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Rinkimų rezultatai: džiaugsmai ir nusivylimai

Anonsai

Rinkimų maratonas baigėsi. Lietuvos socialdemokratų partija rinkėjų valia Lietuvoje gavo 328 mandatus,
tai sudaro per 21 proc. visų mandatų. Lietuviai vėl atsigręžia į kairiuosius.
Apie pergalės skonį ir nusivylimus kalbamės su LSDP pirmininku,
Seimo LSDP frakcijos seniūnu, opozicijos lyderiu Algirdu Butkevičiumi.
Esame dėkingi rinkėjams už suteiktą galimybę parodyti, jog jau pradedant nuo savivaldos, galime keisti padėtį Lietuvoje. Dėkojame
už pasitikėjimą. Stengsimės neapvilti – socialdemokratai dirbs sąžiningai ir atsakingai.
Šiuose rinkimuose iš viso Lietuvoje buvo
pasidalinti 1526 mandatai. 2007-aisiais
buvo 1550, LSDP tuomet gavo 302 mandatus. Šiemet partijai suteiktų mandatų skaičius išaugo 26. Ar tai reiškia, kad žmonės
labiau pasitiki socialdemokratais?
Kad ir kaip būtų apmaudu konservatoriams, kurie slepia nusivylimą šypsenomis ir
kalbomis apie jų pergalę, faktai rodo, jog Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) šiemet gavo tik 249 mandatus,
t.y. 100 mandatų mažiau už praėjusius rinkimus, kai būdami opozicijoje gavo 354. Taigi
dešiniųjų pralaimėjimas akivaizdus, o mes
sustiprinome pozicijas. Rinkimus laimėjome.
Trečioje vietoje liko Darbo partija, gavusi
165 mandatus, ketvirtoji – partija “Tvarka ir
teisingumas”, gavusi 155 mandatus. Manau,
toks rinkėjų pasirinkimas jau yra ženklas,
kad žmonėms atsibodo srėbti konservatorių
privirtą košę. Jie nori pokyčių ir pradeda nuo
savivaldos.
Kokiuose miestuose ir rajonuose rinkėjai

išreiškė didžiausią pasitikėjimą socialdemokratais?
Net 18-oje savivaldybių socialdemokratai užėmė 1-ąsias vietas,
surinkę daugiausiai rinkėjų balsų.
16-oje savivaldybių esame antri.
Galime pasidžiaugti, jog net 24
savivaldybėse, lyginant su 2007
metų rinkimais, mandatų skaičius
padidėjo. Net 6 mandatais daugiau
gavome Neringoje, Kauno raj., 4
daugiau Šiaulių mieste, Tauragėje, 3
mandatais daugiau – Utenoje, Mažeikiuose.

nar
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Apdovanoti SETI rašinių konkurso
nugalėtojai.

3 p.

Pergalių nebūna be pralaimėjimų.
Šiemet socialdemokratai gavo tik 5
mandatus Vilniaus miesto savivaldybėje. Tikriausiai ieškote priežasčių, kodėl taip atsitiko?
Vilniaus skyriaus vadovai, tuo LSDP Lietuvoje laimėjo rinkimus į savivaldybių tarybas.
pačiu Vilniaus miesto savivaldybės
nariai nesilaikė partijos prezidiuAr nuvylė tik Vilniaus rezultatai?
mo rekomendacijų trauktis iš valdančiosios
koalicijos su konservatoriais, tai galėjo neiMažiau vietų gavome 14-oje savivaldygiamai paveikti rinkėjų požiūrį ir rinkimų re- bių. Prasčiausia situacija – Biržuose minus
zultatus. Be to, ne iki galo įvykdyta didžiųjų (-)5mandatai (buvo 8 – dabar 3); Šilalė -3
miestų rinkimų strategija. Partija atkreips į
Nukelta į 3 p.
tai dėmesį.

Profsąjungos ketina mitinguoti. „Gal
šiemet trečias kartas nemeluos?“

Kovo 11-oji po dvidešimties metų
Kovo 11-osios data, kaip ir Vasario 16-oji, jau amžiams tapo Lietuvos istorijos dalimi. Tad ir dabar, praėjus dvidešimčiai metų po
to, kai visa Lietuva, susivienijusi
Baltijos kelyje, atlaikiusi ekonominę blokadą, „alfos“ desantininkų siautėjimą, praliejusi nemažai
kraujo, tapo kitų valstybių vadovų
pripažinta demokratine valstybe,
verta paminėti svarbiausius mūsų
laimėjimus ir lemtingus praradimus. O jų būta, ir ne vienas.
Svarbiausiu mūsų laimėjimu
laikyčiau galimybę be Maskvos
nurodymų patiems spręsti savo
problemas. Antras svarbus laimėjimas buvo žodžio laisvė. Trečiasis – mūsų narystė NATO ir ES.
Laimėjimų būta ir daugiau, bet būta ir
praradimų. Svarbiausia mūsų netektis – tai
Baltijos kelio solidarumo sunaikinimas,
kurį pradėjo ir baigė įvairių pavadinimų
staiga konservatoriais tapę buvę aršiausi
partiniai ir komjaunimo sekretoriai bei
jų simpatikai. Jų ir tik jų dėka Lietuvos
gyventojai buvo suskirstyti į patriotus ir
priešus. Tik konservatorių pastangomis
nemažai doriausių žmonių buvo apšmeižti ir suniekinti. Konservatoriai vien per
pastarąjį poros metų laikotarpį sugebėjo
išvyti iš Lietuvos kelis šimtus tūkstančių
gabiausių ir darbščiausių žmonių.

Tuo tarpu ne dešiniųjų pažiūrų Lietuvos žmonės jau pirmaisiais Nepriklausomybės metais savo viltis buvo sudėję į,
jų nuomone, kairiąsias partijas, kurios tuo
metu buvo dvi – LSDP ir LDDP. Pastaroji
triuškinančiai laimėjo 1992 metų rinkimus
ir gavo absoliučią valdžią. Tačiau konservatorių jau padaryto juodžiausio darbo –
tautos suskaldymo į patriotus ir priešus
– naujai valdžiai nepavyko panaikinti.
Galbūt kairiųjų pastangos būtų davusios
geresnių rezultatų, jei LDDP būtų nekėlusi savo lyderio šviesaus atminimo Algirdo
Brazausko kandidatu į Respublikos Pre-

zidentus, o būtų palaikiusi
nepriklausomą kandidatą
S. Lozoraitį, kuris, ko gero,
vienintelis iš tuo metu buvusių žymių politikų galėjo suvienyti konservatorių
suskaldytą tautą. Deja, pergalės rinkimuose apakinta
LDDP tokios galimybės
neišnaudojo. Tauta taip ir
liko suskaldyta iki šių dienų. Tautos solidarumas liko
tik svajonė. Tačiau rinkimų
į savivaldybes rezultatai
suteikia naujų vilčių, kad
tautos solidarumas gali
būti atgaivintas iš klinikinės mirties.
Konservatorių, tautos
skaldymo architektų ir vykdytojų, triuškinantis pralaimėjimas – tai signalas, kad
prasidėjo šios partijos griūtis. Iš kitos pusės, LSDP ir LDDP susijungimas į vieną
partiją, kuris turėjo ir minusų, ir pliusų,
šiuose rinkimuose visiškai pasiteisino.
Dabar LSDP nariams bereikia įrodyti Lietuvos žmonėms, kad ji sėkmingai atsikrato
liberalizmo liekanų ir yra kairioji partija
ne vien „de jure“, bet ir „de facto“. Pagalvokime apie tai, švęsdami Kovo 11-ąją
– Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną.
Prof. Aloyzas Sakalas

4 p.
R.Vaitkus: Švietimas liberalų rankose
– ar gali būti blogiau?

Kovo 8-ajai – 100 metų.

