
Paskutinėmis metų dienomis opozicinė 
Lietuvos socialdemokratų partija buvo nu-
stebinta Vyriausybės „benefiso“. Vienas po 
kito pabirę konservatorių pasiūlymai – nuo 
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) didinimo 
iki pensijų grąžinimo atidėjimo, nuo pra-
bangos mokesčio įvedimo iki papildomų 4 
proc. visų biudžeto išlaidų karpymo – įro-
dė, jog valdantieji neturi jokios vizijos. Jau 
bandoma atsigręžti į kairiųjų pasiūlymus, 
tai – nemažas socialdemokratų laimėjimas. 
Apie šį ir kitus svarbiausius metų įvykius 
pasakoja LSDP pirmininkas ir didžiausios 
opozicinės frakcijos Seime seniūnas Algir-
das Butkevičius, jo pavaduotojas Juozas 
Olekas bei LSDP atsakingasis sekretorius 
Antanas Valys.

Valdančioji dauguma – aklavietėje

Prieš priimant svarbiausią metų doku-
mentą – 2012 m. biudžeto projektą, kon-

servatoriai mėtė pasiūlymus, kurie reiškia 
ne ką kitą, kaip socialdemokratų politinės 
linijos perėmimą.

„Tai, ką blaškydamiesi bandė siūlyti kon-
servatoriai, jau seniai siūlė socialdemokratų 
frakcija. Seniai raginome įvesti solidarumo 
– progresinius mokesčius, kurie mažintų so-
cialinę atskirtį, o jų naudą pirmiausia pajus-
tų mažesnes pajamas gaunantys asmenys. 
Tačiau konservatoriai ir jų sąjungininkai 
– liberalai net nebandė svarstyti  mūsų siū-
lymo, iš anksto pareikšdami, kad jis netin-
kamas. Ilgą laiką Seimo komitetų stalčiuose 
dulkėjęs socialdemokratų pateiktas gyven-
tojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimas, 
įvedantis progresinius mokesčius – tapo la-
bai aktualus“, – sako LSDP pirmininkas

Pagaliau buvo išgirstas ir socialdemokra-
tų programinis siekis įvesti nekilnojamojo 
turto mokestį bei prabangos turto mokestį, 
apimantį asmeninius lėktuvus, jachtas, pra-
bangius automobilius, brangiuosius meta-

lus, brangakmenius ir kitą turtą, kuris nėra 
gyvybiškai svarbus kiekvienam Lietuvos 
žmogui. Dėl šių mokesčių ėmė klibėti val-
dančioji koalicija.

„Po trejų metų nesėkmingo valdymo 
konservatoriai priėjo ceitnoto situaciją. Štai, 
ką jums pasakysiu: „geras artojas ir su žąsi-
nu paaria“. O šiai Vyriausybei – kuri nežino, 
nei nuo ko pradėti, nei kuo baigti – išeina 
šnipštas. Blogiausia, kad dėl to nukenčia 
šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių. Tačiau 
rinkimai – ne už kalnų, ir visuomenė galės 
pasirinkti, kaip nori toliau gyventi. Labai 
tikiuosi, kad per tą laiką žmonėms pakaks 
kantrybės“, – sako A.Butkevičius. 

Rinkėjai atsigręžė į kairę

2011-ieji socialdemokratams buvo įtemp-
tos ir prasmingos veiklos metai, kartu jie 
buvo jubiliejiniai, ryškūs savo renginiais ir 
rezultatais. Kairieji svarbiausiu metų įvykiu 
ir darbo rezultatų įvertinimu laiko praėjusį 
vasarį vykusius rinkimus į savivaldybių ta-
rybas. LSDP pirmininko pavaduotojas, cen-
trinio rinkimų štabo vadovas J.Olekas džiau-
giasi:  „Nepaisant to, kad rinkimuose buvo 
leista dalyvauti pavieniams ir nepartiniams 
kandidatams bei naujiems visuomeniniams 
judėjimams, spėjimai apie jų galimus laimė-
jimus nepasitvirtino. Savivaldybių rinkimus 
laimėjome mes. Gavome daugiausia rin-
kėjų balsų (181373) ir savivaldybių tarybų 
mandatų (328). Mes sustiprinome pozicijas 
ir šiuo metu turime 20 merų ir 18 viceme-
rų – socialdemokratų, daug kitų pareigūnų 
savivaldybėse, dirbančių valdančiose koali-
cijose. Pagerėjo socialdemokratų pozicijos 
Neringos, Kauno rajono, Šiaulių miesto, 
Tauragės, Utenos, Mažeikių rajonų savival-
dybėse“.

Socialdemokratai rinkėjų pasitikėjimą 
gavo Marijampolėje, kur į Seimą buvo iš-
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Lietuvos socialdemokratų parti-
jos garbės pirmininkui, nusipelniu-

siam mokslininkui fizikui prof. Alo-
yzui Sakalui Kauno technologijos 
universiteto (KTU) auloje iškilmin-
gai įteiktos Garbės mecenato vardo 
regalijos. Kiekvienais metais  iš savo 
asmeninių lėšų prof. A. Sakalas ski-
ria stipendiją visuomeninėje vei-
kloje aktyviems, gerų akademinių 
rezultatų pasiekusiems KTU stu-
dentams iš nepasiturinčių šeimų. 
Prof. A. Sakalas jau yra įteikęs 
šešias tokias stipendijas.

LSDP informacijos centras

Prof. A. Sakalui  įteiktos 
KTU Garbės mecenato vardo regalijos

Lapkričio 2 d. vizito Lietuvoje 
metu Vokietijos Federacinės Respu-
blikos Tiuringijos federalinės žemės 
parlamento – Landtago – pirmininkė 

Birgit Diezel Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininko pavaduotojui 
Justinui Karosui įteikė Vokietijos Fe-
deracinės Respublikos Nuopelnų or-
dino Didįjį Nuopelnų kryžių. Didysis 
Nuopelnų kryžius J.Karosui įteiktas 
už ypatingus jo, buvusio ilgamečio 
Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininko bei Seimo Tarpparlamen-
tinių ryšių su Vokietijos Federacine 
Respublika grupės pirmininko, nuo-
pelnus plėtojant Lietuvos ir Vokieti-
jos santykius. Nuopelnų ordinas yra 
aukščiausias Vokietijos valstybinis 
apdovanojimas. 

LSDP informacijos centras

Prof. J. Karosas apdovanotas 
Vokietijos Nuopelnų ordinu

„Skurdas Lietuvoje pasiekė grės-
mingą lygį, į jį pateko didelė dalis 
dirbančiųjų. Tokios situacijos toliau 
toleruoti nebegalime. Todėl sutarė-
me, kad minimalus mėnesinis atly-
ginimas  būtų nustatomas 50 proc. 
einamųjų metų vidutinio darbo už-
mokesčio dydžio. Sutarėme, kad 
kiekvienais metais, tvirtinant valsty-
bės biudžetą, būtų peržiūrimas mini-
malus mėnesinio atlyginimo dydis, 
kuris įsigaliotų, nuo kitų biudžetinių 
metų pradžios“, – tokį susitarimą 
lapkričio 22 d. Seime pasirašė opo-
zicinės parlamentinės frakcijos ir 
profesinių sąjungų atstovai.

Lietuvos socialdemokratų parti-
jos frakcijos seniūnas Algirdas But-
kevičius teigė, jog valdantieji per 
ilgai kalba apie skaičius.

„Dar neseniai valdantieji tikino, 
kad šių metų trečiąjį ketvirtį ben-
drasis vidaus produktas padidėjo 6,6 
proc., lyginant su praėjusių metų tuo 
pačiu laikotarpiu. Kokią realią nau-
dą pajuto žmonės“, – klausė social-
demokratų lyderis.

Pasak A.Butkevičiaus, stebina 

Ministro Pirmininko retorika, kad į 
viską reikia žiūrėti globaliai.

„Kalbant apie finansų valdymą, 
reikia vertinti, kokios yra finansi-
nės galimybės, tačiau augant eko-
nomikai, nė vienas ekonomistas 
nepasakytų, kad negalima didinti 
minimalaus atlyginimo. Pasirašytas 
opozicijos ir profsąjungų dokumen-
tas yra vienas pirmųjų, kuriuo gali 
būti įtvirtinta minimalaus atlygini-
mo ir ekonomikos augimo sąsaja“, 
– sako LSDP frakcijos seniūnas.

Jei šiandien galiotų siūloma siste-
ma, tai minimalus atlyginimas suda-
rytų 1052 litus. Šiuo metu profesinės 
sąjungos prašė nuo 2012 m. sausio 
1d. minimalią algą didinti iki 1000 
litų. Tačiau Vyriausybė prašymų 
negirdi ir siūlo padidinti tik 50 litų 
– iki 850 litų. Tokiu atveju, žmonės 
atlyginimo padidėjimo realiai nepa-
justų.

LSDP informacijos centras

Pasirašytas susitarimas 
dėl minimalaus atlyginimo

Trumposios naujienos
Dėl parceliuojamos IAE 
socialdemokratai kreipsis į 
Generalinę prokuratūrą

Ignalinos atominės elektrinės 
(AE) uždarymo reikmėms numaty-
ta skirti  kiek daugiau nei 200 mln. 
eurų.  Nors  Lietuvos  poreikis  – 770 
mln. eurų. Sustabdytos IAE išlaiky-
mas per metus Lietuvai kainuoja ne 
mažiau kaip 60 mln. eurų. Social-
demokratai mano, kad viena iš ne-
pakankamo finansavimo priežasčių 
– neracionalus ES lėšų naudojimas, 
prasta uždarymo priežiūra ir darbų 
organizavimas. Socialdemokratai 
ketina kreiptis į Generalinę proku-
ratūrą dėl kai kurių IAE vadovybės 
ir Energetikos ministerijos veiksmų 
teisėtumo, uždarymo veiksmų pro-
ceso skaidrumo ir viešojo intereso 
gynimo.

LSDP vadovas A.Butkevičius 
viešėjo Briuselyje

Lapkričio 23-25 d. LSDP frak-
cijos seniūnas viešėjo Briuselyje, 
Europos hipotekos federacijos meti-
nėje konferencijoje, kur jį komandi-
ravo Seimo valdyba. Konferencijoje 
diskutuota apie pasaulinę hipotekos 
ir būsto rinką, perspektyvas, aptar-
tos hipotekos finansavimo proble-
mos, jų poveikis hipotekos paskolų 
finansavimui.

„Snoras“

Seimo socialdemokratai ragino 
Vyriausybę visų pirma pasirūpinti 
„Snoro“ banko smulkiaisiais indė-
lininkais, kurie stokojo lėšų kasdie-
niams poreikiams. 2008 m. Seime 
buvo priimtas socialdemokratų Vy-
riausybės inicijuotas Indėlių ir įsipa-

reigojimų investuotojams draudimo 
įstatymas, kad per 20 dienų nuo 
bankroto paskelbimo banko indėli-
ninkai privalo atgauti savo indėlius.

Opozicija siūlo

Opozicinių Seimo frakcijų se-
niūnai pradėjo konsultacijas dėl ga-
limybės ir konkrečių žingsnių kartu 
inicijuoti laikinosios tyrimų komisi-
jos sudarymą, kuri spręstų Lietuvos 
komercinių bankų priežiūros efek-
tyvumo ir banko „Snoras“ klientų 
interesų apsaugos užtikrinimo pro-
blemas.

Už PVM lengvatą

LSDP frakcija remia Respubli-
kos Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės pasiūlymą periodiniams spaudos 
leidiniams taikyti 9 proc. pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) lengva-
tą. Dar rugsėjį pasiūlymą taikyti 
lengvatą periodinei spaudai buvo 
pateikę socialdemokratai, tačiau 
stagnacinė konservatorių ir liberalų 
Vyriausybė šiam svarbiam projektui 
nepritarė.

Ar merus rinksime tiesiogiai?

Seimo LSDP frakcijos nariai 
Milda Petrauskienė ir Albinas Mi-
trulevičius įregistravo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos pataisas, 
kuriomis Lietuvoje būtų įteisinami 
tiesioginiai mero rinkimai. Projek-
te siūloma, kad tiesiogiai išrinktas 
meras būtų ir savivaldybės tarybos 
narys, ir tarybos pirmininkas, ir 
savivaldybės vadovas, kuriam įsta-
tymu būtų suteikiami papildomi 
įgaliojimai, numatytas jo atšaukimo 
mechanizmas.

Kuo galėtume nustebinti rinkė-
ją 2012 metais? Ar artėjant būsi-
miems Seimo rinkimams žmonės 
įdėmiai studijuos skirtingų partijų 
programas? Ar, atvirkščiai, kandi-
datų kvalifikacija, žmoniškumas ir 
ryžtas imtis sunkių darbų rinkėjui 
bus žymiai svaresni argumentai?

Nemanau, kad mums, socialde-
mokratams, verta imti pavyzdį iš 
vienos jau žlugusios partijos, kuri 
rėmėsi vien dešimčia Dievo įsaky-
mų ir savo kandidatų asmeniniu ža-
vesiu. Mūsų partijos ir privalumas, 
ir trūkumas yra tas, kad visuomet 
labai rimtai ir atsakingai žiūrėjome 
ir žiūrime į savo rinkimų pažadus. 
Privalumas – nes būtent tuo ir ski-
riamės nuo garsiai viešojoje erdvė-
je besireiškiančių populistų, todėl 
daugelio akyse išlikome solidi ir 
kompetentinga, pasitikėjimo verta 
partija. Trūkumas – nes skirtingai 
nuo daugelio politinių konkuren-
tų privalome pasverti kiekvieną 
savo programos žodį, o tam reikia 
ir jėgų, ir laiko. Privalome ne tik 
dėstyti svajones, bet ir sugalvoti, 
iš kur imsime lėšų, kokiais resur-
sais remsimės, kokius konkrečius 
kelius rinksimės toms svajonėms 
įgyvendinti. Pavyzdžiui, jei ne-
matome galimybių, nežadėsime 
padalinti kiekvienam mokiniui po 
nešiojamąjį kompiuterį, nors tai 
būtų baisiai viliojanti idėja.

LSDP Biudžeto ir finansų ko-
mitetui tenka nesaldi misija, nes 
turime pasverti, įvertinti ir kartais 
„nuleisti ant žemės“ kai kurių idė-
jų autorius. Pavyzdžiui, neabejoja-
ma, kad būtina likviduoti dabarti-
nės valdžios „naktinio mokesčių 
perversmo“ pasekmes, įvesti pro-
gresinį pajamų apmokestinimą, 
prabangaus turto mokesčius. Ta-
čiau kaip, kokiomis priemonėmis? 
Atsakymai toli gražu ne visuomet 
paprasti. Drastiškas mokesčių 
sistemos sudarkymas 2008 metų 
gruodį pademonstravo valdžios 
aroganciją ir nepagarbą papras-

tiems mokesčių mokėtojams, o 
kartu padarė nepataisomą žalą: su-
kūrė šalyje visiškai naują realybę, 
kurioje gyvename jau trejus metus 
ir kurios ryškiausi bruožai – „šešė-
lis“, masiška emigracija ir (mano 
galva – tai blogiausia) valstybės 
valdžios ir visuomenės tarpusavio 
susvetimėjimas. Svarbu ir tai, kad 
“šešėlis” – tai ne vien mokesčių 
vengimas, bet ir savotiška visuo-
meninio protesto forma, o emi-
gracija – ne vien gardesnio kąsnio 
paieška, bet ir bėgimas nuo sukles-
tėjusio socialinio amoralumo, at-
šiauraus mūsų gimtosios valstybės 
požiūrio į paprastą žmogų.

Kita vertus, visiems žinoma, 
kad mokesčių sistemos stabilumas 
yra vienas didžiausių jos priva-
lumų, net kai dalis jos elementų 
šleivi kreivi. Tad kaip turėtų elg-
tis būsimoji valdžia? Nuo ko ji 
turi pradėti mokesčių sistemos 
„remontą“, kad neiššvaistytų rin-
kimuose gauto pasitikėjimo, be 
reikalo negąsdintų nei verslo žmo-
nių, nei dirbančiųjų, nei lietuvių, 
nei užsienio investuotojų, kad būtų 
pasiektas kuo platesnis sutarimas 
dėl pertvarkų, kad jos būtų aiškios 
ir daugeliui priimtinos, ne slopin-
tų, bet skatintų šalies ekonomiką ir 
visuomenės gerovę?

Antai, vien kasos aparatai ir 
„žiaurios akcijos“, matyt, „šešėlio“ 
neišsklaidys, nors į tai dedama daug 
vilčių. Tad nuo ko pradėti kurti iš 
esmės naują valdžios ir visuome-
nės santykių atmosferą, kad ilgai-
niui taptų įprasta ir madinga mokėti 
mokesčius savo valstybei ir, šiukš-
tu, nepapirkinėti jos pareigūnų? Tai 
labai sudėtinga. LSDP Biudžeto ir 
finansų komitete susidarėme visą 
sąrašą tokių „keblių klausimų“. 
Mėginame palaipsniui juos nar-
plioti, ieškoti sprendimų, kuriuos 
būtų realu įgyvendinti socialdemo-
kratams po rinkimų patekus į val-
džią. Kartais diskutuojame dėl gana 
netikėtų siūlymų, pvz., gyventojų 

pajamų apmokestinimo peržiūrai 
prašyti Prezidentės sudaryti nepri-
klausomų ekspertų komisiją, kuriai 
galbūt lengviau pavyktų suderinti 
skirtingus partijų bei visuomenės 
grupių požiūrius į progresinių ta-
rifų modelius bei pasiūlyti, kaip 
sutvarkyti politikų per ilgoką laiką 
sujauktą šio mokesčio sistemą.

Turiu pasakyti, kad partijos 
bičiuliai, dalyvaujantys komiteto 
veikloje – o tai įvairūs žmonės, ne 
vien LSDP Tarybos, bet ir skyrių 
atstovai, jaunimas – labai atsakin-
gai dirba šį darbą, aukoja asmeninį 
laiką, stengiasi gilintis į ekonomi-
nių ir finansinių klausimų esmę bei 
jų politinius aspektus. Pasaulinė fi-
nansų ir ūkio krizė kelia ir, atrodo, 
dar ilgokai kels mums grėsmę. Visi 
suvokiame, kad mūsų šalis privalo 
savo pačios jėgomis judėti į priekį, 
nebelaukdama „dovanų karaliaus“, 
pigių skolintojų ar didelės paša-
linės pagalbos. Tam akivaizdžiai 
būtina ir fiskalinė drausmė. Todėl 
netikiu, kad rinkimuose kitąmet 
didelė sėkmė lydėtų tuos, kurie 
svaidysis brangiai kainuojančiais 
pažadais dalinti visiems įvairiau-
sias gėrybes, nežinodami, kaip tai 
padaryti. Atvirkščiai, manau, kad 
žmonės pasiilgo profesionalios ir 
ryžtingos, bet kartu teisingos, rū-
pestingos ir humaniškos valdžios, 
kuri drąsiais toliaregiškais žings-
niais, išmaniai manevruodama 
esamais ištekliais, suteiktų reika-
lingą postūmį šalies ūkiui.

