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Lietuvos socialdemokratijai –115 metų
Prieš 115 metų Vilniuje, 1896
m. gegužės 1 dieną, kartu su Vilniaus darbininkija Karoliniškėse
mitingu pažymėję Tarptautinę
darbininkų dieną, 17 vyrų, susirinkę dr. Andriaus Domaševičiaus bute, nutarė įkurti lietuvišką socialdemokratų partiją ir
priėmė pirmąją LSDP programą
– „PROGRAMAS Lietuviškos
Social-demokratiškos Partijos“.
Joje formuluotas minimalus siekis: „…programa minimum: Savystovi demokratiška respublika,
susidedanti iš Lietuvos, Lenkijos
ir kitų šalių, paremta ant liuosos
federacijos“.
Mintis įkurti tokią partiją Alfonsui Moravskiui ir jo kraštiečiui (panevėžiečiui) dr. Andriui
Domaševičiui brendo nuo pat
paskutiniojo XIX a. dešimtmečio
pradžios, stebint besikuriančias rusų, žydų,
ypač lenkų socialistines-socialdemokratines
partijas bei politinių judėjimų grupes. Dar
1895 m. buvo paruošę LSDP programą, tik
ji buvo parašyta lenkiškai. Kurdami lietuvišką partiją, jie siekė programą pateikti lietuvišką. Kadangi tai buvo lietuviškos spaudos
draudimo metai, o lietuvių kalbos nemokėjo, teko kreiptis į suvalkiečius – Kazį Grinių
(būsimąjį Lietuvos Respublikos Prezidentą),
Stasį Matulaitį, Joną Bagdoną, kurie LSDP
programą išvertė į lietuvių kalbą ir slapta
atspausdino prūsuose. Tai buvo pirmoji lietuvių kalba parašyta politinė programa, formuojanti lietuvišką politinę kalbą, šiandien
laikytina tam tikru lietuviškos rašytinės politinės kalbos pirminiu dokumentu, tam tikra
relikvija bei lietuvių kalbos paminklu.
Tuo metu socialistinis-socialdemokratinis judėjimas jau burbuliavo Vokietijoje,
Austro-Vengrijoje, Prancūzijoje ir Skandi-
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Vyks LSDP XXX suvažiavimas
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navijos šalyse. Filadelfijos kongresas jau
buvo paleidęs Pirmąjį (Socialistų) Internacionalą (1876), įkurtą 1864 m., ir 1889 m.
Paryžiuje atkurtas Antrasis Internacionalas,
atstatytas ant demokratinės veiklos pamatų
– neo-kantinių (I. Kanto etinio imperatyvo)
idėjų. Socialdemokratinės idėjos pasauliui
skelbė imperijų žūtį (byrėjimą) ir tautiniu
principu laisvų demokratinių valstybių kūrimosi būtinybę bei galimybę. Visa tai suprato ir nedidelė dalis jaunos lietuviškos inteligentijos, kilusi iš išsimokslinusių valstiečių
vaikų. Daugiausia jų, konfliktuodami su tėvais, atsisakė eiti į kunigystę ir, gyvendami
skurde, studijavo pilietines specialybes.
O Lietuva tada dar svajojo tik apie kultūrines laisves, lietuvišką spaudą caro Rusijos
imperijoje. Tai akivaizdžiai rodo dar XIX a.
paskutiniaisiais metais didžiojo lietuvybės
šauklio Juozo Tumo-Vaižganto leidžiamo
laikraščio „Tėvynės Sargas“ 1899-1900 m.

redaktoriaus vedamųjų kaltinimai: „...bepročiai iš lietuviškos socialdemokratiškos
partijos kliedi apie kažkokią tai Lietuvos
neprigulmystę, kuri niekam nesisapnavo ir
kurios niekam nereikia...“.
Bet 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose,
Vilniaus Didžiajame Seime LSDP, ypač Stepono Kairio asmenyje, jau grojo pirmuoju
smuiku svarstant Lietuvos ateitį. Net ir J.
Tumas-Vaižgantas pradeda burti Lietuvos
Krikščionių-demokratų partiją Lietuvos valstybei atkurti. Nežiūrint to, kad 1905 m. LSDP
ginkluoti būreliai su raudonomis vėliavomis
vaikščiojo po Šiaurės Lietuvos miestelius,
vertė caro valdžią ir kūrė miestelių lietuviškas respublikas, Didysis Vilniaus Seimas
išdrįso reikalauti tik Lietuvos autonomijos. Vėliau, 1917 m. Vilniaus konferenci-

didinti pajamų diferenciacijos, padidino jų
vieningumą.
Socialdemokratų siūlymu, Lietuvoje gyventojų pajamos būtų apmokestinamos to-

Socialdemokračių posėdis Trakuose
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Progresiniai mokesčiai – daugiau socialinio teisingumo
Seimo socialdemokratų frakcija įregistravo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kurias priėmus Lietuvoje būtų
įvesti progresiniai mokesčiai gyventojų pajamoms.
Projekto rengimą paskatino daugelyje
išsivysčiusių šalių galiojanti progresinių
gyventojų mokesčių sistema, kuri leidžia
sumažinti socialinius skirtumus, padidina
įplaukas į Valstybės ir savivaldybių biudžetus.
Daugelis Europos Sąjungos valstybių
turi progresinį pajamų mokestį, kurio tarifai
kiekvienoje valstybėje yra skirtingi. Pavyzdžiui, Austrijoje progresijos tarifai yra 0,
21, 31, 41 ir 50 proc., Didžiojoje Britanijoje – 10, 22, 40 proc., Prancūzijoje - 0, 5,
10, 24, 33, 43, 48 proc., Čekijoje – 15, 20,
25, 32 proc., Vengrijoje – 20, 30, 40 proc.
Progresiniai mokesčiai yra įvesti JAV (nuo
10 ik 35 proc.), Kanadoje (17, 26, 29 proc.).
Beje, visose šiose šalyse ši sistema įvesta ne
klestėjimo laikotarpiu, o ekonominiu sunkmečiu, pvz., JAV Didžiosios krizės metu.
Tai padėjo šių valstybių visuomenėms ne-
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kiais tarifais: metinių pajamų dalis, neviršijanti 48 tūkst. litų, apmokestinama 15 proc.
Nukelta į 2 p.
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Vyriausybės veiklos analizė – karčios
realybės veidrodis
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Progresiniai mokesčiai – daugiau socialinio teisingumo
Atkelta iš 1 p.
tarifu. Metinių pajamų dalis, viršijanti 48 tūkst. litų, bet neviršijanti
120 tūkst. litų apmokestinama 33
proc. tarifu. Metinių pajamų dalis,
viršijanti 120 tūkst. litų apmokestinama 40 proc. tarifu.
„Pagrindinis įstatymo tikslas –
mažinti socialinę atskirtį ir gausinti viduriniąją klasę. Didesnes pajamas gaunantiems gyventojams
tektų didesnė mokesčių dalis, kuri
per išmokas iš biudžeto bei socialinę paramą padėtų vargingiau
gyvenančiai visuomenės daliai“,
– sako Seimo LSDP frakcijos se-

niūnas Algirdas Butkevičius.
Socialdemokratų lyderis pastebi, kad, pvz., 4 200 Lt. pajamas
gaunančiam Lietuvos gyventojui
33 proc. mokesčių tarifas būtų
taikomas tik 200 litų, o suma iki
4000 Lt. būtų apmokestinama 15
proc. tarifu. Tai žmogui papildomai sudarytų tik 36 litus.
Lietuvoje vos 10 proc. gyventojų per mėnesį gauna daugiau
negu 4000 Lt. pajamų. Tuo tarpu
iki 1000 litų per mėnesį uždirba 24
proc. Lietuvos gyventojai.
Įstatymo pataisomis siūloma į
skirtingų tarifų sistemą įtraukti ne
tik darbo ir joms prilygintas pajamas, bet ir dividendus, o taip pat

apmokestinti pajamas, kurias gauna turtingiausi mūsų šalies gyventojai iš vertybinių popierių.
„Nei pensijoms, nei stipendijoms, nei socialinėms pašalpoms
ši mokesčių sistema nėra taikoma, šios pajamos, kaip ir buvo,
lieka neapmokestinamomis“, –
sako A. Butkevičius.
Kaip keistųsi gyventojų pajamų
mokesčiai?
Iki 4000 litų per mėnesį uždirbantiems asmenims, naujoji sistema mokesčių nepadidintų. 4400
litų uždirbančiam mokesčiai padidės 72 litais. 10 000 litų uždirban-

čiam – 1080 Lt., o 30 000 – 6 080
Lt. Reikia pastebėti, kad 10 001 ir
daugiau uždirbančiųjų Lietuvoje
yra tik 0,5 proc. gyventojų.
Socialdemokratams
neretai
priekaištaujama, kodėl jie progresinių mokesčių neįtvirtino per
savo buvimo valdžioje metus. Gaila, kad priekaištų autoriai pasižymi labai trumpa atmintimi. Socialdemokratai neturėjo absoliučios
daugumos Seime, buvo sudarytos
valdančiosios koalicijos, kuriose
dalyvavo liberalios politinės jėgos
ir jų pasipriešinimo progresinių
mokesčių įvedimui, deja, nepavyko įveikti.
Šiuo metu, kai žmones taip

nuskurdino krizė, kai visuomenė
dar labiau susiskaldė, dalis tapo
dar vargingesnė ir laukia permainų, paprasti žmonės dar negreitai
pajus ekonomikos atsigavimą, iš
konservatorių vadovaujamos daugumos (krikščioniškojo flango)
jau pasigirsta signalai, jog siūlomi
progresiniai mokesčiai nebekelia
alergijos. Socialdemokratai nesitiki pakeisti liberalų pozicijos,
bet jeigu sveiką protą pradeda
demonstruoti tikrieji dešinieji, tai
Lietuvoje gali išaušti rytas, kai dėl
progresinių mokesčių mūsų šalyje
atsiras daugiau socialinio teisingumo ir solidarumo.
Auksė Kontrimienė

Kaip gyveni, Lietuvos žmogau?