8 p.
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AKTUALU

Anapilin išėjo LSDP garbės narys Jonas Vytautas Bylaitis
Vasario 17 d. sulaukęs 75-erių po ilgos ir sunkios ligos Bonoje (Vokietija) mirė gydytojas, neurologas, psichiatras, LSDP garbės narys Jonas Vytautas Bylaitis. J.V.Bylaitis
buvo Lietuvos patriotas, Lietuvos valstybingumo atkūrimo puoselėtojas išeivijoje (Vokietija), už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Riterio kryžiumi. LSDP garbės nario vardas
J.V.Bylaičiui suteiktas 1991 m. gegužės 4-5 d. LSDP XV suvažiavime.

J. V. Bylaičio nuopelnai LSDP
Vytautas Bylaitis nuo 1968 m.
liepos 14 d., kai LSDP Užsienio Delegatūros VLIKo Vykdomosios Tarybos nariai socialdemokratai Jonas
Glemža, dr. Jonas Baublys Vokietijoje, Bad Godesberge įkūrė Vokietijos lietuvių socialdemokratų draugiją (VLSDD), buvo šios draugijos
narys, o nuo rugpjūčio 6 d., VLSDD
pirmininkas. Jo iniciatyva, draugija

lyvaudami Vidurinės ir Rytų Europos Socialistų Unijos (SUCEE,
arba VRESU), tuo metu buvusios
Socialistų Internacionalo (SI)
kolektyviniu nariu konferencijoje, svarstančioje Estijos, Latvijos
ir Lietuvos padėtį, Vakarų Vokietijos ir Didžiosios Britanijos lietuvių socialdemokratai kreipėsi į
Europos Parlamentą (EP), prašydami atkreipti dėmesį į Baltijos
kraštus, jų esamą politinę padėtį
ir pareikšti nuomonę dėl Baltijos

buvo numačiusi sukviesti pasaulinį lietuvių socialdemokratų kongresą ir įsteigti Pasaulio
Lietuvių Socialdemokratų Sąjungą.
Šio siekio įgyvendinimui jis
ir jo bendraminčiai inicijavo
Didžiosios Britanijos ir Vakarų
Vokietijos lietuvių socialdemokratų organizacijų konferenciją
Londone ir 1976 m. gegužės
1-2 d. Bad Godesberge.
1982 m. lapkričio 1-2 d., da-

šalių politinės ateities.
V. Bylaitis VLSDD pirmininku
buvo iki 1983 m. sausio 6 d., bet aktyviai reiškėsi ir 1989 m., parėmė
Lietuvoje atkuriančią LSDP. 1989
m. birželio gale V. Bylaitis, kaip SI
SUCEE LSDP UD atstovas, dalyvavo Stokholme vykusiame XVIII
Socialistų Internacionalo kongrese
priimant naują Socialistų Internacionalo Deklaraciją.
Prof. Dobilas Kirvelis

„Sodros“ reformos koncepcijos paieškos
nepadės išspręsti esminių problemų

Seimo narys A. Sysas.

Ieškodama „Sodros“ reformos
koncepcijos Vyriausybė tik pridengia savo nesugebėjimą spręsti
problemas iš pagrindų. Lietuvos
socialdemokratų partijos frakcijos
narys Algirdas Sysas mano, jog
esminė problema – dirbančiųjų ir
mokančiųjų mokesčius skaičiaus
mažėjimas.
„Situacija „Sodroje“ nedžiugina. Yra labai daug kalbų, bet nėra
jokio veiksmo. Daugiausia disku-

tuojama apie Socialinio draudimo
sistemos reformos koncepciją, bet
tuo pačiu metu „numuilinama“
pagrindinė problema. Žmonės
įvelti į diskusijas apie vieną mažą
blokelį – kaip ateityje skaičiuosime pensijas – ar taškų, ar virtualių sąskaitų sistema, nebegirdi
esminės bėdos – iš ko mokėsime pensijas. Jei nesustabdysime
„Sodros“ deficito augimo, gali
nebūti jokios sistemos, nes ne-

bus užtikrintas tvarumas“, – sako
A.Sysas.
Anot parlamentaro, jei nebus
dirbančiųjų, mokančiųjų mokesčius į biudžetą, nebus iš ko mokėti pensijų.
„Sausį „Sodros“ deficitas padidėjo dar 300 milijonų litų. Kokia
suma susidarys per metus? Norint spręsti „Sodros“ problemas,
pirmiausia reikia valdančiosios
daugumos politinio sprendimo –

subalansuoti biudžetą, t.y. ryžtis
dalį „Sodros“ biudžeto išlaidų
dengti iš valstybės biudžeto“,
– teigia LSDP frakcijos narys
A.Sysas.
Ieškant problemos sprendimo
būdų prisiminti ir progresiniai
mokesčiai. LSDP frakcija Seimo
pavasario sesijoje ketina pateikti
naują progresinių mokesčių sistemos projektą. Šiai sistemai priešinasi valdantieji.

SETI apdovanojo moksleivių rašinių konkurso nugalėtojus
Baigėsi 9-12 klasių moksleivių
rašinių konkursas, kurį organizavo VšĮ Socialinių ir ekonominių
tyrimų institutas (SETI) ir paskyrė
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtai rezoliucijai, skelbiančiai metus nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d. iki 2011 m. rugpjūčio
11 d. Tarptautiniais jaunimo metais. Moksleiviai savo rašiniuose
bandė atrasti atsakymą į klausimą,
„ką turime daryti, kad gyventume
socialiai atsakingoje visuomenėje“. SETI administratorius Edvinas
Menčikovas džiaugėsi moksleivių
aktyvumu.
“Jauni žmonės labai aktyvūs,
domisi socialiniu teisingumu, jo
įtaka visuomenės vystymuisi ir gerovei. Likome sužavėti moksleivių
minties gilumu, analitiniu mąstymu ir literatūriniais gabumais”, –
po konkurso sakė E.Menčikovas.
Konkurso nugalėtojais tapo
Saulius Karelinas iš Akmenės rajono Ventos gimnazijos, Gabrielė Marija Jusevičiūtė – Šiaulių
Lieporių gimnazijos gimnazistė,
Eglė Želnytė iš Palangos senosios
gimnazijos ir Justina Čuprinskaitė – Vilniaus licėjaus dvyliktokė.
Šie moksleiviai keliaus į Europos
Parlamentą Strasbūre, keliones
jiems padovanojo LSDP europarlamentarai. Į finalą patekusiuosius
pasveikino ir Seimo narys Juozas
Olekas, konkurso finalistai apdo-

vanoti knygomis, suvenyrais ir pagyrimo raštais.
Justina Čuprinskaitė:
„Nesvarbu, ar mes save suvokiame kaip varžtelį laikrodyje, lašą
vandenyne ar smėlio smiltelę Palangos pajūryje – kiekvienas mūsų
esame menka didžiosios visumos
dalis. Tačiau visiškas šios dalies galios nuvertinimas būtų ne tik prasto
matematinio skaičiavimo pavyzdys, bet ir patogus būdas atsiriboti
nuo visuomenės, didesnio už visus
jungtinio vieneto, sudaryto iš tokių
pačių atsiribojančiųjų, reikalaujančio būtent jų aktyviai neigiamos
socialinės atsakomybės.“
Eglė Želnytė:
„Gyvenimas spaudžia, kas dieną bėgame, skubame ir neturime,
o gal tiesiog nenorime rasti bent
minutės laiko pamąstyti ne tik
apie ištuštėjusį šaldytuvą ar įskilusį bato puspadį, bet ir apie ašarą braukiantį vaikiuką ar moterį,
kurios veide nemigos žymės...
Žmonės, eikvodami laiką buičiai,
net nepagalvoja, koks svarbus ir
trapus yra bendravimas, kaip svarbu suprasti vieniems kitus, kokia
brangi gali būti laiku ištiesta pagalbos ranka.“

Parlamentaras J. Olekas su konkurso finalininkais ir SETI atstovu.

