijavo 
Friedrich‘o Ebert‘o fondas. Tąkart 
konferencijoje dalyvavo Vokietijos 
socialdemokratų politikai, svečiai 
iš Latvijos bei Estijos, ir žinoma, 
Lietuvos socialdemokratų atstovai. 
Sužinoję apie būsimus savivaldos 
rinkimus vokiečiai pasiūlė savo 
ekspertų pagalbą – atvykti į Lietuvą 
ir su partijos bičiuliais pasidalinti 
savo patirtimi.

„Esu įsitikinęs, kad toks bend-
radarbiavimas mums naudingas. 
Vokietijos ekspertų darbo rezultatai 
puikūs, tad kodėl nepasimokius iš 

jų? Vienas iš čia atvykusių lektorių 
– Achim Moeller per savo dvide-
šimties metų karjerą yra ruošęs 650 
kandidatų. Iš jų du trečdaliai rinki-
mus laimėjo“, – pasakoja renginio 
organizatorius J. Pankauskas.

Jo nuomone, mokymo turinys 
tiek teoriniu, tiek praktiniu atžvil-
giu yra naudingas lietuviams.

„Tarp lietuvių ir vokiečių moky-
mų yra skirtumų. Vokiečiai orien-
tuojasi į besikeičiančią rinkimų si-
tuaciją.Yra tokia tema – „Rinkimų 
kampanijų pasikeitimai“. Mokoma 
teisingos reakcijos į pasikeitimus, 
nes, kaip žinome, Vokietijoje  di-

delė dalis nepartinių žmonių daly-
vauja rinkimuose – eina kaip ne-
priklausomi kandidatai. Taip bus ir 
Lietuvoje, taigi viena iš mokymo 
dalių – kaip partijoms palaikyti tą 
atsvarą“, – sako J.Pankauskas.

Pasak LSDP pirmininko pava-
duotojo, vokiečių mokymuose tarsi 
tilpo trys rinkimams skirtos knygos. 
Studentai buvo dalijami į dvi gru-
pes. Norintieji galėjo klausytis pa-
skaitų apie charizmos ugdymą, apie 
tai, kaip elgtis pagrindinei politinei 
figūrai. Kita grupė galėjo mokytis, 
kaip vykdyti rinkimų kampaniją 
moderniuoju keliu – internetu. 

Renginyje paskaitas skaitė ir 
socialdemokratas Šlėzvigo-Holš-
teino žemės skyriaus pirmininkas 
Christian‘as Kroning‘as bei social-
demokratas, atsakingas už rinkimų 
kampanijų organizavimą, komu-
nikaciją bei interneto žiniasklaidą 
– Sebastian‘as Reichel‘as. Į šiuos 
mokymus buvo pakviesti dalyvauti 
daugumos Lietuvos LSDP skyrių 
atstovai. Partiečiai, išklausę pas-
kaitas, ketina savo patirtį perduoti 
partijos bičiuliams. 

LSDP informacijos centras

Vokiečių socialdemokratai dalijosi patirtimi

Kam pardavinėti auksinius kiaušinius dedančias vištas?

Laikraščio „Ūkininko patarė-
jas“ skaitytojai išrinko žemės ūkio 
verslo, visuomenės ir politikos 

1990-2010-ųjų lyderius. Rūpin-
tojėlių statulėlėmis liepos 7-ąją 
Vyriausybėje apdovanoti žinomi 

šalies ūkininkai ir Lietuvos Respu-
blikos Žemės ūkio rūmų signatarai. 
Tarp laureatų – Lietuvos socialde-

mokratų partijos frakcijos narys, 
Agrarinių mokslų daktaras Jonas 
Jagminas ir buvęs Lietuvos žemės 
ūkio ministras Vytautas Einoris. 

„Žemės ūkiui atidaviau visą 
savo gyvenimą. Dirbu nuo 1969-
ųjų. Pradėjau nuo agronomo, 
dirbau mechaniku, teko dirbti ir 
kolūkio pirmininku. Vėliau užsiė-
miau žemės ūkio verslu. Tai, kad 
esu vienas iš visuomenės išrinktų 
dvidešimties žemės ūkio srityje 
apdovanotų lyderių, man be galo 
svarbus įvertinimas. Dėkoju „Ūki-
ninko patarėjo“ redakcijai ir vi-
siems žemdirbiams, ūkininkams ir 
laikraščio skaitytojams, kurie bal-
savo už mane“, – po apdovanojimo 
džiaugėsi Seimo narys J.Jagminas.

Pasak parlamentaro, „duona ir 
grožis – iš vienų rankų“ , tad ūki-
ninkai privalo ne tik mokėti auginti 
duoną, bet ir gražinti savo sody-
bas. 

„Linkiu, kad Lietuvos kaimas 
gražėtų, kad tvartuose netrūktų gy-
vulių, o laukai nedirvonuotų. Kad 

ūkininkai Lietuvoje iš žemės ūkio 
verslo galėtų dirbti ir užsidirbti“, 
– sakė Agrarinių mokslų daktaras 
J.Jagminas.

Tarp įtakingiausių Lietuvos že-
mės ūkio lyderių pateko ir kitas so-
cialdemokratas, 1994-1996-aisiais 
Lietuvos Žemės ūkio ministro pa- 
reigas ėjęs agronomas Vytautas Ei-
noris. Buvęs ministras ne tik svei-
kino pagerbtus ūkininkus, bet ir 
negailėjo karčių tiesos žodžių apie 
dabartinę žemės ūkio situaciją. Iš-
vardintos žemės ūkio problemos 
ir jų priežastys. Pasak V.Einorio, 
valdžioje buvę politikai tapo stebė-
tojais iš už kampo, tačiau nesiėmė 
priemonių gerinti ūkininkų padėtį.

„Mes privalome sunerimti ir 
pasiūlyti, ką gi daryti, su kokiu 
„domkratu“ šitą Respublikos dalį 
pakelti. [...] Lietuvis moka dirbti, 
bet mums irgi nevalia tik stebėti“, 
– apdovanojimų metu teigė V. Ei-
noris.

Evelina Butkutė

Socialdemokratai – tarp 
dvidešimties Lietuvos žemės ūkio lyderių

Patirtimi dalinasi LSDP centrinio rinkimų štabo vadovas Juozas Olekas. Pasisako LSDP pirmininko pavaduotojas 
Justas Pankauskas.

Socialdemokratai klausosi vertingų kolegų iš Vokietijos patarimų. 

AKTUALU

Seimo narys J. Jagminas ir buvęs Lietuvos žemės ūkio ministras V. Einoris tarp žemės ūkio, verslo, visuomenės ir politikos lyderių. 
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Artūras Orlauskas,
LSDP Kauno raj. Savivaldybės 
tarybos narys

Žemės ūkio ministras Kazi-
mieras Starkevičius pareiškė, kad 
už nedirbamą žemę baus dides-
niu mokesčiu. Tokie pareiškimai 
sutapo su apskričių panaikinimu 
Lietuvoje. Priminsiu, kad panai-
kinus apskritis, teko iš biudžeto 
sumokėti apie 18 milijonų litų iš-
eitinių kompensacijų buvusiems 
darbuotojams ir tuo išlaidos ne-
sibaigė. Ekspertai paskaičiavo, 
kad apskritys Lietuvai kainavo 86 
milijonus litų per metus, o dabar 
naujos institucijos, kurios buvo 
sukurtos vietoj apskričių, kainuos 

bene dvigubai daugiau kasmet... 
Tai, pasak A.Kubiliaus, reiškia 
taupymą.

Taigi, panaikinus apskritis, 
visos žemės tvarkymas perėjo į 
Nacionalinę žemės tarnybą, kuri 
yra tiesiogiai pavaldi Žemės ūkio 
ministrui. Kas gi čia gaunasi? Tik 
gavęs galimybę tvarkyti žemes, 
ministras bando įvesti naujus 
mokesčius už nedirbamas žemes, 
neva tai dėl to, kad jam širdį skau-
da. Norėčiau priminti, kad Žemės 
ūkio ministras K.Starkevičius 
(šlovingosios Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos narys) ir net jo vice-
minstras yra ūkininkai, turintys 
begalę hektarų nuosavos ir nuo-

mojamos žemės. Jų tikslas – tu-
rėti tos žemės dar daugiau.Tačiau 
savininkai, kurie neturi galimy-
bių tą žemę dirbti dėl sveikatos, 
dėl senatvės ar kitų priežaščių, 
nenori tos žemės pigiai atiduoti 
arba pigiai išnuomoti. Taigi, kas 
įvyks, priėmus ministro siūlymą 
apmokestinti dešimt ir daugiau 
kartų didesniais mokesčiais tuos 
„diedukus ir bobules“, kurie su-
sigrąžino sovietų atimtas žemes? 
Savininkai neišgalės susimokėti 
drakoniškų mokesčių ir bus pri-
versti už grašius perleisti žemę 
„geriesiems dėdėms – ūkinin-
kams“, tarp jų ir tam pačiam mi-
nistrui su jo kompanija. Lietuvos 
Konstitucija nurodo, kad nuosa-
vybė yra neliečiama. Bet, matyt, 
yra išimčių, jeigu prireiktų mi-
nistrui ar jo draugeliams.