Birutė Vėsaitė, LR Seimo narė
Kaip gyveni, ar esi laimingas?
Į tokius klausimus jau atsakinėja didžiųjų valstybių gyventojai.
Mūsų tėvynainiams gali pasirodyti, jog politikai ir ekonomikos
ekspertai yra avigalviai ir, neturėdami ką veikti, susigalvojo naują
pramogą krizės laikotarpiu. Tačiau
taip nėra. Krizė privertė suabejo-

ti, ar makroekonomine statistika
pagrįsti tradiciniai bendros šalies
ekonominės būklės rodikliai gali
atspindėti tikrą žmonių gyvenimą
sudėtingame globaliame pasaulyje.
Be abejonės, yra bendrojo vidaus produkto (BVP) rodiklis
vienam gyventojui, tačiau jis neatspindi tikrosios situacijos. Juolab,
kad daugiau nei tūkstantis žmonių
pasaulyje valdo pusę pasaulio turto, o likusiems 7 mlrd. lieka pasidalinti po labai nedaug. Nors pelnai auga, algos patiria stagnaciją,
nors BVP auga, daugelio žmonių
pajamos – ne, o skirtumas tarp turtingų ir vargšų per krizę dar labiau
padidėjo. BVP yra geras rodiklis,
ir pasaulio ekonomistai jo nesiruošia atsisakyti, tačiau jis labiau
atspindi ekonominį produktyvumą, bet ne tai, kaip jis pasiskirsto
tarp namų ūkių. Nėra pakankamai
tikslios statistikos, kokį turtą (ir

nekilnojamą) piliečiai valdo. Tačiau materialinė gerovė nebūtinai
padaro piliečius laimingus, nors
turtingesni žmonės jaučiasi laimingesni.
Ekspertai mano, kad labai
svarbu yra pereiti nuo finansinės
gerovės prie emocinės gerovės
koncepcijos. Idėja yra įvertinti
tuos dalykus, kuriems negalima
prisegti kainos etiketės. Tai yra
piliečių gyvenimo kokybės indeksas – išsilavinimas bei sveikatos
būklė, darbas ir pasitenkinimas
juo, laisvalaikio ir darbo laiko balansas, bendruomeniškumo jausmas, ryšiai su šeimos nariais, švari
aplinka ir pakankama erdvė, švari
gamta, saugumo jausmas namuose
ir gatvėje. Beje, yra subjektyvūs
indikatoriai, tokie kaip visapusiškas pasitenkinimas gyvenimu,
vertinamas dešimtbalėje skalėje.
Vienintelis dalykas, kuris turėtų rūpėti valstybių vadovams bei

politikams – ar žmonės patenkinti
gyvenimu. Gal vertėtų paklausti žmonių? Beje, koreliacija tarp
žmonių laimės indekso ir BVP yra
labai silpna. Daugelis didžiųjų pasaulio ekonomikų, tokių kaip Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija,
Ispanija, Korėja, Vokietija, Kinija
jau pradėjo šiuos tyrimus.
Mes, lietuviai, nesame labai laiminga tauta, trykštanti gyvenimo
džiaugsmu. Greičiau esame viskuo
nepatenkinti niurzgliai. Įdomu,
kodėl tautos, turinčios daug prastesnius materialinius rodiklius,
jaučiasi daug laimingesnės negu
mes. Kas dedasi mūsų tautiečių
galvose, kodėl jie taip keistai elgiasi rinkimų metu? Kodėl moterys
jaučiasi daug laimingesnės negu
vyrai? Kodėl Petras, turintis vieną
karvę, jaučiasi daug prasčiau negu
Jonas, turintis tris? Gal tai yra socialinio teisingumo jausmo siekis,
o gal čia ir slypi atsakymas, kodėl

greičiau reikia pereiti prie progresyvaus pajamų apmokestinimo bei
turto mokesčio. Kiek prie to, kad
tauta jaučia depresiją, prisideda
žiniasklaida? Tai yra klausimai,
neduodantys ramybės politikams,
kuriems – ne tas pats, kokia bus
rytdienos Lietuva.
Be abejonės, šalies ekonomikos
augimas yra didžiąja dalimi atsakymas į šiuos klausimus, bet toli
gražu – ne pilnas atsakymas. Todėl
labai svarbu pereiti nuo finansinės
gerovės rodiklių prie emocinės
gerovės rodiklių, ir tai būtų tas rodiklis, kurio mums reikia XXI amžiuje. Šis rodiklis nėra savitikslis.
Jis reikalingas politikams, kad jie
formuotų savo strategijas taip, jog
žmonės jaustųsi laimingi savo šalyje, gyvendami ne skirtumų draskomoje, bet vieningoje didelėje
visuomenėje.

Paminėtos Nepriklausomybės Akto signataro, Vyks LSDP XXX suvažiavimas
Balandžio 30 d. vyks Lietuvos metinių proga socialdemokratai ir
LSDP garbės nario G. Ilgūno gimimo metinės socialdemokratų
partijos XXX suva- profsąjungos pakvies į kasmetines

Šviesaus atminimo S. G. Ilgūnas.

Kovo 29-ąją Seimo posėdyje paminėtos Nepriklausomybės
Akto signataro, LSDP garbės nario Stanislovo Gedimino Ilgūno
75-osios gimimo metinės. Su G.
Ilgūnu atsisveikinome prieš nepilnus metus. Pagerbdamas signatarą
Seime kalbėjo Aukščiausiosios
Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, Nepriklausomybės Akto
signataras, Seimo narys Vytenis

Povilas Andriukaitis.
„Gedimino Ilgūno siūlymu
1973 m. rudenį pačiame Lietuvos viduryje, Paberžėje, suskambo šventi žodžiai: „Už mūsų ir
jūsų laisvę!“ Tėvas Stanislovas
sukalbėjo maldą, lyg iš šventoriaus į mus žvelgė kunigo Antano
Mackevičiaus portretas, laikomas
tvirtų Gedimino Ilgūno rankų. Ir
kaip atsakas į tuos šventus žodžius
nuaidėjo paties Gedimino Ilgūno,
po to ir mūsų lūpomis pakartotas
žodis „Už!“ Tik dabar suprantu,
kad ten buvo pirmasis Gedimino
Ilgūno suorganizuotas balsavimas
– „Už Lietuvos laisvę!“ – kalbėjo
V. P. Andriukaitis.
1988 m. Gediminas Ilgūnas tapo
vienu iš Jonavos Sąjūdžio grupių
kūrėju, išrinktas Sąjūdžio rajono
tarybos pirmininku, vėliau – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo nariu, dalyvavo programinių
dokumentų rengime, mitinguose
ir t. t. 1990 m. rinkimuose Rimkų
apygardoje jis išrinktas į LTSR
Aukščiausiąją Tarybą ir tapo Kovo
11-osios Akto signataru. Taip pra-

sidėjo Gedimino politinis kelias.
G. Ilgūnas atsiskleidė kaip kairiųjų pažiūrų politikas, demokratas,
svarstydamas problemiškiausius
klausimus niekada neišduodavo
savo pozicijų.
Jo idėjine vėliava tapo šūkiai:
„Atgimusiai Lietuvai – nepriklausomybę! Nepriklausomai Lietuvai
– demokratiją! Demokratinei Lietuvai – žmonišką gyvenimą!“ Įsiklausykime, kaip šiandien trūksta
demokratinei Lietuvai žmoniško
gyvenimo. Tokios tvirtos pažiūros
atvedė jį į socialdemokratų gretas:
nuo 1997 m. – LSDP Tarybos narys, nuo 2006 m. – LSDP Garbės
narys. Sunku būtų išvardinti jo
veiklą tiek Archyvų direkcijoje,
tiek Lietuvos radijo ir televizijos
komitete, ir tiek Taryboje būnant
tarybos pirmininku, jis visą gyvenimą nešė vėliavą, jis buvo žmogus – vėliava.
Po minėjimo Seimo parodų galerijoje pristatyta G.Ilgūno atminimui skirta paroda.
LSDP informacijos centras

žiavimas. Vilniuje, Lietuvos parodų
centre „LITEXPO“ vyksiančiame
suvažiavime bus renkamas partijos
pirmininkas, jo pavaduotojai, vyks
tarybos, finansų bei etikos ir procedūrų komisijų rinkimai. Partijos
skyrių delegatų sąrašai bei kandidatūros į LSDP vadovaujančius organus paaiškės po balandžio 18 d.
Šiame suvažiavime socialdemokratams Česlovui Juršėnui, Dobilui
Kirveliui ir Nikolajui Medvedevui
bus suteiktas partijos Garbės nario
vardas.
Gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo žmonių dieną – LSDP 115-ųjų

eitynes.

LSDP įkūrimo 115-ųjų metinių
proga – 115 ąžuoliukų
Balandžio 27 d. 15 val. kviečiame
į Lūžių parką, Rygos 10, prie J. Pauliaus II pagrindinės mokyklos, kur
Lietuvos socialdemokratų partijos
įkūrimo 115-ųjų metinių proga bus
pasodinti penki ąžuoliukai. Minėtoje
vietoje jau auga 110 socialdemokratų pasodintų medelių. Pasodinus dar
penkis – bičiuliai galės pasidžiaugti
simboliniu 115 ąžuoliukų skaičiumi.
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Pozicija

Lietuvos socialdemokratijai
–115 metų

Socialdemokratas, prof. D. Kirvelis.