Gabrielė Marija Jusevičiūtė:
„Šiais žmogiškojo skurdumo,
dangstomo „haute cotoure“ manieromis, laikais dauguma vertybių išsigimsta. Žmogus, palaidojęs
savo dievus, nebeturi kuo tikėti, jis
nedrįsta pamilti, juk meilė tetrunka
trejus metus, ir jo siela tokia nuskurdusi, jog vienintelis jos penas – pinigai. Ir vis dėlto netgi būdami šito-

kios visuomenės dalis, mes galime
išsaugoti savo individualųjį žmogiškumą, atsakingumą ir tikėjimą šviesesniu rytojumi, kuris – mums, deja,
nepažadėtas, tačiau kurį susikursime
savomis rankomis.“
Saulius Karelinas:
„ ... paminėsiu Tolimųjų Rytų
išmintį. Pasak karminių dėsnių,

žmogui reinkarnacijos duodamos
tam, kad išmoktų suteikti pagalbą
kitiems ir taip padėtų pats sau. O
tai yra puikus pavyzdys, kodėl reikalinga pagalba. Be šio faktoriaus
visuomenė taptų negyva, beprasmiška, tarsi lenktyninis automobilis
be dešimčių „arkliukų“ po variklio
gaubtu.“
Evelina Butkutė
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Rinkimų rezultatai: džiaugsmai ir nusivylimai
Atkelta iš 1 p.
(buvo 8 – dabar 5); Raseiniai -3
(buvo 8 – dabar 5). Likusiose savivaldybėse situacija keitėsi nežymiai. Tikėjomės geresnių rezultatų
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose. Tačiau esame optimistai, tolesni darbai priklausys nuo sudarytų koalicijų.
Bet galite pasidžiaugti laimėjimu
Marijampolėje, juk netrukus
socialdemokratų frakcija Seime
pasipildys dar vienu nariu.
Džiaugiamės, galėdami pasveikinti ką tik Marijampolėje į Seimą
išrinktą bičiulį Albiną Mitrulevi-

čių. A.Mitrulevičius dėl laisvos
parlamentaro vietos antrajame ture
varžėsi su konservatoriumi Valdu
Pilecku. Triuškinama pergale rinkimus II ture laimėjo socialdemokratas – už jį balsavo 55,52 proc.
rinkėjų. Tuo tarpu jo oponentą
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narį
V.Pilecką parėmė tik 44,48 proc.
rinkėjų. Frakcija sustiprės – tai
skatina aktyviau dirbti Seimo pavasario sesijoje.
Kovo 2 d. įvyko LSDP tarybos
posėdis. Jo metu kalbėjote apie
artimiausius planus, būtinus
darbus. Kokius išskyrėte. Nuo ko
prasidės Seimo pavasario sesija?

Sudėtinga politinė situacija verčia kalbėti apie pasikeitimus. Manau, Vyriausybei jau laikas sudėti
ginklus, kai kurie ministrai senokai
nevykdo savo funkcijų. Šalies ūkis
jau porą metų merdi, tuo tarpu A.
Kubilius visą laiką skalbė susikompromitavusio ūkio ministro D.
Kreivio mundurą. Šis kelis mėnesius laikėsi įsikibęs ministro kėdės,
Premjeras tai vadino jauno idealisto poza. O mums tai panašu į
Premjero bandymą bet kokiais būdais įrodyti visuomenei, kad juoda yra balta. Tačiau visuomenė ir,
juolab, Prezidentė, spalvas skiria.
Tai – kas yra juoda, ir yra juoda,
nepaisant to, ką sako Premjeras
Bet juk Prezidentė nepasitiki ne

vien ūkio ministru. Ne kartą ji
kalbėjo apie Aplinkos ministro
Gedimino Kazlausko neveiklumą. Bet šis šalies vadovės žodžius
praleidžia pro ausis ir nesitraukia.
Teisingai, G.Kazlauskas yra
neveiklus – per porą metų nepajudino piršto, kad reikšminga
daugiabučių namų renovacijos
programa pajudėtų iš mirties taško. Greta politiškai susikompromitavusio ir neveiklaus ministro
darbuojasi kitas – aktyvesnis
– energetikos ministras Arvydas Sekmokas. Negali apkaltinti
A.Sekmoko neveiklumu – per
porą metų sužlugdytas konkursas

dėl strateginio investuotojo atominės elektrinės statybai, atimta
viltis sulaukti energetinės nepriklausomybės, išleisti milijonai
ieškant investuotojo. Peršasi tik
viena išvada – ministerijose neturi
būti vietos infantiliškam užsispyrimui, jose turi dirbti kompetentingi specialistai, todėl sieksime,
kad nesugebantys savo funkcijų
atlikti žmonės nevadovautų ministerijoms.
Dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės pavasario sesijoje.
Kalbėjosi Evelina Butkutė

LSDP centrinio štabo vadovas Juozas Olekas:
Turime kuo pasidžiaugti. Padidinome ir procentus, ir rinkėjų
balsų skaičių, ir laimėtų mandatų
kiekį. Įgyvendinsime ir dar vieną
keltą tikslą – tikimės turėti daugiau savivaldybių merų. Iki šiol
turėjome 17 merų, dabar tikimės
24-25. Visai realu, kad turėsime
daugiau kaip trečdalį merų visoje Lietuvoje. Socialdemokratai,
kurie dirbo savivaldybėse merais
praėjusią kadenciją, puikiai pademonstravo, ką sugeba, geras pavyzdys yra užkrečiantis. Jeigu iki
šių rinkimų mes turėjome vieną
savivaldybę, kurioje vieni patys

Parlamentaras J. Olekas.

galėjome suformuoti daugumą, tai
šiandien tokių savivaldybių turime
jau keturias: Birštonas, Druskininkai, Neringa, Vilkaviškis.
Mes esame vienintelė partija,
kuri nusipelnė rinkėjų palaikymo
visose savivaldybėse. Nėra Lietuvoje kitos tokios partinės organizacijos, kuri turėtų savo atstovus
visose 60 Lietuvos savivaldybių.
Keletas minčių apie tuos skyrius,
kur galėjo būti geresni rezultatai. Būtinas geresnis komandinis
darbas. Reikia įvertinti ir rinkimų štabų bei jų vadovų darbą:
ar gali vienas žmogus sėdėti ant

keleto kėdžių, ypač per rinkimus.
Ar nereikėtų pasiskirstyti darbų
ir pareigų? Mūsų partijos bičiulių
būrys didelis – artėjame prie 20
tūkst. narių, užpildykime sąrašus,
kad jie būtų pilni, kiek tik leidžia
įstatymas. Tokių pilnų sąrašų nebuvo pakankamai. Sėkmės istorija apie tuos keturis skyrius, kurie
laimėjo daugumą tarybose: trys
iš jų turėjo pilnus sąrašus – padidino mandatų skaičių. Vienas iš
tų keturių skyrių neturėjo pilno
sąrašo – ir prarado vieną mandatą
ir rinkėjų balsų skaičių.Dalį balsų
pradangino atskirais sąrašais ėję

partijos bičiuliai, tai nepasiteisino,
kadangi daugelis Lietuvos rinkėjų neparodė pasitikėjimo nepriklausomais kandidatais. Yra labai
gražių sėkmės istorijų, kad iš bet
kurios vietos sąraše įmanoma pakilti į viršų. Rekordininkas – Jurgis Krasnickas (Alytaus miestas),
kuris iš paskutinės 51 vietos pakilo
į viršų per 47 vietas ir tapo tarybos
nariu. Sąrašo judėjimo galimybės
yra pakankamai didelės. Bet reikia
ypatingos darnos ir rinkimų dieną,
ir skaičiuojant balsus.