Pastaraisiais metais atgijusi 
LSDP komitetų veikla rodo, kad 
mūsų partijoje nemažai energingų 
žmonių su pozityviomis visuome-
ninėmis ir asmeninėmis vertybi-
nėmis nuostatomis, kurie galėtų 
dalyvauti formuojant tokią val-
džią, rengiant ir įgyvendinant jos 
sprendimus.

Rimantas Šadžius,
LSDP Biudžeto ir finansų 

komiteto pirmininkas

Kaip dalinsime pažadus?

Seime pasirašytas opozicinių frakcijų ir profesinių sąjungų susitarimas dėl MMA.

Prof. A. Sakalas.

Prof. J. Karosas.
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Net 25 LSDP ir LSDJS nariai 
dalyvavo Briuselyje vykusiame 
Europos socialistų partijos (ESP) 
Konvente – viename iš kasmet or-
ganizuojamų ESP renginių, kuriuo-
se dalyvauja daugumos Europos 
socialdemokratų ir socialistų partijų 
atstovai. Renginyje politikai, profe-
sinių sąjungų bei nevyriausybinių 
organizacijų atstovai, akademikai ir 
aktyvūs kairiųjų organizacijų nariai 
turėjo galimybę atvirai diskutuoti, 
dalintis patirtimi socialdemokrati-
nės minties temomis. Itin gausiai 
mūsų delegacijai dalyvauti renginy-
je sudarė sąlygas Lietuvos socialde-
mokratų partijos europarlamentarai.

Siekiama griežto reguliavimo

Šiame konvente daug dėmesio 
buvo skiriama idėjoms ir vertybėms. 
Ne vieną kartą buvo akcentuota, kad 

dabartinė ekonominė krizė yra poli-
tinė krizė, kur nereguliuojama rinka 
išsigimė, o politikoje moralė ir prin-
cipai nustumiami į paraštę (priimta 
PES principų deklaracija).

“Kiek demokratija kontroliuoja 
rinkas ir kiek rinkos kontroliuoja 
demokratiją?”, – viena iš labiausiai 
dėmesį patraukusių Konvento temų. 
Deja, tenka pripažinti, kad nepakan-
kamai reguliuojamos rinkos de facto 
perėmė vadovavimą demokratijai. 
Socialdemokratai siekia griežto rin-
kų reguliavimo principo, tačiau apie 
tai vengia kalbėti dešinieji, bijodami 
neįtikti bankams ir stambių finansi-
nių grupių interesams. Paradoksalu, 
tačiau net ir koridos gimtinėje, prieš 
keletą savaičių vykusiuose rinki-
muose, ispanai daugiausia balsų 
atidavė konservatoriams, kurių pa-
grindiniai programiniai uždaviniai 
yra dar labiau apkarpyti švietimo, 

sveikatos apsaugos bei socialines iš-
laidas ir, tai padarius, sukurti šimtus 
tūkstančių darbo vietų ispanams, ta-
čiau nekalbama apie finansinių ins-
titucijų apetito pažabojimą. Įdomu 
tai, kad žmonės patikėjo šiais deši-
niųjų lozungais, prieštaraujančiais 
elementariai ekonomikos logikai 
– dešinieji kirps žmonių pajamas, 
mažės vidaus vartojimas, gamybos 
paklausa, todėl tokiomis aplinkybė-
mis darbo vietų poreikio didėjimas, 
švelniai tariant, abejotinas.

Už pasekmes atsakingi dešinieji

Diskusijose, kuriose galėjo pa-
sisakyti kiekvienas iš daugiau nei 
2000 Konvento dalyvių, buvo gali-
ma iš arčiau susipažinti su politine 
situacija skirtingose Europos šalyse. 
Ir, deja, šiuo metu įtakingiausiose – 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Švedijoje ar naujosiose 
– Lenkijoje, Čekijoje, socialdemo-
kratai dirba opozicijoje. Neblogas 

ženklas, rodantis rinkėjų simpatijų 
atsigręžimą į kairiąsias vertybes – 
Danija, kurioje neseniai laimėjo so-
cialdemokratai ir suformavo savo 
Vyriausybę. O juk žinome, kad šioje 
šalyje giriamą socialinį modelį ir gy-
venimo kokybę sukūrė būtent ilga-
metės socialdemokratų vyriausybės. 
Kaip ir Švedijoje, kurią šiuo metu 
valdo konservatoriai, ne itin sėkmin-
gai žongliruodami per dešimtmečius 
socialdemokratų kurtu socialinės 
gerovės modeliu. Deja, kitose šalyse 
europiečiai ne taip greitai kaip norė-
tųsi atsigręžia į kairiąsias partijas, 
nors dauguma pripažįsta, kad krizę 
sukėlė nereguliuojamos finansinės 
institucijos, būtent tos, už kurių tu-
rimą laisvę ir jos sukurtas pasekmes 
atsakingos dešiniosios liberalų ir 
konservatorių vyriausybės. Todėl 
norėtųsi, kad artimiausiu metu iš-
sipildytų su ESP prezidento parei-
gomis atsisveikinusio Poulo Nyru-
po Rasmuseno ištarta taikli frazė: 
„Atėjo laikas pasakyti „sudie”… 

„sudie” nereguliuojamoms finansų 
rinkoms”. 

Renginyje dalyvavo LSDP pir-
mininkas Algirdas Butkevičius, jo 
pavaduotojai Birutė Vėsaitė, Juozas 
Olekas, Vytenis Andriukaitis, Jus-
tas Pankauskas ir kiti partijos bei 
LSDJS atstovai. Europinio masto 
politikos žvaigždes sunku suskai-
čiuoti: buvęs Graikijos premjeras 
George Papandreou, dabartinis Ser-
bijos prezidentas Boris Tadić (beje, 
jis vienintelis iš socialdemokratų 
prezidentų lankosi visuose PES ren-
giniuose), buvęs Danijos premjeras 
ir PES prezidentas Poul Nyrup Ras-
mussen bei socialdemokratų frak-
cijos vadovas Europos parlamente 
Martin Schulz.

Justas Pankauskas, 
LSDP pirmininko 

pavaduotojas,
Domas Petrulis,

LSDJS valdybos narys 

Atėjo laikas pasakyti „sudie”… „sudie” nereguliuojamoms finansų rinkoms

LSDP pirmininkas A. Butkevičius, pavaduotojai J. Pankauskas ir J. Olekas (dešinėje), 
G. Boguševičiūtė.

Valstybės vaidmens silpninimo politika, ypač paveikusi finansi-
nes rinkas, griauna ekonominius mūsų socialinio modelio pamatus. 
Ir nedarbas, ir skurdas auga visoje Europoje. Stiprėja piliečių, ypač 
jaunimo, nevilties jausmas.

Dešinieji Europos lyderiai nesuvokė, kad būtini esminiai pokyčiai. 
Reikia atsisakyti politikos, paremtos vien tik biudžeto karpymais, 
skatinti viešas investicijas ekonomikos augimui ir darbo vietoms 
kurti.

Mes, Europos socialdemokratai, siekiame pakeisti politikos kryp-
tį. Laikas visos Europos mastu taikyti griežtas priemones beatodairiš-
kiems spekuliantams, griaunantiems finansus ir ekonomiką. 

Griežtai reguliuokime finansines rinkas!
Apmokestinkime finansines operacijas, pažabokime godumą!
Panaikinkime mokesčių rojus!
Mes giliai tikime kitokia Europa, paremta lygybe, solidarumu ir 

investicijomis į ateitį. Mes norime tokios Europos, kuri tarnautų pi-
liečiams ir sveikai ekonomikai. Mes norime pakeisti Europą.

Išsakyk savo nuomonę adresu https://www.facebook.com/SandD.
Group

Aplankyk mus www.socialistsanddemocrats.eu

Europos Parlamento 
Socialdemokratų frakcijos 

pareiškimas

Suplonėję sieniniai kalen-
doriai liudija, kad šie metai 
baigia skaičiuoti savo dienas. 
O tuo pačiu ir primena, jog 
netrukus bus užverstas dar 
vienas jau 18 metų šalies ūki-
ninkų rašomos knygos „Metų 
ūkis” puslapis. Lapkričio pa-
baigoje pagerbti „Metų ūkio“ 
rinkimų laureatai, pasidalinta 
patirtimi, naujomis idėjomis 
ir planais. Renginyje dalyva-
vo ir socialdemokratas – Sei-
mo narys Mindaugas Bastys.

Šiemet „Metų ūkio“ rin-
kimuose aukščiausių ūki-
ninkavimo įvertinimų siekė 
451 ūkis – nuo stambiausių 
iki mažų – vos kelių hektarų 
sodybų. Visų ūkininkų pa-
stangomis ir nederlingose žemėse 
užaugo neblogas derlius, išgražė-
jo aplinka, įdiegtos  pažangesnės 
technologijos, įsigyta modernesnė 
technika. Ypatingi pagiriamieji ir 
paskatinimo žodžiai bei apdovano-
jimai už sugebėjimą bei norą ne tik 
puikiai tvarkytis, bet ir gyventi gra-
žioje aplinkoje atiteko vos ne kas 
trečiam rinkimų dalyviui. Džiugi-
na, kad savo didesniais ar mažes-
niais, labiau ar ne itin pastebimais 
pasiekimais, meilės savo krašto 
žemei, darbštumo, gražių žemdir-
bystės ir ūkininkavimo tradicijų 
puoselėjimo įrodymais aktyviai 
pasidalino socialdemokratų bičiu-

liai. Raseinių rajone pirmoji vieta 
atiteko Aidos ir Vaido Rutkauskų 
ūkiui, antroji vieta – Angelei ir 
Jonui Galinaičiams. Angelijos ir 
Stasio Tumėnų ūkiui skirta trečioji 
vieta Zarasuose.

Rinkimuose geriausiais pri-
pažintų ūkių savininkų vidutinis 
amžius yra 47-eri metai. Jauniau-
siam geriausio ūkio savininkui, 
turinčiam 300 ha ekologinį ūkį ir 
auginančiam galvijus ir kiaules, 
– 24-eri, o vyriausiam, ne pirmus 
metus konkurse dalyvaujančiam 
bitininkui – 73-eji metai. Į geriau-
sių ūkių sąrašą pateko keli ypač di-
deli – per 700 ha užimantys ūkiai, 

o paties mažiausio – uogininkystės 
ūkio dydis – 4,75 ha. Atskiroje ka-
tegorijoje rungėsi ekologinių ūkių 
valdytojai.

Geriausių ūkininkų sąrašą su-
daryti bei išrinkti laimėtojus buvo 
labai sunku, nes jų valdomi ūkiai 
ir dydžiu, ir veiklos pobūdžiu la-
bai skirtingi. Visiems jiems „Metų 
ūkio“ konkursas – ne tik ypatingas 
pastarųjų metų jų darbų, bet ir sie-
kio bei pastangų tvarkytis moder-
niau įvertinimas. Renginio laurea-
tai parodė, kad Lietuvoje gyventi 
gali būti gera.

Vida Pabarčienė

„Metų ūkio“ rinkimuose išdalinti apdovanojimai

Nuotraukos centre – Seimo narys Mindaugas Bastys.
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Nelinksmas žemės reformos „jubiliejus“

Bronius Pauža, Seimo narys

Šiemet savotiškas jubiliejus – 
sukanka 20 metų, kai pradėta že-
mės reforma ir piliečių nuosavybės 
teisių atkūrimas, kuris vis dar ne-
baigtas. Aptarsiu tik vieną šios re-
formos pasekmės aspektą, kuris la-
bai ryškiai matomas važiuojant per 
Lietuvą – tai akivaizdžiai apleistos 
žemės plotai. Per 20 metų šiose 
žemėse sukerojo ne tik piktžolės 
ir krūmai, bet suspėjo ir miškeliai 
užaugti.

Negalima skubėti

Mano nuomone, apleistų žemių 
grąžinimas į dirbamąją turi būti 
grindžiamas gerai apgalvota ir tar-
pusavyje suderinta politika, į šį pro-
cesą betarpiškai įtraukiant kaimo 
bendruomenes ir vietos savivaldy-
bes. Pirmiausia reikia gerai išsiaiš-
kinti priežastis, kodėl tame regione 
žemė nenaudojama, ko reikia, kad 
savininkai būtų suinteresuoti dirbti 
žemę, kaip stabdyti jaunų žmonių 

emigraciją iš kaimo, kaip pritraukti 
jaunimą ūkininkauti, kaip spar-
čiau vykdyti žemės konsolidaciją. 
Kai kas bando įpiršti mintį, kad 
geriausia apleistą žemę užsodinti 
mišku. Atsirado apsukriųjų, kurie, 
pasinaudodami svaria ES parama, 
sugeba veisti ąžuolynus nederlin-
gose Ignalinos žemėse. Manau, 
kad ir šioje srityje nereikia skubėti, 
o sprendimus daryti labai pasver-
tai, atsižvelgiant į daugelį faktorių, 
tokių kaip melioracija, dirvožemio 
kokybė, dirbančiųjų skaičius. Tik 
gerai įvertinus būtų galima spręsti, 
kiek ir kur tikslinga žemės ūkio pa-
skirties žemėje įveisti miškus.

Baudų botagu žemdirbiams per 
nugaras?

Pastaruoju metu dėmesys nu-
kreiptas į žemės mokesčio didini-
mą ir baudų griežtinimą už netinka-
mą žemės naudojimą. Tai tik viena 
šios didelės problemos detalė. O 
ir ta pati įgyvendinama taip, kaip 
yra įpratusi valdančioji dauguma 
– neišdiskutavus, nepasitarus su 
žemdirbių visuomeninėmis orga-
nizacijomis, neįsigilinus į vietos 
valdžios nuomonę. Sakoma, kad 
krizės sąlygomis kiekvienas naujas 
mokestis yra žmonių skurdinimas. 
Skubiai, kaip per gaisrą, Vyriau-
sybė kartu su valstybės biudžeto 
projektu pateikė Žemės mokesčio 
įstatymo pakeitimo įstatymą, kurį  
tikimasi priimti per mėnesį. Net 
nepranešus žemdirbiams, užsimota 
iš esmės pakeisti galiojantį žemės 
mokesčio įstatymą. Pirmas atsi-
peikėjo Seimo kanceliarijos Teisės 
departamentas, nedidelės apimties 
įstatymo projektui pateikė net 23 

pastabas ir nurodė, kad šis įstaty-
mas pažeidžia proporcingumo ir 
teisingumo principus bei įtvirtina 
dvigubo baudimo principą. Prie 
plataus baudų botago dar siūloma 
pririšti vieną virvutę – už apleistą 
žemę papildomai bausti taikant di-
džiausią 4 proc. žemės mokesčio 
tarifą.

Stipriau kirto Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas, kuris savo 
išvadoje įvertino, kad Žemės mo-
kesčio įstatymo pakeitimai prieš-
tarauja Konstitucijai. Atsipeikėjo 
ir žemdirbiai. Nors su jais nede-
rintas Žemės mokesčio įstatymo 
projektas pateiktas Seimui spalio 
18 d., ir dabar vyksta jo svarstymo 
procedūros, Žemės ūkio rūmai ir 
kitos garbingos žemdirbių organi-
zacijos dar tik bando išsiaiškinti, 
kokios šio įstatymo įgyvendini-
mo pasekmės ir nori teikti savo 
pasiūlymus. Įstatymas įnirtingai 
stumiamas pirmyn, o žemdirbiai 
įtikinėjami, kad viskas daroma jų 
naudai. Pritariu žemdirbiams, kad 
pateiktame projekte yra daug trū-
kumų. Ūkininkai perka valstybinę 
žemę, kurios sutvarkymu valstybė 
nelabai rūpinosi. Apleistos žemės 
dirbimas reikalauja daug laiko ir 
pinigų. Nupirkęs iš valstybės žemę 
ir nepajėgus per metus jos sutvar-
kyti, ūkininkas gali sulaukti tikrin-
tojų ir sankcijų. Gali kilti žemės 
nuomos kaina.

Mechanizmas neaiškus

Žmonės priprato prie esamos 
žemės mokesčio mokėjimo tvar-
kos ir  žino, kad savivaldybių ta-
rybos savo sprendimais turi teisę 
kai kuriems mokesčių mokėtojams 

sumažinti žemės mokestį arba nuo 
šio mokesčio visai atleisti. Ši prak-
tika visoje Lietuvoje yra skirtinga. 
Pagal naują projektą vietoje šiuo 
metu taikomo 1,5 proc. tarifo siū-
loma savivaldybių taryboms nusta-
tyti žemės mokesčio tarifą pagal 
tam tikrus kriterijus nuo 0,01 proc. 
iki 4 proc. Apleistai žemės ūkio 
paskirties žemei siūloma netaikyti 
žemės vertės mažinimo koeficien-
to ir nustatyti maksimalų 4 proc. 
mokesčio tarifą (pereinamuoju lai-
kotarpiu 2013 m. tarifas būtų 1,5 
proc., 2014 m. – 2,5 proc.). Viso 
šio baudų ir mokesčio įgyvendi-
nimo mechanizmas nėra aiškus, 
galimai prieštaraujantis net Kons-
titucijai, todėl man nesuprantama 
tokia skuba priimant naują Žemės 
mokesčio įstatymą. Aišku viena, 
kad stengiamasi pagyvinti žemės 
rinką ir priversti tuos gyventojus, 
kurie turi brangios žemės sklypus 
prie miestų, juos parduoti, tačiau 
labiausiai nukentės mažų sklypų 
savininkai. Lietuvoje 1,4 mln. fi-
zinių asmenų turi įregistravę 1,8 
mln. žemės sklypų, kurių viduti-
nis dydis sudaro tik 1,5 ha žemės. 
Nedidelio sklypelio savininkui ne-
sunku prižiūrėti savo žemę, tačiau 
jis gali susirgti ar ilgą laiką nerasti 
pirkėjų, o bent kiek apleidus žemę, 
jo jau lauks baudos. Blogai, kai  
norint taisyti padėtį šiuo klausimu, 
užmirštamas paprastas žmogus, 
kuris gyvena kaime.

Kokia naudą naujas įstatymas 
duos valstybės biudžetui, įdomiai 
parašyta projekto aiškinamajame 
rašte: „Todėl galima daryti prie-
laidą, kad įsigaliojus Įstatymo pro-
jektui pajamos iš žemės mokesčio 
gali svyruoti nuo 3 mln. litų (jeigu 

visai žemei būtų taikomas minima-
lus 0,01 proc. mokesčio tarifas) iki 
1 mlrd. litų (jeigu visai žemei būtų 
taikomas maksimalus 4 proc. mo-
kesčio tarifas).“ Komentarų tam 
neturiu.