Atkelta iš 1 p.
joje, 1918 m. Lietuvos tarybos
veikloje, iki 1926 m. perversmo
bei autoritarinio Smetonos režimo įvedimo Lietuvos Seimuose,
LSDP buvo atkakli ir principinga
demokratinės Lietuvos kūrėja ir
puoselėtoja.
LSDP aktyviau vėl pradėjo
reikštis 1943-1991 m. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK) veikloje. Be to, po

Antrojo pasaulinio karo LSDP
veikė Vakaruose kaip kolektyvinis Socialistų Internacionalo padalinys SUCEE, besivadovaujantis 1951 m. Frankfurte (Main‘o)
priimta Demokratinio Socializmo
doktrina, lietuviškai paskelbtomis LSDP Užsienio Delegatūros
gairėmis. Jose buvo pagrįsta demokratinio socializmo takoskyra
nuo kapitalizmo, aiškiai atsiribota nuo bolševikinio komunistinio
socializmo iškraipymų, siekių, jų
sukurto stagnacinio dogmatizmo
bei vienos partijos diktatūros.
1989 m. LSDP buvo atkurta Lietuvoje. Jos nariai aktyviai dirbo
1988-1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdyje, rengiant 1990 m.
kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Aktą.
2000-ųjų gegužės 9 d., siekiant
sustiprinti
socialdemokratinių
vertybių įgyvendinimą Lietuvoje, LSDP ir LDDP frakcijos LR
Seime paskelbė pareiškimą „Dėl
socialdemokratinių
opozicinių
frakcijų koalicijos sudarymo“.
Po pusmečio, 2001-ųjų sausio 27
d. sinchroniškai suvienodintomis

darbotvarkėmis LSDP XXIV ir
LDDP IX suvažiavimuose, buvo
priimti sprendimai dėl partijų susijungimo ir tą pačią dieną, kaip
šių suvažiavimų tąsą Jungiamasis
suvažiavimas patvirtino LSDP
ir LDDP jungimosi sutartį – tolimesnę LSDP veiklą. Suvažiavime priimtas naujas LSDP statutas ir programa, išrinkti LSDP
valdymo organai. Naujoji LSDP
programa siūlė Lietuvai socialdemokratinį politinio pasirinkimo
kelią einant į socialdemokratinę
Europos Sąjungą. Įgavusi didesnę
politinę galią, susijungusi LSDP
turėjo įtakos Lietuvos integracijai į NATO bei Europos Sąjungą
– visur ir visada socialdemokratija reikšmingai veikė Lietuvos
gyvenimą.
Šiandien socialdemokratija –
tai pažiūros, politinė srovė, partija, o kai kam ir gyvenimo būdas –
gyvenimo etinių principų sistema
– kairioji „religija”.
Prof. Dobilas Kirvelis,
palamentaras Juozas Olekas

Švietimo ir mokslo politika –
gal neišsimokslinusią visuomenę
tiesiog lengviau valdyti?
„Sakoma, kad rakštį galima
ištraukti tik tada, kai žinai, kur
ji yra. Šiandien vykdomos aukštojo mokslo politikos skauduliai
jau yra aiškūs, tad galima būtų tą
rakštį pašalinti, deja, valdantieji
per daug užsispyrę“, – paskutinę
kovo mėnesio dieną surengtoje
spaudos konferencijoje Seime
kalbėjo LSDP frakcijos seniūnas
Algirdas Butkevičius.
Socialdemokratai A. Butkevičius ir Juozas Olekas kritikavo
konservatorių ir liberalų Vyriausybės vykdomą politiką, kuri yra
nukreipta prieš Lietuvos mokslą.
Mažinamas mokslo finansavimas,
nors savo programoje dešiniosios
partijos buvo įsipareigojusios jį
didinti, priimami nelogiški ir nemokšiški sprendimai, keliantys
sumaištį mokslo bendruomenėje,
netinkamai naudojama Europos
struktūrinė parama, ji mažinama.
„2011 metais lėšų mokslui vėl
skirta 20 proc. mažiau nei 2010
m., pavyzdžiui, vien Vilniaus universitetui lėšos mokslui sumažėjo
7 mln. Lt (skirta tik 18 mln. Lt.).
Nesuprantamas ir Vyriausybės
sprendimas 2009 m. 3,5 proc.
sumažinti mokslo darbuotojų ir

aukštųjų mokyklų dėstytojų atlyginimo koeficientus. Tai vienintelė profesija, kuriai taikomas
mažesnis MMA koeficientas negu
kitų biudžetinių įstaigų darbuotojams“, – kalbėjo LSDP frakcijos
seniūnas.
Seimo LSDP frakcijos seniūno
pavaduotojas Juozas Olekas teigė
nerimaujantis dėl kaimiškų rajonų
mokyklų situacijos.
„Tos mokyklos, kurios turi
daugiau nei 120 mokinių, kurios
papuola į taip vadinamų švietimo „terbelių“ ar krepšelių finansavimo naują slenkstį, nebegalės
finansuoti savo funkcijų, kurios
yra numatytos įstatyme, negalės
užtikrinti atlyginimų savo darbuotojams, apsirūpinti mokymo
priemonėmis. Švietimo sistema
gyvena kur kas gilesnėje krizėje negu kitos sritys“, – teigė
J.Olekas, kaltindamas Švietimo ir
mokslo ministro nenorą bendradarbiauti su švietimo darbuotojų,
mokytojų profesinėmis organizacijomis.
Seimo LSDP frakcijos
informacija

Socialdemokračių tarybos posėdis Trakuose
Kovo 26 d. Trakuose vykusiame
Lietuvos socialdemokračių moterų
sąjungos LSDMS posėdyje diskutuota apie šalies politinę situaciją,
vertinti 2011 m. rinkimų į savivaldybių tarybas rezultatai, kalbėtasi
apie pasirengimą LSDMS ataskaitinei rinkiminei konferencijai.
LSDMS pirmininkė Birutė Vėsaitė supažindino sąjungos nares su
Europos socialistų partijos moterų
grupės pareiškimu, kurio pagrindinėms nuostatoms ir siekiams pritaria Lietuvos socialdemokratės.
„Europos Socialistų partijos
moterų grupė ir LSDMS yra įsitikinusios, kad moterys nori gyventi
tokioje Europoje, kurioje nuo jaunumės skatinamas moterų ekonominis
savarankiškumas, ir mergaitės užauga išsiugdžiusios teigiamą požiūrį
į savo galimybes, moterys skatinamos tapti verslininkėmis, mokslininkėmis, tyrėjomis, į jas investuo-

LSDMS tarybos narės posėdžiavo Trakuose.

jama. Europoje, kurioje abu tėvai
ima vaiko priežiūros atostogas ir
dalijasi buities pareigas, kurioje
investuojama į vaiko priežiūros įstaigas, vienodas darbo užmokestis
už vienodą darbą arba lygiavertį
darbą yra ne vien šūkis, o faktas.
Tokioje Europoje moterys neat-

lieka dvigubai daugiau darbo už
perpus mažesnį atlyginimą ar pensiją“, – PES moterų grupės priimto
pareiškimo nuostatomis dalinosi
pirmininkė B. Vėsaitė.
Pirmininkės pavaduotoja Giedrė Purvaneckienė pateikė išsamią
rinkimų rezultatų analizę, konsta-

tuodama, jog nepaisant
kvotų, vis dar nedidelis
procentas moterų yra išrenkamos.
„Mūsų partijos sąrašuose kandidatavo 39,2
proc. moterų, o išrinkta
20,4 proc. moterų, t.y.
18,8 proc. mažiau“, – kalbėjo G.Purvaneckienė.
Jos teigimu, moksliniai
tyrimai rodo, kad vidutiniškai Europoje, jei
kandidatuoja 50 proc.
moterų, tai išrenkama
39,9 proc., t.y. 11,1 proc.

mažiau.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Juras
Požela džiaugėsi būsimu bendradarbiavimu, akcentuodamas, jog abi organizacijas vienija bendros temos ir
panašių problemų sprendimo būdų
paieška: jaunų šeimų galimybės

įsigyti pirmąjį būstą, surasti darbą,
vaikų lopšelių-darželių stygius ir
pan. LSDMS tarybos narės reiškė
viltį, kad Socialdemokratinio jaunimo sąjunga, išsirinkusi naują lyderį,
sudarys geresnes sąlygas siekti politinės karjeros jaunos merginoms ir
moterims.
LSDMS taryba pritarė siūlymui
pakeisti LSDP statuto 52 straipsnį.
Siekiant, kad būtų įgyvendinamas
lygių galimybių principas, siūloma,
jog visuose renkamuose partijos
organuose bei dalyvaujančių rinkimuose kandidatų sąrašuose vienos
lyties atstovų skaičius negali viršyti
60 proc. Rinkimų sąrašuose kandidatai išdėstomi taip, kad kiekviename penketuke nebūtų daugiau negu
3 vienos lyties atstovų.
Auksė Kontrimienė
LSDMS viešųjų ryšių
koordinatorė

Profsąjungos gynė savo teises mitinge
Kovo 19-ąją profesinės sąjungos surengė eitynes ir
protesto mitingą prie Vyriausybės. Dirbančiųjų atstovai
reikalavo padidinti minimalųjį darbo užmokestį, sumažinti mokesčius už komunalines paslaugas, grąžinti
pensijas į 2008 metų lygį, įvesti progresinių mokesčių
sistemą. Mitinge dalyvavęs socialdemokratas Algirdas
Sysas teigė, kad savo cinišku požiūriu ir nenoru kalbėtis Vyriausybė pati privertė profsąjungas mitinguoti.
Socialdemokratai rėmė šios akcijos reikalavimus ir solidarizavosi su profesinėmis sąjungomis.
„LSDP Seime ne kartą teikė pasiūlymus ir įstatymo
projektus, kurie sumažintų nedarbą ir skurdą, didintų
gyventojų pajamas, pasisakė prieš įstatymus, kurie padidino maisto ir paslaugų kainas. Mes reikalavome valdančiosios Seimo daugumos ir Vyriausybės pirmiausia
spręsti vargingai gyvenančių žmonių problemas, o ne
turtuolių. Šios Vyriausybės nedarbo politika yra tingi ir
neveiksminga, nenukreipta į tai, kaip palengvinti žmonių gyvenimą per krizę, suteikti jiems viltį ir galimybę

pradėti naują gyvenimą“, – mitinge kalbėjo Seimo narys A.Sysas.
Anot socialdemokrato, valstybės išlaidų mažinimas
labiausiai palietė vargšus, dirbančiuosius; stambusis
verslas ir kapitalistai liko pakankamai saugūs. Darbo
rinkos liberalizavimas ir požiūris į žmogų kaip į rinkos
prekę, o ne kaip į žmogų, dar labiau privertė dirbančiuosius pasijusti pažemintais.
„Socialinės nelygybės duobė per krizę dar labiau padidėjo, nes konservatorių koalicinė Vyriausybė rūpinosi tik, kaip sumažinti valstybės išlaidas, ir tai ji padarė
skurdžiausiai gyvenančiųjų sąskaita“, – sakė A.Sysas.
Deja, Vyriausybė ir po mitingo nepažadėjo nieko
keisti. Tuo tarpu socialdemokratai, atsižvelgdami į profesinių sąjungų reikalavimus, Seime įregistravo gyventojų pajamų progresinių mokesčių sistemos projektą.
Įstatymo ateitis priklausys nuo parlamentarų balsavimo.
LSDP informacijos centras

A. Marčausko nuotr.
Kovo 19-osios mitingas Vilniuje.

A. Marčausko nuotr.
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Iš

LSDP

bičiulių

gyvenimo
1. Europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė pakvietė Lietuvos
pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus narius:
pirmininkę Stefaniją Skirmantienę, Vaclovą Morkūną,
Liudgardą Rudienę, Janiną Jasienę į Strasbūrą.
2. Seimo narys Juozas Olekas svečiavosi Kretingoje.
3. Seimo nario Juliaus Sabatausko šachmatų taurės turnyro
prizininkai.
4. Krepšinio varžybų signataro Aloyzo Sakalo taurei laimėti
dalyviai.