Gal šiemet trečias kartas nemeluos?
Jau du kartus šiemet profesinėms
sąjungoms nepavyko surengti
mitingo prie valdžios institucijų,
nes Vilniaus savivaldybė tai neduodavo leidimo, tai atšaukdavo
jau duotąjį. Mitingą ketinama
organizuoti kovo 19-ąją. Lietuvos profesinės sąjungos tikisi,
kad šįkart pavyks viešai išreikšti
savo nuomonę Vyriausybės vykdomos politikos atžvilgiu.
Kaskart, kai nedidelės, lyginant su kitomis Europos Sąjungos
šalimis, visuomenės grupės ima
mitinguoti, Andrius Kubilius nė
nemirktelėjęs pareiškia, jog savo
nuomonės Vyriausybė nekeis. Vasarį prie Parlamento rūmų mitingavo smulkiojo ir vidutinio verslo
atstovai, tačiau valdantieji nedrįso iškišti nosies – žinoma, daug
drąsiau prieštarauti visuomenei Profsąjungos vėl ketina organizuoti mitingą.
raštiškais pranešimais spaudai. Ir išmaitinti šeimą, meldžia stebuklo.
Finansų ministrė, ir Premjeras dar Bet maldos taip ir lieka tik „mankartą pademonstravo, kad jiems dagūs įrašai į dangaus skundų knynusispjaut į tai, kas vyksta už tvirtų gą“, kaip rašė poetas V.Karalius.
Vyriausybės ir ministerijų sienų.
Nusivylę viskuo, Lietuvos smulkieji prekybininkai kalbėjo ne tik
Kuo skundėsi verslininkai, ko apie savo problemas, jie reikalavo
reikalauja profsąjungos?
grąžinti neišmokėtą pensijų dalį,
mažinti komunalinių paslaugų
Seimo opozicijos lyderis Algir- kainas, mažinti socialinę atskirdas Butkevičius ir kai kurie opozi- tį. Būtent to siekia ir profsąjungų
cijai priklausančių frakcijų atstovai rengiamo mitingo dalyviai. Vienas
kalbėjosi su mitinguojančiaisiais.
svarbiausių reikalavimų – mini„Žmonės, skaičiuojantys pa- malaus darbo užmokesčio didiniskutinius grašius, tegalvoja, kaip mas, kuriam labiausiai priešinasi

pasipriešino, tačiau socialdemokratai tikina rankų nenuleisiantys.
Dirbantieji privalo netylėti

liberaliosios jėgos. Nors šiuo metu
pagal minimaliojo atlyginimo dydį
Lietuva užima tik 25 vietą iš 27 Europos Sąjungos valstybių“, – sako
A.Butkevičius.
Anot LSDP pirmininko ir Seimo
opozicijos lyderio, tam, kad žmonės realiai pajustų, jog jų kišenės
pasipildė keliasdešimčia litų, minimalią algą reikėtų didinti bent pora
šimtų litų. Tam aktyviai priešinasi
laisvosios rinkos šalininkai – liberalai. Jie aiškina, kad tai paskatins
darbo vietų mažinimą.
„Mes manome, kad pakėlus mi-

nimalų atlyginimą, Lietuvos dirbančiųjų dalis, gaunanti minimalų
darbo užmokestį, galės įpirkti daugiau prekių ir paslaugų, tai paskatins vidaus vartojimą, kurio šiuo
metu taip reikia šalies ekonomikai.
Sumažėtų verslo šešėlis, nedidele
dalimi padidėtų ir pajamos į biudžetą“, – teigia A.Butkevičius.
Vienas iš profsąjungų reikalavimų – tai, ką jau seniai siūlė Lietuvos socialdemokratai – įvesti progresinių mokesčių sistemą. LSDP
lyderis A.Butkevičius sako, jog progresiniams mokesčiams valdantieji

„Profsąjungų stiprybė slypi vienybėje. Toje pačioje mano jau minėtoje Danijoje beveik 100 proc.
darbuotojų priklauso profsąjungoms, todėl darbdaviams kur kas
sudėtingiau išnaudoti žmones. O
Lietuva vis dar kenčia nuo kai kurių
darbdavių savivalės. Iš kitos pusės
– ne kas kitas, o tik nemokšiškas
Vyriausybės valdymas priverčia
darbdavius elgtis nežmoniškai“, –
mano A.Butkevičius.
Seimo opozicijos lyderis sako
maloniai nustebtų, jei Vyriausybės
vadovas pasiūlytų įstatymų pakeitimų, nes Premjero sugebėjimas nekreipti dėmesio į tautos nuomonę
išugdytas puikiai.
„Sakoma, jog „akį galima taip
ištreniruoti, kad ji nematys ir vidury dienos“. Būtent taip elgiasi
konservatorių Vyriausybė. Labai
tikiuosi, kad profsąjungų vienybė,
švelniai tariant, pakutens miegančios Vyriausybės padus. Premjeras
akivaizdžiai pamiršo, jog jis ir valdantieji buvo išrinkti tautos, todėl
turi jai atstovauti, o ne elgtis diktatoriškai, nepaisydamas visuomenės“, – įsitikinęs A. Butkevičius.
Gabrielė Petkevičiūtė
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Vasaris linksmino poledinės žūklės mėgėjus
Kasmet spustelėjus šaltukui ant užšalusių vandens telkinių būriuojasi poledinės žūklės mėgėjai, socialdemokratai – ne išimtis.
Vasarį poledinės žūklės varžybas surengė Kazlų Rūdos ir Jonavos socialdemokratai.
Mažiausias laimikis svėrė 80 gramų
Poledinės žūklės varžybos Seimo nario Juozo Oleko taurei laimėti
Kazlų Rūdoje tradiciškai organizuojamos siekiant populiarinti sportinę
žūklę savivaldybėje, pasidalinant
patirtimi ir išrenkant geriausią žveją. Vasario 22 d. žvejai sakė, kad
oras laimikiui nebuvo palankus, tačiau nuotaika ir pasiruošimas žūklei
buvo puikūs.
Varžybų dalyviai iš pagautų žuvelių virė žuvienę, vaišinosi troškintais kopūstais, gėrė karštą arbatą. Varžybose dalyvavo ir svečiai iš
kitų savivaldybių. Pagrindinį prizą
– parlamentaro Juozo Oleko taures,
medalius laimėjo Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių
mokyklos žvejų klubas „Amūras“.
Jiems atiteko garbingos pirmoji ir
antroji komandinės vietos. Trečiąją
komandinę vietą, medalį ir Seimo
nario taurę laimėjo Kazlų Rūdos
komanda, pasivadinusi „Oncės“
vardu.
Apdovanoti didžiausią ir mažiausią žuvį pagavę žvejai. Mažiausia
žuvelė svėrė vos 80 gramų. Buvo
įsteigti net devyni prizai. Šventėje
dalyvavo J.Olekas, socialdemokra-

Poledinės žūklės varžybų nugalėtojui Jonavoje skirta Seimo
nario R.Sinkevičiaus taurė.
Kazlų Rūdos komanda „Oncė“, Seimo narys J.Olekas,
neįgaliųjų draugijos pirmininkė L.Stasiulionienė bei draugijos
žvejai.

