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Mūsų siūlymas – mokestinės lengvatos

Esant tokiai ekonominei situacijai, Vy-
riausybė turėtų greitai peržiūrėti mokesčių 
sistemą, ypač pridėtinės vertės mokesčio ta-
rifą ir sumažinti jį būtiniausiems maisto pro-
duktams. Žinoma, reikia prieš tai  kalbėtis 
su gamintojais, tiekėjais ir prekybininkais, 
kad, valdžiai darant mokestinių nuolaidų, ti-
krai ta dalimi kainos neaugs ar net sumažės. 
Deja, šiandien Vyriausybė su niekuo nesita-

ria, tik ieško kaltų ir nori juos parodyti pri-
mygtinai pabaksnojant visuomenei. Bet kai 
eiliniam žmogui tiesiog reikia duonos, tai 
„raganų medžioklė“ tampa nebeįdomi...

Todėl socialdemokratai pasiruošę patys kuo 
skubiau inicijuoti ir teikti siūlymus dėl pridėti-
nės vertės mokesčio įstatymo lengvatos – nuo 
21 proc. iki 9 proc. – sumažinimo. Kitu atveju, 
kai prasidės dar ir šildymo sezonas, daugelio 
žmonių lauks ypatingai niūri žiema.

Galingas priešnuodis – analizė ir atsakomybė

Kuo skubiau turi būti užkirstas kelias bet 
kokioms spekuliacijoms šia opia tema. Čia 

reikalinga greita ir profesionali bei labai 
aiškiai atlikta analizė, kuri grandis – nuo ga-
mintojo iki pardavėjo – gauna per didelius 
pelnus. Juk yra galimybė imtis ir viršpelnio 
mokesčio įstatymo pataisos. Tai turi būti pa-
daryta, kad niekam nekiltų noras naudotis 
situacija. 

Todėl gal vienintelis teigiamas (ir, turbūt, 
apskritai, vienintelis!) Vyriausybės žingsnis 
– tai kreipimasis į Konkurencijos tarnybą su 
prašymu ištirti maisto kainų kilimo procesą 
ir kuo greičiau nustatyti, kodėl, dar nepradė-
jus naudoti naujos produkcijos, naujo der-

 „Kleckų“ šventė Joniškyje.
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Kaip sustabdyti 
augančias kainas: 
mes siūlome – ar išgirsite?

Maisto produktai brangsta ir brangs – nepaliaujamai kar-
toja valdantieji, nors Premjeras čia pat vis priduria, kad ne-
mato tam pagrindo. Švelniai tariant, įspūdis liūdnokas. Tie, 
kurie šiandien formuoja valstybės politiką, iš esmės vado-
vaujasi lyg ir teisingais faktais, bet pavėluotai, tiesiog kons-
tatuoja Statistikos departamento pateiktą informaciją. O iš 
Vyriausybės laukiama ir tikimasi pasekmių analizės, noro ir 
sugebėjimo užbėgti įvykiams už akių. Užuot ėmęsi priemonių, 
ūkio ministras Dainius Kreivys ir žemės ūkio ministras Kazys 
Starkevičius, pristatydamas socialdemokratams tą liūdnąją 
statistiką, tiesiog gūžčiojo pečiais. Aišku tik tiek, kad visuo-
menė greitu laiku nuo tokios politikos nukentės dar labiau – 
prognozuojamas ir tolesnis kainų kilimas.

Rugsėjo 25 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo Kovo 
11-osios salėje įvyko LSDP 
konferencija „Už demokrati-
nę ir nepriklausomą Lietuvą. 
Prezidentą Algirdą Brazauską 
prisimenant“. Į konferenciją 
susirinko gausus būrys LSDP 
bičiulių, Prezidento bendradar-
bių, politikų, istorikų, politolo-
gų – žmonių, neabejingų švie-
saus atminimo Prezidentui.

Konferencija pradėta aukš-
čiausių šalies pareigūnų – Pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės, 
Prezidento Valdo Adamkaus 
bei Seimo Pirmininkės Irenos 
Degutienės sveikinimais, kuriuos perskaitė 
Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmi-
ninkas, Prezidento A.Brazausko atminimo 
įamžinimo komisijos pirmininkas Česlovas 
Juršėnas.

Prezidentės D.Grybauskaitės sveikinime 
teigiama, kad „1993-1998 metų kadencija iš 
pirmojo šalies Prezidento pareikalavo stip-

rios politinės valios, sugebėjimo kalbėtis su 
visomis politinėmis jėgomis, racionalaus iš-
orės veiksnių vertinimo. Išlaikytas stabilus 
visuomenės pasitikėjimas Prezidento ins-
titucija nuo pirmosios kadencijos iki dabar 
yra reikšmingas indėlis, stiprinant demokra-
tijos pagrindus Lietuvoje ir nemažas asme-
ninis Algirdo Brazausko nuopelnas“.

Sveikindamas konferen-
cijos dalyvius LSDP pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius 
sakė: „Nors negalime iš 
Prezidento išmokti dvasios 
stiprybės, bet galime pasi-
mokyti santūrumo. Nors ne 
visiems duota tokia proto 
jėga, bet galime kantriai mo-
kytis, tobulėti, siekti tikslo. 
Nors negalime įgyti tokio 
sumanumo, tačiau neskubėti 
ir apgalvoti kiekvieną savo 
žingsnį – sugebėtume. O 
šias savybes kartu sudėjus, 
tikiu, pavyks tęsti jo pradė-
tus darbus. Darbštumu siek-

sime, kad savo valstybe visuomenė didžiuo-
tųsi, kaip ja didžiavosi šviesaus atminimo 
Algirdas Brazauskas“.

Konferencijoje pranešimus skaitė Lietu-
vos solistas, profesorius, Estijos muzikos ir 
teatro akademijos Garbės daktaras Virgili-

Prezidentą Algirdą Brazauską prisimenant
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Energetikos ministras atsakymus 
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Į konferenciją susirinko pilna salė A. Brazausko bičiulių ir bendražygių. G. Mažeikos nuotr.
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liaus, kainos maisto produktams 
jau buvo pakilusios. Išsiaiškinus 
situaciją, neturėtų būti jokių nuo-
laidų: piktnaudžiavusiems įverti-
nimas turi būti griežtas. 

30 procentų augsiančios kainos – 
nekokia perspektyva 

Reikia nuolat stebėti rinką, 
ieškoti būdų konkurencijai ska-
tinti. Prižiūrėti tiek esančius, 
tiek ateinančius naujus žaidėjus, 
neleidžiant įsigalėti, viena ver-
tus, išskirtinėms sąlygoms, kita 
vertus, galimybei monopolistams 
sunaikinti silpnesniuosius. Jau 
šiandien duonos gaminių rinkoje 
stebime du dominuojančius žai-
dėjus, kurie neprideda pliuso kon-
kurencijai. Stebime – o ar galime 

ką nors padaryti? Negi valdantieji 
tokie bejėgiai ir akli? O gal – už-
simerkę? 

Antkainio reguliavimas nėra 
pripažįstamas kaip geras dalykas 
rinkos ekonomikos sąlygomis. Vis 
dėlto, jis nėra ir draudžiamas – 
ypač sunkesniaisiais valstybei pe-
riodais, kokį mes vis dar išgyvena-
me. Ekonominė situacija, didėjanti 
emigracija, vis dar aukštas nedar-
bo lygis, mažos ir nedidėjančios 
žmonių pajamos ir, tuo pačiu, vos 
ne iki 30 proc. (kaip prognozuoja) 
augsiančios kainos – argi tai ne pa-
kankamas pretekstas daryti speci-
finius, eiliniam žmogui naudingus 
sprendimus?

Dar B. Franklinas yra pasakęs: 
„Neklausantiems patarimų žmo-
nėms neįmanoma padėti.“ O gal 
šįkart mes būsime išgirsti? Kole-
gos valdantieji, ką manote?

Kaip sustabdyti augančias kainas: 
mes siūlome – ar išgirsite?

Prezidentą 
Algirdą Brazauską 

prisimenant

jus Noreika, Lietuvos statybininkų 
asociacijos prezidentas Adak ras 
Šeštakauskas, politologas, Vil-
niaus universiteto profesorius 
Raimundas Lopata, dr. Vydas Do-
linskas – Nacionalinio muziejaus 
Lietuvos didžiosios kunigaikštys-
tės valdovų rūmų direktorius, Pre-
zidento A. Brazausko atminimo 
įamžinimo komisijos pirmininkas 
Č.Juršėnas bei Kauno technologi-
jos universiteto Socialinių mokslų  
fakulteto bakalaurė, A. Brazausko 

vardo stipendininkė Dalia Jundu-
laitė. Mergina perskaitė prane-
šimą, kuriame jautriai dėstomas 
asmeninis santykis. „Vasarą man 
teko išgirsti dvi blogas naujie-
nas. Vieną, kad mirė Prezidentas 
ir kitą, kad praėjus dienai po šio 
žmogaus mirties, mirė ir mano 
močiutė. Sutapimas toks, kad ji 
buvo gimusi tais pačiais metais 
ir tą patį mėnesį, kaip ir Algirdas 
Brazauskas. Tačiau šių žmonių 
atminimas visuomet bus gyvas 
mano širdyje“  – kalbėjo pranešė-
ja.