Iš tiesų, apleistos žemės Lie-
tuvos nepuošia, bet reiktų pa-
nagrinėti priežastis, dėl ko ta 
žemė apleista. Visų pirma, dar 
nebaigta žemės reforma, kadangi 
A.Kubiliaus Vyriausybė suma-
žino finansavimą. Taigi, žmonės 
dar iki galo nėra susitvarkę do-
kumentų, o juos jau gali apkrauti 
mokesčiais. Antra, didelė dalis 
žemių nėra išnuomota ūkinin-
kams, nes jie visi susitarę siūlo 
labai mažą nuomos mokestį (apie 
200 Lt/ha). Tuo tarpu patys už 
tas išsinuomotas žemes gauna ES 
išmokas po 300-400 Llt/ha ir dar 
apie 120-150 litrų vienam hekta-

rui žemės beakcizinio dyzelinio 
kuro, kuris kainuoja beveik litu 
pigiau nei visiems kitiems.

Taigi, ūkininkai nori iš sveti-
mos žemės imti derlių pigiau nei 
nemokamai. Trečia – didelė dalis 
žemių, ypač aplink didžiuosius 
miestus, yra ne žemės ūkio pa-
skirties arba jau yra daromi deta-
lieji planai tai paskirčiai pakeisti. 
Atslinkus krizei, statybos sustojo 
ir ta žemė liko neužstatyta, ta-
čiau tai – tik laiko klausimas, ir 
atsigavus ekonomikai statybos 
pajudės. Kodėl tokią žemę, kuri 
dėl biurokratinių kliūčių tapo 
neužstatyta, ministras nori apmo-
kestinti, lieka neaišku. Juk savi-
ninkas nekaltas, kad planavimo 
procedūros tęsiasi metų metus. 
Kodėl savininkas turi būti bau-
džiamas, jei valstybė nesusitvar-
ko su biurokratais ir kyšininkais? 
Ketvirta – savivaldybės prašė, 
kad visos jų teritorijoje esančios 
žemės būtų perduotos savivaldy-
bių žinion, bet atsitiko taip, kaip 
norėjo jau minėtas ūkininkas-mi-
nistras K.Starkevičius – žemės 
atiteko jam. Nors savivaldybės, 
savo teritorijoje pažįstančios vos 
ne kiekvieną savininką, galėtų pa-
čios nuspręsti, ką ir kaip nubausti 
ar nenubausti dėl apleistos žemės, 
ar kokį kitą sprendimą priimti. 
Taigi, akivaizdu, kad savivaldos 
teisės buvo apribotos. Ir penkta. 
Kodėl ministras nepasiūlė nusta-
tyti konkrečių žemės nuomos iš 

savininkų tarifų, įvertinus derlin-
gumą? Sakykim, būtų nustatyta, 
kad ūkininkas ar bendrovė mokės 
ne mažesnį kaip 250 ar 300, o gal 
ir 500 Lt/ha nuomos mokestį. Gal 
ministras užmiršo? Gal nepagal-
vojo? Taip nutinka, kai kalba eina 
apie nuosavą piniginę...

Panašu, kad ir vėl asmeninis 
ministro ir jo bendrininkų finan-
sinis interesas nugali viešąjį, 
daugumos interesą ir gali atsitikti 
taip, kad močiutė, atgavusi sovie-
tų atimtą žemę, negalės jos pado-
vanoti savo anūkėliui, dirbančiam 
Didžiojoje Kunigaikštystėje, nes 
tuščios žemės išlaikymas kainuos 
brangiau negu biurų pastatas Lon-
done, ir ji bus priversta ją pusvel-
čiui perleisti ministrui, nes šis la-
bai mėgsta pjauti žolę... 

Be abejonės, su apleistomis 
ir nedirbamomis žemėmis reikia 
kažką daryti. Tačiau tokie aki-
vaizdžiai neskaidrūs ir skuboti 
sprendimai, kurie vienareikšmiš-
kai yra naudingi mažai saujelei 
stambiųjų ūkininkų ir leidžia šan-
tažuoti tūkstančius žemės savi-
ninkų, tikrai abejotini. 

P.S. Jeigu ministras „stumia“ 
įstatymą, kuris galėtų pagerinti jo 
ir jo šeimos materialinę gerovę, ar 
tai nebūtų viešųjų ir privačių inte-
resų konfliktas? Remiantis įstaty-
mu, būtų. Tačiau, jeigu konserva-
toriams nusispjauti į Konstituciją, 
tai argi jiems galios kažkoks smul-
kus įstatymas?

APiE  APLEiStAS  ŽEmES 

Jolanta Bielskienė,
Politologė

Žaidimų ir duonos niekas nepa-
tiekia ant lėkštelės. Viską, kas ma-
lonu, gera ir naudinga bei tenkina 
moraliai, tenka užsidirbti arba iš-
sikovoti. Tiesa sena kaip pasaulis.
Tačiau skirtingi žmonės siekia to 
skirtingai. 

Jei tikėti dešiniaisiais, geras 
skonis ir išsilavinimas bei kiti gy-
venimo teikiami malonumai yra 
privilegija, kuri turėtų būti išsau-
gota siauram ratui. Savojo uždaro 
rato („berniukų klubo“) saugumas 
garantuoja to paties ciklo pasikar-
tojimą. Gimęs su sidabriniu šaukš-
tu burnoje bus užaugintas ir išla-
vintas taip, kad galėtų savo puikia 
retorika užčiaupti „menkaverčius“ 
ir priversti juos gyventi baimėje, 
nepasitikėjime ir taip niekada ne-
pretenduoti į šias privilegijas.

Vienas iš būdų užkirsti maišto 
pavojų – gąsdinti minią kairiųjų – 
raudonųjų baubu. Dešiniųjų pro-
pagandistai vis bando mus įtikinti, 
kad blogiau už marą ir badą yra tik 
kairieji: jie nori įvesti lygiavą, kad 
visi gyventų skurde; skelbdami 
kosmopolitizmą, jie atiduos mūsų 
valstybę priešams; jie sugriaus pa-
matines doros ir šeimos vertybes, 
o per savo silpnavališką pacifizmą 
jie padarys mus beginklius (tokių 
mūsų net ir NATO nebenorės).

Maištai ir perversmai yra kairių-
jų įrankis, todėl veltis į juos būtų 
prasto skonio reikalas. Gal todėl 
mūsų dešiniųjų dominuojama (arba 
naujų nesustyguotų mokesčių nua-
linta ir priversta tapti bulvarine) 
Lietuvos žiniasklaida ir sutelkė 
minios dėmesį į Kedžio istoriją, o 
Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje 
ir kitur Europoje vykstančius strei-
kus nušviečia kaip nešvarų reika-
liuką.

Tačiau rašau turėdama gerą nau-
jieną – kairę, bet linksmą. Tiesa, 
kad kairieji naudoja maištus kaip 
pasipriešinimo neteisybei įrankį. 
Tačiau, be to, kairieji nori mėgautis 
kritišku, realybę atspindinčiu aukš-
čiausio lygio menu, valgyti skaniai 
ir sveikai, laisvalaikiu keliauti ir 
linksmintis ir, svarbiausia, gyventi 
valstybėje, kur prabanga yra vieno-
dai prieinama visiems. Valstybėje, 
kurioje mokesčiai yra renkami ne 
tam tikros grupės palaikymo kau-
pimui, bet socialinei amortizaci-

jai užtikrinti. Kur kiekvienas gali 
svajoti ir pasiekti. Valstybėje, kuri 
nesiekia užčiaupti ir pažeminti, bet 
kur kiekvienas gali būti kritiškas ir 
tiesus.