čių moterų sąjungos pirmininkės
pavaduotoja Giedrė Purvaneckienė
ir Eitvydas Ramanauskas. Organizuoti varžybas padėjo žvejų klubo
“Amūras” prezidentas majoras Linas Gudelevičius.
Poledinė žūklė Jonavoje
Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos skyrius tradicija tapusias poledinės žūklės varžybas
Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus

taurei laimėti surengė vasario 16ąją. Valstybės atkūrimo dieną vykęs renginys, nepaisant itin šalto
oro, sulaukė nemažo Jonavos žvejų
susidomėjimo. Varžybose ant Jonavos miesto III tvenkinio dalyvauti
užsiregistravo 24 poledinės žūklės
mėgėjai.
Po pusdienį vykusių varžybų
žvejai šildėsi prie laužo, vertino
savo ir kitų pagautą laimikį. Pasvėrus sugautą žuvį paaiškėjo, kad
I vietą poledinės žūklės varžybose

laimėjo Arūnas Koska, jo laimikis
svėrė 1 kilogramą 260 gramų, II
vietą iškovojo 770 gramų laimikį
sugavęs Igoris Gatijatulinas, III
vieta atiteko Gintautui Tiškai, kurio
laimikis svėrė 595 gramus.
Poledinės žūklės mėgėjui Mykolui Garžai pavyko pagauti didžiausią tos dienos varžybų žuvį
– 200 gramų svėrusią kuoją. Bendras sugauto laimikio svoris siekė 6
kilogramus 540 gramų.
Visi varžybų nugalėtojai ap-

dovanoti atminimo prizais ir piniginėmis dovanomis. Varžybų I
vietos nugalėtojui parlamentaras
R. Sinkevičius įteikė savo vardo
taurę. Seimo narys išreiškė viltį,
kad šiomis varžybomis ateityje susidomėjimas neblės.
LSDP Jonavos ir
Kazlų Rūdos skyrių
informacija

Švietimas liberalų rankose – ar gali būti blogiau?
Grupė Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų pareiškė nepasitikėjimą švietimo ir mokslo ministru
Gintaru Steponavičiumi ir pareikalavo jo atsistatydinimo. Ministras
kaltinamas, kad švietimo „politika pradėta grįsti antivalstybiškai
orientuotomis Lietuvos laisvosios
rinkos instituto propaguojamomis
ekonominio liberalizmo idėjomis“.
Sąjūdininkų ir signatarų nuomone,
„švietimo ir aukštojo mokslo politiką pradėta grįsti antimoksliškomis,
išsivysčiusiose šalyse net nemėginamomis taikyti laisvosios rinkos
ideologinėmis dogmomis“.
Viską „sutvarkantis“ krepšelis
Ministras G. Steponavičius, kaip
ir dera nuosekliam liberalui, atmeta
kaltinimus. Jis yra šventai įsitikinęs, kad laisvosios rinkos principų taikymas švietimo sektoriuje
pagerina švietimo kokybę, padeda
spręsti įstaigų tinklo klausimus.
Čia pat pateikiami pavyzdžiai: nuo
„reformos“ pradžios susijungė du
universitetai, kai kurie valstybiniai
mokslo institutai, dalis valstybinių
mokslo institutų tapo universitetų padaliniais. Tiesa, pamirštama
priminti, kad tokiam universitetų
susijungimui buvo parengta keliasdešimties milijonų litų dovanėlė – galimybė sukurti laboratorinį
centrą. Institutų jungimasis taip pat
buvo užprogramuotas dar 14-osios
Vyriausybės sprendimais. Tačiau
ministro ir jo liberalizmu persmelktos komandos tuo neįtikinsi.
Principas „pinigai seka paskui
studentą“ įtvirtintas dar 2000 metais, kai buvo patvirtinta mokslo

ir studijų institucijų finansavimo
metodika. Tačiau ji turėjo esminį
skirtumą: priėmimo skaičiai buvo
planuojami valstybinio užsakymo
principu. Tai leido reguliuoti srautus, numatant valstybės poreikį.
Lygiagrečiai buvo atliekami studentų įsidarbinamumo tyrimai (nuo
1999 metų), analizuojami darbo
biržos duomenys, renkami absolventų atsiliepimai. Pavyzdžiui, dar
2000-2001 metais buvo didinamas
studentų priėmimas
į informatikos kryptį, tačiau mažinamas
į kai kurias žemės
ūkio krypties studijų
programas. Taigi, rezultatų buvo siekiama
vykdant planavimą ir
kartu taikant rinkos
principus. Tačiau principas, kai tarp programų įsigalėjo nuožmi
konkurencija, netaikomas jokioje kitoje
šalyje.

verstas kur nors uždarbiauti, kad
galėtų sumokėti už bendrabutį ar
butą, nusipirkti maisto ar drabužių. Ne visų šeimų tėvai gali remti
studentus, ypač šiuo metu, kai po
nemokšiško dešiniųjų valdymo nedirba kas šeštas darbingo amžiaus
gyventojas. Akivaizdu, kad tokie
studentai sunkiai gali konkuruoti
su tais, kuriems rūpi tik mokslas.
Pamenu, vienas mano kuruojamos
grupės studentas dirbo vairuotoju

Nukenčia dalis niekuo dėtų vaikų

greitosios pagalbos automobilyje.
Man būdavo sunku pykti ant jo, kad
pusę mano vedamų pratybų jis praleido: kokios studijos gali būti po
naktinio budėjimo. Deja, liberalai
to nesupranta ir niekados nesupras.
Jiems žmogus nerūpi. Jų galvose –
tik ideologija: rinka, rinka, rinka...

Visuotinai skelbiama, kad valstybė finansuoja tik gabiausius studentus. Kitiems lieka galimybė
mokėti už studijas. Tiesa, sakoma,
kad po dviejų metų patiems gabiausiems, mokantiems už studijas, taip
pat gali nusišypsoti laimė. Tačiau
finansavimą gali prarasti tie pažangūs studentai, kurių pažymių vidurkis skirsis daugiau kaip 20 proc.
nuo savo kurso draugų.
Į priežastis čia neatsižvelgiama.
Gali būti, kad studentas buvo pri-

Valstybinių egzaminų bėdos
Stojančiojo likimas priklauso tik
nuo to, kokių rezultatų jis pasiekė
per valstybinius egzaminus. Nacionalinis egzaminų centras skelbia
šimtukininkus, t.y. maksimalų 100

balų surinkusius moksleivius. Liberalioji žiniasklaida iš jų išveda
vidurinių mokyklų ir gimnazijų
reitingus. Beje, tie reitingai taip pat
skatina konkurenciją tarp mokyklų. O mokyklų finansavimas priklauso nuo moksleivių skaičiaus.
Štai ir sukasi liberalų velnio ratas:
„krepšeliai“ pradedami gaudyti dar
nuo 5 klasės, geri mokytojai dirba
gimnazijose, nukenčia pagrindinės
mokyklos, kurios dažniausiai yra
kaime ir t.t. Tai tikras
tautos genocidas.
„Anglia assessment“
kompanija atliko lietuvių kalbos nacionalinių egzaminų patikrą.
Buvo atrinkta 10 proc.
jau įvertintų darbų ir jie
dar kartą įvertinti pagal
vieningą metodiką. Tik
vertintojai buvo kiti.
Paaiškėjo, kad vertinimai visiškai nepasikartojo. Dalis darbų, kurie
egzaminų centre buvo
įvertinti 30-čia balų, pakartotinai įvertinti nuliu, o kiti – 50
balų daugiau. Ką tai reiškia? Toks
egzaminų vertinimo patikimumas
yra mažesnis negu tikimybė atspėti,
kas iškris, metus monetą – herbas
ar skaičius. Tai nepaprastai rimta,
nes nuo valstybinio egzamino pažymio priklauso studento likimas:
gaus jis valstybės finansavimą ar
bus priverstas mokėti tūkstančius.
Apie šias negeroves buvo rašyta
spaudoje, kalbėta su ministerijos
vadovais, Seimo komiteto pirmininku. Deja... Juk tai sugriautų šios
kvailos aukštojo mokslo reformos
piramidės pagrindą: ministerijos

vadovai net baisiausiame košmare
negali įsivaizduoti, kad nacionalinių egzaminų vertinimas gali klysti. Kaip jie tada paaiškintų tautai,
kieno studijas finansuoja valstybė?
Pseudoreforma turi būti panaikinta
Man regis, dalis visuomenės jau
ima suprasti, kur veda šis pražūtingas kelias. Iš 200 vienos Utenos
gimnazijos moksleivių net 30 savo
studijas pasirinko užsienyje. Šis
skaičius Lietuvoje tik didėja. Aišku, galima džiaugtis, kad daugėja
profesinį mokymą pasirinkusių
moksleivių. Bet ar tokias mokyklas
abiturientai renkasi iš pašaukimo,
ar dėl to, kad baiminasi, jog nebegalės sumokėti už aukštąjį mokslą.
Aš pats augau neturtingoje šeimoje,
todėl puikiai žinau, ką reiškia laidoti savo svajonę dėl pinigų stygiaus.
Ką turime daryti? Turime eiti į
visuomenę ir sakyti – tai ne reforma, tai pasityčiojimas iš Lietuvos
žmonių. „Krepšelio“ principas turi
būti panaikintas. Švietimo politikoje negalima taikyti liberalizmo idėjų, nes tai ypač jautri socialinė sritis. Manau, kad dešiniųjų sukeltam
košmarui liko nedaug. 2012 metų
pabaigoje šios „reformos“ apologetai nueis į istorijos šiukšlyną, kur
jiems ir vieta. Tačiau mums liks
galvos skausmas dėl to, kaip reikės atlyginti skriaudą tūkstančiams
Lietuvos vaikų, kurie tapo liberalų
ir konservatorių eksperimento aukomis.
Rimantas Vaitkus,
LSDP švietimo komiteto
pirmininkas
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Iš LSDP bičiuliø gyvenimo

Akmenės rajono savivaldybės meras V.Mitrofanovas ir LSDP pirmininko pavaduotojas
V.Andriukaitis susitikime su Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia“ nariais.