2.

1.

5. Kovo mėn. Briuselyje europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė
susitiko su Vilniaus mokyklų vadovais.

4.

3.

5.

Vilniečių socialdemokratų balandžio pirmosios renginiui
citrinos rūgštelės nepritrūko
„Balandžio 1-ąją visi pokštauja, televizijos turi savo nominacijas, svogūnus, žvaigždes, kuo mes,
socialdemokratai, prastesni“, – tokiais žodžiais gausiai susirinkusių
bičiulių būrį pasveikino renginio
„LSDP metų citrina“ sumanytoja
ir viena iš organizatorių Jolanta
Morkūnienė.
Renginio organizatorės, Lietuvos socialdemokračių sąjungos
Vilniaus klubo aktyvistės, negailėjo jėgų norėdamos kuo išradingiau
įgyvendinti vakaro šūkį: „Moterys
meluoja geriau...“. Vakaro svečių
jau prie durų laukė klaidinantis
skelbimas: „Nuoširdžiai apgailestaujame – šventė dėl techninių
kliūčių neįvyks! Užprotestavo
Troleibusų parko žemagrindžių

troleibusų profsąjunga. Pretenzijas prašome reikšti atidarę šias
duris – galėsite pasirašyti protesto
peticiją...”.
Svečius sutinkančios šventės
organizacinio komiteto narės Daiva Jonikienė ir Ramona Smaidrienė kvietė pasivaišinti citrinos griežinėliu, druska ir išlenkti taurelę
... tyro šaltinio vandens.
Citrinų spalvos kostiumais, aksesuarais arba papuošalais pasidabinę svečiai smalsiai dairėsi po
geltonais balionais, citrinomis ir
kitomis geltonos spalvos detalėmis
jaukiai ir estetiškai išpuoštą salę,
grožėjosi išradingųjų vakarėlio
viešnių Vilniaus socialdemokračių
pagamintais patiekalais.
„Koks gi mūsų renginio tikslas?

Drąsinti žmones nesivadovauti
bendrąja nuomone ir drąsiai išreikšti savąją ir, ko gero, linksmai
praleisti laiką bičiulių draugijoje“,
– šypsodamasis kalbėjo renginio
vedėjas Tomas Tracevskis.
Pirmasis konkursas – vakaro
patiekalas. Tikėtasi, kad konkurse
„Ar netrūksta citrinos rūgštelės“
dalyvaus tik penki patiekalai, bet
išradingos kulinarės atnešė tiek
įspūdingų virtuvės šedevrų, jog
finale varžėsi net 11 patiekalų humoristiniais pavadinimais: „Citrinų topas“, „Suvalgyk mane“, „Citrinų sala“, „Pyragas be citrinų“ ir
pan.
Pirmąjį nugalėtoją išrinko
žiūrovai, plojimais ir palaikymo
šūksniais. Žiūrovų simpatijas pel-

nė Jolantos Morkūnienės mielinis
pyragas su raugintais kopūstais.
Komisija savo simpatijas atidavė
žuvies tortui „Suvalgyk mane“.
Beje, tortas labai atitiko savo pavadinimą, nes buvo suvalgytas dar
nespėjus paskelbti komisijos verdikto. Jolantai ir teko garbė perkirpti „Stop“ juostą, kurį ir skyrė
skanėstus nuo smaguriautojų...
Įvertinus gardumynus, prasidėjo svarbiausioji vakaro dalis
– „LSDP metų citrinų“ rinkimai.
Laimėti šmaikščias nominacijas
pretendavo visas būrelis LSDP
Vilniaus skyriaus bičiulių, bet finale nominacijos atiteko vakarėlyje dalyvavusiems ir daugiausiai
palaikymo sulaukusiems socialdemokratams.

Metų citrinos kauliuku (bičiuliu, kuriam būdinga: tvirtas
charakteris, produktyvumas, ištikimybė tradicijoms, idėjų generavimas, savo pozicijos turėjimas ir
mokėjimas ją apginti) buvo išrinktas Vytenis Keršys, balandžio 1-ąją
švenčiantis savo gimtadienį.
Metų druska... prie citrinos (už
išmintį, patirtį, išlaikytą charakterį, patikimumą) išrinkta buvo Živilė Grinbergienė.
Metų tekilos ... prie citrinos
(užvedantis, traukiantis, svaiginantis, įtaigus) nominacija atiteko renginio sumanytojai Jolantai
Morkūnienei.
Metų medumi su ... citrina (šiltas, draugiškas, nuoširdus ir patrauklus, žmogus, kurį norisi apsi-
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Merų postai atitenka
socialdemokratams

Naujasis Šiaulių miesto meras J. Sartauskas.

Šiaulių miesto savivaldybė jau turi savo
merą – juo tapo Lietuvos socialdemokratų partijos narys Justinas Sartauskas. Socialdemokratai, šiemet gavę daugiausiai
mandatų per rinkimus į savivaldybių tarybas, tikisi turėti ir daugiau merų.
J.Sartauskas – politikoje ne naujokas, į
savivaldybės tarybą buvo išrinktas ir praėjusią kadenciją – 2007-2011 m. Šešiolika metų politikas dirbo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje, pradėjo nuo
tarnybos vedėjo pavaduotojo pareigose,
vėliau teko eiti vedėjo, departamento,
administratoriaus bei administracijos direktoriaus pareigas.

Socialdemokratas J.Sartauskas – aktyvus visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto
šachmatų federacijos prezidentas. Darbas
savivaldybės administracijoje, miesto
taryboje ir vienoje iš žiniasklaidos priemonių – televizijoje, praturtino politiko
patirtį ir sužadino norą siekti, kad demokratinėje valstybėje įsigalinti „valdžios
demokratija“ būtų pakeista į „bendruomenės demokratiją“. Į LSDP įstojo 2005
m.
Šiaulių miesto savivaldybės valdančiąją koaliciją sudaro 26 tarybos nariai iš
31. Kartu dirbti pasiryžo Lietuvos socialdemokratų partija, Darbo partija, partija

„Tvarka ir teisingumas“, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdžio bei Liberalų ir centro sąjungos atstovai.
Balandžio pradžioje paaiškėjo, jog ir
daugiau merų postų atiteko LSDP. Rokiškio meru tapo socialdemokratas Vidmantas Kanopa. Varėnos rajonui vadovaus
LSDP bičiulis Elvinas Jankevičius.
Utenos rajono savivaldybės mero
postas atiteko Alvydui Katinui. Rajonui
A. Katinas vadovaus jau trečią kartą.
Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Konservatorių Vyriausybės veiklos analizė –
karčios realybės veidrodis
Opozicinė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija Seimui ir visuomenei pateikė išsamią Andriaus Kubiliaus Vyriausybės darbo per 2008-2010-uosius
metus analizę ir vertinimą. Šis dokumentas – konservatorių Vyriausybės klaidų veidrodis – vertas platesnės diskusijos.
„Mūsų frakcijos parengta konservatorių Vyriausybės veiklos analizė ir vertinimas yra puikus įrankis
supažindinti visuomenę su šios Vyriausybės dvejų metų veiklos raida.
Visi duomenys oficialūs – Lietuvos
banko, Statistikos departamento,
ministerijų bei Europos Sąjungos
institucijų. Dokumente pateikiame
informaciją iš patikimų ir visiems
prieinamų šaltinių, kuri įrodo, jog
Vyriausybė nesilaikė visuomenei
duotų įsipareigojimų“ – teigė LSDP
frakcijos Seime narys, vienas dokumento autorių Vytenis Povilas Andriukaitis.
Konservatoriai deklaruodavo esą
už nepraskolintą valstybę, tačiau
valstybės skola rodo, kad jų darbai
atsilieka nuo kalbų. Valstybės skola
2008 m. sudarė 17,375 mlrd. Lt, o
šiandien mus slegia jau 36 su puse
mlrd. litų valdžios sektoriaus skola. Pats skolinimasis gal ir nebūtų
toks bauginantis, jeigu Vyriausybė
pasirinktų tinkamus prioritetus, kad
skolintos lėšos nebūtų „pravalgytos“, o duotų naudos. Didelis galvos skausmas – kaip skolą grąžin-

sime. Vienintelis šaltinis – Lietuvos
verslo ir dirbančiųjų sumokami
mokesčiai, bet norint atiduoti skolas, reikės arba didinti mokesčius,
tikintis, kad bus surinkta daugiau
lėšų, arba taupyti tose srityse, kur
dar netaupyta.
Socialdemokratų frakcijos atlikta analizė demonstruoja, kokia
iš tiesų Lietuvoje ekonominė ir
socialinė padėtis, o ji tikrai skiriasi nuo to, ką dar 2008-aisiais Lietuvai žadėjo valdančioji dauguma
su konservatoriais priešaky. Jų
rinkimų programoje buvo numatytas radikalus socialinės sferos
darbuotojų pajamų ir darbo sąlygų
pagerinimas bei gerokai aukštesnės
negu 2008-aisiais socialinės išmokos. Pateikiame tik keletą analizės
punktų – Vyriausybės neįvykdytų
pažadų.
Švietimo sektoriuje
Pažadai: nuoseklus ir ilgalaikis
atlyginimų didinimas mokytojams,
kas septinti metai – visiškai apmokamos tobulėjimo atostogos, gali-