Žemdirbiams prireiks budrumo

Nepakanka vien baudų ir grasi-
nimų. Verta pagalvoti, ką toliau da-
ryti, ir kaip panaudojant ES para-
mos lėšas 2014-2020 metų periodu 
būtų galima spręsti apleistų žemių 
problemas per įvairias investicines 
programas,  nes daugelio Kaimo 
plėtros 2007–2013 metų progra-
mų priemonių lėšos baigiasi. Daug 
valdžios institucijose buvo žadėta, 
kad sugebėsime susitarti ir ateinan-
čiame finansiniame periode mūsų 
žemdirbiai gaus vienodas išmokas 
su visais ES nariais. Tačiau dabar 
šis entuziazmas gerokai blėsta, o 
konkurencija žemės ūkyje vis di-
dėja.

Lapkričio 16-ąją Seimas, svars-
tydamas Teisės ir teisėtvarkos ko-
miteto išvadą, kurioje nurodyta, 
kad įstatymo projektas prieštarau-
ja Konstitucijai, jai pritarė. Tokiu 
būdu  Vyriausybė patobulintą Že-
mės mokesčio įstatymo projektą 
turės teikti Seimui iš naujo. Tai 
gera pamoka valdančiajai daugu-
mai, kuri vis dar negali suvokti vi-
sos kaimo socialinės-ekonominės 
sistemos visumos, štai kodėl prii-
mami sprendimai siaurų interesų 
rėmuose ne visada būna teisingi ir 
tenkinantys kaimo žmonių intere-
sus. Kartu ir žemdirbių organizaci-
jos turi būti budrios ir, esant reika-
lui, ginti savo interesus.

Tik dešimt mėnesių liko iki 
naujų Seimo rinkimų. Šį laikotar-
pį būtinas visų partijos narių susi-
klausymas, vieningas darbas, vie-
ningos  programos. Tai akcentuota 
lapkričio 30 d. Kauno rajone vyku-
siame Lietuvos socialdemokratų 
partijos valdybos narių pasitarime 
su partijos bičiuliais savivaldybių 
merais, vicemerais, LSDP skyrių 
pirmininkais.

Tokių skolų dar neturėjome

Partijos pirmininkas Algirdas 
Butkevičius pasitarime apžvelgė 
Lietuvos politinę ir ekonominę pa-
dėtį. Šiuo metu ji tikrai nedžiugina. 

Valdant konservatoriams ir jų są-
jungininkams, valstybės ir savival-
dybių skola išaugo iki 1,7 milijardo 
litų. Tokio dydžio skolų po šalies 
nepriklausomybės atkūrimo dar 
niekada neturėjome. Todėl eidami 
į rinkimus socialdemokratai pasi-
ryžę svetimų klaidų nekartoti, yra 
apsibrėžę svarbiausius darbus, kad 
būtų atgaivinta šiuo metu merdinti 
pramonė, plėtojamas žemės ūkis, 
skatinamas ekonomikos variklis – 
pastaraisiais metais į kampą įvary-
tas smulkusis ir vidutinis verslas.

„Valdant konservatoriams su-
gebėjome susipykti su visais kai-
mynais, o juk su kaimynais reikia 
ne kariauti, o bendradarbiauti“ , – 

sakė A.Butkevičius apžvelgdamas 
šalyje susidariusią politinę padėtį.

Banko grimzdimas prasidėjo 
prieš dvejus metus

Kalbėdamas apie banko „Sno-
ras“ griūtį partijos pirmininkas 
atkreipė dėmesį į tai, kad šio ban-
ko smukimas vyko 2009–2010 
metais, valdžioje esant dabartinei 
valdančiajai daugumai ir konser-
vatorių Vyriausybei, o ne anks-
čiau, kaip bandė tikinti kai kurie 
oponentai.

Banko bankroto paskelbimas, 
A.Butkevičiaus nuomone, buvo 
pats blogiausias ir brangiausias 
valstybei variantas iš visų galimų. 
Apie blogą banko „Snoras“ būklę 
žinota dar sausio mėnesį po audi-
torių patikrinimo. Todėl buvo ga-
lima imtis kitokių būdų situacijai 
gelbėti ir pasekmės nebūtų buvu-
sios tokios skaudžios.

Dabartiniai valdantieji bando 
tikinti visuomenę, kad tik viena 
kita „žioplesnė“ savivaldybė, lai-
kiusi pinigus „Snore“, patirs nuos-
tolių. Tačiau Savivaldybių asoci-
acijos vadovo, Druskininkų mero 
Ričardo Malinausko duomenimis, 
šiame banke savo sąskaitas turėjo 
apie trečdalis savivaldybių ir visiš-
kai nutylima, kiek jų kontroliuoja 

konservatoriai su savo sąjunginin-
kais, o baksnojama pirštais į vieną 
kitą socialdemokratų merą.

Liko tik dešimt mėnesių

Socialdemokratų partijos nariai 
yra išrinkti merais trečdalyje savi-
valdybių – 20, dar 18-kai  patikėti 
vicemerų postai. Tai, anot partijos 
pirmininko pavaduotojo Juozo 
Oleko, rodo, kad žmonės pasitiki 
socialdemokratais, nes jie ne tik 
puikiai žino, kokios problemos 
kamuoja Lietuvą, bet ir moka jas 
spręsti. 

J. Olekas ragino partijos narius 

būti aktyvesnius, palaikyti glau-
desnius ryšius su rinkėjais, kviesti 
juos dalyvauti rinkimuose, mažiau 
konfliktuoti dėl vienmandačių rin-
kimų apygardų pasiskirstymo, o 
daugiau rūpintis visos valstybės 
interesais. 

Pasitarimo dalyviai taip pat iš-
klausė Kauno rajono savivaldybės 
mero pranešimą apie rajono poky-
čius ir perspektyvas: biudžeto su-
rinkimą, verslo plėtrą, svarbiausius 
investicinius projektus, socialinę 
paramą, sportą.

LSDP informacijos centras
Valdo Šereikos nuotr.

Socialdemokratai svetimų klaidų nekartos

Kauno rajono meras, socialdemokratas V. Makūnas.

LSDP vadovybės, merų, vicemerų ir skyrių pirmininkų pasitarimas.

PozicijA
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Gruodžio 3-oji – Tarptautinė ne-
įgaliųjų diena, minima Jungtinių 
Tautų organizacijos  visame pasau-
lyje nuo 1992 m.  Šią dieną visoje 
Lietuvoje organizuojami renginiai, 
siekiant atkreipti didesnį dėmesį ir 
dalintis bendražmogiškomis verty-
bėmis su neįgaliaisiais. 

„Mes, Kauno miesto socialde-
mokratai, išreikšdami solidarumą 
ir paramą, bendradarbiaujame su 
neįgaliųjų draugijų nariais kasdieni-
nėje savo veikloje, siekiant visapu-
siškai skatinti šių žmonių integraciją 
į šiandieninę darbo ir verslo rinką, 
bendruomeninį gyvenimą“, – pasie-
kimais pasidžiaugė  LSDP Kauno 
miesto skyriaus Socialinių ir šei-
mos reikalų komisijos pirmininkė 
I.Katiliūtė-Schvarz.

LSDP Kauno miesto skyriaus 
Socialinių ir šeimos reikalų komisija 
Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga 
kartu su Kauno neįgaliųjų draugijos 
nariais vienijanti per 2500 neįgalių-
jų, septintus metus dalyvauja orga-
nizuojant tradicinę šventinę akciją 
,,Dalinkimės savo širdies šiluma“. 

Šventės metu LSDP Kauno miesto 
skyriaus pirmininkė Orinta Leiputė 
akcentavo nuolatinę būtinybę dalin-
tis bendražmogiškomis vertybėmis 
su greta esančiais, visada jaustis ir 
būti vienos komandos, šeimos na-
riais, plėtoti bendruomeniškumo, 
socialinio teisingumo ir solidarumo 
vertybes, jas įgyvendinti kiekviena-
me žingsnyje. Labai svarbu yra tai, 
ką mes jaučiame vieni kitiems, kiek 
ir kaip mes bendraujame, koks mus 
visus vienijantis tikslas. Nuoširdi il-
gametė mūsų draugystė reiškia, kad 

mes esame ir būsime kartu. 
Kauno miesto tarybos narys, so-

cialdemokratas Vacys Venslovas 
pasveikino šventės dalyvius, palin-
kėjo sveikatos, ramybės ir stiprybės 
sprendžiant kasdienes problemas. 

Gražios šventės akimirkas su-
šildė neįgaliųjų draugijos moterų 
vokalinis ansamblis, vadovaujamas 
D.Liutkienės, bei estradinės muzikos 
ansamblis „Holas“.

Vita Smalskytė,
LSDP Kauno miesto skyriaus 

atstovė spaudai 

Tarptautinė neįgaliųjų diena Kaune

Gruodžio 4 d. alytiškiai buvo 
kviečiami į Alytaus kultūros ir 
komunikacijos centrą paragauti 
maltiečių sriubos. Tai jau šeštoji 
Maltos ordino kalėdinė labdarin-
ga nacionalinė iniciatyva, kurios 
tikslas yra ne tik surinkti lėšų vie-
nišų ir skurstančių senelių globai 
ir maitinimui, bet taip pat skatinti 
savanorystę ir paskleisti vilties bei 
solidarumo žinutę žmonėms. 

Renginio metu Maltos ordino 
savanoriai kvietė paragauti maltie-
čių sriubos ir prisidėti prie projekto 
pinigine parama arba savanorišku 
darbu. 

Renginyje, vykusiame Alytaus 

kultūros ir komunikacijos centre, 
sriubą pilstė ne tik savanoriai, bet ir 
Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Julius Sabatauskas, kuris  parėmė 
kilnią iniciatyvą ir negailėjo šiltų 
žodžių Maltos ordino savanoriams 
ir susirinkusiems, linkėjo optimiz-
mo, vilties ir tikėjimo. 

Per nacionalinės labdaros ini-
ciatyvos maltiečių sriubos renginį 
suaukota 892 litai 34 centai. Tai 
kol kas didžiausia suma, surinkta 
per Maltos ordino iniciatyva jau 
tris kartus Dzūkijos sostinėje su-
rengtą akciją.

LSDP Alytaus skyriaus inf.

Alytuje buvo dalinama 
maltiečių sriuba

Lapkričio 24 dieną įvyko LSDP 
Birštono skyriaus visuotinis susirin-
kimas, kuris prasidėjo iškilmingais 
bičiulių sveikinimais jubiliejų pro-
ga.

Pagrindinis klausimas, dėl kurio 
susirinko Birštono skyriaus bičiu-
liai, buvo po tragiškos LR Seimo 
nario Juozo Palionio žūties išrinkti 
kitą socialdemokratų kandidatą į 
LR Seimo rinkimus vienmandatėje 
Prienų, Birštono apygardoje. Juo 
buvo išrinktas LSDP Prienų sky-
riaus pirmininkas, Prienų rajono 
savivaldybės tarybos narys Alvy-
das Vaicekauskas.  Jo kandidatūrą 
pasiūlė skyriaus pirmininkė Nijolė 
Dirginčienė. Pristatydama kandida-
tą, pirmininkė paminėjo, kad A. Vai-
cekauskas turi didelę vadovavimo 
patirtį, savivaldoje karjerą pradėjo 
nuo seniūno, vėliau dirbo adminis-
tracijos direktoriumi, savivaldybės 
meru. Skyriaus pirmininkės nuomo-
ne, tai atsakingas, sąžiningas, pati-
kimas bičiulis. Už A.Vaicekausko 

kandidatūrą pasisakė 142 iš 146 su-
sirinkusių partijos bičiulių.

Susirinkime buvo aptarta sky-
riaus ir Savivaldybės socialdemo-
kratų frakcijos veikla. Skyriaus 
pirmininkė Nijolė Dirginčienė su-
sirinkusiems bičiuliams taip pat 
pateikė ir informaciją apie Savival-
dybėje vykdomus darbus ir būsimus 
projektus.

Skyriaus pirmininkės pavaduoto-
jas Juozas Aleksandravičius pristatė 
rinkimų štabo veiklos planą 2011-
2012 metams, o pavaduotojas Vy-
tas Kederys supažindino su LSDP 
Birštono skyriaus įstatų pakeitimais, 
kuriems vienbalsiai buvo pritarta.

Po susirinkimo skyriaus bičiuliai 
turėjo galimybę tiesiogiai paben-
drauti ir rūpimais klausimais pakal-
bėti su  kandidatu į Seimo rinkimus 
Alvydu Vaicekausku.

LSDP Birštono 
skyriaus informacija

LSDP Birštono skyriaus 
visuotinis susirinkimas

Iki Šv. Kalėdų liko dar kelios die-
nos, tačiau Jonavos socialdemokra-
tai  gerumo darbus atlieka jau dabar.

Lapkričio pabaigoje Jonavos 
Šventojo apaštalo Jokūbo parapijos 
vaikų dienos centro auklėtiniai vyko 
į šalies sostinę ir aplankė Lietuvos 
Respublikos Seimą. Centro auklėti-
nius bei juos lydėjusius savanorius 
pasitiko LSDP Jonavos skyriaus 
pirmininkas, Seimo narys Rimantas 
Sinkevičius. Atvykusieji turėjo pui-
kią progą iš arti susipažinti su na-
cio-nalinės įstatymų leidžiamosios 
institucijos darbu, stebėti vykstantį 
Seimo posėdį. 

R.Sinkevičius pasirūpino, kad pir-
moji pažintis su Seimu vaikams būtų 
įdomi ir prasminga. Buvo aplankyta 
Jono Pauliaus II salė, Konstitucijos 
salė, senoji Seimo posėdžių salė bei 
šalies Prezidentės kabinetas Seime. 

Parlamentaras pasakojo vaikams 
apie Seimo veiklos principus, rinki-
mus, įstatymų leidybą. Sužavėti eks-
kursija vaikai turėjo daug klausimų, į 
kuriuos politikas, jau antrą kadenciją 

einantis Seimo nario pareigas, mielai 
atsakinėjo.

Seimo narys R.Sinkevičius ne tik 
dovanojo vaikams įspūdingą eks-
kursiją, tačiau vienoje Seimo kavi-
nių pavaišino svečius saldumynais 
ir sultimis.  

Atsisveikindami vaikai linkėjo 
parlamentarui kuo geriausios kloties 
nelengvame darbe ir kartu pasida-
lino svajonėmis vėl čia sugrįžti jau 

kaip nauja Seimo narių pamaina.
Jonavos socialdemokratai su Vai-

kų dienos centru draugauja ne viene-
rius metus. Kasmet šventiniu laiko-
tarpiu  stengiamasi nustebinti centro 
auklėtinius įdomiais susitikimais, 
renginiais, ir, žinoma, dovanėlėmis.

Birutė Steponavičiūtė,
LSDP Jonavos skyriaus 

atstovė spaudai 

Rimantas Sinkevičius Seime pasitiko 
mažuosius svečius iš Jonavos

Mažeikių socialdemokratai kiekvienais metais renkasi 
į visuotinį susirinkimą, kur aptariami klausimai, susiję su 
organizacijos veikla, apibendrinami  pasiekti visų metų 
rezultatai. 

Šiais metais  lapkričio 24 d. Mažeikių rajono savival-
dybės  kultūros centre vyko LSDP  Mažeikių skyriaus 
narių visuotinis susirinkimas – šventė, kur svečiavosi  
ir  Skuodo rajono bičiuliai.

Skyriaus  pirmininkas Antanas Tenys pasidžiaugė, 
kad susirinkime dalyvauja tiek daug skyriaus narių, 
taip pat ir didėjančiu bičiulių ratu: per metus skyrių 
papildė 23 nauji nariai. Pirmininkas priminė, kad kie-
kvienais metais skyriaus vadovybė prieš Šv. Kalėdas 
su dovanėlėmis aplanko vyriausiuosius skyriaus bi-
čiulius. 

Susirinkime buvo patvirtinti LSDP Mažeikių sky-
riaus grupėse įvykusio kandidatų į LR Seimą 2012 m. 
daugiamandatėje apygardoje reitingavimo rezultatai. 
Bičiuliai turėjo progą atvirai pasišnekėti, visi galėjo 
išreikšti savo nuomonę, patirtimi dalinosi ir svečiai iš 
Skuodo.  

Susirinkimas-šventė baigėsi draugišku pasisėdėji-

mu,  LSDP Mažeikių skyriaus grupės demonstravo savo 
„talentus“,  bičiuliams koncertavo ir gerą nuotaiką palai-
kė Viekšnių (Mažeikių r.) liaudiškos muzikos ansamblis 
„Subatvakaris”, vadovaujamas A. Erlicko.

LSDP Mažeikių sk. informacija

Mažeikiškiai suskaičiavo metų derlių

Mažeikių socialdemokratai turi tradiciją prieš šventes aplankyti 
vyriausius skyriaus bičiulius.

Birštono skyriaus socialdemokratai balsuoja už Alvydo Vaicekausko kandidatūrą.

Seimo narys Julius Sabatauskas parėmė kilnią iniciatyvą.
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Gruodžio 2-ąją Druskininkų Pra-
mogų aikštėje įžiebta Kalėdinė eglu-
tė. Ši 23 metrų aukščio eglė, išaugu-
si pačioje miesto širdyje, skaičiuoja 
jau 30-uosius savo žaliavimo metus. 
Tokių aukštų, natūraliai išaugusių 
ir miesto centrines aikštes puošian-
čių eglučių Lietuvoje būtų galima 
suskaičiuoti užlenkus vos keletą 
rankos pirštų. Todėl kurorto svečiai 
dažnai stebisi, kaip tokia didžiulė ir 
graži eglė išaugo simbolinėje mies-
to vietoje. Ištisus metus žaliuojanti 
eglė gruodžio pradžioje tradiciškai 
pavirsta visų, o ypač vaikučių, lau-
kiamo Kalėdų stebuklo pranašu ir 
sukviečia Druskininkų bendruome-
nę ir kurorto svečius kartu įžiebti 
šviesos ir gerumo kibirkštį. Šiemet 
Kalėdų eglutės įžiebimo šventę nu-
spalvino mažiesiems, jų tėveliams ir 
seneliams sekama muzikinė pasaka 
„Sniego karalienė“, kurią pristatė 
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos teatro klasės ugdytiniai 
ir YAMAHA, DECIMA, ROCK-
ROCK, MIKUTIS, DEMO kolek-
tyvų jaunieji talentai. 

Renginio pradžią paskelbė ir gra-
žių artėjančių švenčių susirinkusie-
siems palinkėjo savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas ir jo pava-
duotoja Kristina Miškinienė. 