„Pateiktas atsakymas, kad dar 
nagrinėjami šaltiniai, o pinigai gal-
būt bus paskirti iki metų pabaigos, 
frakcijos na-
rių netenkina. 
Net pasigirdo 
siūlymų rengti 
ministrui inter-
peliaciją. Mi-
nistras vėluoja 
pateikti Seimui 
informaciją apie Visagino atomi-
nės elektrinės statybą. Argumen-

tuota, neva strateginį investuotoją 
vis dar renkamasi, tačiau iš ko 
– tai lieka paslaptyje. Ministras 

buvo ža-
dėjęs tokią 
informaciją 
pateikti dar 
liepą, bet 
terminai jau 
baigėsi, o 
informaci-

jos taip ir nesulaukėm. Frakcija 
laukia konkrečių ministro atsaky-

mų“, – sakė J.Olekas.
AB “Lietuvos dujos” generali-

nis direktorius Viktoras Valentu-
kevičius minėjo, kad informacijos 
apie svarbius projektus bendrovė 
gauna ne iš paties Ministro, bet iš 
žiniasklaidos, kad Ministras ne-
randa laiko pokalbiams.

LSDP frakcijos seniūno Algir-
do Butkevičiaus manymu, susitiki-
mas dar kartą įrodė, jog tarp Ener-
getikos ministerijos ir energetikos 
bendrovės „Lietuvos dujos“ nėra 
glaudaus ryšio.

„Trūksta valdžios informacijos. 
Ministras nesugeba pasikviesti 
savo žmonių, neatsako į jų laiškus. 
Toks elgesys tikrai netoleruotinas. 
Juk galiausiai kentės Lietuvos var-
totojai “, – sako A.Butkevičius.

LSDP frakcijos nuomone, A. 
Sekmokas daug kalbėjo apie sau-
gumą, tačiau konkretūs veiksmai 
rodo, kad šia kryptimi nėra dir-
bama. Jeigu Energetikos minis-
tras atsakymų nepateiks iki metų 
pabaigos, neatmetama galimybė 
rengti A.Sekmokui interpeliaciją. 

Evelina Butkutė, 
atstovė spaudai

Rugsėjo 23 d. Lietuvos social-
demokratų partijos frakcijos narė 
Birutė Vėsaitė Parlamentui pateikė 
svarstyti rezoliuciją dėl lengvatinio 
tarifo vartotojams, naudojantiems 
elektros virykles, panaikinimo.

Rezoliucijoje teigiama, kad len-
gvatinio tarifo vartotojams, naudo-
jantiems elektros virykles panaiki-
nimas – tai elektros kainų kilimas 
visiems vartotojams, kad vykdoma 
elektros energetikos reforma skur-
dina Lietuvos vartotojus, sudary-
dama sąlygas kainų kilimui,

„Savo rezoliucija siūlėme Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybei ir 
Valstybinei kainų ir energetikos 
kontrolės komisijai nedidinti Lie-
tuvos gyventojų išlaidų už elek-
tros energiją, esant sumažintiems 
gyventojų atlyginimams, pensi-

joms ir socialinėms 
išmokoms ir kritus 
jų perkamajai galiai  
nenaikinti lengva-
tinio tarifo vartoto-
jams, naudojantiems 
elektros virykles“, – 
teigė B. Vėsaitė.

Nors konserva-
tor ių-kr ikščionių 
demokratų frakci-
jos nariai priešinosi 
šiai rezoliucijai, 55 
parlamentarai šią 
rezoliuciją palaikė, 
tad šis dokumentas, 
galintis padėti išvengti dalies Lie-
tuvos gyventojų skurdinimo, buvo 
priimtas.

„Lietuvoje beveik ketvirtadalis 
namų ūkių turi elektros virykles. 

Tai reiškia, kad kaina didėtų dide-
lei daliai vartotojų. Mes nieko nau-
jo nesiūlėm, tik pasiūlėme palikti 
esamą padėtį ir neskurdinti lietu-
vių dar labiau“, – sakė B.Vėsaitė.

Opozicijos lyderiu tapo A.Butkevičius

Rugsėjo 21 d. Seime šiai rudens sesijai opozicijos lyde-
riu paskirtas Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas 
ir frakcijos seniūnas Algirdas Butkevičius. Politikas pakeitė 
praėjusios Seimo pavasario sesijos opozicijos lyderį – Dar-
bo partijos frakcijos narį Vytautą Gapšį. Naujasis opozici-
jos lyderis teigė dirbsiąs konstruktyviai ir atsakingai. Opo-
zicijos lyderis keičiasi rotacijos principu.

„Už nepraskolintą Lietuvą“

Paskatinta neveiksnios Vyriausybės, rugsėjo 30 d. Lie-
tuvos socialdemokratų partijos frakcija pateikė Seimo nu-
tarimo projektą „Už nepraskolintą Lietuvą“, kuriame siūlo 

konkrečius žingsnius, kad skola būtų valdoma efektyviau. 
Nutarimo projektą Seimas priėmė. Per nepilnus dvejus me-
tus konservatorių Vyriausybė valstybės skolą padvigubino.

Į Seimą kandidatuos Albinas Mitrulevičius

LSDP Taryba spalio 2 d. patvirtino nutarimą, kuriame 
teigiama, jog LSDP kandidatu 2011 metų rinkimuose į LR 
Seimą Marijampolės 29-oje rinkimų apygardoje patvirtin-
tas LSDP tarybos narys, LSDP Marijampolės skyriaus pir-
mininko pavaduotojas Albinas Mitrulevičius.

Eismo saugumo komisija snaudžia

Valstybinę eismo saugumo užtikrinimo politiką formuoja 
ir eismo saugumo programos įgyvendinimo priemonių pla-

ną tvirtina Vyriausybė, o jos vadovas, remiantis įstatymu, 
yra ir Valstybinės eismo saugumo komisijos pirmininkas. 
Panašu, kad komisija snaudžia. Seimo  opozicijos lyderio 
A. Butkevičiaus teigimu, komisijos pirmininkas ne rečiau 
kaip kartą per eilinę Seimo sesiją privalo atsiskaityti Sei-
mui už komisijos darbą. Per dvejus metus Andrius Kubilius 
dar nė karto Seimui neatsiskaitė.

LSDP siūlo mažinti PVM tarifą maisto produktams

Nepagrįstai kylant maisto produktų kainoms, esant to-
kiai ekonominei situacijai, Vyriausybė turėtų greitai peržiū-
rėti mokesčių sistemą, ypač pridėtinės vertės mokesčio ta-
rifą ir sumažinti jį būtiniausiems maisto produktams. LSDP 
frakcijos narių nuomone, PVM galėtų būti sumažintas nuo 
21 iki 9 proc.
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Žinios trumpai

Energetikos ministras atsakymus vynioja į vatą

Seimo rezoliucija – žingsnis, užkertantis kelią 
Lietuvos gyventojų skurdinimui

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariai susitikime su energetikos ministru Arvydu Sek
moku taip ir nesulaukė konkretaus atsakymo, kodėl neskiriamas finansavimas svarbiai dujų sistemos 
„užžiedinimo“ atšakai Jurbarkas–Klaipėda, neatsakyta ir į kitus parlamentarų klausimus.

„Ministras nesugeba 
pasikviesti savo žmonių, 
neatsako į jų laiškus“

Prezidento A. Brazausko vardo stipendininkė D. Jundulaitė.
Seimo narė B. Vėsaitė.

LSDP frakcijos vadovybė taip ir nesulaukė konkrečių energetikos ministro atsakymų.
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„Paskatinti pačios ministeri-
jos, žmonės ėmė ruošti projektus, 
verslo planus, įdėjo savo lėšų – o 
dabar paaiškėjo, kad visi projek-
tai atmesti. Paramai gauti buvo 
pateiktos 178 paraiškos, tačiau 
paraiškų vertinimas buvo vilkina-
mas. Atsakymų žmonės negauda-
vo net po 6 ar 9 mėnesius“, – sako 
Seimo opozicijos lyderis Algirdas 
Butkevičius.

Anot parlamentaro, apie 70 
paraiškų netinkamomis buvo pri-
pažintos iš karto, ir toks reiškinys 
būtų normalus. Tačiau net per 100 
projektų buvo atiduoti KTU eks-
pertams, šie tinkamais pripažino 
per 80 projektų.

„ŽŪM projektų atrankos komi-
tetas rugsėjo 8 d. priėmė sprendi-
mą nesuteikti paramos nė vienam 
iš projektų, kuriame numatoma 
elektros energijos gamyba. Per 
100 projektų pripažinti netinka-

mais paramai gauti, pagrindžiant 
tai Energetikos ministerijos raš-
tais. Raštuose aiškinama, kad dėl 
vykstančių teisės aktų pakeitimų 
nėra galimybės prognozuoti kai-
nų 5 metų laikotarpiui. Bet tokia 
pat padėtis buvo ir 2009 m. rug-
pjūtį, kai taisyklėse atsirado gali-
mybė remti naują veiklą“, – sako 
A.Butkevičius.

Spaudos konferencijoje daly-
vavęs Joniškio rajono ūkininkas 
Rimvydas Vasiliauskas teigė pro-
jektui paruošti skyręs nemažai lai-
ko ir keliasdešimt tūkstančių litų, 
dabar paaiškėjo, kad pinigus išlei-
do veltui.