mybė išeiti į pensiją – nuo 55 metų,
mokytojams pavaduoti – pakaitiniai
mokytojai. Realūs darbai: pedagogų skaičius nuo 62,2 tūkstančių
2007-2008 mokslo metais sumažėjo iki 56,9 tūkstančių 2009-2010
mokslo metais. Bendras pedagogų
skaičius per dvejus metus sumažėjo
5,3 tūkstančiais.
Mokslo sektoriuje
Pažadai: kardinaliai didinti
mokslo tyrimų finansavimą. Realūs
darbai: valstybės išlaidos aukštajam mokslui 2009 m. sumažintos
70 mln. litų, o moksliniams tyrimams – 36 mln. litų.
Socialinio draudimo sektoriuje
Pažadai: „esame už tai, kad
pensijos adekvačiai didėtų, priklausomai nuo to, kaip keičiasi infliacija, kainų indeksas. Pasisakome už
privačių kaupiamųjų pensijų fondų
plėtrą“. Realūs darbai: valstybinio
socialinio draudimo vidutinė senatvės pensija 2008 m. pabaigoje

kabinti ir “paverkti ant
peties”...) buvo pripažinta
LSDMS Vilniaus klubo pirmininkė Vitalija Kliukienė.
O penktoji nominacija
„Metų citrinmedis su citrinukais“ vienbalsiai atiteko
partijos pirmininkui Algirdui
Butkevičiui.
Vakarėlio dalyvius labai
sužavėjo Jolantos Grigorjevienės vedami žaidimai. SunIš kairės: T. Tracevskis, J. Morkūnienė, D. Jonikienė, už jos – R. Smaidrienė, šalia – A. Kontrimienė
ku buvo sulaikyti šypseną, ir J. Grigorjevienė.
kai poros bandė šokti trankią
polką tarp savęs laikydami pripustą Lebedevai – Matrosovai ir jos ža- dui Butkevičiui, Algirdui Sysui,
balioną ar bandė padainuoti melodi- viam kolegai Tomui.
Romui Adomavičiui ir Rimantui
ją, pritaikydami žodžius iš partijos
Renginio organizatorės dėkoja Germanui.
laikraščio „Socialdemokratas“.
„Už neišmatuojamą pagalbą ir neįAuksė Kontrimienė
Šventė baigėsi linksma diskote- kainojamą paramą renginio „LSDP
„LSDP metų citrina“
ka, už kurią šokėjėliai dėkoja Žanai metų citrina“ mecenatams: Algirorganizacinio komiteto narė

buvo 809,73 lito, (2009 metų pabaigoje ji išliko nepasikeitusi ir sudarė
811,98 lito). Jau 2009 m. rinkimų
pažadai buvo pažeisti, nes būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų
kainos, palyginus su 2008-aisiais,
2009 m. pakilo 4,5 procento, o pensininkų vartojamos prekės (ypač
vaistai) dėl PVM lengvatų panaikinimo brango dar sparčiau. 2010
m. rinkimų pažadai pensijas didinti
yra visiškai sulaužomi, senatvės
pensiją sumažinant iki 746 litų per
mėnesį, šį lygį planuojant išlaikyti 2011 m. Įnašai į kaupiamuosius
fondus buvo sumažinti 2009 m. Šis
sumažinimas pratęstas tiek 2010,
tiek ir 2011 m. Įsipareigota didinti,
bet sumažinta.
Sveikatos sektoriuje
Pažadai: sveikatos paslaugų
bazinis įkainis tepadengia 70 proc.
realių sąnaudų, dėl to balansuojama mažais medikų atlyginimais...
„Įgyvendinsime principą, kad sveikatos apsaugos sistemos finansavimo lygis turi padengti pagrįstus ir
realius asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kaštus“. Realūs darbai:
medikų atlyginimai vien 2009 m.
sumažinti 150 litų per mėnesį. Paslaugų baziniai įkainiai 2009 m. sumažinti 5, o 2010 m. dar 10 proc.
Rinkimų pažadai jau dvejus metus
pažeidinėjami visuose socialiniuose sektoriuose. Liūdniausia, kad
pažeidimai yra esminiai. Visuose
sektoriuose žadėtas situacijos gerinimas, o diegiamas bloginimas.
Per 2009-2010 m. visų prioritetinių rinkimų programoje įvardintų
socialinių projektų finansavimas
mažėjo. 2011 m. valstybės biudžetas rodo, kad situacija nesikeis ir
ateinančiais metais.
Emigracija
Pažadai: lietuvių tautos interesas – neprarasti piliečių savo valstybėje, o išvykusius skatinti grįžti
gyventi Lietuvon ir tiesiogiai bei
visavertiškai dalyvauti jos gyvenime, o ne natūralizuotis kitose

šalyse. Realūs darbai: Lietuva
2006-2008 m. dėl tarptautinės migracijos kasmet prarasdavo apie
6000 žmonių. Pirmieji „reformų“
metai praradimus padvigubino, o
per antrųjų metų 10 mėnesių pasiektas absoliutus rekordas. Lietuva per 2010 sausį-spalį, Statistikos
departamento duomenimis, prarado 70 000 žmonių. Iki 2010 m.
pabaigos šis skaičius perkopė 75
tūkstančius. Beje, paskutiniai duomenys – Lietuvą praėjusiais metais
paliko 83,2 tūkst. gyventojų.
Atsižvelgiant į tai, kad po dvejų
A. Kubiliaus Vyriausybės valdymo
metų pagrindiniai socialiniai parametrai (užimtumas, algos, pensijos, emigracija) šalyje yra prastesni negu 2008-aisiais, rinkiminių
įsipareigojimų atmetimas yra šios
Vyriausybės darbo taisyklė.
Čia – tik nedidelė dalis socialdemokratų paruošto dokumento.
Analizę galima rasti partijos tinklapyje www.lsdp.lt.
Seime vykusioje diskusijoje
LSDP frakcijos seniūnas Algirdas
Butkevičius parlamentarams dar
kartą priminė, ką buvo galima daryti kitaip.
„Reikia turėti ekonomikos skatinimo viziją, fiskalinio stimuliavimo priemones, t.y. mokesčių
politiką, sugebėti pasirūpinti ūkio
kreditavimu, biudžeto planavimu,
vykdymu bei kontrole. Tai esminiai dalykai. Ir apskritai, kai ministras, nesugebėjęs pasirūpinti, kad
jo vadovaujama sritis įsisavintų
paramos skirtą milijardą, yra vertinamas teigiamai, tai man darosi
gėda. Vakaruose toks ministras suprastų, kad laikas susirinkti daiktus
ir keliauti, kol visuomenė nepareikalavo parašyti pareiškimo.
Kalbant apie ekonomikos skatinimą, pirmiausia, turėjo būti racionaliai suplanuotos ES lėšos ir
nukreiptos į darbo vietų kūrimą –
didžiulius infrastruktūros objektus.
Tai pasiteisino Vokietijoje ir Prancūzijoje. Lietuvoje pasukta priešingu keliu“, – teigė A.Butkevičius.
Evelina Butkutė-Lazdauskienė
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Vilnius – Briuselis – Strasbûras

Ar Lietuvoje mūsų – vis dar trys milijonai?

Vilija Blinkevičiūtė
Europos Parlamento narė,
LSDP Pirmininko pavaduotoja
Europos Parlamentas (EP) svarsto darbuotojų judėjimo Europos Sąjungoje (ES) skatinimo problemas.
Neabejotina, jog laisvė ES nekliudomai keliauti, mokytis ir įsidarbinti yra viena patraukliausių vertybių.
Tam pritaria beveik kas antras europietis ir net du trečdaliai Lietuvos
gyventojų. Įgyvendinti šią laisvę
priimti reikiami teisės aktai, šaly-

se narėse veikia institucijos, kurios
teikia informaciją apie galimybes
dirbti svetur, užtikrina atvykstančių dirbti diplomų ir kvalifikacijų
pripažinimą, socialinių ir sveikatos
apsaugos teisių įgyvendinimą.
Šiuo metu apie 11,3 mln. ES
piliečių gyvena ir dirba svetur. Per
pastaruosius dešimt metų šis skaičius išaugo beveik dvigubai. Europos Komisijos (EK) parengta darbuotojų judėjimo būklės apžvalga
teigia, jog vis dar egzistuoja teisinių
bei administracinių kliūčių laisvam
darbuotojų judėjimui. Tai daugiausiai susiję su kvalifikacijų pripažinimu, papildomų teisių į pensiją
perkėlimu, būstu, kalba, sutuoktinių
užimtumu, grįžimo mechanizmais,
darbo teisių apsauga ir kitomis sritimis.
Svarstant šias problemas, EP pateikiau savo nuomonę ir pataisas,
kuriomis pirmiausia atkreipiau ko-

legų dėmesį į nepakankamą atvykstančių darbuotojų darbo teisių apsaugą. Paraginau valstybes nares bei
EK aktyviau kovoti su tiesiogine bei
netiesiogine darbuotojų diskriminacija, kurią jie kitoje valstybėje neretai patiria dėl nepakankamo kalbos
bei darbo įstatymų žinojimo. Būtina
gerinti atvykstančių darbuotojų informavimą bei akyliau kontroliuoti
galimus darbo įstatymų pažeidimus,
o profesinės sąjungos turėtų geriau
rūpintis, jog jiems būtų taikomos
ir kolektyvinės darbo sutartys. Taip
pat būtina griežčiau kontroliuoti
įdarbinimo agentūrų veiklą, kurios
ne visada teikia ieškantiems darbo
užsienyje teisingą ir išsamią informaciją. Pasiūliau EK analizuoti ne
tik tai, kokią naudą gauna šalys iš
atvykstančių darbuotojų, bet ir kokios problemos kyla toms šalims, iš
kurių darbuotojai išvyksta. Per didelė emigracija neigiamai veikia šalies