Kalėdų laukimo dvasią galima 
pajusti ne tik centrinėje miesto aikš-
tėje, įvairiaspalvėmis girliandomis 
ir šventinėmis dekoracijomis pui-
kuojasi Druskininkų gatvės, skve-

rai, parkai, kurorto įstaigos, kurios iš 
anksto kruopščiai rengiasi planuo-
jamam turistų antplūdžiui. Šiemet 
praleisti Kalėdų atostogas ir sutikti 
Naujuosius metus Druskininkuose 
planuoja rekordinis turistų skaičius. 
Druskininkų SPA centruose, viešbu-
čiuose laisvų vietų jau senokai ne-
bėra. Daugiau kaip pusė ketinančių 
praleisti kalėdines atostogas Druski-
ninkuose – užsieniečiai. Dauguma 
jų atvyks iš Lenkijos, Rusijos, Vo-
kietijos, Baltarusijos ir Skandinavi-
jos šalių. 

LSDP Druskininkų skyriaus 
informacija

Kiekvienas keliautojas kuria savo 
kelionių žemėlapį. Kiekvienas gali-
me tapti Kolumbu ir atrasti naujai 
kažką jau atrasto! Pažadinkite savy-
je klajoklį ir leiskitės į legendomis 
apipintą Trakų miestą.  

Pirmoji ir pagrindinė užuomina 
apie šį viduramžiais alsuojantį mies-
tą – tai gotikinio stiliaus Salos pilis, 
paskendusi mėlynakių ežerų glėbyje. 
Unikalus Rytų Europos perlas, esan-
tis saloje ir ištisus metus traukiantis 
turistus bei miesto svečius iš viso pa-
saulio, laukia jūsų ir gražiausių metų 

švenčių laikotarpiu. 
Iki Trijų karalių šventės būsite 

stebinami vis kitu Kalėdų seneliu 
arba Seniu Šalčiu bei daugeliu kitų 
pramogų, skirtų vaikams ir suau-
gusiems. Tereikia atvykti į Kalėdų 
senelio rezidenciją – KALĖDŲ 
SOSTINĖJE – TRAKUOSE ir savo 
akimis išvysti Kalėdų snieguolę, ža-
vingą snaigių fėją ir net patį Santa 
Clausą iš Laplandijos!

Tik Trakuose, stebuklingu kalė-
diniu metu, apsilankys Laplandijos, 
Vokietijos, Lenkijos, Rusijos Kalėdų 

seneliai, kuriuos čia, Kalėdų senelių 
rezidencijoje, svetingai priims lie-
tuviškasis senelis Kalėda. Nepra-
leiskite progos visa tai kiekvieną 
šeštadienį bei sekmadienį pamaty-
ti, išgirsti ir pajausti. „Trakai vėl 
taps Lietuvos sostine! Legendinis 
miestas ir šaltuoju metų laiku bus 
traukos centru miesto svečiams ir 
turistams“, – džiaugiasi Trakų ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorė A. Kandratavičienė.

Sakoma, kad dovanų gauna tik 
geri vaikai, todėl prieš Kalėdas daž-
nai Kalėdų seneliui rašomi laiškai, 
kuriuose vaikai tikina buvę geri ir 
nurodo, kokių dovanų norėtų. Ne-
retai šie laiškai siunčiami Suomijoje 
gyvenančiam Kalėdų seneliui, tačiau 
šiemet jis laiškų lauks Trakuose, prie 
pat Trakų salos pilies. O kiekvienas 
apsilankęs turės nepakartojamą pro-
gą gauti originalų atviruką ir išsiųsti 
jį artimiesiems. Prisiminsime senas 
laiškų rašymo tradicijas!

Žiemos pramogos, renginiai ir 
dar daug puikių priežasčių atvykti 
visai šeimai į Trakus! 

LSDP Trakų rajono skyriaus 
informacija

www.lsdptrakai.lt

Trakai – Kalėdų senelių sostinė!

Kalėdinė akcija „Šilumos ir ramybės visiems“
Pažangiausiems studentams – vardinės stipendijos

Druskininkuose įžiebta 
simbolinėje vietoje 

išaugusi Kalėdinė eglutė

Lietuvos socialdemokratų par-
tijos bičiuliai tęsia gražią kalėdinę 
tradiciją ir skelbia akciją „Šilumos 
ir ramybės visiems“. Svarbi šios 
akcijos dalis – vardinių stipendijų 
skyrimas pažangiausiems aukštųjų 
mokyklų studentams iš daugia-
vaikių šeimų. Lietuvos aukštosios 
mokyklos pačios rekomendavo 
studentus, kuriems parlamentarai 
skiria 500 litų dydžio stipendijas.

LSDP pirmininkas Algirdas 
Butkevičius savo vardo stipendiją 
skiria Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto (VGTU), Mecha-
nikos fakulteto IV kurso studentei 
Birutei Felicitai Puidokaitei, užau-
gusiai net trylikos vaikų šeimoje. 
Mergina gyvena Vilniuje, ne tik 
puikiai mokosi, bet yra viena ak-
tyviausių narių, prisidedančių prie 
šiuo metu atkuriamo VGTU or-
kestro.

Seimo narys Albinas Mitrulevi-
čius stipendiją skiria Kauno tech-
nologijos universiteto (KTU) Fun-
damentaliųjų mokslų fakulteto III 
kurso studentei iš Prienų raj. – Vai-
dai Kižytei. Parlamentarės Birutės 
Vėsaitės vardo stipendija skiriama 
KTU Humanitarinių mokslų fakul-
teto II kurso studentei, kuriančiai 
ir atliekančiai savo dainas – Julijai 
Paliukėnaitei iš Vilniaus. Seimo 

narė Irena Šiaulienė stipendijas 
dovanoja dviem Klaipėdos uni-
versiteto studentėms – abi užaugu-
sios keturių vaikų šeimose. Gabija 
Tamošauskaitė mokosi atlikimo 
meno, o Idalija Nacaitė iš Kelmės 
dalyvauja ne tik meninėje veiklo-
je, bet ir pirmininkauja Sveikatos 
mokslų universiteto atstovybei. 
Seimo narės Mildos Petrauskienės 
stipendijos dovanojamos Lietuvos 
edukologijos universiteto studen-
tams – Aurelijai Tubaitei ir Edvar-
dui Urbonavičiui iš Utenos, taip 
pat Mykolo Romerio universiteto 
(MRU) studentei Agnei Jučiūtei ir 
Vilniaus universiteto (VU) Gam-
tos mokslų fakulteto studentui Ed-
garui Kuodžiui.

Parlamentaras Gediminas Kir-
kilas stipendiją skiria Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo aka-
demijos studentei – Snieguolei 
Peikutei iš Plungės. Tos pačios 
akademijos studentei  Indrei Bie-
linytei iš Vilniaus stipendiją skiria 
Seimo narė Aušrinė Marija Pavi-
lionienė. Vienoms ryškiausių ir 
geriausiai besimokančių Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos stu-
denčių – Justinai Auškelytei ir Ie-
vai Marijai Eidukonytei stipendijas 
skiria Seimo narys Algirdas Sysas 
ir LSDP prezidiumo narys Romas 

Adomavičius. Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto (LSMU) 
Slaugos fakulteto studentei Linai 
Gedmintaitei iš Rietavo vienkar-
tinę kalėdinę stipendiją skiria Sei-
mo narys Vytenis Povilas Andriu-
kaitis, o tame pačiame universitete 
besimokančiai būsimai medikei 
Rasai Ambrasaitei iš Druskininkų 
– Seimo narys Justinas Karosas. 
Parlamentaras Juozas Olekas savo 
vardo stipendiją skiria MRU teisės 
ir muitinės veiklos specialybės ket-
virtakursei Justei Miškinytei.

Iš šešių vaikų šeimos kilusią 
Aleksandro Stulginskio universiteto 
studentę Ievą Šišlaitę apdovanoja 
Seimo narys Mindaugas Bastys. To 
paties universiteto Miškų ir eko-
logijos fakulteto antrakursį Nerijų 
Sidabrą apdovanoja parlamentaras 
Stanislovas Giedraitis. Seimo narys 
Edvardas Žakaris 500 Lt stipendiją 
skiria Šiaulių universiteto filosofi-
jos ir pilietinio ugdymo studentei 
Deimantei Ogintaitei. Ekologiją ir 
aplinkotyrą studijuojančiai Rai-
mondai Pocevičiūtei, kilusiai iš 
Šilalės raj. ir augusiai 5 vaikų šei-
moje, stipendiją skiria parlamenta-
ras Valerijus Simulik. Seimo narys 
Julius Sabatauskas kalėdinę sti-
pendiją skiria VGTU Transporto 
inžinerijos fakulteto pirmakursei iš 

Alytaus – Loretai Levulytei, o taip 
pat ir Marijai Žemaitytei, Klaipė-
dos universiteto menų fakulteto 1 
kurso studentei iš Alytaus, augu-
siai 4 vaikų šeimoje.  Liuciją Kva-
šytę, kuri mokosi Vilniaus dailės 
akademijoje (VDA) kostiumo di-
zaino, kilusią iš 9 vaikų šeimos, 
apdovanoja LSDP garbės pirmi-
ninkas Česlovas Juršėnas. O VDU 
studentui, užaugusiam penkių vai-
kų šeimoje, Aisčiui Kavaliauskui 
savo vardo stipendiją skiria euro-
parlamentarė Vilija Blinkevičiūtė.

Europos Parlamento narys Zig-
mantas Balčytis stipendiją skiria 
VU Istorijos fakulteto ketvirtakur-
siui Mantui Viselgai. Europarla-
mentaras Justas Vincas Paleckis 
apdovanoja stipendija Lietuvos 
kūno kultūros akademijos Sporto 
edukologijos studentą iš Zarasų 
Marių Liepą. To paties fakulteto 
„Kūno kultūros“ studijų progra-
mos pirmakursiui iš Kauno Ei-
mantui Černevičiui stipendiją ski-
ria LSDP prezidiumo narė Violeta 
Boreikienė. Seimo narys Rimantas 
Sinkevičius vardine stipendija 
apdovanoja Moniką Sakalauskai-
tę, Vytauto Didžiojo universiteto 
Gamtos mokslų fakulteto antra-
kursę. Ten pat besimokančiai Mo-
nikai Rumbauskaitei iš Šiaulių 

raj., užaugusiai 7 vaikų šeimoje, 
stipendiją skiria parlamentaras Al-
gimantas Salamakinas.

Kai kuriuos puikiai besimo-
kančius studentus vienkartinei sti-
pendijai gauti rekomendavo patys 
parlamentarai. Seimo narys Bro-
nius Pauža piniginę premiją skiria 
penkių vaikų šeimoje užaugusiam 
Edvinui Čeberkai. Trečiakursis 
mokosi LSMU. Parlamentaras 
Bronius Bradauskas kalėdinį ap-
dovanojimą skiria VGTU trans-
porto inžinerijos trečiakursiui Do-
natui Kriaučiūnui, kuris, netekęs 
mamos, pats prižiūri ir rūpinasi 
dviem našlaičiais broliais. Sei-
mo narys Edmundas Jonyla sti-
pendiją skiria iš Raseinių kilusiai 
Klaipėdos valstybinės kolegijos 
trečiakursei Monikai Andzelienei. 
Užaugusi septynių vaikų šeimoje 
Monika pati augina dukrytę.

Seimo narys Jonas Juozapaitis 
Šv. Kalėdų proga skiria paramą 
Pakruojo rajono samariečių vai-
kų globos namams „Naminukas“. 
Socialdemokratai visiems nuošir-
džiai linki šilumos ir ramybės at-
einančiais metais.

Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Būsimoji Trakų kandidatė 
Asta Kandratavičienė.
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Vilniaus socialdemokratai tęsia 
gražią partijos tradiciją sveikinti 
visus su artėjančiomis šventėmis 
ir linkėti: “Šilumos ir ramybės vi-
siems”. LSDP Vilniaus miesto sky-
riaus sveikatos apsaugos komisijos 
nariai nusprendė šią akciją pratur-
tinti ir labdaringomis dovanomis. 

Gruodžio pradžioje bičiuliai 
apsilankė Vilniaus Verkių specia-
liojoje mokykloje ir jos mokiniams 
įteikė labdaros – vaikiškų vitaminų. 
„Šiuo tamsiu metų laiku žmogaus 
organizmą linkę pulti mikrobai, tad 
gerdami vitaminus šios mokyklos 
auklėtiniai lengviau atsispirs per-
šalimo ligoms ir bus sveiki“, – kal-
bėjo vienas iš akcijos sumanytojų 
Sveikatos apsaugos komisijos pir-
mininkas Arvydas Skorupskas.

LSDP tarybos narė Jūratė Kul-
berkienė, kurios iniciatyva vita-
minai ir atkeliavo į Verkių speci-

aliąją mokyklą, dovanų atvežė ir 
darbuotojams. Linkėdama sunkiai 
triūsiančioms pedagogėms ir pa-

čioms būti sveikoms bei stiprioms, 
J.Kulberkienė išdalino „Sveikatos 
skrynios“ kalendorius, kuriuose 
gausu iš senolių surinktų receptų 
ir liaudies medicinos patarimų nuo 
visų ligų.  

LSDP frakcijos atstovė spaudai 
Auksė Kontrimienė paklausė vai-
kų, ką jie labiausiai mėgsta veikti, 
laukdami Kalėdų Senelio. „Neabe-
joju, kad kaip ir visi pasaulio vai-
kai labiausiai mėgstate žaisti, todėl 
su dideliu džiaugsmu perduodu 
interneto svetainės www.mamos-
dienorastis.lt dovaną – „Didžiąją 
žaidimų knygą“, o jūs kartu su 
savo mokytojomis galėsite mokytis 
naujų žaidimų ir taip greičiau su-
lauksite Kalėdų senelio“, – kalbėjo 
A.Kontrimienė.

Visų vaikų ir mokytojų vardu 
dėkodama už dovanas, mokyklos 
direktorė Danutė Šukelienė kal-
bėjo: „Mūsų vaikai – ypatingi, jie 
tarsi angelai, kurie yra atsiųsti į 
žemę tam, kad pasitikrintume, kiek 
savo širdyse talpiname gerumo, 
kilnumo ir kantrybės. Džiaugiuosi, 
kad mūsų svečiai socialdemokratai 
pradėjo gražų pasirengimo didžio-
sioms metų šventėms laikotarpį ir 
praturtino jį savo dovanomis ir šir-
džių šiluma“.

Mokyklos auklėtiniai surengė 
koncertą, jų tyri balsai bei atviros 
šypsenos sulaukė audringų ploji-
mų, padėkos žodžių, o taip pat ir 
minčių apie tolerancijos ir solidaru-
mo visuomenėje svarbą.

LSDP informacijos centras

Viešnagė pas angelų vaikus

Nuotraukoje: svečiai: (iš kairės) A.Kontrimienė, S.Valentukevičienė, J.Kulberkienė, 
A.Skorupskas ir mokyklos direktorė D.Šukelienė.

Gruodžio 17 d. Telšių Žemaitės 
dramos teatre vyks nepaprasta šven-

tė paprastiems žmonėms. Jos glo-
bėjas – Telšių rajono savivaldybės 
meras Vytautas Kleiva.

Visuomet yra žmonių, kurie ty-
liai daro nuostabius ir taurius dar-
bus, tačiau to nei televizija rodo, nei 
per radiją skelbiama. Todėl Telšių 
kultūros centro režisierei Giedrei 
Butkei kilo idėja surengti šių žmo-
nių pagerbimo vakarą. Šiais metais 
renginys persipins su magišku skai-
čiumi 7: Telšių miestas išsidėstęs 
ant 7 kalvų, šventė vyks 17 dieną, 
17 valandą ir bus įteiktos 7 nomina-
cijos ypatingiems rajono žmonėms 
už nepaprastus darbus.

Kvietimas teikti siūlymus nomi-
nacijoms buvo skelbiamas spaudo-
je ir internetinėje erdvėje. Iš visų 

sulauktų pasiūlymų atrinkti septyni 
geradariai.

Pirmoji nominacija skirta šau-
nuolei šeimai, auginančiai 5 vaikus 
ir puoselėjančiai žemaitiško audimo 
tradicijas. Visos šios šeimos mote-
rys ir mergaitės, iš kartos į kartą, yra 
mokomos audėjos amato, veda gy-
vas istorines – edukacines pamokas 
mokiniams, puoselėja žemaitiškas 
tradicijas.

Antroji nominacija skirta onko-
loginę ligą įveikusiam paaugliui. Ti-
kimasi, kad šios istorijos paviešini-
mas įkvėps kitus sunkiai sergančius 
vaikus kovai, nenuleisti rankų.

Trečioji nominacija skirta moks-
leivei, užsiimančiai savanoriška lab-
daringa veikla Telšių vaikų globos 

namuose. Ji savo laisvu laiku moko 
vaikus šokti, vedasi į spektaklius, 
skatina jų meninę saviraišką.

Ketvirtosios Angelo nominacijos 
vertas vyras, iš po lūžusio ledo iš-
traukęs skęstantį vaiką. Jis, rizikuo-
damas savo gyvybe, išgelbėjo kitą.

Penktoji nominacija skirta žmo-
gui, radusiam piniginę su didele 
suma pinigų ir dokumentais. Są-
žiningas vyriškis vargais negalais 
susirado piniginę pametusįjį ir ją 
gražino savininkui.

Šeštoji nominacija atitenka žmo-
gui, visa širdimi besirūpinančiam 
žemaičių medinės architektūros iš-
saugojimu. Jo pastangų dėka išgel-
bėti trys mediniai dvarai.

Ir paskutinė, septintoji, nomi-

nacija atiteks moteriai, savo namų 
šilumą ir šeimą suteikusiai 3 vaikų 
globos namų vaikams, slaugančiai 3 
svetimus senelius ir negalią turinčią 
moterį. Visi globojami ir slaugomi 
žmonės gyvena šios Angelo vardo 
nusipelniusios moters namuose.

Angelų pagerbimo šventė Tel-
šiuose bus pirmoji, tačiau tikimasi, 
jog taps tradicine ir bus organizuoja-
ma kasmet. Telšių rajono savivaldy-
bės meras Vytautas Kleiva kiekvie-
nam nominantui įteiks po angelo 
skulptūrą, o kiti geri žmonės, panorę 
prisidėti prie šių žmonių pagerbimo 
– asmeniškai įsteigtus prizus.

Jolanta Juozapavičienė,
LSDP Telšių skyriaus 

atstovė spaudai

Angelų vakaras – paprastų žmonių apdovanojimas už nepaprastus darbus

Telšių meras Vytautas Kleiva 
nominantams teiks angelo skulptūrėles. 

Ukmergės socialdemokratai 
puoselėja gražią kalėdinę tradiciją – 
skyriaus nariai kasmet prieš šventes 
aplanko kaimuose ir mieste gyve-
nančius rajono žmones. 