„Aš dar nesu taip smarkiai nu-
kentėjęs, bet yra žmonių, kurie jau 
pastatę jėgaines, jos yra veikian-
čios, ką jiems daryti? Komisijos 
išvados yra mažų mažiausiai juo-
kingos – neva penkeriems metams 
kainos nėra fiksuotos. Aš nežinau 

tokio verslo, kuriame kaina penke-
riems metams būtų fiksuota, visur 
kainos kinta. Tai negali būti pre-
tekstas atmesti paraiškas. Panašu, 
kad valstybei geriau pinigus išleisti 
perkant energiją iš kitų šalių, negu 
leisti gaminti energiją ūkininkams 
ir palikti pinigus cirkuliuoti šalies 
viduje“, – mano ūkininkas.

Pačios ŽŪM duomenimis, prie-
monei „Perėjimas prie ne žemės 
ūkio veiklos“ 2007-2013 metams 
skirta 171 mln. litų, o išmokėta 0,5 
mln. litų. Paramos pinigai galėtų 
būti sėkmingai panaudoti naujų 
darbo vietų kaimuose kūrimui. Be 
to, stodami į ES, įsipareigojome 
tam tikrą energijos dalį pasiga-
minti iš atsinaujinančių šaltinių, 
tad ūkininkai buvo įsitikinę, kad 
minėta priemonė yra skirta būtent 
šiai direktyvai įgyvendinti. Dabar 
jos įgyvendinimas stabdomas. 

„Kreipsimės į Žemės ūkio mi-

nistrą, kad atmesti projektai būtų 
dar kartą peržiūrėti. Tegul minist-
ras viešai išsako argumentus, ko-
dėl paraiškos buvo atmestos, nes 
iki šiol pateikti atrankos komiteto 

atsakymai skamba keistai ir nai-
viai“, – teigė Seimo opozicijos 
lyderis.

Evelina Butkutė,
atstovė spaudai

Žemės ūkio ministro savivalė stabdo 
Europos Parlamento direktyvos įgyvendinimą

Spalio 2 d. Vilniuje vyko LSDP 
Tarybos IX posėdis, kurio esminė 
tema – artėjantys savivaldybių ta-
rybų rinkimai. Pranešimus skaitė 
partijos vadovybė, savo infor-
maciją pateikė Centrinis rinkimų 
štabas, LSDP etikos ir procedūrų 
komisija.

LSDP pirmininkas Algirdas 
Butkevičius pristatė dabartinę 
ekonominę šalies padėtį ir akcen-
tavo valstybės skolos augimą mil-
žiniškais tempais. Pasak partijos 
lyderio, 2008 m. valstybė turėjo 
apie 17 mlrd. Lt skolų. Šiandien 
Lietuva skolinga jau beveik 34 
mlrd. Lt, t.y., dvigubai tiek. Ir tai 
įvyko per dvejus metus valdant 
konservatorių Vyriausybei.

„Konservato-
riai mus vis dar 
kaltina iššvais-
čius pinigus. 
Bet  paklauski-
me žmonių, ar 
mūsų Vyriausy-
bės padidintos 
pensijos, socia-
linės išmokos, 
atlyginimai mo-
kytojams gali 
būti vadinama 
švaistymu? Mes, 
socialdemokra-
tai – priešingai 
negu konservatoriai – visada taip 
elgsimės, kursime valstybę, besi-
rūpinančia žmogumi, o ne lopan-
čią biudžeto skyles skurdžiausių 
piliečių sąskaita. Kelti socialinę 
gerovę – tai ne švaistymas, tai 
investicija į žmones ir valstybės 
ateitį“, – kalbėjo A.Butkevičius.

LSDP pirmininkas akcenta-
vo, kad socialdemokratai privalo 
įrodyti žmonėms esantys kitokie, 
negu konservatoriai. Ir tai pavyks 
padaryti, jei partija, laimėjusi rin-

kimus, imsis konkrečių veiksmų. 
Socialdemokratai siūlo tvarkyti 
mokesčių bazę, kad verslas būtų 
ne smaugiamas, o kurtų naujas 
darbo vietas ir mažintų nedarbą; 
griežtai kontroliuoti, kad visos 
Europos paramos lėšos būtų pa-
naudotos efektyviai mūsų valsty-
bėje; atšaukti absurdišką aukštojo 
mokslo reformą, kuri pareikalavo 
milžiniškų lėšų, bet sumažino 
stojančiųjų galimybes ir tarnau-
ja bankų interesams; peržiūrėti 
visuomenei būtiniausių prekių ir 
paslaugų akcizus.

Taryba kreipėsi į Lietuvos 
Respublikos Prezidentę Dalią 
Grybauskaitę dėl pirmalaikių Sei-
mo rinkimų. Priimtas nutarimas 

dėl profesinių 
sąjungų palai-
kymo. Tarybos 
p a r e i š k i m e 
tei giama, kad 
“LSDP taryba 
palaiko teisė-
tus vidaus rei-
kalų sistemos 
darbuotojų rei-
kalavimus ir 
solidarizuojasi 
su jų bado ak-
cija prie Seimo 
rūmų. LSDP tęs 
savo veiksmus 

sprendžiant statutinių darbuotojų 
teisėtai keliamas problemas.” Ki-
tame pareiškime taryba pasisako 
prieš profesinių sąjungų teisių 
suvaržymą. Išdėstyta ir partijos 
tarybos pozicija dėl koalicijos 
Vilniaus miesto savivaldybėje 
perspektyvų bei konservatorių 
vykdomos “švarių rankų” poli-
tikos.

LSDP informacijos centras

Praėjusių metų rugpjūčio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta nauja remiama veikla – elektros energijos gamyba vėjo, saulės, vandens ir kitose atsinauji-
nančius energetinius išteklius naudojančiose elektrinėse kaimo vietovėse. Veiklą numatyta skatinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos III veiklos 
krypties priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. 

Ukmergėje šilumos klausimas 
tapo aktualus dar vasaros pradžio-
je. Su privačiu investuotoju dery-
bos nepavyko, dėl grubių sutarties 
sąlygų pažeidimo savivaldybė vie-
našališkai nutraukė sutartį su šilu-
mos tiekėju. Po Ukmergės apylin-
kės teismo sprendimo savivaldybė 
atsiėmė savo nuomininkui išnuo-
motą turtą. Žinoma, visas procesas 
dėl buvusio nuomininko nuolati-
nių skundų ir dirbtinių trukdymų 
perimti savivaldybės turtą užtruko. 
Žvelgiant iš verslo pusės, gal toks 
elgesys ir būtų pateisinamas – kas 
norėtų atiduoti tokį „gardų kąsne-
lį“? Tačiau savivaldybė nesitikėjo 
tokio valdžios institucijų abejin-
gumo.

Nuo vasaros Kainų ir energe-
tikos kontrolės komisija niekaip 
nesugeba išduoti savivaldybei li-
cencijos tiekti šilumą. Dėl tokio 
komisijos neveiksnumo savival-
dybės gyventojai net pora mėnesių 

buvo priversti gyventi be karšto 
vandens, o savivaldybė dalį kati-
linių buvo priversta kūrenti skystu 
kuru, kuris yra žymiai brangesnis. 

Lietuvos socialdemokratų parti-
jos Ukmergės skyrius, dalyvauda-
mas rajono valdyme, laikosi vie-
ningos principinės nuostatos, kad 
šilumos tiekimas yra labai svarbi 
funkcija, kurią iš principo turi 
užtik rinti savivaldybė, o ne priva-
tininkas. LSDP kaip politinė jėga, 
turinti didžiausią gyventojų palai-
kymą, savo respublikinės tarybos 
posėdyje pasisakė prieš visuomenei 
ir savivaldybių bendruomenėms 
strategiškai svarbių, viešąsias pas-
laugas teikiančių įmonių privati-
zavimą. LSDP Ukmergės skyriaus 
pirmininko pavaduotojas Arūnas 
Dudėnas teigia, kad iš 10 metų 
Ukmergės šilumos ūkio nuomos 
matyti, jog privatus kapitalas yra 
suinteresuotas tik savo pelno didi-
nimu. Žvelgiant į kitas savivaldy-

bes, kurios turi panašios struktūros 
šilumos ūkį, ukmergiškiai moka 
didžiausią kainą, per nuomos lai-
kotarpį didėjusią sparčiau nei bet 
kur kitur. Tokia padėtis negali būti 
toleruojama. Ukmergiškius stebina 
ir abejinga Vyriausybės pozicija, 
ginanti tik privatų investuotoją, ne 
visuomeninį interesą. Savivaldybė 
iš aukščiausių šalies pareigūnų – 
Premjero, Teisingumo ministro 
jaučia spaudimą šiuo klausimu.

LSDP pirmininkas Algirdas 
Butkevičius, pirmininko pava-
duotojas Juozas Olekas savo pa-
reiškimais jau išreiškė pozicijas, 
palaikančias gyventojų interesus 
ginančią savivaldybę, ir sukritika-
vo valdžios institucijų neveiksnu-
mą bei atskirų jos pareigūnų spau-
dimą savivaldybei. Ar situacija 
pasikeis?