Įtampos tarp šių dviejų pusių 
buvo visada, bet finansinės krizės 
metu antklodę į save įnirtingai ėmė 
tempti dešinieji. Pabūgę, kad dėl 
krizės gali prarasti dalį savo kom-
forto, jie nutarė užsitikrinti status 
quo apiplėšdami Lietuvos visuo-
menę.

Kaipgi kitaip, jei ne apiplėšimu, 
galima pavadinti vykdomas Svei-
katos ir Švietimo reformas, sociali-
nių garantijų ir pensijų mažinimus, 
bedarbystės bei darbdavių saviva-
lės skatinimą?

Kuris žmogus yra laisvesnis 
ir galintis įvairiais būdais reikšti 
savo kūrybingumą: tas, kuris dirba 
neribotas darbo valandas, negauna 
už tai viršvalandžių ir net nedrįsta 
darbdaviui užsiminti apie apmoka-
mas atostogas, ar tas, kurio teisę 
į darbą ir atlygį, teisę į poilsį bei 
lygias galimybes garantuoja įstaty-
mas ir tą teisę gina valstybė?

Kokios šeimos yra labiau pilna-
vertės ir laimingos: tos, kurios yra 
kamuojamos nuolatinės baimės ir 
netikrumo dėl kaupiamos priva-
čios pensijos, kur dalis suaugusiųjų 
šeimos narių yra emigravę juodam 
darbui, o vaikus palikę vaikų glo-
bos namuose neribotam laikui; ar 
šeimos, sukurtos laisvai apsispren-
džiant, kai žmonės nėra gąsdinami 

priespaudinės moralės fobijų, kai 
jų sveikatos ar finansines bėdas 
išlygina socialinės paramos siste-
ma?

Stabili, progresyvi ir visiems 
prieinama sveikatos apsauga bei 
švietimas yra kiekvienos visuome-
nės stabilumo ir aukšto „laimingu-
mo“ koeficiento garantas. Vienas 
pažįstamas kanadietis juokavo, 
kad šiaip kanadiečiai taikūs žmo-
nės, bet pakaktų vieno neatsargaus 
kokio politiko žodžio apie pasikė-
sinimą į visiems prieinamą sveika-
tos apsaugą ir švietimą, kad minios 
paplūstų į gatves. Niekas neabejo-
ja, kad Lietuvai reikėjo gerinti pa-
slaugų šiose dviejose srityse koky-
bę. Tačiau viską pardavus, nereikės 
sukti galvos ir dėl kokybės.

Mūsų poliklinikos ir ligoninės 
jau buvo beišsikapstančios: kvali-
fikuoti medikai, supirkta nauja me-
dicininė įranga. Trūko tik bendros 
susitarimo dėl tolesnio vystymo 
politikos, patalpų remontavimo, 
bendro administravimo sustygavi-
mo, abipusio žmonių geranorišku-
mo ir būtų viskas pajudėję. Dabar 
viską (kartu su naujausia įranga, 
nupirktą už mūsų visų pinigus) 
mėginama išsidalinti draugų rate-
lyje, kad vėliau būtų galima plėšti 
nuo „pilkųjų tamsiųjų“ masių, ku-
rių egzistavimą užtikrins nepriei-
namas aukštasis mokslas.

Naikinti mūsų valstybę ir demo-
kratiją iki šiol dešiniesiems trukdė 
dar egzistavusi kritiška žiniasklai-

da, pilietiškai angažuoti akademi-
kai ir menininkai, studentai, pro-
fesinės sąjungos ir progresyvesni 
verslininkai. Tačiau žiniasklaida 
ir knygų leidyba buvo užčiaupta 
naujais „nesuvirškinamais“ mo-
kesčiais, aktyvesni savo pažiūrų 
nebijantys reikšti vieši intelektua-
lai buvo atleisti iš darbų dėl „pras-
tos studijų kokybės“ arba suprato, 
kad atvirumas nėra finansuojamas, 
menininkai surūšiuoti į vertingus 
- tikruosius ir gatvinius margina-
lus (kuriems net nesvajot apie jokį 
mecenavimą). Studentai auklėjami 
dešiniųjų idėjų šviesoje tapo pasy-
vūs sistemos mylėtojai (vos kele-
tas studentų susirinko į mitingus 
pasipriešinti švietimo reformai, 
nukreiptai tiesiogiai prieš juos). 
Darbininkai ir verslininkai yra su-
priešinti krizės retorikos, o jų susi-
priešinimą tik dar labiau gilina sie-
kiai liberalizuoti Darbo kodeksą.

Argi tai nėra tiesioginis Lietu-
vos kelias į vergovę?

Kartais man atrodo, kad dabar-
tinė Vyriausybė dėl tam tikrų su-
metimų netgi laukia, kol žmonės 
pabus ir pradės priešintis. A. Kubi-
liaus pasakymas, kad „valstybė ne-
turi tapti „socialiniu projektu“ yra 
sniego gniūžtė į kiekvieno mūsų 
veidą.

Kaip atsakysime: kaip vergai 
- tyliai, be nuomonės ir savos va-
lios, ar ryžtingai ir su ironija - kaip 
kairieji?

Šaltinis: www.delfi.lt

mėgstu gerą kiną, gurmanišką maistą ir noriu revoliucijos

POZICIJA
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Smarki audra, užklupusi Radviliškį liepos 23-osios dienos pavakarę, 
nesutrukdė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Algirdui But-
kevičiui atvykti į susitikimą su bendrapartiečiais. Šilto, dalykiško susiti-
kimo metu aptarti pasiruošimo vietos savivaldos rinkimams klausimai. 
Aktyviai dalyvavę diskusijoje Kazimieras Augulis, Kęstutis Rimkus, 
Vilius Baublys, Vilma Budvytienė, Vytautas Simelis, Sigitas Jagminas, 
Vida Janulaitienė ir kiti partijos bičiuliai palietė opiausias Radviliškio 
žmonėms iškylančias problemas.

 
Kristina Sederevičienė, 

LSDP Radviliškio skyriaus atstovė spaudai

Liepos 21 dieną, 
Kuršėnuose svečia-
vosi „Sveikatos skry-
nia“. Kuršėnų miesto 
seniūnijos salėje vi-
siems norintiems pa-
siklausyti pranešėjos, 
žinomos žolininkės 
farmakologės Jadvy-
gos Balvočiūtės, se-
niūnijos darbuotojai 
turėjo atnešti papildo-
mų kėdžių.

J. Balvočiūtė ne 
tik parodė kai kuriuos 
augalus, paaiškino, ką  
jie gydo, ką stiprina, 
bet ir atsakė į klausi-
mus. Susirinkusieji 
konspektavo ponios 
Jadvygos siūlomus receptus ir pasa-
kojimus apie žoles.

Renginyje dalyvavo ir Seimo 
narys Juozas Olekas bei Šiaulių 
apskrities koordinatorius Ričardas 
Keliuotis. LSDP partijos pirmininko 
pavaduotojui J. Olekui buvo paro-
dyta juozažolė ir paaiškinta, kokias 
ligas gydo.

Projekto „Sveikatos skrynia“ or-
ganizatoriai liepos 14 d. lankėsi Kre-
tingoje, 28 d. – Telšiuose. Kretingo-
je renginyje apie sveikatą su vietos 
gyventojais diskutavo ir LSDP pir-
mininkas Algirdas Butkevičius.

Jonas Kiriliauskas  
LSDP Šiaulių rajono skyriaus 

pirmininkės pavaduotojas

„Sveikatos skrynia“  negailėjo 
patarimų  Kuršėnų gyventojams 

Šiltą liepos 15-osios pavaka-
rę birštoniečiai ir miesto svečiai 
rinkosi į Birštono vasaros estra-
dą, kur su nekantrumu jų laukė 
festivalio „Sidabrinės gervės 
naktys“organizatoriai. Susirinku-
sius žiūrovus ir atvykusius svečius 
pasveikino mero pavaduotojas 
Juozas Aleksandravičius. Gausiai 
publikai prisistatė VĮ Lietuvių 
kino akademijos direktorė Lina 
Buzelytė, aktorės Gabija Ryšku-

vienė ir Dalia Morozovaitė, savo 
dainomis džiugino Aleksandras 
Makejevas.

Kad vasarinė kaitra pernelyg 
neišsekintų, Savivaldybės ir vy-
riausiosios jaunimo reikalų spe-
cialistės Žanetos Židonienės ini-
ciatyva žiūrovai buvo vaišinami 
namine gira.