A.Butkevičius – Šiauliuose su UAB „Banga Electronics“ kolektyvu.

Politiniai debatai „Rinkis atsakingai“ Utenos muzikos mokykloje.

Vilniaus skyriaus Fabijoniškių poskyrio socialdemokratai
minėjoVasario 16-ąją.

Parlamentarė B.Vėsaitė su Londono skyriaus socialdemokratais.

Slidžių žygis Kazlų Rūdoje.

Vasario 16-osios minėjimas Kalvarijoje.

LSDP pirmininkas A.Butkevičius kamuolius
padovanojo jaunosioms Utenos krepšininkėms.

Žvaigždžių diena Utenoje. LMKL krepšininkių ir LKL trenerių rinktinės nusifotografavo su svečiais.
Mero Alvydo Katino (pirmoje eilėje pirmas iš dešinės) rankose – auksinis kamuolys.
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Vilnius – Briuselis – Strasbûras

Lietuva laukia pavasario

Lietuva laukia pavasario, ne tik sezoninio, bet ir socialinio-ekonominio. Apie tai kalbamės su europarlamentare,
LSDP pirmininko pavaduotoja Vilija Blinkevičiūte, kuri neseniai aplankė 18 Lietuvos miestų ir rajonų.

Gerbiama Vilija, priešrinkiminiu laikotarpiu dalyvavote net 35
susitikimuose su gyventojais. Kokios Lietuvos žmonių nuotaikos,
kas juos neramina?
Teko bendrauti su įvairiais žmonėmis, daugelis jų yra sunerimę dėl
pastaraisiais metais blogėjančio
gyvenimo. Pensininkai skaičiuoja
sumažėjusias pensijas ir vis mažiau
tikisi sulaukti jų didėjimo ar patirtos žalos atlyginimo. Juos piktina
tai, jog Lietuva yra vienintelė ES
šalis, kuri sumažino ir taip nedideles pensijas. Galima tik pavydėti

latviams ir estams, kurių pensijos
ženkliai didesnės. Bet pavydu sotus
nebūsi. Nebent savo pelnais pasidalintų komerciniai bankai, kuriems
mes kasmet permokame daugiau
negu pusę milijardo litų palūkanų,
atsisakę pasiskolinti iš Tarptautinio
valiutos fondo. Matau, jog žmones
labai įžeidė Premjero Andriaus Kubiliaus priklijuota išlaikytinių etiketė. Ne jie kalti, jog nėra darbo. Socialinių pašalpų poreikis aplankytose
savivaldybėse išaugo kelis kartus.
Skursta net ir dirbantieji, beveik kas
ketvirtas iš jų priverstas tenkintis
minimaliu darbo užmokesčiu, dėl
kurio didinimo Vyriausybė niekaip
neišsako savo nuomonės. Blogiausia yra bedarbiams – darbo nėra,
nedarbo išmokos ženkliai sumažintos, darbo biržos neturi reikiamų
galimybių padėti. O štai estai, norėdami išlaikyti tautiečius savo šalyje,
padidino nedarbo išmokas. Laikas
ir mums suprasti, jog emigracijos

skatinimas nėra geriausia darbo rinkos politika. Nė viename susitikime
negavau teigiamo atsakymo į klausimą, ar žinoma nors viena valdžios
pastangomis sukurta darbo vieta.
Tai tik dalis problemų, gaila, kad
jos mažai domina valdančiuosius
– nebuvo atsiminta nė vieno atvejo, kad su gyventojais susitiktų už
šių problemų sprendimą atsakingi
ministrai. Tačiau mūsų žmonės dar
yra kantrūs ir optimistai. Jie tiki,
jog greit ateis pavasaris ir gyvenimas, galbūt, pradės gerėti. Norėtųsi
ir man tuo tikėti.
Kokie Europos Parlamente priimami sprendimai labiausiai domina tautiečius?
Daugiausia dėmesio sulaukė EP
baigta svarstyti pensijų ateities žalioji knyga. Vieningai pritarta nuostatai, jog pensinį amžių reikia vėlinti labai apgalvotai – įvertinant mūsų

gyvenimo trukmę, situaciją darbo
rinkoje ir sveikatos būklę. Niekas
neprieštaravo tam, jog moterys neturėtų gauti mažesnių pensijų dėl to,
jog tenka derinti darbą su įsipareigojimais šeimai. Nerimaujama dėl
kaupiamųjų pensijų ateities. Visus
domino EP sprendimai dėl motinystės apsaugos, užimtumo didinimo, skurdo mažinimo, vaiko teisių
apsaugos. Džiugu, kad žmonės supranta, jog EP priimami ir mums
svarbūs sprendimai.
Ar šie sprendimai bus įgyvendinti
ir Lietuvoje?
Europos Sąjungos teisės aktai
turės būti įgyvendinti. Norėtųsi,
kad mūsų valdžia įsiklausytų ir į EP
nuomonę kitais klausimais. Mane
labiausiai neramina svarstoma socialinio draudimo sistemos reforma.
Visiškai nepriimtina, kad šios reformos tikslais taptų taupymas arba

privatizavimas. Nereikėtų pamiršti, jog čia už kiekvieno sprendimo
stovi gyvas žmogus. EP įsitikinęs,
jog reformos negali būti vykdomos
sunkiausiai gyvenančių žmonių
sąskaita. Svarstant įvairius pensijų
sistemos reformos modelius, reikėtų įvertinti, jog svarbiausia yra visos
socialinio draudimo sistemos gyvybingumas. Darbo vietų kūrimas,
darbo našumo ir atlyginimų didinimas, verslo „šešėlio“ mažinimas,
migracijos reguliavimas turi tapti
realiais valdžios prioritetais. Laikas
suprasti, jog tik kompleksiniai ir
subalansuoti politiniai sprendimai
gali užtikrinti sėkmę. Nebijokime
pasimokyti iš kitų ir dažniau pabendrauti su savo rinkėjais, užuot užsiėmę antikrizinių vadovėlių rašymu.
Dėkojame už atsakymus.
EP narės V. Blinkevičiūtės
biuro informacija