LSDP Ukmergės skyriaus 
informacija

Ukmergės socialdemokratai 
vieningai laikosi pozicijos – šilumos tiekimą 

turi organizuoti savivaldybė

LSDP Tarybos IX posėdis

„Šiame išorinio blizgesio 
laikmetyje beatodairiškas tur-
to garbinimas, tuštybės vai-
kymasis žudo pačią žmogaus 
prigimtį – kūrybinę pažinimo 
laisvę, žlugdo moralę. Grįžki-
me prie pamatinių vertybių, į 
kurias jau atsisuka visas Va-
karų pasaulis, grįžkime prie 
pagarbos intelektui, protui, o 
tam reikia ne formos bet turi-
nio“, – teigė LSDP vadovas.
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Lietuvos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos bei Lietuvos 
socialinių darbuotojų asociacijos 
iniciatyva, nuo 2004 metų kasmet 
rugsėjo 27 d. Lietuvoje oficialiai 
švenčiama Lietuvos so-
cialinių darbuotojų die-
na.

Tą dieną Panevėžyje 
viešėjęs Seimo narys, 
LSDP pirmininko pa-
vaduotojas Algirdas Sy-
sas, lydimas LSDP Pa-
nevėžio miesto skyriaus 
pirmininko Povilo Va-
dopolo bei  skyriaus na-
rių Reginos Eitmonės ir 
Ingridos Mazaliauskie-
nės, susitiko su Panevė-
žio kolegijos studentais, 
lankėsi Panevėžio mies-
to socialinės paskirties 
įstaigose bei sveikino jų darbuoto-
jus su profesine švente.

Panevėžio socialinių paslaugų 
centre darbuotojai mus pasitiko 
su daina – savo profesinės šventės 
progai perdarytą dainą „Ša la la la 
la“ traukė ir centro darbuotojai, ir 
svečiai. Sveikindamas darbuotojus 
profesinės šventės proga, parla-
mentaras A. Sysas linkėjo stipry-
bės, kantrybės ir atvira širdimi 

dirbti socialinį darbą. Nuotaikinga 
susitikimo pradžia nuteikė lengvai 
abipusei diskusijai. Centro dar-
buotojai išsakė savo rūpesčius bei 
aptarė rūpimus klausimus. Daug 

kalbėta socialinių darbuotojų men-
ko atlygio už darbą tema, išsakytas 
susirūpinimas darbuotojų saugu-
mo, socialinių išmokų bei bedar-
bių pašalpų mokėjimo klausimais. 

LSDP Panevėžio miesto sky-
riaus pirmininkas, miesto Tarybos 
narys P. Vadopolas greitai reagavo 
į centro darbuotojų išsakytas pa-
stabas dėl per menko Panevėžio 
miesto savivaldybės dėmesio tiek 

darbuotojams, tiek apskritai kovai 
su skurdu ir socialine atskirtimi. 
„Rašykite tiesiai man, aš asmeniš-
kai užsiimsiu jūsų iškeltų proble-
mų sprendimu“, – šie P. Vadopolo 

žodžiai buvo sutikti 
plojimais.

Ats i sve ik inda -
mas parlamentaras 
A.Sysas informavo 
centro darbuotojus, 
kad LR Seimo Soci-
alinių reikalų ir dar-
bo komitetas prieš 
savaitę socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministrui pateikė rei-
kalavimą nuo 2011 
metų sausio 1 dienos 
10 proc. padidinti 
darbo užmokestį so-
cialiniams darbuoto-

jams. „Dirbdamas Seime jau 13 
metų, užsiimu socialinių problemų 
sprendimu, save taip pat priskiriu 
prie socialinių darbuotojų, todėl 
sakau – nepraraskime optimizmo“, 
– atsisveikindamas sakė Seimo na-
rys.

      
Ingrida Mazaliauskienė, 

LSDP Panevėžio miesto skyriaus 
koordinatorė                                                           

LSDP skyriø naujienos

Tarptautinę pagyvenusių žmo-
nių dieną europarlamentarė Vilija 
Blinkevičiūtė kartu su Seimo na-
riais Broniumi Pauža ir Algirdu 
Sysu lankėsi Smalininkuose, daly-
vavo nevalstybinių senelių globos 
namų atidaryme. Gražūs ir pato-
gūs rūmai turėtų tapti antraisiais 
namais trisdešimčiai senjorų. 

V. Blinkevičiūtė, sveikindama 
šeimininkus ir svečius, pasidžiau-

gė, jog Lietuvoje steigiamos aukš-
to lygio globos institucijos, papil-
dančios valstybinį globos įstaigų 
tinklą. Lietuvos senjorai yra nusi-
pelnę turėti orią senatvę. 

Raudonėje buvo susitikta su 
partijos bičiuliais, pasikeista nuo-
monėmis apie politinę situaciją, 
aptarti artėjantys savivaldos rinki-
mai. 

Parengė V. Blinkevičiūtės biuras

Tarptautinė pagyvenusių 
žmonių diena Smalininkuose

Nepabūgę rudeniško lietaus ir 
žvarbaus oro Joniškio socialdemo-
kratai rugsėjo 24 d. dalyvavo pirmą 
kartą Šiaurės Lietuvoje surengtoje 
kleckų šventėje. Sumaniųjų soci-
aldemokratų dėka Žagarės dvaro 
parkas kvepėjo ne tik šviežiais 
kleckais, bet ir barščiais.

Nuo pat ankstyvo ryto Žagarės 
dvaro parke tarp nevyriausybinių 
organizacijų, kaimo bendruome-
nių kiemelių išdygo ir Joniškio 
socialdemokratų palapinė, ku-
rioje pilną katilą barščių maišė 
raudonais reprezentaciniais marš-

kinėliais pasipuošusios mote-
rys – social demokratės. Šventės 
metu išvirti net 25 litrai šviežių 
ir kiekvieną paragauti viliojančių 
barščių su ausytėmis ir mažais 
„kleckiukais“ su grybų įdaru. Ne 
vienas panoro paragauti „soci-
aldemokratinių“ barščių, kurių 
kaip mat neliko, tačiau puikiosios 
šeimininkės turėjo pagaminusios 
ir daugiau patiekalų. Ištuštėjus 
barščių katilui, šventės dalyviai 
vaišinti folijoje keptomis bulvė-
mis ir varške su česnakais.

Joniškio socialdemokratai buvo 

ne tik vaišingi, bet ir aktyvūs – da-
lyvavo kleckų raitymo varžybose. 
Juventa Jurgelienė ir Vilma Barta-
šienė suraitė net 33 kleckus. Po šių 
varžybų paskelbtos kitos – kleckų 
valgymo varžybos. Jaunųjų social-
demokratų atstovas nugalėtojo titu-
lo neiškovojo, tačiau užėmė antrą-
ją vietą. Pasak socialdemokratės, 
LR Seimo nario Jono Juozapaičio 
padėjėjos Daivos Putnienės, visi 
kulinariniai patiekalai buvo gami-
nami pačių bičiulių lėšomis.

Erika Šivickaitė 

„Socialdemokratinių“ barščių 
užteko visiems

Pasveikinti Panevėžio miesto 
socialiniai darbuotojai

Spalio 6 d. Skuodo social-
demokratai aplankė Bars tyčių 
vaikų namus, kur susitiko su 
namų vadove ir aptarnaujan-
čiu personalu, vaikučiams 
buvo atvežta labdaros vai-
kiškų drabužėlių. Auklėtiniai 
nuoširdžiai džiaugėsi, galė-
dami pasirinkti drabužėlių 
pagal savo širdelės poreikius 
ir dydžius.

LSDP skuodo skyriaus inf.

Rugsėjo pabaigoje Lietuvos so-
cialdemokratinio jaunimo sąjungos 
Šiaulių miesto skyriaus bičiuliai 
suorganizavo renginį vaikams 
“Smūgiuok su FC Šiauliais”. Šiau-
lių logopedinės mokyklos moki-
niai stadione linksmai popietę lei-
do su “FC Šiauliai” futbolininkais. 
Moksleiviai turėjo puikią galimybę 
susipažinti su klubu iš vidaus, apsi-
lankant futbolininkų persirengimo, 
medicinos, video peržiūros kam-
bariuose, VIP patalpose, galėjo 
atvirai bendrauti su žaidėjais ir jų 
treneriais.

Anot renginio organizatoriaus 
Šiaulių LSDJS skyriaus pirminin-
ko D. Griškevičiaus, ši idėja kilo 
norint parodyti vaikų laisvalaikio 

alternatyvas. „Juk vaikai gyvena 
šalia stadiono ir retas kuris yra ste-
bėjęs varžybas. Smagu būtų, kad 
moksleiviai susidomėtų futbolu, 
pasijustų žvaigždėmis nors vieną 
dieną, pamatytų, kaip viskas vyksta 
ne tik per varžybas, bet ir treniruo-
čių metu. Nors nesu klubo narys, 
bet žaidžiu futbolą jau 17 metų ir 
seniai bendrauju su Šiaulių logo-
pedinės mokyklos auklėtiniais, tad 
norisi vaikams atskleisti šio sporto 
teikiamą malonumą ir azartą. Kas 
žino, gal taip atsiras naujų „FC 
Šiauliai“ fanų, kurie palaikys fut-
bolininkus per visas varžybas“.