Ėmus temti, pradėtas rodyti 
pirmasis filmas – „Nuo pasaulio 
stogo“ (rež. V. V. Landsbergis), 

pasakojantis apie sudėtingą oku-
puoto Tibeto situaciją ir emigra-
cijoje gyvenančius pabėgėlius bei 
jų lyderį – Jo Šventenybę Dalai 
Lamą.

Antrasis filmas „Jau puiku, tik 
dar šiek tiek...“ (rež. L. Lužytė) 
pristatė 1992-uosius metus. Lietu-
va tik ką atgavusi Nepriklausomy-
bę. Vieną dieną gamyklos darbuo-
toja Danguolė laimi keistą prizą: 
kartu su savo šeima Danguolė bus 

nufotografuota Amerikos žurna-
lo viršeliui. Ji nusprendžia, kad 
visa, kuo Lietuvoje buvo gyventa 
iki šiol, yra pasenę, tarybiška ir 
nereprezentatyvu, o Naujoji Lie-
tuva turi būti naujoviška. Filmo 
peržiūros metu nestigo džiugios 
nuotaikos, nes filmas kupinas ko-
miškų situacijų ir dialogų.

Ir galiausiai susirinkusieji ga-
lėjo išvysti skandalingąjį „Zero 
II“ (rež. E. Vėlyvis), kuris ir glu-

mino savo leksika, ir kėlė juoką 
absurdiškomis mūsų gyvenimo 
situacijomis. Filmas buvo iki 
pirmos valandos nakties kantriai 
peržiūrėtas. Kiekvienas žiūrovas, 
nesvarbu kokio amžiaus, savaip 
įvertino šį režisieriaus E. Vėlyvio 
darbą. Pirmasis lauko kino festi-
valis Birštone buvo pasitiktas ir 
palydėtas gausiomis ovacijomis.

Aistė Radvilavičiūtė

Birštoną aplankė „Sidabrinės gervės naktys“

LSDP Radviliškio skyriaus bičiuliai su partijos pirmininku Algirdu Butkevičiumi.
Socialdemokratų lyderis Algirdas Butkevičius su Radviliškio skyriaus bičiuliais Vilma 
Budvytiene ir Viliumi Baubliu.

PEr Audrą - 
APiE OPiAuSiAS rAdViLišKiO PrOBLEmAS

Paskutinio liepos 
mėnesio penktadienio 
pavakarę Tauragės so-
cialdemokratai rinkosi 
vaizdingame Lakštinga-
lų slėnyje į nuotaikingą 
kasmetinę vasaros šven-
tę. Ypač džiugu, kad į ją 
rinkosi žymiai padidėjęs  
bičiulių būrys –  per me-
tus į skyrių įstojo 152 
nauji partijos bičiuliai. 
Pasveikinti Tauragės  
socialdemokratų atvyko 
Seimo nariai Bronius 
Pauža, Julius Sabataus-
kas, skyriaus koordina-
torius Gintautas Miko-
laitis, žemietis Zenonas 
Kaminskas, taip pat visų Tauragėje 
esančių politinių partijų atstovai. 
Šventėje dalyvavo ir kaimyninių Ši-
lalės ir Pagėgių skyrių delegacijos.

Nors šventės pradžioje lynojo 
nestiprus lietutis, tačiau tai nesuga-
dino  nuotaikos gausiai susirinku-
siems dalyviams. Po partijos  sky-
rius pirmininko  Prano Petrošiaus 
pasveikinimo didžiulis būrys soci-
aldemokratų kartu su atvykusiais 
svečiais susikibę už rankų sugiedojo 

socialdemokratų himną. Šventė-
je buvo visko: ir svečių nuoširdūs 
palinkėjimai, ir partijos bilietų 
naujiems nariams įteikimas, ir nuo-
taikingi partijos skyriaus grupių sa-
viveikliniai pasirodymai. Skambėjo 
nuotaikinga muzika, bičiuliai buvo 
kviečiami pasisukti šokio ratelyje, 
grupių pirmininkai ir svečiai buvo 
raginami pūsti dūdą (kas garsiau) ir 
net Žalgirio mūšio dalyviai aplankė 
susirinkusiuosius.

Pažiūrėję bičiulių pasirodymus, 
dalyviai susirinko prie šventinio 
stalo, užkandžiavo, vaišinosi alumi,  
bendravo, dalinosi įspūdžiais. To-
lėliau aikštelėje vyko įvairios spor-
tinės varžybos, šachmatų mėgėjai 
bandė jėgas su Seimo nariu Juliumi 
Sabatausku. 

Visame Lakštingalų slėnyje ai-
dėjo nuotaikinga muzika, linksmi 
susirinkusiųjų balsai.

Palmyra Gilienė

GrAŽi  šVEntė tAurAGėJE

LSDP SKyrIØ nAUJIenOS

LSDP Tauragės skyriaus socialdemokratai moka ir dirbti, ir linksmintis.

Kuršėniškes itin domino gydomosios žolelių savybės
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metai Europos Parlamente

Ką reiškia darbas Europos Parlamente?

Atimti automobilių raktelius iš chuliganų ir ilgapirščių?

Justas Vincas Paleckis,
Europos Parlamento narys

Atostogų metui norisi paieškoti len-
gvesnių, nelabai rimtų temų. Tokių Eu-
ropos Parlamente ir apskritai Europoje 
irgi gausu.

Viena iš patraukliausių darbo Euro-
pos Parlamente pusių –  galimybė bend-
rauti su kolegomis, plėsti draugų (savo, 
tuo pačiu ir Lietuvos) ratą. Briuselyje, 

Strasbūre su jais dažnai pasikeičiame 
nuomonėmis ir apie dalykus, kurie tie-
siogiai nesusiję su europarlamentaro 
darbu, bet yra nauji ar netikėti, skatina 
pamąstyti. Štai neseniai iš draugų vo-
kiečių išgirdau apie idėją, jų šalyje su-
kėlusią daug žmonių dėmesio ir atgar-
sių. Panašu, kad ji bus realizuota. O jei 
pasiteisins Vokietijoje, galbūt, pasieks ir 
Lietuvą.

Taigi, ES senbuvėje – Vokietijoje – 
subrendo planas papildyti baudžiamąjį 
kodeksą. Kaip bausti nusižengėlį, jei 
atrodo, kad laisvės atėmimas jam būtų 
per griežta bausmė, o piniginė bauda – 
per menka? Juk nemažai nusikaltimų 
ir teisės kalba vadinami “nesunkiais”: 
smulkių daiktų vagystės, lengvas kūno 
sužalojimas ir pan. Trumpalaikis laisvės 
atėmimas ar ne tokios jau didelės baudos 

neatbaido pramuštgalvių, ypač jaunų, 
nuo nusikaltimo. Tad gal ir verta suteikti  
teisėjui dar vieną pasirinkimą?

Ir štai Vokietijos parlamente imtasi 
svarstyti pasiūlymas, kurį vaizdingumo 
dėlei galima taip apibūdinti: ilgapirščiai 
ir peštukai tegu pamiršta automobilio 
vairavimo malonumus, tegu vaikšto 
pėsčiomis arba prašo, kad kas juos pa-
vėžėtų.

Iki šiol laikino vairavimo teisės atė-
mimo bausmė Europos Sąjungos šalyse 
buvo skiriama už sunkius eismo taisy-
klių pažeidimus. O štai, priėmus minėtą 
įstatymą, Vokietijoje vairuotojo pažy-
mėjimo laikinai netektų smulkūs vagi-
šiai ar tie, kurie, teisės kalba kalbant, 
“padarė kūno sužalojimą”. Žinoma, 
niekas iš teisėjų neatimtų galimybės 
skirti jiems ir “tradicines” –  pinigines 

ar laisvės atėmimo –  bausmes.
Ekspertai teigia, kad siūlomas lai-

kinas vairavimo teisės atėmimas (ne 
ilgiau kaip pusei metų) turėtų skaudžiai 
atsiliepti automobilį vairuojančiam 
nusižengėliui, nes žymiai apribojama 
toji taip svarbi judėjimo laisvė. Ypač 
jaunuoliams, kuriems automobilis ar 
motociklas yra savotiškas statuso jų 
draugijoje rodiklis, ši bausmė turėtų būti 
veiksminga ir auklėjanti.

Tačiau šis pasiūlymas turi nesunkiai 
pastebimą “Achilo kulnį”. Ką daryti 
su tais nusikaltėliais, kurie neturi vai-
ruotojo teisių? Atsiranda nelygybė tarp 
vairuotojo teises turinčių ir neturinčių 
vagišių ir chuliganų.