darbo rinką, sudaro rimtų problemų
nacionalinei socialinės apsaugos
sistemai. ES turėtų daugiau prisidėti
sprendžiant minėtas problemas. Šį
klausimą ir anksčiau esu kėlusi EK
ir Tarybai, tikiuosi, jog sprendimų
bus ieškoma.
Emigracijos sukeltos problemos
ypač aktualios Lietuvai. Praėjusiais
metais iš mūsų šalies išvyko 83,5
tūkst. gyventojų. Tai 3,8 karto daugiau, negu 2009 m. Tendencija yra
labai grėsminga. Jai įtakos turėjo
ne tik ekonominė krizė. Didžioji
dalis atsakomybės tenka dabartinei
valdžiai, kuri sunkmečio problemas
sprendė sunkiausiai gyvenančių
žmonių sąskaita, tuo pačiu pastūmėdama juos ieškoti laimės svetur.
Ar buvo įvertinta tai, kokią žalą padarys per daug išaugusi emigracija
pradedančiai atsigauti ekonomikai,
siekiams subalansuoti „Sodros“ biudžetą, tik žodžiais puoselėjamai šei-

mos politikai? Ar valdantieji vis dar
tiki, kad žmonės sugrįš į taip „racionaliai“ tvarkomą tėvynę? Matyt tiki,
juk 2010 m. Vyriausybės ataskaitoje nėra nė žodžio apie migracijos
problemas. Pamiršta ir 2007 m. patvirtinta ekonominės migracijos reguliavimo strategija, kuri buvo palankiai įvertinta Lietuvos išeivijos.
Įgyvendinant šią strategiją, per dvejus metus buvo parengtos ilgalaikės
ekonominės migracijos reguliavimo
priemonės, sukurti tarpžinybinio
bendradarbiavimo mechanizmai,
įvykdyta nemažai rezultatyvių migraciją reguliuojančių priemonių,
bendradarbiauta su išeivija, padedama integruotis grįžtantiems į Lietuvą. Deja, viso to dabartinei valdžiai,
matyt, nereikia. Tada belieka laukti,
gal mūsų problemas išspręs ES, ir
tikėtis, jog gyventojų surašymas patvirtins – Lietuvoje mūsų – dar vis
trys milijonai.

Jeigu neinvestuosime į atsinaujinančią energetiką,
atiduosime uždarbį kitiems

Zigmantas Balčytis
Europos Parlamento narys,
LSDP Pirmininko pavaduotojas
Iki 2020 m. esame įpareigoti 23
proc. sunaudojamos energijos pasigaminti iš atsinaujinančių šaltinių:
vėjo, saulės, vandens, biomasės,
biodujų ir kitų alternatyvų. Ar šis
reikalavimas mums pakeliamas, ar
lengvai įvykdomas, ar galime tiesiog
ramiai laukti, kol alternatyvioji energetika pati savaime pasieks nustatytą
rodiklį?
Net iš energetikos ekspertų yra
tekę girdėti, kad Lietuva nustatytą
rodiklį pasiektų ir nieko nedaryda-

ma, nes jau 2008 m. apie 15 proc.
Lietuvoje naudojamos energijos esą
buvo atsinaujinančių šaltinių kilmės.
Tiesa, taip gerai mes atrodome ne dėl
technologinės pažangos ir aktyvių investicijų, o dėl malkomis kūrenamų
krosnių – pigesnės ūkiškos šildymo
alternatyvos.
Vokiečiai mato verslą
Jeigu taip lengva, tai ko stengtis
ir, kodėl tokios šalys kaip Vokietija,
turėdama daug mažiau su energetika susijusių problemų, planuoja ne
įvykdyti nustatytą ES normatyvą, o
kaip galima daugiau ją viršyti? Juk
atsinaujinantys šaltiniai – tai brangus,
nestabilus dalykas, praktiškai žaidimas, kuris niekada neatsvers tradicinės energetikos – naftos, gamtinių
dujų ar atominės energijos – būtent
taip alternatyviąją energetiką vaizduoja jos skeptikai. Atsakymas į tokį

Vokietijos „gudravimą“ paprastas:
įvykdę savo normatyvą, perviršį jie
galės parduoti toms šalims, kurioms
nepavyks pasiekti nustatyto rodiklio.
Tokių šalių ES tikrai bus ne viena.
Vokiečiai atsinaujinančių šaltinių
energetikoje mato gerą verslo galimybę, kuri duoda įvairialypę grąžą:
įplaukas į biudžetą iš investicijų,
darbo vietas, CO2 išmetimo į aplinką
sumažėjimą, tiekimo šaltinių diversifikavimą ir didėjantį energetinį saugumą. O po 2020 m. iš atsinaujinančių šaltinių bus galima uždirbti ir dar
kartą, prekiaujant viršytomis atsinaujinančios energetikos kvotomis.
Lietuva (jeigu vertinsime jos
Vyriausybės parengtą energetikos
strategiją iki 2050 m) pasirinko kitą
kelią, kurio gale yra energetinė nepriklausomybė, pasiekta su nauja
atomine elektrine. Neverta kartotis
ir dar kartą kvestionuoti šią idėją,
tačiau akivaizdu, kad vystydami at-

ominę elektrinę, mes palūkanomis
bankams ar pelno investuotojui forma pinigus nukreipsime iš Lietuvos.
Ir šia prasme atsinaujinantys šaltiniai
laimi, nes, paskatinus alternatyviąją
energetiką, daugiau galimybių uždirbti turėtų Lietuvos ūkis – regionuose būtų kuriamos naujos darbo
vietos, o mūsų technologinė pramonė jau šiandien yra pajėgi įsijungti
būtent į atsinaujinančių šaltinių energetiką, gamindama ir aptarnaudama
reikiamus įrengimus.
Impulsą turi duoti valstybė
Jeigu atsinaujinanti energetika
duoda ekonominę, socialinę ir ekologinę grąžą, kodėl ji nesivysto savaime vien iš verslo, privataus kapitalo
ar užsienio investicijų? Atsakymas
paprastas: iš atsinaujinančių šaltinių
pagaminta energija yra brangesnė už
išgaunamą tradiciniais metodais. To-

dėl be paskatos verslui dažniausiai
neapsimoka imtis alternatyvių energijos gamybos būdų.
Lietuva nėra turtinga šalis, negauna lengvų pajamų iš gamtos išteklių,
todėl akivaizdu, jog negali skirti
daug ir įvairių dotacijų alternatyviajai energetikai, nes tam reikėtų vėl
didinti valstybės skolą. Tačiau parama prasideda ir nuo požiūrio, moralinio palaikymo, kurio šiandien taip
pat pasigendama. Be to, paskatinti
galima įvairiai, ne vien tiesioginėmis
biudžeto dotacijomis: mokestinėmis
lengvatomis, lengvatinėmis paskolomis ar brangiau superkant alternatyviai pagamintą energiją. Reikia
suprasti, kad ši ūkio šaka tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu duoda
keleriopą grąžą ne vien energetiniam
saugumui, valstybės ekonomikai, tačiau ir aplinkai bei socialinei žmonių
gerovei.

Europos Sąjungos varpai – branduolinei energetikai
Justas Paleckis
Europos Parlamento narys,
LSDP pirmininko pavaduotojas
Prieš metus, lankydamasis su
Europos Parlamento (EP) delegacija Baltarusijoje, pirmą kartą išgirdau apie ketinimus statyti atominę
elektrinę (AE) Astraveco (Astravo)
rajone, prie Neries. Tuo metu šia
tema Lietuvoje plačiau nekalbėta.
Minske iš vietos „žaliųjų“ išgirdau,
kad tos elektrinės pristatymas visuomenei buvo suruoštas paskubomis,
be tikros diskusijos, neįsiklausius į
elektrinės priešininkų argumentus.
O jų buvo daug. Tuomet, 2010 kovo
22-ją, rašiau savo tinklaraštyje:
Tarptautinių konvencijų nustatyti
aplinkosaugos standartai dėl planuojamos AE Baltarusijoje galėjo
būti pažeisti. Daugiausia nerimo
kelia du aspektai. Pirmasis – Neris
gali būti užteršta radioaktyviomis
medžiagomis. Antrasis – statomas
neišbandytas Europoje Rusijos gamybos reaktorius.
Nei Lietuva, nei visa ES negali

uždrausti atominių elektrinių statybų pas kaimynus. Tarptautinė teisė
taip pat neišskiria atvejų, kai AE
statomos valstybių pasienio srityse,
prie pat sostinių. Belieka pasitelkti
tik pačios Baltarusijos ratifikuotas
Orhuso, Espoo tarptautines aplinkosaugos konvencijas, numatančias tokiais atvejais konsultacijas
dėl AE saugumo ir aplinkosauginių
standartų su kaimyninėmis šalimis,
su visuomene. Reikalauti, kad tokių
konsultacijų būtų pakankamai, kad
ataskaitos apie saugumo aspektus ir
poveikį aplinkai būtų ne reklaminės,
bet analitinės, studijomis ir faktais
pagrįstos, kad būtų konkreti radioaktyvių atliekų bei panaudoto branduolinio kuro tvarkymo programa.
Dėl minėtų reikalų reikia skambinti visais varpais. Juk statyti atominę elektrinę prie pat kitos šalies
sostinės (50 km iki Vilniaus) – tikrai
nekorektiška. Tokio precedento Europoje, regis, dar nebuvo. Ar dar
galima pakeisti statybos vietas, užtikrinti, kad būtų laikomasi aukščiausių saugumo ir aplinkosaugos