Irma Juškaitė,
 LSDP Šiaulių skyriaus atstovė 

spaudai

„Smūgiuok su FC Šiauliais“ – 
daug vilčių teikiantis startas

Pradžiuginti Barstyčių 
vaikų namų auklėtiniai

„Kleckų“ šventėje socialdemokratai rungėsi virtinukų raitymo varžybose.

Parlamentaras A. Sysas su kolegėmis iš Panevėžio.
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Šiemet gegužę pradėtas įgyven-
dinti “Sveikatos skrynios” projek-
tas jau įpusėjo. Sveikos gyvense-
nos propaguotojai ir jo iniciatoriai 
jau pabuvojo Kazlų Rūdoje, Pa-
gėgiuose, Skuode, Kuršėnuose, 
Telšiuose, Raseiniuose, kur skaitė 
paskaitas, demonstravo vaistažoles 
ir dalijo sveiko gyvenimo recep-
tus įvairaus amžiaus auditorijai. 
Iš viso šiemet įvairiuose Lietuvos 
regionuose numatyta dvylika tokių 
susitikimų.

Sveiką gyvenseną propaguoja ir 
parlamentarai

„Sveikatos skryniai“ keliaujant 
per Lietuvą, iš  gyventojų taip pat 
bandoma surinkti kuo daugiau 
sveikų valgių ir liaudiškų vais-
tažolių receptų iš mūsų krašte iš-
gaunamų žaliavų. Juos numatoma 
paskelbti metiniame kalendoriuje 
“LT sveikatos skrynia 2011”, o še-
šių geriausių receptų autoriai bus 
apdovanoti kelione 
į Europos Sąjungos 
(ES) sostinę Briu-
selį.

“Sveikatos skry-
nios” projektu sie-
kiama parodyti, kad 
mūsų tautos sveikos 
gyvensenos – idė-
jų, receptų, įgūdžių 
– palikimas yra ta 
paveldo skrynia, iš 
kurios galima sem-
tis išminties ir pata-
rimų, kaip maitintis 
sveikai, būti akty-
viems, draugiškai 
elgtis su savimi ir 
aplinka.

„Sveikatos skrynios“ kelionėje 
dalyvavauja ir politikai, kuriems 
nesvetimi sveikatos klausimai. Šių 
renginių iniciatorė yra Jūratė Kul-
berkienė, o jai padeda daug šia idė-
ja tikinčių žmonių. Tai žolininkai 
Virginijus Skirkevičius ir Jadvyga 
Balvočiūtė, Kazlų Rūdoje žmones 
dalyvauti akcijoje ragino Juozas 
Olekas, o rugsėjį Raseiniuose min-
timis dalijosi Seimo narė social-
demokratė Birutė Vėsaitė. Ji at-
skleidė ir savo jaunystės paslaptį: 
„Reikia viskam saiko – nepersi-
valgyti, nepersigerti, valgyti daug 
daržovių, naudoti vaistažoles, ku-
rias aš užsiauginu pati. Be to, be 
mankštos – nė dienos“.

Lietuviai negali pasigirti gera 
savijauta      

Lietuva vis dar niekaip neįsten-

gia pabėgti iš pavojingos zonos – 
šalies gyventojų vidutinė tikėtina 
gyvenimo trukmė gerokai trum-
pesnė už ES vidurkį, be to, vy-
rauja didelis skirtumas tarp lyčių. 
Moterų vidutinė gyvenimo trukmė 
siekia apie 77 metus, o vyrų – apie 
66 metus arba maždaug 11 metų 
mažiau. ES moterys vidutiniškai 
gyvena 82, o vyrai  – 76 metus.

Lietuvos gyventojų mirtingu-
mas vienas didžiausių ES – pasta-
raisiais metais tebėra daugiau nei 
1030 mirčių 100 tūkst. gyventojų. 
Pagrindinės to priežastys – krau-
jotakos sistemos ligos, piktybiniai 
navikai ir išorinės mirties atvejai. 
Tai lemia net 85,4 proc. mirčių, 
beje, vyrų dėl minėtų priežasčių 
miršta gerokai daugiau nei mote-
rų. 

Pasak sveikos gyvensenos puo-
selėtojos J.Kulberkienės, nors Lie-
tuvos medicina žengia koja kojon 
su pasaulio atradimais ir turi ga-
limybę gydyti naujausiais vaistais 

bei  būdais, tačiau likome gana 
ligota, nei gera savijauta, nei ilga 
gyvenimo trukme negalinti pasi-
didžiuoti tauta. Štai ekonomiškai 
išsivysčiusiose šalyse gyventojų 
mirtingumas nuo kraujotakos sis-
temos ligų mažėja, o Lietuvoje turi 
augimo tendenciją, mirtingumas 
nuo piktybinių navikų taip pat kas-
met auga. 

„Paveldėjimas nulemia 10-
15 proc., o gyvensena – net 40-
60 proc. mūsų sveikatos būklės. 
Mums trūksta optimizmo, porei-
kio keistis, noro rūpintis savimi ir 
artimu, kasdien kloti pamatą gerai 
savijautai ir pilnaverčiam gyveni-
mui“, – teigia J. Kulberkienė. Anot 
jos, patikimiausi sveikatos receptai 
– smagus dienos pasveikinimas su 
rytine mankšta, sportas ar aktyvus 
laisvalaikis gamtoje, tikrų lietuviš-
kų vaistažolių arbata.

LSDP skyriø naujienos

Šiltą ir saulėtą rugsėjo 24 – osios 
popietę Rokiškyje, prie Algirdo 
Mykolo Brazausko gimtojo namo, 
Laisvės g. Nr. 7, buvo atidengta 
memorialinė lenta, skirta Lietuvos 
Prezidentui, Rokiškio krašto Gar-
bės piliečiui, LSDP Garbės Pirmi-
ninkui A. Brazauskui atminti.

Atidengimo ceremonijoje daly-
vavo ir kalbėjo LSDP Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius, Prezidento 

dukra Audronė Usonienė, Rokiš-
kio rajono meras Almantas Blažys. 
Seimo Pirmininkės pavaduotojas, 
Prezidento A. Brazausko atminimo 
įamžinimo komisijos pirmininkas 
Česlovas Juršėnas į ceremoniją 
atvežė ką tik išleistą knygą – albu-
mą apie Prezidentą A. Brazauską 
„Dešimtmečių akimirkos“, kurią 
jis įteikė dabartiniams namo šei-
mininkams J. Ir V. Prunskams.

Lentos atidengimo ceremonijo-
je grojo Rokiškio muzikos mokyk-
los mokytojos D. Bartininkienės 
vadovaujamas smuikininkų an-
samblis. Jo muzikavimu vienoje iš 
miesto švenčių Prezidentas A. Bra-
zauskas liko sužavėtas, bendravo 
su muzikantais.

LSDP Rokiškio skyriaus 
informacija

Atidengta memorialinė lenta 
Prezidentui A.Brazauskui atminti

Spalio 2 d. Utenos kultūros cent-
ras sulaukė gausaus būrio svečių iš 
visos Lietuvos. Į pirmąjį skudučių 
festivalį, kurio rengėjai – Lietuvos 
liaudies kultūros centras ir Utenos 
kultūros centras – jaunieji ir jau pa-
augę skudutininkai bei jų vadovai 
rinkosi iš Raseinių, Alytaus, Klai-
pėdos, Anykščių, Biržų, Kauno, Jo-
navos ir kitų šalies miestų.  Pirmasis 
festivalis pavadintas skambiu „Du-
dučio“ vardu, jo globėja tapo LR 
Seimo narė Milda Petrauskienė.

Festivalis sulaukė ne tik jaunų-
jų skudutininkų. Atvyko profeso-
riai Algirdas Vyžintas ir Algiman-
tas Balčytis, liaudies instrumentų 
meistras Egidijus Virbašius, Kul-
tūros centro fojė surengęs liaudies 
instrumentų parodą, festivalio ko-
ordinatorė Jolanta Kisielytė–Sa-
dauskienė, festivalio dalyvius svei-
kino Seimo narė M.Petrauskienė, 
Utenos rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Gintautas 
Petravičius bei kiti svečiai.

Profesorius A.Vyžintas sakė, 
kad skudučiai – pats seniausias lie-
tuvių liaudies instrumentas, gimęs 
kaip tik sėlių krašte. Pasak profe-
soriaus, šiandien Lietuva yra dvie-
jų kultūrų sandūroje: europinės ir 
senosios baltų. Skudučių festivalis 
– tai senosios baltų kultūros žings-
nis pirmyn.