Į duris pasibeldę bičiuliai ukmer-
giškių šeimoms dovanoja po šven-
tinį lauknešėlį – kūčiukų, kuriuos 
draugiškai iškepa UAB „Ukmergės 
duona“, ir į namus atneša šventų 
Kalėdų dvasią. Skyriaus nariai pas 
rajono gyventojus skuba, norėdami 
ne tik pasveikinti su žiemos šventė-
mis, bet ir pakalbinti juos, kad žmo-
nės pasidalintų savo džiaugsmais, o 
svarbiausia, problemomis – galbūt 
kitais metais pavyks jas išspręsti, 
o jeigu ne viskas mūsų rankose, tai 
gerai ir tai, kad žmonės, pamažėl at-

sisveikindami su senaisiais 
metais, nusimeta šių metų 
rūpesčius, pasidalindami 
jais su kitais. Juk dažnas 
dirba, vargsta, o niekas jo 
nepaklausia: „Kaip tau se-
kasi?“ Šventės tam ir yra, 
kad darbus trumpam atidė-
tume į šalį ir pabendrautu-
me vieni su kitais, skirtume 
dėmesį, išgirstume vieni ki-
tus ir taptume artimesniais. 

2013-ieji metai – Kar-
tų solidarumo metai, tad 
šiemet LSDP Ukmergės 
skyriaus tradiciją aplankyti 

Ukmergės rajone įsikūrusius Deltu-
vos Švenčiausios Trejybės bažny-
čios senelių namus pratęs LSDJS 
Ukmergės skyriaus nariai. Jaunimas, 
siekdamas perimti vyresniosios kar-
tos vertybes ir norėdamas parodyti 
dėmesį vienišiesiems, švenčių išva-
karėse bendraus su senukais, semsis 
iš jų išminties, išklausys ir dalinsis 
savąja atjauta. 

Visiems linkime gražių artėjan-
čių žiemos švenčių, kad visko jose 
būtų atseikėta darniai – pasiruo-
šimo šurmulio ir namų jaukumo, 
griaudėjančių fejerverkų ir vidinės 
ramybės, dovanų po eglute ir Kalė-
dinių stebuklų jūsų širdyse. 

LSDP Ukmergės skyriaus 
informacija

Dėmesys
ukmergiškių namams

Su dovanomis keliauja būsimasis Ukmergės 
kandidatas Arūnas Dudėnas. 

Kalėdos – gerų darbų, supratimo 
ir atjautos metas. LSDP Kauno mies-
to skyriaus Šilainių  ir Vilijampolės - 
Aleksoto grupės pirmininkai Tomas 
Gumbelevičius ir Juozas Šimkevi-
čius su  būriu kilniaširdžių bičiulių 
išties pagalbos ranką, jau tradicija 
tampančiame  kalėdiniame aukcione 
„Kartu galime daugiau“, kuris įvyks 
gruodžio mėn. 14 d. 18.30 val. Ryšių 

istorijos muzieju-
je.

Aukcione  Da-
nijos asociacijos 
„The Baltic Child 
Protection” at-
stovai pardavinės 
Kauno rajono sa-
vivaldybės Pagy-
nės vaikų globos 
namų ir Vilkijos 
laikinųjų globos 
namų  auklėtinių 
rankdarbius  bei 
žinomų meninin-
kų darbus. Surink-
tos  lėšos bus skir-
tos vaikų globos 
namų auklėtinių 
meniniam skati-
nimui, bus „per-
kamos“ kauniečių 
bėdos ir maži rū-
pestėliai. Taip pat 
padėsime nuosta-
biam, talentingam 
10 metų gimnas-

tui Samueliui Šarachovui siekti savo 
svajonės bei ugdyti talentą. 

Kiekvieną kartą padėdami įsiti-
kiname, kad nuo mažų darbų prasi-
deda dideli tikslai bei nauji užmojai. 
Todėl, skatindami vieni kitus, ben-
dradarbiaujame su Danijos asocia-
cija „The Baltic Child Protection” 
prezidentu  Michael Z. Dalgard bei 
asociacijos koordinatore Lietuvoje 

S. Morkūnaite - Ruibavičiene. Šios 
asociacijos dėka prieš Kalėdas nu-
džiuginsime Vilkijos laikinųjų glo-
bos namų auklėtinius, apdovanosi-
me Kauno miesto ir Kauno rajono 
šeimas. Spalio mėn. buvo suorgani-
zuotas koncertas „Gerumo suvieny-
ti“, kur savo kūriniais, šokiais šildė ir 
skatino ištiesti pagalbos ranką garsūs 
Lietuvos artistai. 

LSDP Kauno miesto skyriaus 
Šilainių ir Vilijampolės – Alekso-
to grupių pirmininkai ragina visus 
žmones tapti vieningesniais, vis daž-
niau ištiesti pagalbos ranką sunkiau 
besiverčiančiam, netekusiam vilties 
išbristi iš nelaimių. Kartais jiems rei-
kia tiek nedaug – padėti išpildyti sva-
jonę. Geras žodis ir nuoširdi pagalba 
gali paguosti nuskriaustą žmogų. 

LSDP Kauno miesto skyriaus 
pirmininkės Orintos Leiputės, rinki-
mų štabo vadovo bei Šilainių grupės 
pirmininko T. Gumbelevičiaus ir 
Aleksoto – Vilijampolės grupės pir-
mininko J. Šimkevičiaus vardu svei-
kiname visus su artėjančia nuosta-
biausia metų švente - Šv. Kalėdomis. 
Tikime, kad, kai pagalba, parama 
artimui tampa nepakeičiama mūsų 
kiekvienos dienos dalimi, mūsų visų 
gyvenimai įgauna naują prasmės ir 
reikšmės. 

Simona Morkūnaitė-
Ruibavičienė,

LSDP Kauno miesto skyrius

Kartu mes galime daugiau…

Aleksoto - Vilijampolės grupės pirmininkas Juozas Šimkevičius, 
Kultūros komisijos pirmininko pavaduotoja Marija Kaziukaitienė ir 
Šilainių grupės pirmininkas Tomas Gumbelevičius. 

LSDP skyrių naujienas parengė Auksė Kontrimienė
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Rengta kartu su Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų pažangiojo 
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

V.Blinkevičiūtė sako, Europos 
Parlamente jau jaučiama šventinė 
nuotaika, nepaisant to, kad darbuo-
jamasi iki gruodžio 23 d. Tačiau 
skirtumas tas, kad kolegos sveikina 
vieni kitus, nepamirštami ir biurų 
darbuotojai. Radusi laisvą minu-
tę Vilija aplanko dailiai išpuoštas 
Strasbūro ar Briuselio aikštes, pa-
sidžiaugia šventinėmis mugėmis, 

ten puiki nuotaika tiesiog tvyro ore, 
nors, pasak europarlamentarės, ir la-
bai trūksta sniego.

„2011-ieji buvo labai darbingi 
metai. Džiaugiuosi, kad Europos 
Parlamente pavyko priimti žmo-
nėms svarbius sprendimus: dėl 
mūsų vaikų apsaugos, neįgaliųjų 
judumo ir įtraukties, pensijų ateities, 
skurdo mažinimo, užimtumo didini-
mo, laisvo darbuotojų judėjimo, Eu-
ropos apsaugos orderio, moterims 
aktualių problemų ir kt. Ne mažiau 
reikšmingi man buvo 38 susitikimai 
su Lietuvos žmonėmis, kuriuos šie-
met pavyko suorganizuoti lankantis 
įvairiuose rajonuose ir miestuose“, – 

džiaugiasi V.Blinkevičiūtė.
Kaip ir kasmet Vilija Kūčias ir 

Kalėdas pasitiks gimtojoje Linkuvo-
je pas mamą.

„Stengiamės, jog ant stalo būtų 
ne mažiau 12 patiekalų. Valgius ruo-
šiame visi kartu, o vadovauja mama. 
Po vakarienės visi einame į Linku-
vos bažnyčią ir dalyvaujame Pieme-
nėlių mišiose. Per Kalėdas keičia-
mės dovanėlėmis. Pasivaikštom po 
miestelį, pasveikiname kaimynus. Iš 
vaikystės pamenu daug sniego, nuo 
šalčio braškančias tvoras, šventinį 
karnavalą mokykloje. Dabar, deja, 
to nebėra. Tačiau Kalėdinė nuotaika 
liko“, – sako europarlamentarė.

Vis dar tikinti Kalėdų senelio 
dvasia Vilija tikina, jog Kalėdos ir 
tradicijos įkvepia žmonėms tikėjimą 
gėriu ir svajonių išsipildymu.

„Būtina rūpestingai saugoti ir 
puoselėti šią dvasią. O brangiausia 
dovana – tai galimybė pabūti kartu su 
savo šeima šią stebuklingą ir nuosta-
biausią metų šventę. Kasmet prieš 
Kalėdas stengiuosi susitikti su savo 
draugais ir bičiuliais, esamais ir bu-
vusiais bendradarbiais, pabūti kartu, 
aptarti praeinančius metus, palinkėti 
sėkmės ateinančiaisiais“, –  pasakoja 
V.Blinkevičiūtė. Europarlamentarė 
nepamiršta ir savo kraštiečių Linku-
voje, kuriems antrus metus dovano-

ja koncertą, organizuojamą kartu su 
Muzikų rėmimo fondu. 

2012-ieji – Auksinio drakono 
metai, tad Vilija tikisi energingų, 
ryžtingų metų, pokyčių į gerą ir sau, 
ir visiems Lietuvos žmonėms.

„Noriu palinkėti, kad nieko ne-
trūktų Jūsų namams, šilumos Jūsų 
židiniams, sveikatos ir meilės. Tikė-
kime gėriu ir svajonių išsipildymu. Iš-
klausykime, supraskime ir padėkime 
vieni kitiems. Tegul Šv.Kalėdų dvasia 
aplanko kiekvieną o Naujieji metai 
būna geresni už nueinančiuosius“.

Europarlamentarės 
V. Blinkevičiūtės biuro 

informacija

V. Blinkevičiūtė: brangiausia Kalėdų dovana –
galimybė pabūti su savo šeima

Vilnius, Briuselis, Strasbūras – šiame trikampyje darbo tempas nemažėja, tačiau ore jau tvyro šventinė nuotaika. Kur Kalėdas ir Naujuosius pasitiks Lietuvos 
atstovė Europos Parlamente – Vilija Blinkevičiūtė? Kuo politikę nudžiugino 2011-ieji ir kokios dovanos ji tikisi iš Auksinio drakono metų?

Justas Vincas Paleckis, 
EP narys

Prieškalėdinį, paskutinį šiais me-
tais rašinį skiriu kolegoms Europos 
Parlamente. Vienas poetas yra sakęs: 
neįdomių žmonių pasaulyje nėra. 
Kiekvieno likimas – lyg atskira pla-
neta su savo slėpiniais, lobiais, nepa-
kartojamomis ypatybėmis...

Pradėsiu idilišku vaizdeliu iš ple-
narinio posėdžio. Didžioji, tūkstančio 
vietų salė Strasbūre, spindinti prislo-
pinta melsva šviesa, prieš balsavimą 
prisipildo Parlamento nariais. Visi 
skuba į savo vietas. Tačiau beveik 

kiekvienas stabteli ir nusišypso, pa-
matęs neįprastą vaizdą. Paskutinėje 
eilėje sėdi kolega – tamsus kostiu-
mas, šviesūs marškiniai, kaklaraištis. 
Niekuo neišsiskiriantis iš daugumos 
kitų, jei ne viena detalė. Jam ant kelių 
sėdi vaikiukas – gal pusės metukų, 
gal kiek daugiau. Ramus, nesutrikęs 
dėl jam rodomo dėmesio – kolegos 
taikosi jį užkalbinti, pralinksminti...

Moterų su mažais vaikais per 
tuos septynerius su puse metų EP 
posėdžių salėse mačiau ne kartą, tai 
nebestebina. Na, o visai neseniai ste-
bėta lyčių lygybės iliustracija nuteikė 
tikrai maloniai. Gal po daugelio de-
šimtmečių tas šiandieninis vaikutis 
jau savo vaikams porins jam papa-
sakotą istoriją, kaip jis, dar būdamas 
kūdikis, sėdėjo Europos Parlamente 
ir padėjo tėčiui balsuoti (kad netruk-
dė – galiu paliudyti, jokių zirzenimų 
tą dieną salėje negirdėjome).

Nuo šio idiliško vaizdelio iškart 
peršoku į visai kitokius, nors kalbė-
siu ta pačia – kolegų tema. Trys iš jų 

ypatingi tuo, kad pateko  į mafijos, 
ekstremistų ir teroristų taikiklį. Mano 
frakcijos kolega, socialistas iš Italijos 
Rosario Kročeta – kresnas juoda-
plaukis, pro akinius juodais rėmeliais 
žvelgiantis skvarbiomis rudomis aki-
mis, neseniai atšventė šešiasdešim-
tmetį, bet tiek jam tikrai neduotum. 
Dirbdamas Sicilijos Dželos miesto 
meru, Rosario griežtai kovojo su 
mafija: kruopščiai tikrindavo subran-
govus, reikalaudavo slaptų duomenų 
apie galimus viešuosiuose pirkimuo-
se dalyvavusių bendrovių ryšius su 
mafija. Pasitvirtinus įtarimams ryž-
tingai nutraukdavo stambias sutartis. 
Mafija to neatleido – paskelbė jam 
mirties nuosprendį. Dabar Rosario 
saugumo sumetimais tenka taikytis 
prie ypatingo režimo: 24 valandas 
per parą, 7 dienas per savaitę jį supa 
apsaugos darbuotojai. Pareigūnai iš 
anksto su šunimis apieško patalpas, 
kuriose politikas ketina lankytis.

Graikė Marieta Gianaku – viena 
iš EP rekordininkių, karjerą pradėjusi 

kaip gydytoja psichiatrė, ji pasuko į 
politiką ir net keturis kartus buvo iš-
rinkta į Graikijos parlamentą, tiek pat 
kartų – į Europos Parlamentą. Marie-
ta dirbo Atėnuose, paskui Briuselyje 
ir taip kelis dešimtmečius kaitalio-
jo darbą abiejuose parlamentuose. 
2004–2007 metais ji dirbo Graikijos 
švietimo ministre. Marieta reforma-
vo Graikijos universitetus – buvo pri-
imtas 21 jų modernizaciją ir taupymą 
įtvirtinęs įstatymas. Deja, reforma ir 
taupymas studentų sąskaita patiko 
ne visiems. Ankstyvą rytą į Marietos 
namų duris pasibeldė policija: prie 
sienos padėtas įtartinas krepšys. Per 
vėlai. Po minutės vienas po kito nu-
griaudėjo keturi sprogimai, išdaužę 
langus ir stipriai supurtę pastatą. Eu-
roparlamentarė teigia neišsigandusi, 
gyvenanti kaip ir anksčiau. Pasak jos, 
politikai yra vieši asmenys, tad tenka 
susilaukti ir simpatijų prasiveržimų, 
ir visai kitokių veiksmų.

Ispanų europarlamentaras Karlos 
Iturgaizas įgijo labai taikią muzikos 

mokytojo profesiją. Tačiau vėliau  
pasuko į politiką, dirbo Bilbao mies-
to taryboje, paskui – regioniniame 
Baskų Parlamente. Ir štai jau penkio-
lika metų Karlos gyvena separatisti-
nės grupuotės ETA taikinyje. Bet ku-
ris žmogus, aiškina jis, priklausantis 
su ETA kovojančiai politinei partijai, 
gali tapti mirtinu teroristų priešu. 
Pirmą kartą Karlos tai suprato, kai 
pamatė ant sienos nuteplioto taikinio 
fone išrašytą savo vardą. Į europar-
lamentarą kėsintasi keletą kartų. Jo 
gyvenimas smarkiai pasikeitė: jis 
nebegali kada panorėjęs užsukti į 
pamėgtą barą, išvažiuoti iš namų tuo 
pačiu laiku. Politiko šeimos gyveni-
mas apsivertė aukštyn kojomis. Gi-
mus sūnui, Karloso žmoną pirmieji 
pasveikino apsaugininkai – į ligoni-
nę ją atvežė būtent jie.

Šiuo ypatingu metų laiku norisi 
tikėti, kad Europa, visas pasaulis ga-
lėtų tvirčiau žengti išminties, susitai-
kymo keliu. Ir tada kai kurių kolegų 
nebereikėtų saugoti ištisą parą.

Kolegos – su kūdikiais ant kelių ar mirties taikiklyje

Prieš šventes nuotaikos keičiasi 
ir Europos Parlamente. Čia juk dir-
ba žmonės. Ir europarlamentarai, ir 
pagalbinis personalas gyvena artė-
jančių šventinių atostogų nuotaiko-
mis. Nors prieš šventes darbotvarkė 
netampa mažiau įtempta, o darbai 
vyksta įprastu ritmu, tačiau bendra 
atmosfera, šurmulys Parlamento 
koridoriuose, darbuotojų pokalbiai 
tampa labiau susiję su šventiniais 
nei europiniais rūpesčiais. Įspūdį 
sustiprina Briuselio ir Strasbūro 
puošmenos, miestų aikštėse vyksta 
tradicinės kalėdinės mugės. Ypatin-

gai pasipuošia Prancūzijos miestas 
Strasbūras, čia tradiciškai vyksta ir 
specialus Europos Parlamento narių 
priėmimas, kurį prieš kiekvienas 
Kalėdas rengia Strasbūro meras.

Kaip vertinate besibaigiančius 
2011-uosius metus? Ar jie Jums 
buvo sėkmingi?

Metus vertinu kaip gana sėk-
mingus – ypač daug pergalių pavy-
ko iškovoti teniso aikštelėje (juo-
kiasi), neblogai sekėsi ir Europos 
politikos arenoje. Kalbant rimtai, 
dirbdamas trečius metus Europar-
lamente, jau galiu aktyviau ir turi-
ningiau įsitraukti į šios institucijos 
darbą, jaustis tvirčiau ir labiau už-
tikrintai. Patirtis, kurią įgiji bėgda-
mas šį „maratoną“ tarp Briuselio, 
Strasbūro ir Vilniaus, vadinamą 
europarlamentaro mandatu, yra ne-
įkainojama.

Kaip ir kasmet, Kūčias ir Kalė-
das sutiksite Lietuvoje?

Šios šventės reikšmingos – Kū-

čių vakarienei būtinai sugrįžta 
vaikai, kartais aplanko artimieji, 
gyvenantys kituose Lietuvos kam-
peliuose, o mes prie šventinio sta-
lo sėdame savo namuose Vilniuje 
ir stengiamės saugoti lietuviškų 
šventinių valgių tradicijas.

Tikriausiai ruoštis šventėms 
visai neturite laiko, o gal kasmet 
tradiciškai užsiimate kokiu kon-
krečiu darbu?