standartų? Pirmoji užduotis – misija beveik neįmanoma, tarptautinė
teisė ne mūsų pusėje. Padėti gali tik
geros kaimynystės santykiai ir gera
valia, valstybių vadovų savitarpio
supratimas. Na, o dėl standartų, tai
turi stipriai padirbėti Vyriausybė,
atitinkamos ministerijos. Ir, žinoma,
privalome pasinaudoti narystės ES
privalumais. Briuselis, turi nemažai
svertų santykiuose su kaimyninėmis
valstybėmis. Tai taikytina ir Baltarusijai, ir Rusijai.
Tuomet šis tekstas nebuvo itin
aktualus visuomenei, dauguma
lietuvių buvo „pripratę“ prie kaimynystės su AE. Tačiau per šiuos
prabėgusius metus Briuselyje ir
raštu, ir žodžiu kreipiausi į Europos Komisiją (EK), pabrėždamas,
kad aplinkosaugos standartų užtikrinimas statomose netoli Lietuvos
sienos AE yra ne tik Lietuvos, bet
ir visos ES rūpestis. EK komisarai
užtikrino, kad Briuselis diena iš
dienos seks, kaip tenai tvarkomasi
su aplinkosaugos problemomis.
O dabar – naujas posūkis. Teisūs

buvo atominės energetikos ekspertai: bet kokia didesnė avarija branduolinėje jėgainėje sustabdys „atominės energetikos renesansą“. O
Fukušimoje – juk ne šiaip avarijukė... Kai kas sakytų: pas mus, Europoje, beveik nebūna žemės drebėjimų. Bet kitas atremtų: Lietuva ar
Lenkija, Rusija ar Baltarusija – toli
gražu ne Japonija pagal techninio
išsivystymo lygį. „Fukušimos pėdsakas“ jau ryškus ES. EK pasirengusi dar šiemet patikrinti visus 14
ES valstybėse veikiančius 196 reaktorius 93 branduolinėse jėgainėse. Jei AE neišlaikytų testo, pasak
energetikos komisaro G.Otingerio,
ji būtų uždaryta. Nauji, sugriežtinti
reikalavimai jau pradėti rengti.
EP nuotaikos dar radikalesnės.
Žaliųjų frakcija, dalis socialdemokratų ir kitų frakcijų svarsto
pasiūlymą iki 2050 metų apskritai
atsisakyti branduolinės energijos,
didžiausią dėmesį skirti atsinaujinančiai. Kaip nauji vėjai, atskridę
nuo Japonijos salų, pakeis padėtį
dėl AE Lietuvoje ir aplink Lietuvą?

Naujos branduolinės jėgainės statybos planai vis labiau primins, mano
galva, miražą dykumoje. O štai dėl
Baltarusijos ir Kaliningrado AE
atvejų padėtis šiek tiek pagerėja.
Pasirašau ir dabar po tuo, ką teigiau
prieš metus. Bet vis dėlto šioje situacijoje ir patys baltarusiai su rusais
turėtų daugiau rūpinti saugos standartais, o tarptautinė bendruomenė turėtų įgyti daugiau svertų juos
remti prie sienos, jei bus reikalas.
Juk savisaugos instinktas reikalauja, kad branduolinės saugos taisyklės būtų sugriežtintos ne tik ES,
bet ir pasauliniu mastu.

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

Socialdemokratinis jaunimas
darbingai pasitinka pavasarį

Susipažinkime: pajūrio
socialdemokratinis jaunimas
LSDJS Klaipėdos skyriaus
jaunimas – veržli, energinga bei
originalių idėjų kupina komanda.
Tai – visiškai atvira organizacija
kiekvienam jaunam klaipėdiečiui,
kiekvienai progresyviai idėjai, neabejinga Lietuvos ir pasaulio įvykiams.
Socialdemokratinis Klaipėdos

nimas organizuoja miesto senųjų
kapinių ir skulptūrų parko tvarkymo akciją.
Vienas svarbesnių įvykių – LSDJS Klaipėdos skyriaus inicijuotas
vakarų Lietuvos regiono socialdemokratinio jaunimo sąjungos skyrių suvažiavimas. Klaipėdiečiai
turi tikslą – susipažinti su kaimy-

Europos jaunųjų socialistų organizacijos vadovai kartu su LSDJS vadovybe bei
europarlamentaru J.Paleckiu.

Kovo mėnesį Vilniuje lankėsi Europos jaunųjų socialistų organizacijos (ECOSY), kurios pilnateisė narė
yra ir Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjunga, generalinė sekretorė Janna Besamusca ir kontrolės
komisijos pirmininkas Gorazd Prah.
Susitikime su sąjungos pirmininku
Juru Požela ir valdybos nariais buvo
diskutuojama apie vykdomas politines Europos socialdemokratų kampanijas, renginius. Sutarta, kad LSDJS aktyviai juose dalyvaus, vyks
stažuotis į užsienį, semsis patirties iš
kitų šalių bičiulių.
Ukmergiškiai išsirinko naują
vadovybę
Kovo 10 d. įvyko visuotinis LSDJS Ukmergės skyriaus susirinkimas. Jaunieji socialdemokratai
išsirinko naująjį pirmininką, naujus
valdybos narius ir kontrolės komisiją. Šiemet Arūno Dudėno pareigas
perėmė ir naujuoju jaunųjų socialdemokratų sąjungos Ukmergės skyriaus pirmininku visų narių bendru
nutarimu buvo išrinktas Andrius
Lyška. Jaunieji bičiuliai išsirinko
naują valdybą, kurios nariai tapo:
Skaistė Vasiliauskaitė, Vaida Rokaitė, Ričardas Tyla, Giedrius Pocius,
Vaidas Kvietkauskas ir Mantas Čiuta.

Akcijos ir renginiai
Kovo 11-ąją Marijampolės meras
jauniesiems rajono socialdemokratams įteikė padėkos raštą už jų organizuotas akcijas, mažinančias socialinę atskirtį: „Jei turi svajonę“, „Aš
būsiu pirmūnas“.
Panevėžio rajono socialdemokratinis jaunimas kovo 15-ąją drauge su
paramos ir labdaros fondo „Nebūk
abejingas“ aktyvistais rajono savivaldybėje inicijavo jaunimo organizacijų diskusiją „Atverkim duris“. Panevėžiečiai įkūrė jaunimo organizacijų
sąjungą – „Apskritas stalas“.
Vilniuje vyko Baltarusijos jaunųjų socialdemokratų (MSD-MH)
ir danų jaunųjų socialdemokratų organizuotas seminaras, skirtas aptarti
praėjusių metų gruodį vykusius Baltarusijos prezidento rinkimus. Seminare pristatyta kiekvieno Baltarusijos
aktyvisto veikla rinkimų laikotarpiu,
aptarti rinkimų rezultatai. Renginio
dalyviai daug dėmesio skyrė tolimesnės veiklos Baltarusijoje planams,
kūrė ateities strategijas ir pasidalino
užduotimis. Su jaunaisiais Baltarusijos socialdemokratais buvo aptartas
tolimesnis bendradarbiavimas, vykdant dvišalius ir daugiašalius projektus, pristatyta šiuo metu organizacijų
vykdoma ir planuojama veikla.
LSDJS biuro informacija

Klaipėdos socialdemokratinis jaunimas.

jaunimas aktyviai dalyvauja miesto
visuomeniniame gyvenime, įvairiuose renginiuose. Jaunimiečiai
dalyvavo kasmetinėje jaunimo organizacijų mugėje, kurioje suteikta
puiki galimybė pristatyti savo organizaciją ir jos veiklą. Klaipėdos
jaunieji socialdemokratai praėjusiais metais dalyvavo akcijose ir
renginiuose: „Ideologinis žygis“,
„Darom 2010“, „Karklė 2010“,
„Aš nematau, bet girdžiu“ ir kt.
Socialdemokratinis jaunimas,
bendradarbiaudamas su LSDP, organizuoja ne vieną renginį, pvz.:
„Helovyną“, Kalėdines akcijas
(kalėdinių eglučių puošimo atributikos su „LSDJS Klaipėda“ inicialais dalinimas), įvairias diskusijas
aktualiomis temomis („Dalyvavimas NVO – platesnės galimybės darbo rinkoje“). Kiekvienais
metais prieš Visų Šventųjų dieną
Klaipėdos socialdemokratinis jau-

nais, pristatyti save ir sustiprinti
vakarų regiono skyrių bendradarbiavimą. Tokiuose susitikimuose
prasmingai diskutuojama apie organizacijos ir skyrių tikslus, aptariamos efektyvaus ir aktyvaus
bendradarbiavimo galimybės, sie-

kiant tapti stipriausia organizacija
savo mieste, dalijamasi patirtimi.
Diskusijos naudingos kiekvienam
nariui, o bendri tikslai dar labiau
skatina vieningą komandinį darbą
ir produktyvius veiklos rezultatus.
Iki 2010 m. gruodžio 10 d.
LSDJS Klaipėdos skyriui vadovavęs Danas Paluckas organizacijos vairą perdavė visuotiniame
susirinkime išrinktai naujajai lyderei Mildai Petrošiūtei.
„Mes, LSDJS Klaipėdos skyrius, esame pilietiški, žinome,
kad būti piliečiu, reiškia dalyvauti
savo valstybės, krašto, miesto gyvenime. Mes gerbiame Lietuvos
valstybę ir jos istoriją. Kiekvienais
metais tradiciškai dalyvaujame
rengiamose miesto eisenose bei
renginiuose minint valstybines Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios
šventes. Džiaugiamės, kad Klaipėdoje LSDJS komanda yra gyva.
Mes žinome, kad esame atsakingi
už savo ir bendruomenės ateitį.
Mes Klaipėdą darome geresnę
mintimis, žodžiais ir darbais“, –
sako M.Petrošiūtė.
LSDJS Klaipėdos skyriaus
informacija

Kairėje – buvęs LSDJS Klaipėdos skyriaus pirmininkas D. Paluckas su organizacijos
bičiuliais.

Jaunųjų socdemų vadovų klube – diskusijos apie artimiausius planus
Juras Požela
LSDJS pirmininkas
Balandžio 2-3 dienomis Trakuose į LSDJS vadovų klubą susirinko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdybos
nariai, skyrių pirmininkai, išrinkti
savivaldybių tarybų nariai. Susirinkime dalyvavo ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas
Algirdas Butkevičius.
Jaunimas gali padėti sugrąžinti
visuomenės pasitikėjimą
Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su regioninės jaunimo
politikos struktūromis. Kalbėta
apie LSDJS siekį, kad kuo daugiau jaunųjų socialdemokratų būtų
išrinkti į jaunimo reikalų tarybas ir
aktyviai juose dirbtų.
Renginyje apsilankęs LSDP
pirmininkas A.Butkevičius džiaugėsi socialdemokratinio jaunimo
aktyvumu bei akcentavo, kad jauni žmonės turėtų papildyti partijos
gretas, būti atviri ir drąsūs.