Lolita Kaminskienė, 
LSDP Utenos skyriaus atstovė 

spaudai

Utenoje nuskambėjo 
pirmasis skudučių festivalis

„Sveikatos skrynioje“ 
gausėja senolių receptų

„Sveikatos skrynios“ iniciatorė su projekto dalyviais.
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Justas Vincas Paleckis,
LSDP pirmininko pavaduotojas, 
Europos Parlamento narys 

Kai prieš porą savaičių skubė-
jau Pagėgių link, mano „socio-
loginė laboratorija ant ratų“, taip 
vadinu savo automobilį, suvedė 
su romantiškos išvaizdos Muzikos 
ir teatro akademijos pirmakursiu. 
Pavėžėtas bendrakeleivis, vos 
porą savaičių Vilniuje studijuojan-
tis žemaitis, į šuns dienas išdėjo 
aukštojo mokslo reformą ir jos pa-

sekmes. Anot studento, jaunimas 
tuntais traukia studijuoti į užsienį, 
nes mokestis už mokslą Lietuvoje 
pasibaisėtinai aukštas. Pavyzdžiui, 
jo specialybė per metus kainuoja 
apie 11 tūkst. litų. Jam atitekusi 
valstybės finansuojama vieta, ta-
čiau kiek jo draugų ir pažįstamų 
jau mojuoja Lietuvai iš tolo...

Panašių istorijų girdėjau ir Pa-
gėgiuose. Energinga, nepasiduo-
danti krintančioms iš Vilniaus 
valdžios aukštumų finansinėms 
„bombelėms“ trijų vaikų motina, 
sakė: „Jau ruošiuosi kelti sparnus 
į Švediją“. Jos sūnus mokėsi gerai, 
tačiau išvažiavo į Švediją padirbė-
ti ir ten įsitvirtino. Šiemet mokyk-
lą baigė jaunėlė duktė. Ir patraukė 
brolio pėdomis. Motina taip pat 
pabuvojo Švedijoje, ten jai labai 
patikę. „Tiesa, nemoku švediškai. 
Bet mačiau ir jaučiau, kad ten san-
tykiai tarp žmonių draugiškesni. 
O svarbiausia, nereikia kiekvieno 
cento skaičiuoti. Kai namuose no-
riu įsijungti mikrobangų krosnelę, 

kad dešrelę pasišildyčiau, ranka 
nekyla – tuoj sumeti, kiek prisuks 
už elektrą. Tad galvoju keltis pas 
vaikus“, – skundėsi moteris.

Tą dieną susitikau ir su Šilga-
lių mokyklos pedagogais, Pagėgių 
gyventojais. Važinėdamas į susi-
tikimus su rinkėjais jaučiu, kad 
nuotaikų barometras artėja prie 
padalos „audringa“. Išklausiau 
daug skaudžių žodžių apie tai, kad 
kėsinamasi pašalpas atimti iš tų, 
kurie turi bent gabalėlį žemės, apie 
didėjančias bedarbių gretas. Vis 
dažniau su sunkiai tramdomom 
ašarom, o kartais jų nesigėdinant 
klausiama: „Kaip išgyventi, kai 
Seimo ir Vyriausybės sprendimai 
tiesiog smaugia? Vienintelė išeitis 
– bėgti iš Lietuvos“.

Emigracijos iš Lietuvos srautai, 
deja, tampa daugiau negu grės-
mingi. Jau būtų laikas energingiau 
Briuselyje ir Strasbūre stumti savo 
iniciatyvą, apie kurią esu ne kartą 
pasakojęs, jos principinę nuostatą 
parėmė ir Europos socialistų parti-

ja: turtingosios Europos šalys, į ku-
rias nuteka protai ir darbščios darbo 
rankos iš naujųjų ES valstybių, pri-
valėtų grąžinti šaliai, paruošusiai ir 
išugdžiusiai tuos specialistus, tam 
tikrą kompensaciją. Tam, kad galė-
tume sumažinti milžiniškus darbo 
užmokesčio skirtumus „čionai“ ir 
„ten“, ypač „paklausiausiose“ pro-
fesijose. Tam, kad galėtume įsigy-
ti naujausią mokslinę, medicininę 
aparatūrą ir tokiu būdu sumažinti 
paskatą emigruoti mokslo žmo-
nėms ir gydytojams.

Labai nelengva bus pasiekti 
šiuos tikslus. Tačiau precedentas 
jau yra: kai kurios senosios ES 
valstybės perveda tam tikrą sumą 
pinigų Afrikos šaliai, iš kurios at-
vyko dirbti specialistas su univer-
sitetiniu išsilavinimu. 

Žinoma, kliūčių yra daugybė. 
Nei Lietuva, nei valstybės, į kurias 
emigruoja mūsiškiai, nekaupia 
tikslių statistikos duomenų: kiek 
žmonių atvyko, koks jų išsilavini-
mas, kur ir kaip jie įsidarbino. Ta-

čiau tai sutvarkyti įmanoma. Žy-
miai kebliau surasti sąjungininkų, 
kurie mūru stotų už tokius spren-
dimus. Panašiai kaip Lietuva, „nu-
kraujuoja“ tik mūsų likimo sesės 
Balkanuose – Bulgarija ir Rumu-
nija, problemų esama ir Latvijoje 
bei Lenkijoje, tačiau ten, skaičiuo-
jant procentais, proto ir darbo ran-
kų nutekėjimas gerokai mažesnis. 
Dabartinė Lietuvos valdžia, ėmusi 
rinkti didelę rinkliavą už universi-
tetinį ir kitokį išsilavinimą, nepri-
dėjo argumentų, kuriuos būtų gali-
ma panaudoti Briuselyje.                    

Vilnius – Briuselis – Strasbûras

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

Europos gamtinių dujų varto-
tojai, visų pirma gyventojai, nebe-
turėtų likti be dujų. Tai užtikrins 
reglamentas, kurį rugsėjį patvirtino 
Europos Parlamentas (601 už, 27 
prieš, 23 susilaikė). Dėl šio teisės 
akto jau sutarta su ES Taryba. Jame 
numatyta valstybių pareiga užti-
krinti dujų atsargas, taip pat padėti 
viena kitai įveikti dujų tiekimo kri-
zes. Teigiama, jog Baltijos šalių ir 
Lenkijos bendradarbiavimas reikš-
mingai sustiprintų dujų tiekimo 
saugumą.

Dujų tiekimo saugumas yra ben-
dra gamtinių dujų bendrovių, ES 
šalių bei Europos Komisijos atsa-
komybė, sakoma reglamente. Pagal 
jį ES šalys, jų institucijos ar dujų 
bendrovės neturės teisės apriboti 
dujų tiekimo ES vidaus vamzdy-
nais. Sutrikus dujų tiekimui, rinkos 
dalyviams pirmiausia turės būti 
leista reaguoti patiems. Jei to nepa-
kaktų, padėtį turės bandyti pagerin-

ti valstybių institucijos, o kai ir to 
nepakanka, galės įsikišti regioninės 
struktūros bei ES.

Jei dujų poreikis šalyje padidė-
tų arba jų tiekimas šaliai sumažėtų 
tiek, kad rinkos priemonėmis būtų 
neįmanoma patenkinti jų poreikio, 
šalis galės paskelbti ypatingąją pa-
dėtį. Kai viena ar daugiau šalių to 
prašys, Europos Komisija taip pat 
galės paskelbti atskirų regionų arba 
visos Sąjungos ypatingąją padėtį. 
Krizių metu Komisija turės teisę 
stebėti dujų tiekimą bei tarpinin-
kauti iškilus konfliktams.

Valstybės bei dujų tiekimo bend-
rovės bus įpareigotos užtik rinti 
dujų tiekimą gyventojams savaitę 
besilaikant itin šaltam orui arba 
mėnesį jaučiant itin didelį dujų po-
reikį (kurie statistiškai fiksuojami 
kartą per dvidešimt metų), taip pat 
mėnesį sutrikus didžiausiai šalies 
dujų infrastruktūrai. Šalys galės 
nutarti suteikti tokias pat garantijas 

ir mažesniosioms verslo įmonėms 
bei svarbiausių socialinių paslaugų 
įstaigoms (tokioms kaip mokyklos 
bei ligoninės), jei jos suvartoja ne 
daugiau kaip penktadalį visų dujų 
šalyje, taip pat dujiniams įrengi-
niams, iš kurių tiekiama šiluma 
gyventojams. Šiuos reikalavimus 
šalys turės įgyvendinti per ketve-
rius metus.

Europos Komisija kartu su ki-

tomis Sąjungos bei šalių institu-
cijomis bus įpareigotos siekti kuo 
greičiau užbaigti esamus ES patvir-
tintus dujų tiekimo projektus, kurie 
iš esmės sustiprins dujų tiekimo 
saugumą. Reglamento priede mi-
nima, jog Baltijos šalių ir Lenkijos 
bendradarbiavimas šioje srityje 
reikšmingai sustiprintų dujų tieki-
mo saugumą.

Per trejus metus nuo reglamento 
įsigaliojimo vamzdynų operatoriai 
bei savininkai privalės užtik rinti 
galimybę tiekti dujų tiekimą per 
valstybių sienas abiem kryptimis. 
Valstybės arba jų grupės bus įparei-
gotos parengti prevencinių veiks-
mų ir ypatingųjų padėčių planus, 
kurie apims dujų tiekimo alterna-
tyvias jungtis su kaimyninėmis 
šalimis bei bendru ES vamzdynų 
tinklu. Diskusijoje šiuo klausimu 
kalbėjęs Lietuvos europarlamen-
taras Zigmantas Balčytis teigė, 
kad didėjanti priklausomybė nuo 

importuojamos energijos, o ypač 
dujų, yra vienas iš naujų Sąjungos 
saugumo politikos iššūkių, kuriam 
įveikti reikės vieningų ir solidarių 
Sąjungos ir mūsų visų pastangų. 