Europietiški reikalai Žemaitijoje

EP narys Justas Paleckis.
Papilė, Venta, Akmenė, Žlibinai,
Varniai, Luokė... Tai nedideli, nuo
sniego besivaduojantys Žemaitijos
miesteliai, kuriuose teko lankytis visai neseniai.
Žemaičių nuomonės Europos Sąjungos (ES) atžvilgiu palankios. Ar
reikia geresnio įrodymo, kai Luokėje
susirinkome linksmomis spalvomis
tviskančiame
daugiafunkciniame
pastate, kur įsikūrė ir miestelio bendruomenė – juk jis puikiai atnaujintas ES lėšomis, kaip ir daugelis mokyklų. Vienoje savivaldybėje meras
pasididžiuodamas rodė ranka: štai
čia mūsų Europos aikštė, o ten, toliau, Europos gatvė... Kai paabejojau,
kad gal ne visai derėtų visur lenteles

su tuo skambiu vardu kabinti, meras
nuramino: ne, pavadinimai kitokie,
mes tik šiaip jas taip pakrikštijome,
nes Europos lėšomis rekonstruojamos, tvarkomos.
Apskritai, jei kur ir juda statybos,
rekonstrukcijos darbai, tai paprastai
už ES lėšas. Tai liudija apklausos –
daugiau negu pusė lietuvių sakosi
konkrečiai pajutę ES pagalbą. Tačiau
daug klausimų išgirdau dėl ES paramos žemdirbiams – ar nenutrūks,
nesumažės tas srautas naujoje finansinėje perspektyvoje, po 2014-ųjų?
Tikiu, kad to neturėtų būti – jau vien
dėl to, kad naujųjų ES šalių ūkininkai kol kas gauna mažesnes išmokas,
negu senųjų, o tas skirtumas turėtų
išsilyginti. Klausta, kokia situacija
dėl žemės pardavimo užsieniečiams,
ar kitose ES šalyse yra apribojimų?
Valstybių, kuriose toks draudimas
būtų, beveik nebeliko. Bet šalys gali
apsaugoti savo ypatingojo kraštovaizdžio plotus, pvz., Danijoje užsienietis negali įsigyti žemės prie jūros, nors pakrančių danai turi sočiai.
Mane papildė, kad ir dabar Lietuvoje
užsieniečiai per visokias UAB sėkmingai supirkinėja žemę, tie drau-

dimai – tik akių dūmimas.
Kalbėta apie bendruomenes. Jos
ypač stiprios Šiaurės šalyse, kur įsitvirtinęs socialdemokratinis modelis. Ten sukurtos puikios švietimo,
medicininio aptarnavimo sistemos.
Ne taip, kaip pas mus – kur po liberalių reformų medicininių paslaugų,
mokslo kokybė priklauso nuo piniginės storumo, o dar merkantilinis,
„krepšelizuotas“ požiūris į mokyklas
kaimo vietovėse, kur jos naikinamos
viena po kitos, gesinami šviesos žiburiukai.
Skaudi, irgi besikartojanti tema
– Lietuvos „išsivaikščiojimas“. „Eurostato“ duomenimis, iš 27 ES šalių
tik penkiose daugiau žmonių išvažiuoja, negu įvažiuoja pastoviam gyvenimui. Šios nešlovingos penkiukės
aiški lyderė – Lietuva. Tik aukštesnis
gyvenimo lygis, bendros atmosferos
skaidrėjimas gali sustabdyti tą srautą. Pasakojau žemaičiams, jog su
kolegomis stengiamės, kad „nukraujuojančios“ šalys gautų tam tikras
kompensacijas iš valstybių, į kurias
išvažiuoja geri specialistai.
Ko gero, labiausiai žmones smaugia neišpasakytai išsipūtusios sąs-

kaitos už šildymą. Kai Naujojoje
Akmenėje už dviejų kambarių buto
apšildymą tenka mokėti 600-700
litų, tai – jau apiplėšimas viduryje
dienos, skundėsi žemaičiai. Negi taip
ir kitose ES šalyse? Jeigu, tarkim,
Anglijoje ar Šiaurės šalyse už šildymą tenka mokėti 10 proc. pajamų,
tai jau rimtas priekaištas centrinei ir
vietinei valdžiai. Žemaičiai piktinosi
ir dėl mūsų šalyje įstrigusios namų
apšiltinimo programos.
Iš Žemaitijos geriau matyti Latvija, tad žmonės lygino savo padėtį
su kaimynais, sakė, kad pensijos ten
didesnės. Deja, ir statistika mums
nepalanki. Jeigu bendri ekonominiai
dviejų šalių rodikliai apylygiai, net
daugiau mūsų naudai, tai dėl socialinių dalykų – visai kitaip. Vidutinė
pensija ten 130 litų didesnė, darbo
užmokestis – 210 litų. Estai, beje,
lenkia mus žymiai daugiau – atitinkamai 300 ir 800 litų. Taip, Lietuva – vienintelė ES valstybė, kurioje
nurėžtos pensijos. Latvijoje, tiesa,
pensijos irgi buvo sumažintos, bet
po Konstitucinio teismo sprendimo
jos ten buvo labai greit atstatytos,
skirtumas išmokėtas. Prisiminiau

ekonomistų pateiktą skaičių: Lietuva
už palūkanas kasmet moka 530 milijonų litų daugiau, negu Latvija. Tai
todėl, kad kaimynai iš Tarptautinio
valiutos fondo skolinosi 2-3 kartus
pigiau, negu mes iš komercinių bankų. O juk ta pusės milijardo suma
būtų leidusi grąžinti pensijas į tą lygį,
kuris buvo iki sumažinimo arba jų
net nekarpyti.
Nenuostabu, kad žmonės jaučia
tą neteisybę. Štai Plungės ir Rietavo
laikraštis „Žemaitis“ paskelbė šokiruojančius duomenis. Internetiniame laikraščio puslapyje skaitytojų
paklausė: „Jau 20 metų, kai atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Ar
džiaugiatės?“ Vieną iš keturių atsakymo variantų pasirinko 687 skaitytojai. „Labai džiaugiuosi“ – atsakė 28
proc. „Pats prisidėjau prie nepriklausomybės atkūrimo“ – 4 proc. „Nieko
gero iš tos nepriklausomybės“ – 32
proc. „Prie rusų buvo geriau“ – 36
proc. Esu tikras, kad tai nereiškia, jog
norima grįžti į praeitį. Tiesiog knieti
įgelti valdžiai, pasiųsti signalą, kad
kažkas mūsų Lietuvėlėje netvarkoje.
Į tuos signalus reikia įsiklausyti.

Problemos sprendimas prasideda nuo jos įvardijimo
Eurobarometro duomenimis, Lietuvos gyventojai bene prasčiausiai
Europoje vertina savo šalies ekonominę būklę ir Vyriausybės veiksmus (arba jų nebuvimą) kovojant su
ekonomikos krize. Priešingos nuomonės yra Lietuvos deleguotas Europos komisaras Algirdas Šemeta:
jis džiaugiasi Lietuvos ekonomikos
atsigavimu ir gerai vertina 2008 m.
A. Kubiliaus Vyriausybės priimtus
sprendimus.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad ekonominės krizės įkarštyje jokia kita
Europos valstybė nedidino mokesčių. Ekonomistai ir apžvalgininkai
po liūdnai pagarsėjusios „naktinės
mokesčių reformos“ tik gūžčiojo
pečiais, sakydami, kad tokiai „antikrizinei“ politikai pasaulio ekonomikos istorijoje sunku surasti analogų.

Žinoma, į opozicijos kritiką ar neformalius patarimus nepriimti tokių
sprendimų valdantieji nenorėjo įsiklausyti.
Komisaras džiaugiasi, kad sprendimai, kuriuos jis priėmė būdamas
finansų ministru, padėjo Lietuvai
atgauti pasitikėjimą tarptautinėse
rinkose. Stop! Gerinti šalies makroekonominius rodiklius buvo galima ir
mažinant viešojo sektoriaus išlaidas.
Tačiau žymus akcizų padidinimas,
kaip ir buvo galima nuspėti, dar labiau pagilino ekonomikos nuosmukį,
nes sumažinę vartojimą, nesugebėję
mobilizuoti ES paramos lėšų ir pradėti daugiabučių namų renovacijos,
mes patys sau sumažinome biudžeto
įplaukas ir leidome bankrutuoti daugybei smulkių bei vidutinių verslo
įmonių. Taip įsisuko užburtas eko-

nomikos nuosmukio ratas.
Ar verta priminti, kad kitos ES
šalys, nors ir sumažino viešojo
sektoriaus išlaidas, su nuosmukiu
kovojo palaikydamos vartojimą ir
remdamos savo verslo įmones. Kaip
žinome, euro zona ir šiandien savo
problemas numato spręsti išleisdama euro obligacijas. Valdančiųjų
atstovai greičiausiai replikuotų, kad,
sukandę dantis, tūnodami krizės
duobėje, šiandien mes laikomi geru
pavyzdžiu. Tačiau turime žvelgti ne
tik į ekonomikos rodiklių lenteles,
bet ir matyti, kokiame skurde atsidūrė didelė dalis tautos, kaip vyksta
masinė emigracija ir vyrauja gilus
nusivylimas valstybe, todėl negalime teigiamai vertinti rezultatų ir
pasiektą ekonominę situaciją laikyti
tvaria.