„Šiuo metu jaučiamas didelis
politikų atotrūkis nuo žmonių, todėl prarandamas jų pasitikėjimas.
Jaunimas gali prisidėti sugrąžinant
prarastą pasitikėjimą. Pastebimas
partijų ir jų vertybių suvienodėjimas, socialdemokratai turi grįžti
prie savo šaknų ir drąsiai deklaruoti savo vertybes. Mums labai
trūksta socialinio teisingumo, visomis išgalėmis turėtume jo siekti.

Dažnai ilgą laiką vienoje pozicijoje
dirbantys politikai nebegirdi naujų
idėjų, jaunimas savo entuziazmu ir
energija turėtų to neleisti“, – sakė
LSDP lyderis.
Paklaustas, kokių savybių reikia geram politikui, A.Butkevičius
teigė, jog svarbiausia būti savimi, išlikti nuoširdiems, drąsiai
bendraujantiems ir atviriems. Tik
tokiu atveju politikas bus palai-

komas žmonių. Apsimetinėjimas,
nutolimas, baimės – prastos savybės, kurių partijos pirmininkas
savo jauniesiems bičiuliams patarė
vengti.
LSDJS vadovų klubas remia
A.Butkevičiaus kandidatūrą
Susirinkime aptartas jaunimo
sąjungos ir socialdemokratų par-

tijos bendradarbiavimas rinkimuose, LSDJS rezultatai per praėjusius
rinkimus į savivaldą, pasidžiaugta
sėkme, o tiems, kuriems nepasisekė šį kartą, linkėta nenuleisti rankų
ir toliau aktyviai, drąsiai dirbti.
Jaunimo sąjungos valdyba ir
vadovų klubas vieningai priėmė
sprendimą, remiantįA.Butkevičiaus
Nukelta į 8 p.
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Sve i k i nu J u s s u š v. Ve l y ko m i s !
Tegul kartu su pavasariu į Jūsų
namus ateina ramybė, šiluma,
džiaugsmas ir tikėjimas. Šventų
Velykų varpo dūžiai kiekvienam
teatneša palaimą ir pavasario šilumą.
Gražios Jums Velykinės šventės,
dailių ir stiprių margučių!

Lietuvos socialdemokratų
partija švenčia
115-ąsias metines

Algirdas Butkevičius
LSDP pirmininkas

Jaunųjų socdemų vadovų klube –
diskusijos apie artimiausius planus
Atkelta iš 7 p.
kandidatūrą balandžio 30 d. vyksiančiuose partijos pirmininko rinkimuose. Klubo narių nuomone, pirmininko politinės pozicijos, vidinės
demokratijos kultūra, socialinio teisingumo siekiai, požiūris į jaunimą
ir jaunimo problemų suvokimas bei
žinojimas, kaip jas spręsti, yra labai
pozityvūs, todėl labai reikalingi Lietuvos socialdemokratijai.
Aktyvinama komunikacija
LSDJS pradėjo rengti politinę
programą, kuri bus tvirtinama vasaros viduryje. Tai bus pagrindinis
dokumentas, nubrėžiantis organizacijos vertybes, politines pozicijas.
Ypatingas dėmesys joje bus skiriamas naujų politinių sprendimų siūlymams.
Aptartos jau sudarytų LSDJS
darbo grupių ir tematinių klubų
veiklos: smegenų centro, savivaldybininkų tinklo, projektų, studentų
tinklo, įstatų ir darbo reglamentų

tobulinimo darbo grupės. Organizacijos nariams bus siūlomos naujos
dalyvavimo veikloje ir asmeninio
tobulėjimo galimybės.
LSDJS aktyvina ir komunikaciją: jau galite tapti jaunimo organizacijos puslapio „fanais“ socialiniame
tinkle Facebook (facebook.com/jaunimieciai), informaciją sekti interneto svetainėje www.jaunimieciai.
lt. LSDJS stengsis, kad kuo daugiau
informacijos būtų išplatinama apie
jaunimo sąjungos veiklą regionuose.
Nubrėžti ateities planai
Jaunimo sąjunga yra stipri tiek,
kiek stiprūs jos skyriai ir, kiek stiprus kiekvienas narys. Todėl ir
toliau ypatingas dėmesys bus skiriamas veiklai planuoti, dalyvauti
politiniame gyvenime ir reikšti savo
politines pozicijas.
Artimiausiu laiku savo darbą pradės LSDJS akademija, siūlysianti
jaunimiečiams mokymus socialdemokratijos, lyderystės, organizaci-

jos vadybos, finansų, projektų vadybos ir kitomis aktualiomis temomis,
veiks video mokymai, studijų savaitės ir pan. Kuo daugiau mokymų,
tuo labiau pasiruošusi ir stipresnė
bus jaunoji socialdemokratų politikų karta.
Siekiant pritraukti naujų narių į
socialdemokratinio jaunimo gretas,
bus organizuojami organizacijos
pristatymo renginiai aukštosiose mokyklose, vidurinių mokyklų
vyresniųjų klasių moksleiviams,
jaunimo centruose, kitose vietose,
kur renkasi jaunimas. Mūsų tikslas
– kad nuo mažiausios seniūnijos iki
sostinės jauni žmonės organizacijoje matytų realią politinę jėgą, kuriai
aktualios jaunimo problemos, kuri
turi aiškią valstybės viziją ir aktyviai siekia gerovės.
LSDJS vadovų klubus numatoma
rengti kartą per ketvirtį, į konsultacijas dėl sąjungos veiklos bei planų
įtraukiant kuo daugiau socialdemokratinio jaunimo, kad kuo daugiau
skyrių tiesiogiai prisidėtų priimant
sprendimus.

Receptai!
Trapios tešlos Velykų pyragas su kopūstais

Jums reikės:
80 g sviesto, 150 g natūralaus jogurto ar grietinės, žiupsnelio druskos,300 g miltų.
Įdarui:
1 nedidelės kopūsto galvos, 5 kietai virtų kiaušinių, 1 žalio kiaušinio, druskos, pipirų, 20 g sviesto,
1 kiaušinio trynio + 1 v. š. pieno.

Sviestą sutarkuokite burokine tarka. Miltus
sumaišykite su druska, suberkite į sviestą ir maišykite mikseriu, kol gausite stambius trupinius.
Supilkite jogurtą ar grietinę ir suminkykite tešlą.
Ją padalinkite į dvi nelygias dalis (viena šiek tiek
mažesnė už kitą), suvyniokite į plėvelę ir padėkite
pusvalandžiui į šaldytuvą.
Kopūstus smulkiai supjaustykite, pavirkite 5-10
min. pasūdytame vandenyje. Ištraukite, nuvarvinkite, tuomet, įdėjus sviestą, gerai išmaišykite.
Virtus kiaušinius smulkiai sukapokite ir suberkite
į kopūstus. Įmuškite likusį nevirtą kiaušinį, įdarą
pagardinkite druska ir pipirais.
Iškočioję didesnę tešlos dalį, dėkite ją į kepimo
popieriumi išklotą skardą. Sudėkite paruoštą įdarą ir išlyginkite. Iškočiotą mažesniąją tešlos dalį
uždėkite ant įdaro ir suklijuokite pyrago kraštus.
Pyrago viršų pabadykite šakute ir aptepkite trynio
bei pieno plakiniu.
Kepti iki 180° C įkaitintoje orkaitėje 30 – 40
minučių.
Skanaus Velykų patiekalo!

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su Gegužės
1-ąja! Tai – neeilinė diena Lietuvai ir mums, socialdemokratams. Šiandien mes minime Tarptautinę darbo žmonių
solidarumo dieną, LSDP įkūrimo 115-ąsias metines ir nepriklausomos Lietuvos idėjos gimimo dieną.
Prieš 115 metų, 1896 m., buvo įkurta lietuviškoji socialdemokratų partija, kuri įsipareigojo kurti Nepriklausomą
Lietuvos Demokratinę Respubliką. Tąkart buvo priimta ir
pirmoji LSDP programa.
LSDP nuo pat savo pirmųjų susikūrimo žingsnių buvo
pasiryžusi ginti jauną, augantį Lietuvos darbininkų judėjimą, užtikrinti visos Lietuvos gerovę, kovoti už platesnes
politines teises.
Tikiu, kad tik būdami vieningi ir nepriklausomi, mes sugebėsime būti reiklūs sau ir atidūs vieni kitiems. Linkiu,
kad mūsų bendri darbai Lietuvos gerovei būtų darnūs ir
prasmingi!
Algirdas Butkevičius
LSDP pirmininkas

GEROS
NUOTAIKOS!
***
Šeimoje vyras ir žmona turi lygias teises. Ypač
žmona.

***
Valgykit, mieli sveteliai,
valgykit! O jei neturit sąžinės, ateikit ir rytoj...
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Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.
1. Paukštis, kurio vardu pavadintas ir ketvirtas metų mėnuo.
2. Pavasario šventė, kurios metu ridenami margučiai.
3. Velykinė puokštelė iš kadagio, gluosnio šakelių, sausų gėlių.
4. Vištos „produktas“.
5. Kaip dar vadinama balandžio 23 dieną švenčiama gyvulių šventė?
6. Kaip vadinamas saldus Velykų pyragas?
7. Bičių produktas, naudojamas marginti Velykų margučius.
8. Vaikų velykėlės.
9. Velykų personažas, kurio funkcijos panašios į Kalėdų senelio.
10. Vasarą darže keroja, žiemą gryčioje žiemoja, kas jį pauosto – ašaras šluosto. Kas?
11. Mėlynos spalvos pavasario gėlė.
12. Balandžio mėn. zodiako ženklas.
13. Seimo narys, socialdemokratas, gimęs balandžio 1-ąją. ... ...
14. Juokų diena kitaip vadinama ... diena.

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