Žodžiu, palauksime, kaip jie ten, Vo-
kietijoje, nutars. Pažiūrėsime, ar iš tik-
rųjų automobilių raktelių atėmimas pa-

skatins lengvabūdžius labiau pamąstyti 
prieš imantis neleistinų veiksmų.

Jeigu taip, gal ir kitos ES šalys per-
ims pasiteisinusį patyrimą. Europos Są-
junga vertinga ir tuo, kad nauji, naudingi 
dalykai nesunkiai persilieja iš vienos 
šalies į kitas.

Vokietijoje svarstomas pasiūlymas gali tapti įdomus ir kitoms ES šalims

Jau metus esate Europos Parlamento 
(EP) narė. Kokie buvo šie metai? 

Neslėpsiu, metai buvo sunkūs. Ir tai 
normalu, nes visada reikia laiko apsi-
prasti naujoje darbo vietoje, susipažinti 
su darbo tvarka ir kolegomis. Aš pakei-
čiau ne tik darbo vietą, bet ir namus, to-
dėl buvo dvigubai sunkiau. Darbo tem-
pas EP yra spartus. Teko gilintis į trijų 
komitetų, kuriems priklausau – Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų, Už-
imtumo ir socialinių reikalų bei Moterų 
teisių ir lyčių lygybės – darbotvarkės 
klausimus. Stengiausi būti aktyvi visose 
man patikėtose srityse. Labai džiaugiuo-
si, jog  neatitrūkau nuo Lietuvos, partijos 
bičiulių ir savo rinkėjų problemų. Todėl 
pirmuosius darbo metus EP vertinu tei-
giamai – pavyko įgyvendinti visus savo 
sumanymus. 
Ką per šiuos metus pavyko nuveikti 

EP?  Ar jaučiame priimamų sprendi-
mų naudą? 

EP veikla grindžiama kolektyviniu 
darbu, todėl pirmiausia reikėtų vertinti 
bendrus darbo rezultatus. Džiaugiuosi, 
jog šiais metais mes priėmėme nemažai 
svarbių sprendimų. Patvirtinome strate-
ginius Europos Sąjungos (ES) dokumen-
tus – biudžetą, Strategiją „Europa 2020”, 
Stokholmo programą, priėmėme spren-
dimus dėl ES finansinės paramos instru-
mentų – mikrofinansų programos „PRO-
GRESS“, Europos Globalizacijos fondo 
lėšų skyrimo, ES finansinės paramos 
tam tikrų reikalavimų supaprastinimo, 
patvirtinome nemažai  socialiai aktualių 
dokumentų skurdo, smurto prieš mote-
ris, prekybos žmonėmis, jaunimo politi-
kos ir kitose srityse.   Visi sprendimai yra 
daugiau ar mažiau aktualūs  ir Lietuvai. 
Pavyzdžiui, iš Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo buvo skir-
tos lėšos statybos, siuvimo, baldų gamy-
bos, Alytaus “Snaigės” įmonių darbuo-
tojų užimtumo problemoms spręsti. Taip 
pat projektų vykdytojams Lietuvoje bus 
lengviau įsisavinti ES lėšas bei pasinau-
doti mikrokreditavimo „PROGRESS“ 
galimybėmis. Neabejoju, jog priimami 

ES teisės aktai Lietuvos žmonėms irgi 
naudingi ir, ypač – vaiko teisių apsaugos, 
darbo sąlygų ir santykių, lygių galimybių 
ir kitose srityse, kur valdančiajai daugu-
mai sunkiai sekasi priimti europinius ir 
socialiai orientuotus sprendimus. Daug 
kas priklauso nuo to, kaip Lietuvos po-
litikai, valstybinės ir nevyriausybinės 
institucijos, verslas, žemdirbiai ir kiti 
pasinaudos ES suteikiamomis galimybė-
mis. Tenka tik apgailestauti, jog dabarti-
nė valdančioji dauguma ne visada nori ar 
sugeba priimti Europos socialinį modelį 
atitinkančius sprendimus. 
EP tinklapyje teigiama, jog per metus 
Jūs 85 kartus pasisakėte plenarinėse 
sesijose, pateikėte 32 raštiškus paklau-
simus Europos Komisijai ir Tarybai, 
užregistravote 2 rašytinius pareiški-
mus. Tai daug ar mažai?

Pradedančiam europarlamentarui tai 
yra nemažai. Tačiau svarbu yra vertinti 
ne tik skaičius bet ir turinį. Paklausimuo-
se ir pasisakymuose kėliau ekonominės 
krizės įveikimo, pensininkų, neįgaliųjų, 
moterų, jaunimo, vaiko teisių apsaugos, 
nedarbo ir skurdo mažinimo, geresnio 
ES finansinės paramos panaudojimo ir 
kitas problemas. Visa tai yra Lietuvai ak-

tualūs klausimai, kuriuos susitikimuose 
man išsakė pensininkų, neįgaliųjų, jauni-
mo, studentų, moterų organizacijų, pro-
fesinių sąjungų atstovai, partijos bičiu-
liai. Užregistravau ir du EP pareiškimų 
projektus dėl didesnių jaunimo galimy-
bių bei vaiko teisių apsaugos stiprinimo. 
Įvertinau tai, kad jaunimo, kuris yra Eu-
ropos ateities ir socialinių įsipareigojimų 
tvarumo garantas, problemoms dėmesio 
skiriama nepakankamai. Negalime leisti, 
jog pagrindine jaunimo alternatyva taptų 
„vargo migracija“, paliekant savo šalies 
ir Europos problemas spręsti nevyku-
siems politikams.  Pateikiau savo siū-
lymus, kuriuos aktyviai remia Lietuvos 
jaunimo organizacijos. Pasiūlymai ge-
rinti vaiko teisių apsaugą buvo sąlygoti 
mano nerimu dėl vaiko teisių būklės Lie-
tuvoje. Apmaudu, jog Lietuva yra viena 
iš tų šalių, kurioms sunkiai sekasi priimti 
net civilizuotus šios srities įstatymus, jau 
nekalbant apie priimtų įstatymų tinkamą 
įgyvendinimą. Grėsmės mūsų vaikams 
vis labiau įgauna tarptautinį pobūdį. To-
dėl būtina stiprinti vaiko teisių apsaugą.

Ar, dirbdama Briuselyje ir Stras-
būre, nesijaučiate atitrūkusi nuo Lie-
tuvos aktualijų, Lietuvos žmonių?

Šiais visagalio interneto laikais bet 
kurią akimirką gali atsidurti ten, kur nori 
būti, taigi Lietuvos aktualijomis domiuo-
si nuolat. Kiekvieną savaitgali grįžtu į 
Lietuvą ir stengiuosi aplankyti įvairių 
miestų ir miestelių gyventojus. Sten-
giuosi visus išklausyti, suprasti ir pagal 
galimybes padėti patarimu, tarpininkavi-
mu kompetentingoje institucijoje, esant 
reikalui – paguosti, įkvėpti tikėjimo ge-
resniu gyvenimu.  Neslėpsiu, labai ma-
lonu išgirsti ir gerą žodį, menant LSDP 
buvimo valdžioje laikus. Mano darbui 
daug padeda susitikimai su nevyriau-
sybinėmis organizacijomis, socialiniais 
partneriais, socialiniais darbuotojais. Vi-
sada malonu bendrauti su partijos bičiu-
liais, kuriems esu nuoširdžiai dėkinga už 
pagalbą organizuojant susitikimus, pata-
rimus ir už tai, kad nuolat įkvepia man 
optimizmo ir noro geriau dirbti. Atidžiai 
seku ir Vyriausybės bei Seimo darbą, 
stengiuosi reaguoti į Lietuvos aktualijas 
žiniasklaidoje ir savo internetiniame pus-
lapyje. Džiaugiuosi, kad per pirmuosius 
metus, dirbdama EP, sulaukiau nuošir-
daus Lietuvos žmonių ir partijos bičiulių 
palaikymo vykdant parlamentinę veiklą 
ir Briuselyje, ir Lietuvoje. 

interviu su europarlamentare Vilija Blinkevičiūte

Zigmantas Balčytis,
Europos Parlamento narys

Neseniai nuvilnijo publikacijų ban-
ga apie Europos parlamentarų iš Lietu-
vos pirmųjų metų patyrimus Briuselyje. 
Žinoma, daugeliui įdomiausi paprasti 
buitiniai klausimai apie tai, ką Europos 
Parlamento (EP) nariai veikia laisvalai-
kiu, kaip gyvena, ką valgo, su kuo ben-
drauja... Tačiau šiame rašinyje nenorė-
čiau leistis į gyvenimo būdo temas, o 
pasvarstyti kitu svarbiu klausimu: kaip 
pasverti EP nario darbo rezultatus?