„Europos Komisijos vaidmuo 
privalo būti itin reikšmingas ne tik 
susidariusių krizinių situacijų metu, 
bet ir bendrai formuojant ES ener-
getikos politiką, ir ypač kalbant apie 
dujų tiekimo sutartis su trečiųjų ša-
lių tiekėjais… Tik kalbėjimas vienu 
balsu bei visų Sąjungos narių veiks-
mų koordinavimas ir solidarumas 
gali padėti sukurti norimą saugią, 
vieningą ir vartotojams sąžiningą 
vidaus energijos rinką.“ EP narys 
nuogąstavo, kad Lenkijos ir Rusijos 
susitarimas dėl „Jamalo“ dujotiekio 
eksploatavimo iki 2045 m. netaptų 
blogu pavyzdžiu svarstomų ener-
getikos strategijų ir šio reglamento 
kontekste“, – sakė Z.Balčytis.

Europarlamentaro biuro 
informacija

ES šalys įpareigotos užtikrinti dujų tiekimo saugumą

Mojuoja Lietuvai iš tolo...

Vilija Blinkevičiūtė,
LSDP Pirmininko pavaduotoja,
Europos Parlamento narė

Europa sensta. Ir tai gerai – mes 
gyvename ilgiau. Tačiau, ar gyven-
sime geriau? Juk senutėje Europoje 
sparčiai daugėja vyresnio amžiaus 
žmonių, kurių vienintelis pragyve-

nimo šaltinis – pensija. Žmonės, 
sąžiningai ir sunkiai dirbę visą savo 
gyvenimą, išauginę vaikus, mokėję 
mokesčius valstybei, tikisi ramios 
ir orios senatvės. Galiausiai, norisi 
pagyventi tiesiog sau. Žinoma, jei 
tai leistų padaryti „maitintoja“ pen-
sija. Ar bus lemta šiems teisėtiems 
lūkesčiams išsipildyti priklauso 
nuo dabartinės dirbančios kartos ir 
nuo politikų – ir Europos Sąjungoje 
(ES), ir Lietuvoje.

Praūžusios ekonominės ir finan-
sinės krizės pasekmes pajuto ir esa-
mi, ir būsimi pensininkai – stabtelėjo 
pensijų augimas, sumažėjo kaupia-
mųjų pensinių fondų grąža. Tenka 
apgailestauti, jog Lietuva – viena iš 
dviejų šalių, kurios neišlaikė išban-
dymo krize ir sumažino pensijas. 
Jei latviai už tai turi būti “dėkingi” 
Tarptautiniam valiutos fondui, tai 

lietuviai – savo išrinktai konserva-
torių Vyriausybei. Įvertinusi nepa-
lankias darbo rinkai demografines 
prognozes bei krizės pamokas, 
Europos Komisija parengė pasiūly-
mus, kokia turėtų būti pensijų atei-
tis, kad vyresnio amžiaus žmonėms 
Europoje būtų geriau gyventi. Šiuo 
metu taip vadinama pensijų Žalioji 
knyga svarstoma ir Europos Par-
lamente (EP). Teigiama, jog pen-
sijos turi būti adekvačios gautoms 
pajamoms, teisėtiems lūkesčiams 
ir užtikrinti reikiamą pragyvenimą 
senatvėje. Pensijos turi būti tvarios, 
atlaikyti krizes, nemažėti ir nevė-
luoti. Tikslai yra sveikintini. O kaip 
šiuos tikslus įgyvendinti?

Vienas iš esminių siūlymų – 
modernizuoti dabartines pensines 
sistemas, didinant jų aprėptį, dau-
giapakopiškumą,  gerinant kau pia-

mųjų pensijų saugumą, vėlinant 
išėjimo į pensiją amžių. Pastarasis 
siūlymas susilaukė daugiausia eu-
roparlamentarų kritikos. Labiausiai 
nerimaujama dėl to, kad nepasiūly-
ta, kaip užtikrinti vyresnio amžiaus 
žmonių užimtumą. Tolstant išėjimo 
į pensiją galimybei, milijonai netu-
rinčių darbo priešpensinio amžiaus 
žmonių gali atsidurti skurdo spąs-
tuose. Nepakankamai įvertinta ir 
tai, kiek leis žmonių sveikata ilgiau 
dirbti? Mes atkreipėme pasiūlymų 
rengėjų dėmesį į tai, kad pensinio 
amžiaus ir reikalavimų draudimi-
niam stažui padidinimas ypač ne-
palankus moterims. Juk jos dažniau 
nei vyrai dirba mažiau apmoka-
mus darbus, nepilną darbo dieną, 
dėl gimdymo ir motinystės, vaikų, 
neįgalių šeimos narių priežiūros 
praranda draudimines garantijas 

ir galiausiai gauna mažesnes pen-
sijas. Deja, pasiūlymų, kaip šias 
visas problemas spręsti nepateikta. 
Tad renkantis tik tokį kelią, Europa 
neišspręs problemos, o tik padidins 
skurdą.

Būtina kuo ilgiau išlaikyti žmo-
nes darbo rinkoje, investuoti į jų 
kvalifikaciją, taikyti lanksčias dar-
bo organizavimo formas, moty-
vuoti darbdavius, diegti užimtumui 
“draugiškas” socialinės apsaugos 
sistemas.  Dažnai skaičiuojama, 
kiek bus sutaupyta, vėlinant pen-
sinį amžių, tačiau pamirštama arba 
nesugebama paskaičiuoti, kiek mes 
laimėtume intensyviau ir efekty-
viau taikant alternatyvias priemo-
nes. Tik turint šiuos vertinimus, 
galima būtų spręsti, ar reikia, o jei 
reikia, tai kiek ir kokiais tempais 
vėlinti pensinį amžių.

Ar Lietuvoje bus vietos senukams?

Europarlamentaras Z. Balčytis rūpinasi 
dujų tiekimo saugumo klausimais.
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Tyrimų rezultatai priverčia 
stebėtis

Beveik pusė apklaustų Lietu-
vos moksleivių mano, kad soci-
alinė mokinio padėtis turi įtakos 
mokytojo vertinimams, o 28 proc. 
respondentų gėdijasi savo socia-
linės padėties ir net artimųjų. Tai 
parodė Klaipėdos universiteto 
Tęstinių studijų instituto mokslo 
darbuotojo, VDU Sociologijos 
doktoranto Kęstučio Trakšelio ty-
rimas.

Ne vieną panašų tyrimą atliku-
si Šiaulių universiteto profesorė 
Audronė Juodaitytė jau anksčiau 
pastebėjo tokių dalykų, kuriais su-
augusiesiems sunku net patikėti. 

Pavyzdžiui, žemiausiam socia-
liniam sluoksniui priklausantys 
vaikai neša vadinamojo elitinio 
sluoksnio vaikų kuprines namo, 
o paskui dar leidžia, kad „elito 
atstovai“ juos apspjautų. Vaikai 
profesorei pasakojo, kad už tokį 
orumo pažeminimą jie dar gauna 
iš turtingųjų ir keletą litų.

Mokslininkai nustatė, kad 
patys moksleiviai save skirsto į 
grupeles pagal du labai svarbius 
dalykus – mobilųjį telefoną ir dra-
bužius. Kuo naujesni ir branges-
ni šie daiktai, tuo jų šeimininkas 
labiau gerbiamas. Vaikai taip pat 
puikiai žino, kiek jų bendraklasiai 
kišenėse turi pinigų.

Bet kam 7-10 metų vaikui mo-

kykloje reikalingas mobilus tele-
fonas ir pinigai? Gal picai užsisa-
kyti? Nesiūlau iš karto uždrausti 
ir atimti – tik susimąstyti. 

Moksleivius skirsto pati valdžia

Diskriminaciją ir patyčias mo-
kyklose sumažintų ir sugrąžintos 
uniformos. Sutinku, kad tai galėtų 
būti vienas iš paprastesnių būdų 
problemai spręsti, ir tokius spren-
dimus turėtų priimti ne Seimas ar 
Vyriausybė, bet mokyklų vadovai 
ir vaikų tėvai.

Tuo tarpu valdžia turėtų ieš-
koti galimybių bent jau pradinių 
ir ikimokyklinių klasių vaikus 
mokyklose maitinti nemokamai. 

Tokį nutarimą jau buvo priėmu-
si social demokratų Vyriausybė, 
tačiau į valdžią atėję dešinieji 
sprendimą atšaukė.

Nemokamai maitindama tik 
socialiai remtinus moksleivius, 
dabartinė valdžia suskirsto juos 
į galinčius ir negalinčius susimo-
kėti už maistą. Teko girdėti, kad 
kai kuriose mokyklose šitaip su-
skirstyti vaikai valgo skirtingu 
metu. Tokia tvarka, be abejo, tik 
dar labiau skatina ir stiprina mo-
kinių nelygybę. 

Diskriminacijos ir patyčių 
atvejų, kaip rodo mokslininkų 
tyrimai, tik daugėja. Jausdamiesi 
nesaugūs, vaikai vengia lankyti 
mokyklą. Todėl saugios ir jaukios 

aplinkos užtikrinimas ugdymo įs-
taigose turi tapti prioritetu bet ku-
riai valdžiai. Ir jeigu nemokamas 
moksleivių maitinimas padėtų 
bent iš dalies sumažinti nelygy-
bę, valdžia privalo rasti lėšų ir šią 
priemonę įgyvendinti. 