Prieš Kalėdas man ir sūnui 
patikėta atsakinga užduotis – iš-
rinkti dvi Kalėdų eglutes. Vieną 
puošiame namuose, kitą – kieme 
prie namo. Šią užduotį vykdome 
nepaprastai atsakingai, tam paski-
riame kone pusę dienos. Pradžio-
je vykstame į prekyvietę eglučių 
išrinkti, vėliau, pargabenus namo, 
reikia šiuos svarbiausius Kalėdų 
atributus tvirtai bei tiesiai pasta-
tyti. Pamenu, dar vaikystėje, kai-
me ši misija buvo atitekusi man. 
Puošdavome didelę – ne mažesnę 
nei dviejų metrų eglę. Kartą šis 
eglutės žygis vos nesibaigė liūd-

nai: nešinas egle ėjau per užšalu-
sį upelį ir, lūžus ledui, iki pusės 
įsmukau į ledinį vandenį. Laimei, 
nebuvo gilu, ir pavyko išsikrapš-
tyti, visas šlapias parnešiau eglę 
dar 3 kilometrus iki namų, tačiau 
vėliau vis tik teko pagulėti lovoje, 
kol pasveikau.

Ar tikite Kalėdų seneliu?

Žinoma, tikiu, o kaipgi! Kalėdų 
senelis turi būti tas, kuris pastebi 
žmogiškąsias pastangas ir jas įver-
tina. Dovanose pirmiausia vertinu 
nuoširdumą, o ne materialiąją vertę.

Ko palinkėtumėt Lietuvos žmo-
nėms?

Lietuvos žmonėms Naujųjų 
metų proga norėčiau palinkėti 
daug gražių akimirkų, geros svei-
katos, ramybės, artimųjų meilės 
ir pasitikėjimo. Gyvename nelen-
gvais laikais, todėl turime išmok-
ti džiaugtis ir mažais dalykais.

Dėkoju Jums už pokalbį.

Būdamas Seimo narys Lietu-
voje, Z. Balčytis savam krašte 
kartu su dvasininkais rengdavo 
šventinius pietus vaikams iš sun-
kiai besiverčiančių šeimų. 

Deja, pasikeitus darbo pobū-
džiui, tradicijos Lietuvoje euro-
parlamentaras tęsti negali, ta-
čiau tikisi, jog kiti politikai šią 
tradiciją puoselėja. 

Tačiau net ir dabar, kai lai-
ko trūksta, Z. Balčytis stengia-
si dalyvauti įvairiose labdaros 
iniciatyvose, aplankyti žmones, 
kuriems šiandien yra sunku dėl 
ligos ar nepritekliaus.

Z. Balčytis: man ir sūnui patikėta užduotis – išrinkti dvi Kalėdų eglutes
Baigiantis metams, kiekvienas prisimena, kuo jie buvo ypatingi. Kaskart norisi įgyvendinti daugiau idėjų, pasiekti užsibrėžtų tikslų. Kai kada pavyksta planus įvykdyti su kaupu, kartais pritrūksta 

laiko, ryžto, pagalbos. Kuo šiemet galėjo pasidžiaugti Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis? Kaip politikas pasitinka didžiausias metų šventes?

EP narys, LSDP pirmininko 
pavaduotojas Z. Balčytis.

EP narė, LSDP pirmininko 
pavaduotoja V. Blinkevičiūtė.



9 jaunøjø socialdemokratø akimis

“Mes manome, kad Lietuvo-
je jauni žmonės ir jų poreikiai 
susilaukia per mažai dėmesio. 
Todėl surengėme akciją „Išgirsk 
jauną žmogų“, kuria siekiame, 
kad jaunimui aktualūs klausimai 
būtų sprendžiami nedelsiant”, – 
sako Lietuvos socialdemokrati-
nio jaunimo sąjungos (LSDJS) 
pirmininkas Juras Požela.

Kampanijos metu bus siekia-
ma atkreipti visuomenės, na-
cionalinės ir vietinės valdžios 
politikų dėmesį į šiandienos 
didžiausius skaudulius: jaunimo 
emigraciją, nedarbą ir socialinę 
atskirtį. Turime matyti ir garsiai 
kalbėti ne tik apie jaunus žmo-
nes, besipuikuojančius blizgan-
čiuose žurnalų viršeliuose, bet 
prisiminti kiekvieną. Šiandien 
kas trečias jaunas žmogus – be-
darbis, kiekvienais metais emi-
gruoja Jonavos, Ukmergės dy-
džio miestai, socialinė atskirtis 
– viena didžiausių tarp Europos 
Sąjungos valstybių. Jei nieko 

nedarysime, mūsų jaunų žmo-
nių laukia arba niūri ateitis čia, 
arba emigracija. Todėl jaunieji 
socialdemokratai, vykdydami 
kampaniją, visose savivaldybė-
se dalins skrajutes, kabins pla-
katus, rengs flash mob akcijas, 
kitus viešus renginius ir disku-
sijas, siekdami aktualizuoti šias 
problemas. 

Mes sakome – junkitės prie 
jaunųjų socialdemokratų, tapki-
te mūsų sąjungos nariais ir kar-
tu pasakykime: “Laikas išgirsti 
jaunimo balsą jau DABAR”. 
Užpildykite organizacijos rė-
mėjo duomenis mūsų tinklapy-
je: www.jaunimieciai.lt Tapkite 
mūsų prenumeratoriais FB tin-
kle: www.facebook.com/jauni-
mieciai

Kartu mes galime pakeisti 
Lietuvą!

Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjunga

Jaunieji socialdemokratai 
ragina  išgirsti  jaunus 

žmones
„Lietuvos valstybė 

yra nepriklausoma de-
mokratinė respublika. 
Lietuvos valstybę kuria 
Tauta. Suverenitetas pri-
klauso Tautai“, – tai pir-
mieji du Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 
straipsniai. Pažvelkime, 
ką mes sukūrėme per du 
dešimtmečius. 

Įsijungiu televizorių, 
radiją, atsiverčiu dienraš-
tį, galų gale išeinu į gatvę 
– noriu pamatyti tą kūrinį 
iš visų pusių. Žiniasklai-
da skelbia apie nelaimes, 
skausmingus ir gėdingus 
įvykius, kurie kaip piktas 
baobabas kerojasi mūsų 
žemėje. Išėjusi į gatvę, 
prasilenkiu su tais, ku-
riuos nepatogu sutikti. 
Tai žmonės, Tautos dalis, 
kurie pasimetę klaidžioja 
gatvėmis arba pasislėpę 
tūno tamsiausiame laisvės ir nepri-
klausomybės kampe, sukaustyti ne-
pilnavertiškumo, mėgindami (arba 
ne) prisitaikyti iš naujo. Žvelgdama 
į Tautos Kūrinį, matau besiverian-
čią prarają tarp tų, kurie turi labai 
daug ir tų, kurie neturi beveik nieko. 
Atskirdami nuo savęs, palikę nuo-
šaly pačią jautriausią ir silpniausią 
visuomenės dalį, ne tik netenkame 
žmogiškumo, bet tampame tušty-
bės vergais. Kiek kainuoja vaikys-
tė? Ar joje galima nusipirkti tėvus, 
šeimą, draugus, – klausiu draugės, 
kuri stengiasi susitvarkyti su dviem 

namuose zujančiais mažyliais. 
„Mažieji jau pradeda suprasti, 

jog jų žaislai prastesni nei kaimy-
nų, kad mažesniajam reikia nešioti 
vyresniojo drabužius, o švęsdami 
gimtadienius, negalime pakviesti 
visos darželio grupės į užkandi-
nę, tradicija tapusią darželio vaikų 
gimtadienio šventės vietą. Sunku, 
kai negali duoti tiek, kiek gali kiti 
tėvai.“

Kiek kainuoja sveikata ir ori se-
natvė, – ieškodama atsakymo į šį 
klausimą mano kaimynė, lenkdama 
grublėtus pirštus, vardina sopulius: 

„pirma, sveikatos nėra, o jos 
dar taip norisi. Antra, kol dar 
norisi, tol stengiesi ją gauti, 
o tai kainuoja. Ir kainuoja 
ne pagal mano pensiją. O ir 
kai kurios pigiausios maisto 
produktų linijos, atrodo, su-
kurtos tokiems kaip aš, kurie 
ne tik neturi sveikatos bet ir 
neįstengia įpirkti orumo.“

Vaikštinėjame tuštybės 
mugėje, dairomės aplink, 
gūžčiojame pečiais, kodėl 
niekas neprekiauja verty-
bėmis? O visai šalia tos 
mugės veriasi bedugnė, 
kurioje gimsta tragedijos ir 
nelaimės. Jei nenorime į ją 
nugarmėti, turime išdrįsti 
pažvelgti į nepatogius at-
sakymus ir pradėti veikti 
visi kartu. Neišsižadėkime 
žmogiškumo ir vertybių, o 
ieškokime problemos šaknų 
ir raukime jas. Tik taip, visi 
drauge, galime būti Tauta, 

kuriančia atvirą, teisingą, darnią 
pilietinę visuomenę. Valstybę, ver-
tą pasididžiavimo. Juk judėjimui 
į priekį reikalinga viena kryptis. 
Todėl privalome būti vieningi, no-
rėdami išsaugoti savo ateitį, kad 
vaikystė, garbingas gyvenimas ir 
ori senatvė neturėtų kainos, kurią 
mokėdami prarastume lygybę ir 
santarvę.

Eglė Randytė,  
LSDJS Vilniaus miesto 

skyriaus narė

Socialinė atskirtis – kiek kainuoja lygybė?

Apie nedarbą pastaruoju metu 
daug kalbama ir Lietuvoje, ir vi-
same pasaulyje. Tiesa, Lietuvo-
je, reikia pripažinti, požiūris į šią 
problemą yra gana paviršutiniš-
kas, nes valdžia visais įmanomais 
būdais stengiasi, kad užimtumo 
statistika būtų švelnesnė, negu yra 
realybėje. Kas gi įvyko pasaulyje 
ir Lietuvoje, kad žmonės ne tik ne-
teko darbų, bet po truputį praranda 
bet kokią viltį jį susirasti? Ar tikrai 
tai tėra laikina ekonominės krizės 
pasekmė ir, praėjus ekonomikos 
nuosmukio ciklui, viskas susiregu-
liuos savaime?

Europos sąjungoje bedarbių 
skaičius siekia 22 mln, o užimtu-
mas – 69 proc. Tai bendra statisti-
ka, o pažiūrėjus į atskiras amžiaus 
grupes, situacija dar kritiškesnė: 
kas penktas jaunas žmogus neturi 
darbo (čia neįskaičiuojami tie, ku-
rie mokosi, bet taip pat ieško dar-
bo), vienas iš dviejų priešpensinio 
amžiaus žmonių yra bedarbis.

Lietuvoje nedarbas siekia 15 
proc., lyginant su nedarbo lygiu, 
kuris laikomas normaliu (2-5 
proc.), tai yra milžiniškas procen-
tas, tačiau jei valdžios pastangomis 
jis nebūtų dirbtinai mažinamas, 
pamatytume tikrąjį vaizdą. Įvairių 
ekspertų paskaičiavimais latentinis 
nedarbas (tai yra bedarbiai, kurie 
nesiregistruoja darbo biržoje arba 
yra išbraukti iš jos sąrašų vien to-
dėl, kad kažkada neatvyko paskirtu 
laiku) Lietuvoje siekia papildomus 
12-17 proc. Tai reiškia, kad realiai 
Lietuvoje bedarbiais yra maždaug 
trečdalis darbingų žmonių, tarp jų 
ir jaunimo.

Kyla klausimas, ar įmanoma 
išbristi iš ekonominės krizės, kai 
valstybėje kas trečias žmogus, ga-
lintis kurti valstybės BVP, to negali 

padaryti, ir įsilieja į didžiulę armiją 
tik naudojančių tą BVP – greta iki-
mokyklinio ir mokyklinio amžiaus 
vaikų, studentų, neįgaliųjų, išėju-
sių motinystės ar tėvystės atostogų 
asmenų bei pensininkų. Atsaky-
mas vienareikšmis – neįmanoma. 
Neįmanoma tol, kol norintys dirbti 
žmonės nebus įdarbinti ir neuž-
dirbs ir sau, ir valstybei.

Ką daro Lietuvos valdantieji? 
Džiūgauja, kad atvedė į Lietuvą 
kelis investuotojus, kurie įdarbins 
žmones, jau ir taip turinčius darbą, 
bet nė iš vietos nepajudina progra-
mų, tokių kaip masinė daugiabu-
čių renovacija, kuri galėtų įdar-
binti tūkstančius bedarbių. Tuo 
tarpu valstybės, turinčios kur kas 
daugiau ekonomikos ekspertų ir žy-
miai didesnes skolas, neabejoja, kad 
vienintelis kelias yra ekonomikos 
skatinimas – JAV prezidento inici-
atyva, darbui skatinti skirta beveik 
pusė trilijono dolerių. Drastiškai 
taupant valstybei, taupo ir vers-
las, todėl naujos darbo vietos nėra 
kuriamos. Šitai supranta daugelis 
valstybių, bet ne Lietuva. Dėl eko-
nominės situacijos galima kaltinti 
per dosnią vakarietišką socialinės 
apsaugos sistemą, bankus, laisvą-
ją rinką, tačiau kaltinimai reikš-
mingi ekonomikos istorikams, o 
Vyriausybė privalo ieškoti spren-
dimo būdų. Juk krizė baigiasi ne 
tada, kai sureguliuojami skaičiu-
kai biudžete, o tada, kai žmonės 
gali dirbti ir išgyventi. Dabartinė 
situacija ir Lietuvoje, ir Europoje 
yra per žingsnį nuo katastrofos, iš 
kurios kelio atgal gali ir nebebūti. 
Atėjo laikas išgirsti jauną žmogų!

Julius Pagojus, 
LSDJS biuro vadovas

Nedarbas – tik problema,
ar jau katastrofa?

Gruodžio pradžioje Palangoje, 
viešbutyje “Žilvinas”, rinkosi Lie-
tuvos socialdemokratinio jaunimo 
sąjungos skyrių pirmininkai, jų pa-
vaduotojai, LSDJS nariai, išrinkti 
į miestų ir rajonų savivaldybių 
tarybas bei dirbantys jų adminis-
tracijose. Čia vyko jaunųjų social-
demokratų Vadovų klubo ir savi-
valdybininkų tinklo susitikimas.

Renginyje, kuris vyko šeštadienį 
ir sekmadienį, aktyviausi LSDJS 
nariai išklausė sąjungos pirminin-
ko, Vilniaus miesto tarybos nario 
Juro Poželos pranešimą apie pla-
nuojamas veiklas ir projektus. Sa-
vivaldybininkų tinklo vadovas, Pa-
langos miesto savivaldybės tarybos 
narys Danas Paluckas pristatė savi-
valdybininkų tinklo paskirtį, tikslus 
ir artimiausius planus.

Vėliau Vilniaus miesto, Ma-
rijampolės rajono ir Šalčininkų 
rajono savivaldybių tarybų nariai 
pasidalino skirtinga darbo tarybo-
je patirtimi, Panevėžio rajono sa-
vivaldybės tarybos narys Domas 
Petrulis papasakojo apie politikų 
bendravimą ir bendradarbiavi-
mą su vietos bendruomenėmis ir 
organizacijomis. Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos sekretorius 
Domas Griškevičius pristatė savi-
valdybės tarybos ir administracijos 
darbo teisinius ir techninius aspek-
tus, o Skuodo rajono jaunimo rei-
kalų koordinatorė Daiva Budrienė 
pasidalino darbo su jaunimu ir jau-
nimo organizacijomis patirtimi.

LSDJS Valdybos narys Marius 
Skarupskas moderavo simuliaci-
ją, kurios metu renginio dalyviai 

susiskirstė į šešias “frakcijas”, 
rengė konkrečius, jauniems žmo-
nėms aktualius tarybos sprendi-
mus, derėjosi su oponuojančiomis 
frakcijomis ir bandė derybų metu 
pakoreguotus sprendimus priimti 
“tarybos posėdyje”.

LSDJS pirmininkas Juras Po-
žela po renginio teigė: “Džiugu, 
kad ypač aktyviai šiame renginyje 
dalyvavo sąjungai priklausantys 
savivaldybių tarybų deputatai, ku-
rie su jaunimo atstovais pasidalijo 
patirtimi. Ji ateityje pravers bū-
simiesiems jauniems politikams. 
Simuliacijos metu priimti sprendi-
mai kaip mažinti jaunimo nedarbą, 
didinti saugumą mieste ar rajone, 
skatinti verslumą, gali tapti realiais 
tų savivaldybių, kuriose LSDJS 
turi savo atstovų tarp tarybos na-
rių, sprendimais, tai padės pagerinti 
jaunų žmonių gyvenimą”.

Susitikimo pabaigoje pasitarta, 
kaip vystyti savivaldybininkų tin-
klo veiklą elektroniniu formatu, tai 
leistų LSDJS deputatams ir admi-
nistracijų darbuotojams keistis 
pasiūlymais ir gerosiomis prakti-
komis, kaip tobulinti savivaldybių 
tarybų ir administracijų darbą, už-
tikrintų, kad vienose savivaldybė-
se priimti ir pasiteisinę sprendimai 
per LSDJS narius būtų adaptuoti ir 
kitose savivaldybėse.

LSDJS biuro informacija

Žaismingos simuliacijos pasiūlymai
gali virsti realybe

LSDJS pirmininkas J. Požela.
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Keli Jūsų kolegos skaičiuoja jau 
19 metų parlamentinio darbo 
patirtį. O Jūs – rekordininkas, 
netrukus bus 22 metai. Prisi-
minkite pirmąsias valandas, die-
nas Parlamente. Ko tikėjotės iš 
parlamentaro veiklos? Ir kaip 
dabar vertinate savo lūkesčius 
po dviejų dešimtmečių?

Tokios įsimintinos valandos 
mano biografijoje buvo net du kar-
tus.  Tai 1992 m. lapkričio 25 d., kai, 
laimėję rinkimus, mes susirinkome 
į pirmąjį Seimo posėdį. Ir nepalygi-
namai reikšmingesnės mūsų vals-
tybei – 1990 m. kovo 11-ąją – kai 
mes, būsimieji signatarai, susirinko-
me į pirmąjį LTSR Aukščiausios Ta-
rybos (po to – Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos) posėdį ir 
oficialiai atkūrėme Nepriklausomy-
bę. Dvejopos valandos ir dvejopi 
jausmai. 