Svarbi tema yra EP atstovavimo 
dilema. Paprastai ją įvardinti galime 
taip: rinkėjai iš „savų“ EP narių tikisi 
apčiuopiamos naudos būtent Lietuvai, o 
EP idėja yra bendrų visai ES klausimų 
sprendimas ir atstovavimas visiems, o 
ne vien saviems gyventojams.

Taigi, ką turi ir gali nuveikti EP narys 
iš tokios nedidelės šalies, kaip Lietuva? 
Teisės specialistai ir teoretikai turi kitą 
nuomonę, tačiau mano pasirinkimas 
yra savotiškas vidurio kelias tarp bend-
rų europinių bei Lietuvai svarbių klau-
simų. Kaip ne kartą jau minėjau, „kas, 
jeigu ne mes“ – EP dirbantys Lietuvos 
ir Baltijos šalių atstovai – geriausiai ži-
nome regiono problemas ir galime jas 
įtraukti į ES institucijų darbotvarkę. Tai 
yra, iš lokalių regioninių klausimų pa-
versti juos „bendraeuropiniais“?

Grįžkime prie klausimo: „Kokie yra 
tie konkretūs EP nario darbai?“. Išskiriu 
energetikos ir transporto sritis, kuriose 
pavyko pasiekti daugiausiai. 

Matau progresą, kalbėdamas apie 

Baltijos regiono energetinės izoliacijos 
problemą. Kaip ji atrodė ir buvo trak-
tuojama 2009 m. rudenį, ir kokios nuos-
tatos atsirado naujame Europos dujų 
tiekimo saugumo ir energetinio jungčių 
plano dokumentuose.

Lietuvos ilgus metus atkakliai „stu-
miamas“ „Rail Baltica“ projektas šiemet 
ne tik pajudėjo iš sąstingio, bet jam atsi-
rado ir naujas patikimas saugiklis: Lietu-
vos – Lenkijos tarptautinis geležinkelio 
koridorius buvo įtrauktas į reglamentą 
dėl konkurencingo krovinių vežimo 
Europos geležinkeliais. Jam numatyta 
pinigų suma, suteiktas prioritetinis sta-
tusas ir įvardytas konkretus terminas, 
per kurį jis turi būti įgyvendintas.     

Tai tik du epizodai – du pavyzdžiai, 
kaip mūsų, galima sakyti, lokalios pro-
blemos patenka į europinę darbotvarkę 
ir tampa europiniais klausimais. Netoli-
moje ateityje laukia didžiausi ir, manau, 
labai ženklūs, pasikeitimai biudžeto 
kontrolės srityje.  

Tokiu būdu ir reiktų ieškoti nors 

sunkiai identifikuojamo, bet neretai 
esminio EP nario vaidmens. Kaip jau 
minėjau, EP net ir vienas laiku bei vie-
toje išsakytas pareiškimas gali pakreipti 
procesus bei nulemti svarbius ekonomi-
nius, socialinius ar kitokius pokyčius. 

Žinoma, EP narių galios yra ribotos, 
ypač kalbant apie savos šalies politiką. 
Vėlgi, žmonės, matydami savo išrinktus 
EP narius Briuselio institucijose, norėtų 
sulaukti greitos ir realios pagalbos čia, 
Lietuvoje. Tačiau šiuo aspektu trūksta 
EP narių koordinacijos su savo šalies 
Vyriausybės veiksmais. Kartais būna 
labai sunku matyti, kaip Lietuvos Vy-
riausybės daromos klaidos, pavyzdžiui, 
pasirenkant krizės įveikimo politiką, 
neišnaudojant visų ES paramos galimy-
bių bei abejingumas kritikai šiuos mūsų 
siekius – didinti gyvenimo kokybę  – 
Lietuvoje atitolina.

Kalbant apie Briuselyje-Strasbūre 
priimtus sprendimus, galima teigti, jog 
praėjusieji metai buvo ypač svarbūs 
Lietuvos ir Baltijos regiono ateičiai 

ES. Galima pasidžiaugti, kad buvo 
sprendžiamas ne vienas Lietuvai svar-
bus klausimas, kad pagaliau patvirtin-
tos programos su konkrečiais įsiparei-
gojimais, terminais bei finansavimo 
šaltiniais. 

Neabejoju, kad ateinantis politinis 
sezonas pateiks dar didesnių iššūkių. 
Nepamirškime, kad šiuo metu ES 
vyksta precedento neturintys procesai: 
formuojamos naujos institucijos (kaip 
pvz., Europos išorės veiksmų tarnyba, 
Finansinės rinkos priežiūros instituci-
ja, stiprinamos EP galios), kuriamos 
naujos institucijų tarpusavio atskaito-
mybės bei bendradarbiavimo formos 
ir kiti vadinamosios Europos konstitu-
cijos – Lisabonos sutarties padiktuoti 
klausimai. Šie procesai ir tai, kaip mes 
juose aktyviai dalyvausime, iš dalies 
lems ir mūsų vietą ateities ES. Todėl 
mes – europarlamentarai – turime la-
bai aiškiai suprasti savo atsakomybę ir 
pasiruošti kryptingai bei koncentruotai 
dirbti. 

Rengta kartu su Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų pažangiojo 
aljanso grupės Lietuvos delegacija.
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Birželio mėnesį startavęs smal-
sus ir kūrybiškas jaunimui skirtas 
projektas „Pameistrys“ yra pačiame 
įkarštyje. Projektą organizuojančio 
Lietuvos socialdemokratinio jauni-
mo sąjungos Vilniaus skyrius, jau 
ruošdamasis projektui, vadovavosi 
taisykle: „Vieni kalba, o kiti daro“. 
Patys dirbdami, „įdarbinome“ ir 
pameistrius. Jaunieji pameistriai 

jau turėjo galimybę susipažinti su 
pasirinkta veiklos sritimi, o dabar 
atėjo metas atlikti realų darbą su 
meistrais. 

Pirmąkart susitikę, vieni pa-
meistriai ugdė kūrybiškumą, ga-
mindami braškių patiekalus, kiti  
galvojo  apie ultra madingą rūbą, 
treti fotografavo vaizdus, dar kiti 
praplėtė savo supratimą apie poli-

tiko, žurnalisto ir akademiko darbą. 
Antrąkart susitikę, jauni žmonės jau 
drąsiai teikė savo iniciatyvas meist-
rų ir kitų pameistrių teismui: atėjo 
laikas pasiraitoti rankoves ir atlikti 
realų darbą. Seimo narys Algirdas 
Sysas, teigęs, kad pirmiausia reikia 
noro, sužadino jaunųjų pameistrių 
norą domėtis politika. Kiekvienas 
politiko pameistrys jau ruošia įsta-
tymų pataisas: Jurgita – dėl aukšto-
jo mokslo, Tomas – dėl socialinės 
apsaugos lengvatų, o Erika – dėl 
kontrabanda atimtų daiktų legaliza-
vimo. Su paruoštais įstatymų pro-
jektais bus galima susipažinti pro-
jekto internetinėje svetainėje www.
pameistrys.eu

Elmira, Roberta ir Kristina, su-
sitikusios su fotografijos meistru 
Pijumi, nemažai sužinojo apie foto-
grafiją: nuo elementarių dalykų iki 
smulkesnių niuansų. Elmirai buvo 
įdomu, kaip naktį fotografas „žai-
džia“ su apšvietimu ir blykstėmis. 
Robertai patiko, jog Pijus supažindi-
na su techniniais sprendimais, paaiš-
kina kas neaišku, net jei klausimai ne 
visai susiję su būtent šia fotosesija, o 
apskritai su fotografija. Pameistrės, 
susitikusios su meistru, suka galvą, 

kokį realų darbą jos atliks.
Virtuvės meistras Ruslanas stul-

bino savo pameistrius, paversdamas 
braškes įvairiais užkandžiais, gai-
viomis salotomis, karštu patiekalu 
ir netgi gardžia sriuba. Sužavėti 
kulinarijos kerų, pameistriai šiuo 
metu išradingai dėlioja ruošiamo 
patiekalo ingredientus. Projekto 
organizatoriai, jaunieji Vilniaus so-
cialdemokratai, pastebėję didžiulį 
susidomėjimą kulinarija, šiuo metu 
ruošiasi įgyvendinti projektą „Pa-
meistrys II“.