Juras Požela

Mokyklose išsikerojusi socialinė nelygybė

LSDJS Vilniaus skyriaus organizuoto projekto „Pameistrys“ 
akimirkos iš bendro meistrų ir pameistrių susitikimo

Algirdas Sysas su pameistriais aptarinėdamas teikiamo įstatymo projekto pataisas skanauja virėjo pameistrių paruoštus 
patiekalus.

Pameistriai su breiką šokančiu ūkininku spaudžia avies pieno sūrį. Prieš tai visiems 
pameistriams teko pamelžti 20 avių.

Renginio metu toliau apie darbus dizaineris Kęstas Rimdžius kalbasi su savo pameistrėmis.

Pameistriai, padedami SKYDERS lyderio Tomo Šileikos, sukūrė dainą ir ją atliko Skyders albumo pristatyme. Pameistrių susitikimas su profesoriumi Boguslavu Gruževskiu.

Mokslininkai, nagrinėjantys nelygybės Lietuvos mokyklose temą, atskleidžia šokiruojančią tiesą: socialinė ir ekonominė 
padėtis vis giliau skiria turtingesnių ir vargingų tėvų vaikus. Pastarieji mokykloje diskriminuojami, patiria patyčias. Tačiau 
panašu, kad valdžia šios problemos nemato ar apsimeta nematanti. Dar blogiau – kai kuriais savo sprendimais nelygybę 
net skatina.
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Tai ádomu

GEROS 
NUOTAIKOS!

Įkvėpti Lietuvos krepšininkų, 
Seimo nariai rugsėjį Maskvoje 
vykusiose Europos parlamentarų 
žaidynėse nugalėjo komandinėje 
įskaitoje. Seimo komanda, ku-
rioje dominavo socialdemokratų 
frakcijos nariai, iš Maskvoje vy-
kusių antrųjų Europos parlamen-
tarų žaidynių grįžo su nugalėtojų 
taure.

Šachmatų turnyre pergalę šven-
tė Juliaus Sabatausko ir Laimonto 
Diniaus duetas, stalo tenise pirmą-

ją vietą iškovojo Edmundas Jonyla 
ir Petras Gražulis. Teniso turnyre 
Gediminas Kirkilas ir Andrius 
Mazuronis iškovojo trečiąją vietą, 
taip pat III vietą pelnė golfą žaidęs 
Vydas Gedvilas.

Futbolo turnyre Seimo nariai 
liko ketvirti, nusileidę ekipoms, 
savo gretose turėjusioms buvusių 
profesionalių futbolininkų. Susu-
mavus rezultatus paaiškėjo, kad 
Lietuvos Seimo nariai vienu tašku 
aplenkė praėjusių pirmenybių nu-

galėtoją Rusijos Dūmos komandą. 
Pasak Juozo Oleko, Rusijos atsto-
vai liko priblokšti, kad tiek mažai 
parlamentarų turinti Lietuva su-
gebėjo aplenkti 628 parlamentarų 
(žaidynėse galėjo dalyvauti abiejų 
rūmų atstovai), tarp kurių net 11 
olimpinių čempionų, turinčią Ru-
siją.

Į žaidynes parlamentarai vyko 
už savo lėšas.

LSDP informacijos centras

Nugalėtojų taurė – lietuviams!

***
Atneša Petriukas konservų 
dėžutę policininkui ir prašo: 
- Galite atidaryti šią konservų 
dėžutę?
Policininkas pabeldžia: 
- Atidarykite - policija...

***
Grįžta pirmokas rugsėjo 1-ąją 
iš mokyklos ir pareiškia: 
- Viskas, į mokyklą aš daugiau 
neisiu! 
Tėvai klausia jo: 
- Kodėl? Kas atsitiko? 
- Rašyti aš nemoku, skaityti 
irgi nemoku. Tai dar ir kalbėtis 
neleidžia!

***
Du policininkai patruliuo-
ja gatvėje. Prie jų prieina 
užsienietis ir ima klausinėti, 
kaip surasti kažkokį objektą. 
Klausia angliškai, vokiškai, 
itališkai - policininkai nieko 
nesupranta. Galų gale žmo-
gelis numoja ranka ir nueina. 
Vienas policininkas taria: 
- Oho, koks protingas, kiek 
kalbų moka... 
- Na, ir kas jam iš to? - pa-
prieštarauja kitas.

***
- Tėti, šiandien mokykloje 
mažasis tėvų susirinkimas. 
- Ką reiškia “mažasis”? 
- Na - tu, aš ir direktorius.

„Varškė su česnakais“ 
Joniškio socialdemokratės, LR Seimo nario J. Juozapaičio 

padėjėjos D. Putnienės receptas

Jums reikės: 1 kg riebios varškės, daug žalių petražolių, krapų, 5 
didelių česnako skiltelių, 1 čili pipiro, truputį juodųjų pipirų, drus-
kos, 3-4 šaukštų grietinės, baziliko. Viską sudėti į dubenį, gerai iš-
maišyti ir palaikyti, kad sukviptų.  Skanaus!

Mieli mokytojai,
praėjusios profesinės šventės proga 

pirmiausia norisi Jums padėkoti už kilnų 
bei pasiaukojantį darbą, už neblėstantį 

optimizmą ir tikėjimą tuo, ką darote, tikėjimą 
jauniausių šalies piliečių ateitimi ir talentais. 
Sakoma, kad visi žmonės yra talentingi, tik ne 
visi turi drąsos sekti paskui talentą į nežinią, 

kur jis veda. Mokytojo profesija ypatinga, 
būtent mokytojas sugeba atrasti ir parodyti 

vaikui jo paties nepastebėtus gebėjimus, 
įkvepia savo mokiniams drąsos keliauti paskui 

svajones, suteikia sparnus ir parodo kryptį 
kurlink skristi.  

Dėkoju Jums dar kartą ir linkiu kantrybės, 
stiprybės ir išminties kasdieniniame darbe. 
Su Tarptautine mokytojų diena Jus, brangūs 

Lietuvos mokytojai!

LSDP pirmininkas              Algirdas Butkevičius  

Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.

1.  Opozicijos lyderiu tapo LSDP pirmininkas ... ... (vardas ir pavardė).
2.  Joniškio socialdemokratai dalyvavo „kleckų“ šventėje, bet virė ir ... iš burokėlių.
3.  Spalį jubiliejų švenčia LSDP pirmininko pavaduotojas, buvęs Krašto apsaugos ir 

Sveikatos apsaugos ministras ... ... (vardas ir pavardė).
4.  Miestas, kuriame atidengta Prezidentui A.M.Brazauskui skirta memorialinė lenta.
5.  Rezoliucija „Už nepraskolintą ...“.
6.  Patiekalas, kurį iš kiaušinių puikiai pagamintų LSDP pirmininkas.
7.  Socialdemokratai palaiko profesines ... .
8.  Elektrinis buities prietaisas, už kurio naudojimo lengvatinį tarifą kovojo Seimo narė 

B.Vėsaitė.
9.  LSDP taryba kreipėsi į prezidentę dėl pirmalaikių Seimo ... .
10.  Masinėje demonstracijoje Briuselyje dalyvavo europarlamentarai ... Blinkevičiūtė ir ... 

Balčytis.
11.  Miestas, kuriame, anapilin išėjus šviesaus atminimo parlamentarui Algiui Rimui, va-

sarį vyks rinkimai į Seimą.
12.  Medis (rūšis), pasodintas Kėdainiuose Prezidento A.Brazausko atminimui.
13.  Spalį profesinę šventę minėjo angelai sargai - ... .
14.  Rinkėjai atiduos savo ... .
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Receptai!

Fabijoniškių vidurinės moky-
klos jaunieji gamtininkai – eko-
logai kasmet organizuoja medelių 
sodinimo šventę. Šiais metais savo 
darbą mokiniai skiria mokyklos 
20–mečiui ir ENO programos 
10–mečiui. LSDP Fabijoniškių 
poskyrio susirinkime buvo nu-
spręsta, tęsiant gražų bendradar-
biavimą su mikrorajono švietimo 
įstaigomis, sudalyvauti kilnioje 
akcijoje, nuperkant ir pasodinant 
pušaičių. 

Į medelių sodinimo akciją įsi-

jungė 10 – 12 klasių mokiniai, 
kitų klasių atstovai ir mokytojai. 
Mokiniai ir svečiai sodino puše-
les, jaunųjų gamtininkų išaugintus 
kaštonus ir ąžuoliukus. Akcijoje 
dalyvavo ir Fabijoniškių mikro-
rajono seniūno pareigas einantis 
Jonas Novikevičius, Seimo narys 
Juozas Olekas, seimo nario visuo-
meninis padėjėjas – Emilis Ma-
siulis, Lietuvos socialdemokratų 
partijos narys Egidijus Gaidamavi-
čius, Danutė Šukelienė, Vilmantas 
Drėma bei kiti nariai.

Aplinką papuošė medeliai

Lietuvos Respublikos Seimo komanda Maskvoje iškovojo pergalę pergalę parlamentarų žaidynėse.