Kovo 11-oji – ypatingas įvykis. 
Visi jautėme tų valandų ir minu-
čių istorinę reikšmę. Jautėme, kad 
mums už nugaros kvėpuoja Mas-
kva. Vis dėlto, ir sąjūdininkai, ir 
savarankiškos LKP nariai (tarp jų ir 
aš), nedvejodami priėmėme spren-
dimą, kad valstybė turi būti atkur-
ta. Ir kartu ruošėmės galimiems 
nemalonumams. Tas pagrindinis 
mūsų bendros atsakomybės už Lie-
tuvą jausmas ir buvo svarbiausias 
dalykas, kurį noriu prisiminti. Tas 
jausmas man iki šiandien brangus, 
tad su šiuo jausmu ir liksiu iki gy-
venimo pabaigos.

1992-ieji – visai kita situacija. 
Aukščiausioji Taryba (AT) bai-
gė savo darbą pirma laiko. Vieną 
svarbiausių darbų – aprobuoti nau-
josios Konstitucijos tekstą  ir pa-
teikti jį referendumui – AT padarė. 
Naujam kairiajam Seimui reikėjo 
tai įgyvendinti. Buvau išrinktas 
pirmajame ture, tad nuo spalio 25 
iki lapkričio 25 d. man jau reikėjo 
sudaryti darbų planą ir seką. Ant 
vieno lapo surašiau apie 25 punk-
tus, ir po to nuosekliai juos įgyven-
dinome. Turėjome ne tik dirbti, bet 
ir tuoj pat, pačiomis pirmosiomis 
valandomis, dar priesaikos davi-
mo metu atmušinėti pralaimėjusių 
dešiniųjų atakas. Tas jausmas ne-
buvo labai smagus. Kadangi Algir-
das Brazauskas pagal Konstituciją, 
kaip Seimo Pirmininkas, turėjo eiti 
Prezidento pareigas, man buvo pa-

vestos Seimo Pirmininko pareigos. 
Nebuvo pavaduotojų, prezidiumo, 
valdybos ir kanclerio. 3 savaites 
dirbau vienui vienas: Seimo darbo 
organizavimas, vadovavimas po-
sėdžiams, darbas su kanceliarija, 
žmonių priėmimas, užsienio svečiai 
ir t.t. Buvo taip sunku, kad svajojau 
atsilaikyti nors iki Kalėdų, bet, pa-
sirodo, ištvėriau ne tik tris savaites, 
o ir 19 metų...

Kodėl Lietuvos Seimo populia-
rumo reitingas, deja, vis mažėja? 
Kodėl Lietuvos žmonės nepasi-
tiki viena svarbiausių valstybės 
institucijų? Ką reikėtų daryti, 
kad situacija pasikeistų į gera?

Kol Lietuvoje nebus geresnio gy-
venimo – visada bus kalta valdžia. 

O labiausiai matomas yra Seimas. 
Žmonės nemato, kaip vyksta Vy-
riausybės posėdžiai, su kuo tariasi 
Prezidentė, kaip sprendimus priima 
teisėjai. Seimas yra tarsi permato-
mas su visais teigiamais ir su kriti-
kuotinais sprendimais. Su visokiais 
išsidirbinėjimais, sakau tai su liū-
desiu. Toji valdžia, kuri yra labiau 
matoma, ir yra labiau kritikuojama, 
nors pagal mūsų Konstituciją visos 
valdžios yra lygios. Žurnalistai, at-
rodo, tik to ir laukia: žiniose jau ir 
matai, kokią „kliurką“ ar nevykusį 
sprendimą priėmė Seimas, o svar-
būs tos dienos sprendimai pamini-
mi viena eilute ar iš viso nutylimi... 
Ką žmonėms kalbėti? Kad jie ten 
sėdi, nosį krapšto, narsto kompiu-
terius, kortomis lošia ar madas žiū-
ri, o kas turi entuziazmo, tai eina ir 
šneka, velniai žino ką... 

Aukščiausiosios Tarybos laikais 
irgi visko buvo, bet gal žmonės 
nepastebėdavo arba daugiau atleis-
davo. Jeigu kai kuriuos dalykus iš 
to meto AT gyvenimo perkeltume į 
šiuos laikus, kalboms peno užtek-
tų ne vienam mėnesiui... Tarkime, 
antausis kolegai, o toks buvo net 
ne vienas... Gerai, kad mus stebi 
ir kritikuoja, už kiekvieną dalyką 
reikia pasiaiškinti, bet kai iš musės 

išpučiamas dramblys... Svarbu ir 
tai, kad žmonės išsirinktų geriau-
sius kandidatus į Seimą. Juk jau 
pakankamai prisižiūrėjo į esamus 
seimūnus, pats metas pagalvoti, ar 
kai kuriuos jų verta perrinkti, ar ne. 

Naujų partijų nauji lyderiai vis 
pasiūlo populistinių idėjų mažinti 
Seimo narių skaičių... Kokia būtų 
Jūsų nuomonė? Ar 141 yra opti-
malus tautos atstovų skaičius?

Į ši klausimą atsakysiu senoviš-
kai: į tokius siūlymus žiūriu dia-
lektiškai. 1996 m. aš, kaip Seimo 
pirmininkas, buvau tarp tų, kurie 
inicijavo klausimo apie Seimo na-
rių skaičiaus sumažinimą pateiki-
mą referendumui: dėl Seimo narių 
skaičiaus sumažinimo iki 111. Sei-

me nubalsavome, pateikėme klau-
simą referendumui, bet tauta šio 
siūlymo nepalaikė. Klausimas liko 
neišspręstas. Ir po to, kiek buvo 
bandymų organizuoti referendu-
mus, surinkti parašus, to padaryti 
nepavyko. 

Mano nuomone, Seimas susi-
dorotų su uždaviniais būdamas ir 
mažesnės sudėties, turėdamas 131 
ar 121 narį. Parlamentarų, žinoma, 
turėtų būti daugiau nei Latvijoje 
ir Estijoje, nes esame didesnė ša-
lis, bet šio klausimo eskalavimas 
prieš rinkimus kvepia populizmu. 
Ne Seimo narių skaičius lemia 
tai, kad salėje yra miegančių arba 
nosį krapštančių tautos išrinktųjų. 
Galiu kirsti lažybų: sumažinkime 
Seimo narių skaičių iki 50 ar 70, 
liks toks pats procentas miegančių 
ar ką nors kita darančių... Žmonės 
yra žmonės, tad per visą Lietuvą į 
Seimą išrenkamas tautos atspindys. 
Žmonės renka panašius į save. Ne-
reikia turėti iliuzijų, kad mažesnis 
Seimo narių skaičius lems aukštes-
nę išrenkamųjų kokybę...

Demokratijos patyrimas, politi-
nės kultūros augimas, galų gale di-
desnė politinių partijų atsakomybė, 
parenkant kandidatus į Seimo na-
rius – štai šitie dalykai gali nulemti, 

koks bus Seimas. Žinoma, ir rinkė-
jų aktyvumas, kruopštesnis pasirin-
kimas, kam verta suteikti mandatą, 
turi reikšmės. 

Dėl manęs Seimo narių skaičių 
būtų galima mažinti, neįvyktų jo-
kios tragedijos, bet tam reikalingas 
sutarimas pačiame Seime. Ar jis 
bus? Aš asmeniškai tuo abejoju. 

 
Linksmiausias ir liūdniausias (gal 
pamokantis) atsitikimas iš Seimo 
gyvenimo...

Gal pradėsiu nuo liūdnojo... 
1992-1996 metų kadencija, santy-
kiai su anuometine dešiniąja opo-
zicija, kurių šalininkai man daužė 
akinius, buvo labai įtempti. Kartą 
pirmininkauju Seimo posėdžiui, o 
svarstomas klausimas labai jau ne-

patinka dešiniesiems. Matau, kaip 
prie manęs prieina vienas dešinės 
pusės atstovų. Priėjęs jis man aiš-
kina rimtu veidu: „Prašome baigti 
šitą klausimą, o jeigu nebaigsi, mes 
tave išnešime su visa kėde iš pre-
zidiumo!“ Aš ramiai pasižiūrėjau 
tiesiai į akis tam Seimo nariui ir 
sakau: „Pabandykit!” Dėl šventos 
ramybės visgi paskambinau Seimo 
apsaugai ir pasakiau: “Vyrai, neaiš-
kinsiu, kas nutiko, bet jūs ateikite ir 
atsistokite visuose keturiuose salės 
kampuose. Taip tyliai ramiai, lyg 
tarp kitko, kad į juos per daug ne-
atkreiptų dėmesio, ir stebėkit, kas 
vyksta prezidiume. Jeigu kas nors 
tokio, jūs žinosit, ką daryt”. Kitas 
mano žingsnis buvo – žodis savo 
pavaduotojui Juozui Bernatoniui: 
“Tau bus įjungtas šoninis mikrofo-
nas, ir jeigu kas nors atsitiks, aš tau 
suteiksiu žodį, ir tu turėsi užbaigti 
šitą klausimą nuo šoninio mikro-
fono”. Toliau dirbu, vedu posėdį ir 
žiūriu, kad niekas manęs iš to pre-
zidiumo taip ir neneša…

O linksmesnis?

Na, o linksmesnis dalykas buvo 
pačiomis pirmomis Seimo darbo 
dienomis 1992 metais. Niekaip 

nesiliovė nuolatinis puolimas iš 
dešiniųjų pusės, kabinėjimasis prie 
mūsiškių. Tai mūsų žmones labai 
vargino, jiems atrodė, kad aš, ves-
damas posėdžius, nuolaidžiauju 
dešiniesiems. Sugalvojau, kad rei-
kėtų praskaidrinti atmosferą. Pri-
siminiau vieną 1990 metų kalbą, 
kurią pasakė Vytautas Landsbergis 
ką tik susirinkusiai Aukščiausia-
jai Tarybai. Toji kalba nepaprastai 
tiko esamai situacijai: štai yra rin-
kimų rezultatai, yra žmonių iškelta 
dauguma, yra mažuma. Dauguma 
atsakinga už sprendimų priėmimą, 
mažuma turi žinoti savo vietą ir t.t. 
Aš paėmiau tą tekstą, išbraukiu žo-
džius „Aukščiausioji Taryba“ ir pa-
skelbiau, kad padarysiu istorinį pa-
reiškimą. O stenogramose visa tai 
atspindėta kabutėse, kad būtų aišku, 
jog čia ne plagiatas, o tik teksto pa-
teikimas, nenurodant jo autoriaus. 
Aš perskaitau šį „istorinį“ pareiški-
mą. Mūsiškiai patenkinti: pagaliau 
Juršėnas kietai pasisakė. Tik po to 
teko prisipažinti, kad čia ne mano 
žodžiai, o Landsbergio, kurie prieš 
keletą metų buvo skirti mums, o 
dabar atsisuko prieš jį patį ir jo ko-
legas…

Ar turite sielai mielos veiklos be 
darbo Seime? 

Darbas Seime man yra pats svar-
biausias dalykas gyvenime. Ir taip 
ilgai esu čia ne tik todėl, kad žmo-
nės renka, vis dar turiu jėgų dirbti, 
bet ir todėl, kad šitas darbas man 
labai patinka. Vertinu jį kaip gerą ir 
malonų užsiėmimą: kiekvieną kartą 
kas nors vis kitaip, keičiasi žmonės, 
įvykiai, net, atrodo, tie patys rutini-
niai sprendimai, kurie kas kelerius 
metus kartojasi, vis tiek yra ne to-
kie pat. Niekas nevyksta lygiai taip 
pat kaip 1992 metais ar vėliau... 
Aišku, sutinku ir tų pačių žmonių, 
bet jie po 19 ar kiek mažiau metų 
irgi nebėra tokie patys. Aš taip pat 
po 22 metų nebesu toks pat. Prieš 
mano akis praėjo visi beveik 600 
deputatų ir Seimo narių. Deja, 55 
jau nebėra tarp gyvųjų, iš jų – 16 
signatarų. Toks gyvenimas. 

Jeigu turiu laisvesnę valandėlę, 
tai mielai pabendrauju su artimai-
siais: su sūnumi, anūku, kuris jau 
vedė ir suteikė man teorinę galimy-
bę tapti proseneliu. Su Juru, kaip ir 
anksčiau, reguliariai susitinkame 
kartą per savaitę. 

Taip pat mielai žaidžiu šachma-
tais su kompiuteriniu nematomu 
priešininku. Tenka ir laimėti, ir pra-
laimėti. Žaidėjų reitingai skaičiuo-
jami tarp 1000 ir 2000, tai aš esu 
jau perkopęs per 1600. Esu vieną 
kartą įveikęs ir 1994 reitingo punk-
tus turintį priešininką... Tai buvo 
istorinis mano laimėjimas...

Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Auksė Kontrimienė 

Česlovas Juršėnas:
šiame Seime bent jau antausiai neskaldomi...

Socialdemokratai didžiuojasi, jog jų frakcijoje dirba net 7 partijos bičiuliai, kurių biografijoje – net 19 metų parlamentinio darbo patirtis. Simbolinės raudonos rožės buvo įteiktos 
Vyteniui Povilui Andriukaičiui, Sigitai Burbienei, Česlovui Juršėnui, Justinui Karosui, Gediminui Kirkilui, Algimantui Salamakinui ir Irenai Šiaulienei. Nepertraukiamą 22 metų 

parlamentinio darbo stažą skaičiuojančio dabartinio Seimo vicepirmininko Č.Juršėno pavardė atsidūrė net Lietuvos rekordų knygoje. Tad su Lietuvos socialdemokratų partijos 
Garbės Pirmininku ir kalbamės apie pirmąsias jo darbo valandas parlamente, apie prieš du dešimtmečius turėtas iliuzijas ir apie vis mažėjančius Seimo reitingus...

Seimo nariai iš kairės: G. Kirkilas, S. Burbienė, A. Salamakinas, I. Šiaulienė, Č. Juršėnas, J. Karosas, V. P. Andriukaitis.

LSDP garbės pirmininkas, dabartinis 
LR Seimo vicepirmininkas Č. Juršėnas.
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Kartą vienoje šalyje gyveno 
vargo prispausti žmonės. Juos val-
dė piktieji raganiai Mandrius, Kūl-
grinda, Krepšelijus ir kiti – iš viso 
net 14. Tie raganiai nevalgydavo 
šviežio maisto, tik visokius kon-
servus. Dėl to buvo be galo pikti. 
O juos garbino dalis tokių pačių, 
konservuoto maisto mylėtojų. Jie 
savo bažnyčiose žvakes degino, 
smilkalus rūkė. Užtat kiti, ne-
mėgstantys konservų ir tik šviežią 
maistą valgantys, kentėjo.

Būdavo, susirenka raganiai 
savo pilyje ir tariasi, kaip čia tuos 
netikšas žmogelius, nevalgančius 
konservų, vis labiau kankinti. 
Štai amžinai susivėlusi, ką tik nuo 
šluotos nulipusi ragana Kūlgrinda 
ir sako:
– Atimkime iš tų žmonių dalį jų 

pinigų. Vis tiek jie neturi fan-
tazijos, kur juos išleisti. Laiko 
visokiuose bankuose, maisto 
prisiperka, – tarė ji.

– Puiki idėja, – jai pritarė vyriau-
sias raganius Mandrius, srėb-
damas iš žmonių ašarų ir kon-
servuotos mėsos išvirtą viralą. 
– Tačiau taip paprastai neatim-
si, ims rėkti.

– Nieko tokio, – paprieštaravo 
ragana Kūlgrinda. – Tiesiog 
padarykime tai naktį, kai visi 
žmonės miegos. Kai prabus, 
visi mokesčiai jau bus padidin-
ti, o pinigus savo rankose turė-
sime.
Kaip tarė, taip padarė. Vieną 

gūdžią naktį susirinko visi raga-
niai slaptoje vietoje už veidrodinių 
stiklų ir sukūrė planą, kaip žmo-
nes nuskriausti. Svarstė visą nak-
tį, mintijo, kol gaidžiai užgiedojo. 
Iš vienų atėmė pensijas, kitiems 
sumažino atlyginimus, trečius iš 
darbų išvijo. Įvedė mokesčius už 
šviežią mėsą ir šviežias daržoves. 
Sėdi patenkinti, visus gautus pini-
gus į banką nunešė, ten, kur tų ra-
ganių patarėjas Maitėda nurodė.

Žmonės labai supyko. Susirin-
ko prie rūmų, prisinešė kas akme-
nų, kas kiaušinių, o kas ir sniego 
gniūžčių prisidarė. Ir ėmė daužyti 
tų veidrodinių rūmų langus. Dūžta 
stiklai, o raganiams kas – tegul. Vis 
tiek už žmonių surinktus pinigus iš 
naujo įstiklins. Bet galiausiai mato 

raganiai – nerimsta susirinkusieji. 
Tada pakvietė savo sargybinius – 
juoduosius raitelius. Atjojo raite-
liai, atšuoliavo. Galvas kaukėmis 
apsimuturiavę, šalmais apsivožę, 
lazdas į rankas pasiėmę. Purškia 
dujas į visas šalis, šnypščia. Tikri 
riteriai, su slibinais kovojantys. 
Kad ims raiteliai gumines kulkas 
barstyti, lazdom mojuoti. Išsigan-
do žmoneliai, išsibėgiojo. Kurį pa-
vyko pagauti – už-
darė areštinėn. Kad 
ramiau būtų. Dar 
kiti – drąsieji – prie 
rūmų badauti pra-
dėjo. Tada raganiai 
nutarė visus turgaus 
prekeivius naujais 
skaičiuotuvais ap-
statyti. Kad galėtų 
sužinoti, kiek pini-
gėlių žmonės susi-
renka. Net ir elge-
toms skaičiuotuvus 
davė, kad perdaug 
išmaldos negautų.

Prabėgo kuris 
laikas, viskas apri-
mo. Mąsto raganiai, 
ką čia jiems daugiau 
sugalvoti pikto, kaip 
tuos nelaimėlius vėl 
prispausti. 
– Aš žinau, – tarė 

nenuorama Krep-
šelijus, vienas iš 
jaunesnių raga-
nių. – Labai jau 
čia visi išmoks-
linti pasidarė, 
mūsų negerbia. 
Reikia, kad jie 
už mokslą mo-
kėtų. Bus mažiau 
mokytų, bus len-
gviau juos suval-
dyti.

– Teisingai, – pritarė kiti. – Prisi-
veisė mat čia visokių universi-
tetų, kolegijų. Mokės už moks-
lą ir tegul žinosi. Reikės jiems 
daug dirbti, daug užsidirbti, ne-
bus kada apie valdžią galvoti ir 
ją kritikuoti.
Kaip tarė, taip padarė. Įve-

dė mokestį už mokslą. Tačiau ne 
visiems. Daliai išdalijo tokius 
krepšius, kad galėtų išmaldą kur 

susidėti. O kitiems – liepė eiti pas 
patarėją Maitėdą pinigų skolin-
tis. Supyko žmoneliai, į užsienius 
ėmė bėgti. Vieni darbų ieškoti, kiti 
mokytis, o treti – tiesiog šiaip iš-
važiavo. 
– Ė, ė – negerai, – sako vyriausias 

raganius Mandrius. – Per daug 
čia visi išvažiuoja. Reikia tiems 
išvažiavėliams kokį mokestį 
įvesti.