Tomo pameistriai realizuoja mu-
zikinę svajonę. „Skyders‘ų“ Tomas 
džiaugiasi, kad pameistriai gabūs 
ir pralenkiantys jį patį. Jam įdomu 
stebėti, kaip pameistriai muzikuoja. 
Justina kuria dainos žodžius, Ra-
falas jau niūniuoja priedainį, Ignas 
repetuoja saksofono partiją. Visi 
pameistriai darbuojasi darniai ir visi 
nekantraujame, kada gi išgirsime 
pameistrių dainą. 

Jaunosios žurnalistės, susitikusios 
su Jurga Klimaite-Riebling, apsilan-
kė „Sidabrinių Gervių“ festivalyje 
Utenoje. Pameistrės realiai susipaži-
no su žurnalistinio darbo užkulisiais. 
Susižavėjusios, pasmalsavusios apie 

žurnalistinio darbo ypatumus, dar-
bus tęsia toliau. 

Profesorius B. Gruževskis, va-
dovaudamasis taisykle „suprask, 
sutaurink, nepasisavink“, pameist-
riams atvirai išklojo akademinio 
darbo privalumus ir trūkumus. Gud-
rūs profesoriaus pameistriai, nieko 
nelaukdami, išsirinko temas, kurio-
mis rašys savo straipsnius. Vienas 
pameistrys pasirinko temą analizuoti 
2009 m. Aukštojo mokslo reformos 
pagrįstumą, kitas analizuos lietuvių, 
studijuojančių užsienyje, statistiką. 
Profesorius B.Gruževskis džiaugia-
si, kad yra jaunimo, kuris nuošir-
džiai domisi akademiniu darbu.

Dešimt meistrų ir dvidešimt ke-
turi pameistriai, svajojantys tapti 
meistrais, skuba baigti savo pradėtus 
darbelius. Pameistriai džiaugiasi su-
teikta galimybe ir stengiasi pasiimti 
viską, ką jiems perduoda jų meistrai. 
Projektas „Pameistrys“ – didžiausias 
Lietuvos socialdemokratinio jauni-
mo sąjungos Vilniaus skyriaus kada 
nors vykdytas projektas. Įkvėpti pa-
sisekimo, ruošiamės vykdyti projek-
tą „Pameistrys II“, ne už kalnų pasi-
rodys ir projektas „Pameistrys III“.

LSDJS informacija

ramygaloje vykusiais „mis ožkos rinkimais“ 
domėjosi ir užsienio žurnalistai 

Konkurso organizatorius - LSDJS Panevėžio raj. skyriaus pirmininkas Domas Petrulis.

iš  PAmEiStrių  Gy VEnimO

Kultūros ministerijai paskel-
bus Ramygalą Lietuvos kultūros 
sostine 2010, Ramygalos kultūros 
centro vadovė Loreta Kubiliūnie-
nė organizavo idėjų laboratoriją 
„Keisk“. Šios laboratorijos esmė 
– susirinkti Ramygalos bendruo-
menei ir nuspręsti, kuo mes esa-
me garsūs, kokie renginiai ge-

riausiai atspindėtų Ramygalos 
identitetą. Buvo pasiūlyta apie 30 
renginių. Vienas iš siūlymų buvo 
„Ožkų bliovimas“. Pamaniau, jei 
jau Ramygala nuo seno garsėjo 
ožkomis, tai reikia šią idėją vys-
tyti ir organizuoti renginį, kuris 
būtų įdomus ne tik vietinei bend-
ruomenei, bet ir visos Lietuvos 

žmonėms. Be to, vienas iš tiks-
lų – išgarsinti šį miestelį ne tik 
visoje šalyje, bet ir tarptautiniu 
lygmeniu. Dėl to buvo nuspręsta 
organizuoti teatralizuotą renginį 
„Mis ožkos rinkimai“.

Gal esi ką panašaus matęs už-
sienyje?

„Mis ožkos rinkimai“ – analo-
gų Europoje ir pasaulyje neturin-
tis renginys. Tiesa, ožkų paradas 
vyksta Šveicarijos sostinėje Ber-
ne, bet jis nėra toks garsus kaip 
Ispanijoje vykstantys bulių bėgi-
mas. 

Kokių tikslų siekiama, organi-
zuojant tokias akcijas ir šven-
tes?

Šventės ne tik mums, bet ir 
kiekvienam bendruomenės na-
riui suteikia gerų emocijų, kurių 
šiuo metu taip trūksta mūsų žmo-
nėms. Be to, labai malonu žinoti, 
kad geros idėjos ir padaryti dar-
bai nenueina veltui. Toks rengi-
nys kaip „Mis ožkos rinkimai“ 
žmones priverčia didžiuotis sa-
vimi, gimtuoju miesteliu ir savo 
tradicijomis. Tokia veikla skati-
na visų kūrybiškumą, dvasingu-
mą, bendruomeniškumą. Tuomet 
dar labiau norisi gyventi, kurti, 
svajoti.  Pačiai visuomenei „Mis 
ožkos rinkimai“ – unikali šven-
tė, kurios metu suartėjo miesto ir 
kaimo žmogus, taip stiprindamas 
vis betrūkinėjančius ryšius. Tai 
puikus pavyzdys visoms mūsų 
Lietuvos bendruomenėms, kaip 
galima seną ir užmirštą tradiciją 
paversti puikia švente. Šis ren-
ginys rodo tai, kad mes galime 
patys kurti tradicijas, kurias tęs 
mūsų ateities kartos. Jei tuo pat 

metu viso pasaulio žmonės sugu-
žėjo į Pamploną stebėti bulių bė-
gimo šventės, išgarsintos žymaus 
rašytojo Ernesto Hemingvėjaus, 
tai mes turim ne ką prastesnį 
renginį. Laikas mums atsigręžti į 
savo šaknis, kultūros paveldą ir 
garsinti jį visame pasaulyje, nes 
mūsų Lietuvos ožkos ne ką pras-
tesnės nei  Hemingvėjaus buliai. 

Koks jaunimo indėlis organi-
zuojant minėtą renginį ?

Panevėžio rajono socialdemo-
kratų jaunimas yra socialiai ak-
tyvus ir darbingas. Dėl to mūsų 
jaunimas ėmėsi iniciatyvos, 
rengiant šią šventę, ir aktyviai 
joje dalyvavo. Mūsų manymu, 
kiekviena organizacija ar eilinis 
bendruomenės narys 
turi dalyvauti visuome-
ninėje veikloje ir kiek 
galima daugiau padėti 
savo gimtam miesteliui. 
Beje, raginti savo orga-
nizacijos narių beveik 
nereikėjo, nes mūsų 
skyriaus nariai patys 
ėmėsi iniciatyvos ir tei-
kė savo siūlymus, kaip 
turėtų būti organizuo-
jama ši šventė. Be to, 
mūsų nariai daug prisi-
dėjo prie kitų renginių, 
kurie vyko Ramygaloje. 
Mes didžiuojamės tokiu 
aktyviu jaunimu, kuris 
kurs Lietuvos ateitį. 

Kuo dar užsiima Pa-
nevėžio rajono social-
demokratinio jaunimo 
skyrius?

Panevėžio rajono 
socialdemokratinis jau-

nimas labai daug dirba su vietos 
bendruomenėmis, organizuoja 
labdaringas akcijas bei renginius. 
Mūsų manymu, svarbu yra nepra-
rasti ryšio su žmonėmis, įsigilinti 
į jų mintis, lūkesčius ir stengtis, 
kiek galima padėti. Artimiausiu 
metu socialdemokratinis jauni-
mas apvažiuos dviračiais visą 
Panevėžio rajoną. Stengsimės 
užsukti į kiekvienus namus ir pa-
bendrauti su kuo daugiau žmonių. 
Aš tikiu, kad asmeniniai pokalbiai 
bei įsiklausymas į bendruomenės 
balsą suteiks mums galimybę su-
organizuoti ne vieną renginį, kuris 
nuskambės visos Lietuvos mastu.

Dėkoju už pokalbį.
Evelina Butkutė

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nariai nesto-
koja idėjų. Šiemet jaunieji Panevėžio rajono socialdemokratai 
surengė neįprastą grožio konkursą, kuriuo susidomėjo net už-
sienio žurnalistai. Lietuvos  miestelyje Ramygaloje, esančiame 
150 km nuo Vilniaus, grožio konkurse varžėsi... ožkos. Ožka 
yra Ramygalos simbolis  nuo viduramžių. 13 gražuolių ožkų 
pasirodė prieš komisiją. Ožka vardu Snieguolytė buvo nomi-
nuota „Mis elegancija”. Kaip gimė rinkimų idėja, pasakoja LS-
DJS Panevėžio raj. skyriaus pirmininkas Domas Petrulis.