– Teisingai, – pritarė kiti. – Ką 
mes engsime, jei visi išvažiuos? 
Negi patys save? O ir tie, kurie 
konservus anksčiau mylėjo, 
ėmė apie šviežią maistą svajoti.
Kaip tarė, taip padarė. Įvedė 

tokį mokestį, sutrumpintai „PSD“ 
vadinamą. Už jį net 20 žuvies 
konservų indelių išeitų. Vėl žmo-
neliai supyko, bet negi raganiai 
jų paisys. Ką darys žmonės, vieni 

susimokėjo, kiti į tai nusispjovė ir 
toliau į užsienius bėgo. Kas auto-
busais, kas lėktuvais, o kiti ir lai-
vais plaukė.

Nutarė tada raganiai visus li-
kusius perskaičiuoti. Apginklavo 
skaičiuotojus krepšiais, prigrasė 
į kiekvieną trobą užeiti, kiekieną 
surašyti. Skaičiuok neskaičiavęs 
– jau koks trečdalis žmonių į už-
sienius išmovė. Liko, tie, kurie 

išvažiuoti dar 
nespėjo. Liko ir 
konservų mylė-
tojai. Na, dar ir 
nebepaeinantys 
seneliai, kurie 
karą ir badą per-
gyvenę. Betgi 
seneliams pensi-
jas reikia mokėti. 
O nėra iš ko, pi-
nigų karalystėje 
nebeliko. Tokia 
raganų instituto 
patarėja Švainie-
nė pasiūlė, kad 
likusius senelius 
jų vaikai išlaiky-
tų. Bet ką daryti, 
kad tų vaikų ne-
beliko. Niekaip 
raganiai nesugal-
voja, ką čia dary-
ti, kaip pensinin-
kų sumažinti.

– G a l 
reikia kokias 
kelių eismo tai-
sykles pakeisti, 
– garsiai mintijo 
raganius Melagi-
jus. – Va, neliks 
einančio keliu 
senelio, kuriam 
pensiją reikia 
mokėti, tada ne 
tik baudos nerei-

kalaukim. Tokiam vairuotojui dar 
ir premiją paskirkim.
– Na, ne, – nesutiko vyriausiasis 

raganius Mandrius. – Tarp sene-
lių daug tokių, kurie konservus 
mėgsta. Kas už mus balsuos, 
jei visus pensininkus nugalaby-
sim? Ieškokim kitų būdų, kaip 
dar daugiau pinigų surinkti.

– O gal elektrą pabranginkim, – at-
sargiai suvapėjo raganius Baš-

mokas. – Kai pasižiūri, visi tik 
namus apsišvietę, tik skalbiasi, 
verdasi. Turi dar pinigėlių žmo-
nės. Dar ne visus atėmėm. O 
blogiausia – dar ir šviežio mais-
to prisiperka.
  – Ne tik elektrą, bet ir šildymą 

pabranginkim, – pritarė vyriausia-
sis raganius Mandrius. Ir apskritai,  
vėl mokesčius padidinkim. Už 
vandenį, už orą, už viską. Įveskim 
pieno riebumo mokestį, šviežios  
mėsos ir daržovių akcizą.
– Teisingai, – pritarė baltapūkė 

ragana Kūlgrinda. – Prisige-
ria riebaus pieno, nuo šviežių 
daržovių vidurius susuka. Tada 
juos gydyk, o ligoninės pinigus 
kainuoja.

– O kam gydyti, – paprieštaravo 
raganius Štukys. – Reikia visas 
ligonines kaimuose uždaryti, 
daktarus į užsienius išvaryti. 
Pievose pilna žolių priaugę, lai 
renkasi, nekainuoja. Susidžio-
vina tegu ir vartoja. Patys tegu 
išmoksta gydytis.
Ir toliau visi žmoneliai sukosi 

kaip išmanė. Netikėtai – ėmė ir 
dingo pinigai iš vieno banko, is-
landų nykštuko vardu pavadinto. 
Baisiai supyko raganiai. Kaip taip 
gali būti? Kas gali būti didesni 
niekdariai už juos pačius? Nutarė 
tą banką sau pasiimti. Ir laikraštį, 
kurį tas bankas nusipirkęs buvo. 
Ir krepšinio komandą pasiėmė. Ir 
nutarė viską Maitėdos bankui ati-
duoti.

Vis tiek nesisekė raganiams. 
Žmoneliai ėmė dienas skaičiuoti, 
kada tų konservų galiojimo lai-
kas baigsis. Ir ėmė garsiai mąsty-
ti – gal jau gana, kad juos raganos 
valdytų. Ir nutarė – sudeginti visas 
šluotas, išmesti pasenusius kon-
servus ir prisipirkti šviežio maisto, 
kol dar akcizo neįvedė. O raganas 
lauk išvaryti. Kad niekados dau-
giau nebegrįžtų žmonių engti. Ir 
sukūrė didelį didelį raudoną laužą.

Rimantas Vaitkus,
LSDP prezidiumo narys

Visi aprašomi įvykiai ir perso-
nažai yra išgalvoti. Bet koks pana-
šumas į konkrečius asmenis ir įvy-
kius yra visiškas atsitiktinumas.

Feljetonas-pasaka:
Kaip šviežio maisto mėgėjai su raganiais kovojo

Metų darbai. 
Vyriausybės „benefisas“ ir socialdemokratų laimėjimai

rinktas bičiulis Albinas Mitrulevi-
čius. Klaipėdos Danės apygardoje 
bičiulis Aloyzas Každailevičius 
tik antrajame ture užleido pozici-
jas savo varžovui. Tai parodė, kad 
Lietuvos žmonės pasitiki LSDP ir 
laukia permainų 2012 m. Seimo 
rinkimuose.

Ruošiantis rinkimams jau dabar 
LSDP džiaugiasi patyrusių, kom-
petentingų, veržlių, jaunų ir išsi-
lavinusių kandidatų gausa, todėl, 
pasak J.Oleko, socialdemokratai 
pasirengę laimėti, o vėliau formuoti 

Vyriausybę ir spręsti svarbius šalies 
reikalus.

„Įvairių apklausų duomenys 
rodo, jog aukšti LSDP reitingai 
laikosi stabiliai. Tai liudija, kad 
žmonės tiki socialdemokratų gali-
mybėmis išvesti šalį iš dabartinės 
ekonominės ir socialinės duobės. 
Žmogui reikia socialinio teisin-
gumo, normalių gyvenimo sąlygų 
savo tėvynėje, ekonomikai – au-
gimo, o mes turimą planą, kaip tą 
pasiekti. Esame stiprūs ir galime at-
sakingai vykdyti politiką, nukreiptą 
ginti Lietuvos žmonių interesus, 
kad kiekvienas pasijustų gyvenan-

tis daugiau solidarumo ir socialinio 
teisingumo puoselėjančioje visuo-
menėje“, – sako LSDP pirmininko 
pavaduotojas.

Partijos narių gretos didėja

2011-ieji buvo gausūs reikšmin-
gų progų. Balandžio 30 d. partiečiai 
susirinko į jubiliejinį XXX suvažia-
vimą ir sudalyvavo Gegužės 1-osios 
masinėje demonstracijoje Vilniuje, 
paminėdami 115-ąsias LSDP įkūri-
mo metines. Tačiau šiais jubiliejais 
partija negalėtų džiaugtis be nuolat 
triūsiančio visoje Lietuvoje apskri-

čių partinio aktyvo darbo. LSDP at-
sakingasis sekretorius Antanas Va-
lys prisimena, jog bičiuliams teko 
dalyvauti ir mokymuose, ir pasita-
rimuose, bendrauti su partiečiais, 
politologais, sociologais. O reikš-
mingiausi susitikimai vykdavo su 
eiliniais vietos gyventojais. Pasak 
A.Valio, labiausiai džiugina gerokai 
padidėjęs partijos narių skaičius.

„Per pastaruosius dvejus metus į 
LSDP įstojo per 3 tūkst. naujų na-
rių. Politiniai oponentai, matydami, 
kad nuosekliai vykdome savo pro-
gramą ir esame svarbiausia opo-
zicinė jėga, prarado pusiausvyrą. 

Restruktūrizuodamiesi jie neteko 
dalies savo narių – iš kitų politinių 
jėgų (NS, CS, TT) į mūsų partiją 
įsijungė beveik tūkstantis veiklių 
žmonių“, – teigia LSDP atsakinga-
sis sekretorius.

Pasak A.Valio, jau šiandien so-
cialdemokratai – didelė, susitelkusi 
jėga, turinti kompetencijos išspręs-
ti Lietuvą slegiančias problemas. 
Tad naujuosius 2012-uosius metus 
LSDP pasitinka tikėdamasi, jog kiti 
metai bus sėkmingesni visiems ša-
lies gyventojams.

Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Atkelta iš 1 psl.

A. Deltuvos piešinys.
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Tai ádomu

GEROS  
NUOTAIKOS!

Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.

1. Tradiciškai privalomas ant stalo Kūčių patiekalų skaičius.
2. Kūčių vakarienės patiekalas – prėskučiai. O kitaip?
3. Prieskonis, dedamas į kalėdinius sausainius.
4. Uogos, iš kurių verdamas kisielius.
5. Kalėdų senelis kitaip dar vadinamas ... .
6. Prie Kūčių stalo susėda visa ... .
7. Daikto įteikimas kitam žmogui negaunant už tai jokio atlygio.
8. Pirmas žiemos mėnuo.
9. Susikaupimo metas iki Kalėdų.
10. Laiko skaičiavimo sistema.
11. Kieno metai bus 2012-eji pagal kinų kalendorių?
12. Sniego dalelė, susidedanti iš smulkių ledo kristalų.
13. Transporto priemonė, kuri vietoj ratų turi pavažas.
14. Kasmetinė LSDP akcija „Šilumos ir ramybės ...“.

Ž A I K L Š Į Ą G Ė N Š A D
S p A N G U O L Ė S I E S V
U A D Y R O N Ą G E Ą I Ę Y
I N V N U I O B I S O M O L
R A E B O S K I A R Z A S I
O S N O D I A J N I O S V K
D I T S I N R A S J N S I A
N N A A S I D S V A A N A D
E Š S R F S K A D Ė L A K O
L E R E T U I R O G Ė S U F
A M Š I Š Į O S V Y Ū p I I
K I I B O L N Ž A J N O Č N
I S M M Š Ū A A N A A p Ū I
S M E I S I V S A S M R K S

Tai įdomu...F. Latėnui – tarptautinė
K. Stanislavskio premija

Receptai

–  Aš savo mylimajai prieš Ka-
lėdas po egle dovaną palikau.

–  Apsidžiaugė? 
–  Dar ne. Ieško. Miškas dide-

lis, eglių daug...
* * *

–  Jeigu būsi geras,  tai Kalėdų 
Senelis tau padovanos bokštinį 
kraną.

–  Oi, kaip gerai! – apsidžiau-
gė anūkėlis. – Dabar turėsiu net 
du kranus!

– Kodėl du, – nustebo močiu-
tė.

– O antrą aš radau po tavo 
lova…

* * *
Du aktoriai prieš Kalėdas už-

darbiauja Kalėdų Seneliais. Vie-
nas prašo kito:

– Gal galėtum nueiti į mano 
namus ir šeimą pasveikinti su 
šventėmis?

– O kodėl tu pats negali?
– Tai kad aš brangiai imu…

* * *
Vaikų darželyje auklėtoja:
– Na, vaikučiai, pašaukime tą, 

be kurio neapsieina nė vieni Nau-
jieji Metai. Na, trys-keturi…

– Policijaaaa!!!

Jums reikės: 2 silkių 1 svogūno, žiupsnelio kvapiųjų pipirų, 3-5 
šaukštų acto, 1 l virinto vandens.

Tai – tipiškas žemaičių Kūčių valgis, kurį moka ruošti kiekviena 
šeima. Senovėje neturtingos šeimos „cibulynei“ naudojo ne silkes, o 
tik jų galvas. Silkės buvo kepamos ant žarijų, suvyniojus jas į popierių. 
Dabar „cibulynę“ galima paruošti ir šiuolaikinėje virtuvėje. Tam reikia 
nupjauti silkių galvas, išvalyti silkes ir sudėti jas į aliuminio foliją, kad 
neišbėgtų kepimo metu atsiradęs skystis. Kepti karštoje orkaitėje apie 
20 min. Iškepus išimti kaulus, supjaustyti gabaliukais ir sudėti į virintą 
atšaldytą vandenį. Ten pat galima supilti ir folijoje po kepimo atsira-
dusį skystį. Pridėti šviežiai grūstų kvapiųjų pipirų, smulkiai kubeliais 
supjaustyto svogūno, acto. Palaikyti 1-2 valandas. Per tą laiką ši sriuba 
subręsta ir įgyja skonį. Sriubą valgyti šaltą su karštomis bulvėmis, iš-
virtomis su lupenomis.

Atsiuntė LSDP prezidiumo narys Rimantas Vaitkus

„Cibulynė“ Kūčioms

Lietuvos kompozitorius Faus-
tas Latėnas Maskvoje apdovano-
tas tarptautine menininkams skirta 
Konstantino Stanislavskio premija. 

LSDP narys, kultūros komiteto 
pirmininkas F. Latėnas lapkričio 
29-ąją kartu su kitais menininkais 
dalyvavo Maskvoje vykusiuose 
prestižiniuose apdovanojimuose. 
Kompozitorius buvo apdovanotas 
už muziką, sukurtą režisierių Ei-
munto Nekrošiaus, Rimo Tumino, 
ir Olego Tabakovo teatro spekta-
kliams. 

Laureatai atrenkami tariantis 
aukšto lygio profesionalų komi-

sijai. F.Latėnui įteiktas ženklas 
su Maskvos akademinio dai-
lės teatro „Žuvėdra“ atvaizdu, 
K.Stanislavskio faksimilė, diplo-
mas ir piniginė premija. Pasak 
kompozitoriaus, šis apdovano-
jimas buvo netikėtumas, jis itin 
svarbus menininkui, dirbančiam 
teatre daugiau nei trisdešimtmetį.

LSDP informacijos centras

Lapkričio 25-27 dienomis 
Anykščiuose vyko tradicinis neį-
galiųjų krepšinio turnyras europar-
lamentarės Vilijos Blinkevičiūtės 
taurei laimėti. Turnyras buvo skir-
tas Tarptautinei neįgaliųjų žmonių 
dienai.

Į turnyrą šiemet atvyko ko-
mandos iš Lietuvos, Baltarusijos, 
Rusijos ir Ukrainos. Įtemptas ko-
vas krepšinio aikštelėje laimėjo 
Sankt Peterburgo tarptautinės su-
dėties komanda. Antrą vietą užė-

mė Lietuvos „Draugystė“, trečiąją 
– pirmą kartą dalyvavę svečiai iš 
Minsko. Europarlamentarė ir Lie-
tuvos neįgaliųjų sporto federacijos 
prezidentas A.Čiupkovas įteikė 
nugalėtojams ir prizininkams tau-
res ir medalius. Buvo apdovano-
ti ir geriausias turnyro žaidėjas, 
simbolinio penketuko žaidėjai, 
jauniausias ir seniausias žaidėjai. 
V.Blinkevičiūtė padėkojo Lietu-
vos neįgaliųjų sporto federacijai 
ir dalyviams už puikų renginį, ku-

ris, ne tik propaguoja neįgaliųjų 
sportą, bet ir stiprina neįgaliųjų 
pasitikėjimą savo galimybėmis 
būti pilnaverčiais visuomenės 
nariais. A.Čiupkovas padėkojo 
V.Blinkevičiūtei už svarų renginio 
rėmimą ir išreiškė viltį, jog kitais 
metais šis tradicinis turnyras su-
lauks dar daugiau dalyvių.

Europarlamentarės 
V. Blinkevičiūtės biuro 

informacija

Neįgaliųjų krepšinio turnyras  europarlamentarės 
V. Blinkevičiūtės taurei laimėti

Islandija
Kūčių dienos patiekalas yra 

sūdyta ir pūdyta žuvis – raja. 
Paprastai raja yra patiekiama 
su virtomis bulvėmis. Beje, is-
landai turi ne vieną, o trylika 
Kalėdų senelių. Šie islandiški 
Kalėdų seneliai yra visiškai ne-
susiję su įprastiniu Kalėdų sene-
liu. Jie yra trolių palikuoniai ir 
pradžioje buvo pasitelkiami tik 
vaikams gąsdinti.

Anglija
Anglai tradiciškai valgo įda-

rytą kalakutą, kalėdinius kreke-
rius ir slyvų pudingą su romu. 
Kepamas pyragas, kuriame pa-
slepiama moneta, sakoma, kad 
ją radusiam išsipildo svajonės.

Airija
Airiai taip pat mėgsta sočiai 

pavalgyti: ant jų stalo netrūksta 
rūkytos lašišos su sodos duona, 
kumpių, dešrelių, bulvių, daržo-
vių, kalakutienos ir spanguolių 
padažo. Taip pat Kalėdos neįsi-
vaizduojamos be slyvų pudin-
go.

Kinija
Kinijoje krikščionių vaikai 

puošia egles spalvingais po-
pieriniais žibintais, gėlėmis ir 
girliandomis. Čia Kalėdų eglės 
vadinamos „šviesos medžiais“, 
o Kalėdų Senis – „Dun Che Lao 
Ren“, o tai reiškia „Senas Kalė-
dų žmogus“. Per šventes valgo-
mas skanus maistas ir mėgauja-
masi fejerverkais.

JAV
Amerikoje Kalėdos neturi 

tokios didelės reikšmės kaip ki-
tur. Visi susėdę valgo kalakutą, 
panašiai, kaip ir per „Padėkos“ 
dieną.

Japonija
Kalėdų Senelis vadinamas 

„Hoteiosha“. Tikima, jog jis turi 
akis nugaroje, todėl vaikai sten-
giasi gražiai elgtis, nes jų Kalė-
dų senelis viską mato. Japonijos 
krikščionys nelaiko Kalėdų šei-
mos švente. Jie negamina valgių 
iš kalakutienos, nekepa slyvų 
pudingo. Šią dieną jie užsiima 
socialine veikla, geranoriškais 
darbais.

Meksika
Svarbus Kalėdų akcentas – 

įsupta į vystyklus kūdikėlio lėlė, 
kuri paguldoma į pilnas šieno 
ėdžias. Po iškilmingos Kalėdų 
procesijos (Posados) prasideda 
šventiniai pietūs. Kai kuriuose 
Meksikos kraštuose pagrindinis 
Kalėdų maistas – kukurūzai.

Kūčios ir Kalėdos pasaulyje:

Kompozitorius F. Latėnas.