Gražiausios ožkos rinkimų nugalėtoja. 

JAUnØJØ SOCIALDeMOKrATØ AKIMIS

Virtuvės meistras Ruslanas jau išmokė pameistrius gaminti patiekalus iš braškių. 
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Šiam patiekalui reikia: 
baklažanų, 
alyvuogių aliejaus, 
česnako, medaus, 
pomidorų pastos, 
druskos, 
raudonėlio, 
baziliko, 
aitriosios paprikos.

Baklažanus reikia supjaustyti rie-
kelėmis. Į troškintuvą įpilti alyvuogių 
aliejaus, baklažanų riekeles įtrinti prie-
skoniais (raudonėliu, baziliku, druska), 
smulkinto česnako bei paprikos miši-
niu bei medumi. Troškinti apie 20 min. 
Baklažanų riekelėms suminkštėjus, jas 
reikia aptepti pomidorų pasta. 

Tai puikus vegetariškas patiekalas!
Skanaus!

“Socialdemokratas” redaktorė Evelina Butkutė (8 5) 2396327 LSDP informacijos centras: Auksė Kontrimienė (8 5) 2396327 Gediminas Kirkilas (8 5) 2396609 Andrius Šedžius 8 698 42162          ISSN 2029-3933

Startavo LSdP pirmininko 
Algirdo Butkevičiaus asmeninis puslapis

GEROS 
NUOTAIKOS!

- Mes pradėjome gyventi 
geriau, - pasakė Vyriausybė.
- Mes džiaugiamės už jus, - 
pagalvojo liaudis.

*  *  *

Vyksta sociologinė apklausa. 
Žmonių klausia, ką jie skaito, 
kaip gyvena? Vienas pašne-
kovas atsako:
- Skaitau laikraščius ir žurna-
lus, kitaip iš kur aš žinočiau, 
kad gerai gyvenu.

*  *  *

Medicina yra nemokama, bet 
ne gydymas.

*  *  *

Bendrabutyje šnekasi stu-
dentai. 
- Gal reiktų kiaulę auginti? 
- Ką tu - smarvė, purvas... 
- Nieko tokio - pripras.

„Jūsų dėmesiui norėčiau pasiūlyti savo 
asmeninį tinklapį www.algirdasbutkevicius.
lt, iš kurio, tikiuosi, galėsite susidaryti pil-
nesnį vaizdą ir apie Lietuvos socialdemok-
ratų partiją, kurios pirmininku šiuo metu 
esu, ir apie mūsų frakcijos veiklą Seime, ir 
apie mane, kaip žmogų“, - rašoma  LSDP 
pirmininko ir frakcijos Seime seniūno Al-
girdo Butkevičiaus asmeniniame interneto 
puslapyje. 

Partijos pirmininkui asmeninis tinkla-
lapis nėra tuščia saviraiškos priemonė. Jis 
visuomet vertina tikslumą ir konkretumą, 
todėl supranta, kad šiuolaikiniame, dina-
miškai besikeičiančiame pasaulyje tokios 
priemonės kaip interneto svetainė gali padė-
ti susiformuoti kur kas tikresniam, adekva-
tesniam supratimui, kas yra politika, kaip 
politikai veikia, kokie jie žmonės. „Manau, 
tai labai svarbu, sprendžiant vieną iš svar-
biausių mūsų viešojo gyvenimo problemų 
– priartinti politiką prie žmonių“,- sako 
A.Butkevičius.

Pasak pirmininko, jo tinklalapis tikrai dar 
nėra tobulas, dar daug ko trūksta, tad praeis 

dar šiek tiek laiko, kol jis pradės veikti pilnu 
pajėgumu. Tačiau, kaip sakoma, tobulumui 
ribų nėra. Tik reikia dirbti. Anot puikaus 
brazilų rašytojo Paulo Coelho: „Išmokti tėra 
vienintelis būdas – veikiant“. 

A.Butkevičius viliasi, kad bet kuris inter-
neto naršytojas, kuriam parūps išgirsti asme-
niškesnį komentarą vienu ar kitu klausimu, 
susijusiu su aktualiomis Lietuvos politikos, 
ekonomikos problemomis, LSDP veikla ar 
jo paties pozicija, užsuks į jo interneto sve-
tainę.

LSDP informacijos centras

O Q W Ą Z Č A L A G Y M A R

L S U I Č I V A N T A N A S

H A N O E V B I U D Ž E T O

P N B K S E R Ų F Š E R O K

O A A B Y E R C Ė X J D S I

S T L X R Z Ž A N N A V T M

M N Č Y T J S I E S G Ė O O

A A Y Ų S N A N I F M O G N

M A T M I I S Y L Y I S O O

I E I S E N K R U S N Ė S K

K N S D M S A K A E A L J E

N A R I A O I S I T S O U J

I K N E P T M I Š E D I V D

R O P S K U N A S T A S N A

Atsakykite į klausimus, 
o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje, išbraukite.

  1. Laikotarpis, kai žmonės ilsisi nuo darbo.
  2. Kandidatai ruošiasi savivaldybių tarybų ...
  3. LSDP nuo 1989 iki 1991 vadovavo Kazimieras ...
  4. LSDP frakcijos narių seime skaičius.
  5. Seimo narė, LSDP pirmininko pavaduotoja iš Klaipėdos Irena ...
  6. Dabartinio LSDP atsakingojo sekretoriaus Valio vardas ...
  7. LSDJS Vilniaus skyriaus vykdomas projektas.
  8. LSDP komitetas, kuriam vadovauja buvęs Finansų ministras Rimantas Šadžius. ... ir ...
  9. Kaip vadinasi LSDP internetinės svetainės www.lsdp.lt skyrelis, skirtas partijos bičiulių 

kūrybai. „Bičiulių ...“
10. Europarlamentaras, socialdemokratas Zigmantas ...
11. Projektas, kuriame pasakojama apie sveiką gyvenseną, prie kurio įgyvendinimo prisidė-

jo LSDP. „Sveikatos ...“
12. Seimo nario, kuris buvo apdovanotas kaip vienas iš dvidešimties Lietuvos žemės ūkio 

lyderių, pavardė.
13. Panevėžio raj. miestelis, kuriame vyko gražiausios ožkos rinkimai.
14. Kokių mokslų daktaras yra LSDP pirmininkas, Seimo narys Algirdas Butkevičius?

Žolinė (rugpjū-
čio 15 d.) – rudens 
šventė. Tą dieną į 
bažnyčią visi neša-
si šventinti žolynus. 
Sakydavo, kad tą 
dieną neturėsi gėlių, 
tai šventinant žoles, 
velnias įduos savo 
uodegą. Šventino 
įvairiausius žolynus, 
nes tikėjo, kad tą die-
ną pašventinti turės 
ypatingos apsauginės 
ir gydomosios galios. 
Puokštę dažniausiai 
suskindavo iš darže-
lio gėlių, bet pridėda-
vo ir kitų augalų. Įmaišydavo rugių, miežių, avižų varpų, žirnių.

Šventintas varpas pavasarį sutrindavo ir suberdavo į sėjamus javus, 
kad apsaugotų pasėlius ir užaugtų geras  derlius. Jeigu laukuose aug-
davo daug usnių, tai vieną išrovę, nešdavo šventinti, paskui vėl įsodin-
davo, manydami, kad iš laukų išnyks visos usnys. Šventintas morkas, 
burokus su lapais vartojo gyvuliams gydyti. Sunkiai susirgę žmonės 
gydydavosi per Žolinę pašventintomis vaistažolėmis. Parneštomis iš 
bažnyčios žolėmis iškaišydavo namus, kad netrenktų žaibas.

Dar tikėjo, kad tą dieną giminėms reikia sueiti krūvon, nes „kas ne-
sueina, tuo metus bus neturtingi“. 

ŽO L i n ė

Birutė Vėsaitė rekomenduoja 
saldžiarūgščius baklažanus 

su medumi

LSDP Vilniaus skyriaus Fabijoniškių poskyrio socialde-
mokratės.                          Gedimino Mažeikos nuotrauka

Daržovių derlius jau džiugina sodininkus ir 
daržinininkus, o ir šviežio medaus galima paska-
nauti, tad pats metas pasigaminti saldžiarūgščius 
baklažanus su medumi.

TAI ÁDOMU