A. Šemeta gana skeptiškai vertina Prezidentės Dalios Grybauskaitės
teiginį, kad kitais metais pensijos
turės grįžti į prieškrizinį lygį: „Į tai
žvelgčiau iš bendro makroekonominio konteksto“, – sako komisaras.
Norėčiau paklausti A. Šemetos, kada
į žmonių socialinę padėtį, jo manymu, reiktų pradėti žiūrėti ne iš makroekonominio konteksto, o iš žmogiškumo pozicijų? A. Šemeta sako,
kad euro zonos problemas siekiama
spręsti įtraukiant visas šalis, bandant
išvengti vadinamosios dviejų greičių
Europos, tačiau nutyli apie tai, kad
tik euro zonos šalys gaus specialią
paramą savo ekonomikos problemoms spręsti. Mano nuomone, tokia
ES politika tik gilina vadinamąją
„dviejų greičių Europos“ problemą.
Aš, deja, turiu konstatuoti, kad tokią

įtakingą poziciją užimantis pareigūnas vengia įvardinti problemas
ir pripažinti klaidas. O juk sakoma,
kad pirmas problemos sprendimo
žingsnis yra jos įvardijimas.
Zigmantas Balčytis,
EP narys

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

Jaunieji socialdemokratai apie praėjusius savivaldybių tarybų rinkimus
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS)
yra pasirašiusios bendradarbiavimo
susitarimą, pagal kurį jaunimo atstovai deleguojami ir į savivaldybių tarybų rinkimų sąrašus. Pastaruosiuose rinkimuose dalyvavo net
127 jaunimo kandidatai, tačiau išrinkti buvo tik 16. Viena vertus, tai
šiek tiek daugiau nei dešimtadalis,
tačiau reikia pripažinti, kad LSDJS
tikėjosi geresnių rezultatų. Ypač kai
kuriose savivaldybėse.
Norisi pasidžiaugti, kad turėjome savo kandidatus 49 savivaldybėse iš 60. žinoma, ne visos savo
sąrašų pirmuose dešimtukuose
buvo įrašiusios jaunimo sąjungos
atstovus. Tai turi būti abipusio partijos ir jaunimo sąjungos bendradarbiavimo pasekmė.
Viena iš jaunimo pralaimėjimo
priežasčių galėjo būti ta, kad beveik
visi kandidatai (ypač tie, kuriems
rinkimai buvo pirmieji) akcentavo
dėmesį rajono ar miesto jaunimui ir
jo problematikai. Stengėsi iškovoti būtent jaunų žmonių balsus sau
ir partijai. Reikia pripažinti, kad
partijos programoje pritrūko aiškių nuostatų, ką siūlome jauniems
žmonėms. O tai ypač aktualu, kalbant apie savarankiško gyvenimo
pradžią, išsilavinimo prieinamumą,
galimybę įsigyti nebrangų būstą,
šeimos ir darbo suderinamumą,
vaikų darželius, pagaliau, laisvalaikio galimybes. Jaunimo sąjunga
į tai būtinai atkreips dėmesį ir aktyviai siūlys partijai pakoreguoti savo
programą, kad kuo daugiau jaunų
žmonių joje rastų sau priimtinų
sprendimų.
Pirmieji išlaikė pozicijas
Keturiose savivaldybėse so-

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos konferencija.

cialdemokratų partijos sąrašų
priekyje buvo jaunimo sąjungos
nariai: Mindaugas Sinkevičius
(Jonavos rajonas), Danas Paluckas (Palanga), Elvinas Jankevičius (Varėnos rajonas) ir Darius
Skusevičius (Šalčininkų rajonas).
Tai yra džiuginantis faktas, nes
parodo, jog bręsta nauja aktyvi
politikų karta, kuria pasitiki ir
vietos bendruomenės. Esame tikri, kad jie sugebės įnešti naujų
reikalingų pokyčių vietos savivaldybių veikloje. O partijai tai
yra pavyzdys, kad nereikia bijoti
pasitikėti jaunesniais bičiuliais.
Tolimesni planai
Šie rinkimai parodė, kad kai
kuriose savivaldybėse jau turime
įsitvirtinusią jaunąją socialdemokratų kartą, kuri sugeba sutelkti
skyrių bičiulius bendram darbui

– jaunimą, kuris laimi mandatus
nebe pirmą ir jau net nebe antrą
kartą iš eilės. Subrendo žmonių,
kurie gali užimti ir aukštesnes
politines pozicijas – mero, mero
pavaduotojų.
Jaunimo sąjunga ypatingą dėmesį ketina skirti jaunosios politikų kartos ruošimui, inicijuos naujas mokymų programas, startuos
su naujomis tarptautinėmis iniciatyvomis, bus matomesnė šalies
politiniame gyvenime.
Kalbiname LSDJS pirmininką
Jurą Poželą:
Jurai, o kaip pasisekė tau pačiam šiuose savivaldybių tarybų
rinkimuose?
Esu labai dėkingas vilniečiams, jie pasitikėjo manimi, todėl pradėsiu jau trečiąją kadenciją
kaip tarybos narys. Sąraše buvau

ketvirtas, tačiau gavau tikrai daug
pirmumo balsų ir tapau antruoju.
Tai vertinu kaip didelį nuoseklaus
savo darbo vilniečiams įvertinimą.
Kaip vertini Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos rinkimus?
Išskyrus konservatorius, taip
vadinamos tradicinės politinės
partijos patyrė pralaimėjimą. Laimėjo interesų ir tautiniu pagrindu
suvienytos jėgos. Pirmąsias iš
jų nelabai ir politiniu judėjimu
pavadintum. Tai suprantama, turint omenyje didelį visuomenės
nepasitikėjimą partijų institutu.
Kita vertus, tai gan pavojinga tendencija – jei nesugebėsime būti
atviresni, virsime tik savose sultyse, neatsiversime ir nespėsime
keistis, rizikuojame prarasti dar
daugiau žmonių pasitikėjimo. To-

dėl iš to reikia daryti labai rimtas
išvadas.
Kokie tavo planai naujajai kadencijai Vilniaus miesto savivaldybės taryboje?
Visuomet laikiausi principo
dirbti paprastam miesto gyventojui. Tą nuosekliai dariau aštuonerius metus, tą ruošiuos daryti ir
ateinančius ketverius. Turime matyti ir spręsti kasdienes žmogaus
problemas, sugebėti pasiūlyti jų
sprendimus. Norėčiau tęsti darbą
socialinės politikos sferoje, esu
tikras, kad tai sritis, kuri yra arčiausia žmogaus. O ir mano šūkis
rinkimuose buvo: politikas arčiausia žmogaus. Tikiuosi nenuvilti žmonių.
LSDJS informacija

Lietuviai – Europos jaunųjų socialistų žiemos universitete
Keturi Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nariai
pavasarį pasitiko, diskutuodami
jaunimo nedarbo tema Europos
jaunųjų socialistų (ECOSY) žiemos universitete, Briuselyje. žiemos universitetas – jau tradiciniu
tapęs ECOSY renginys, šiemet
orientuotas į socialinio teisingumo bei lygybės darbo rinkoje
sferą.
„žiemos universitete buvo
siekta pabrėžti, kad jaunimo nedarbo rodikliai yra išties aukšti
– visoje Europoje jaunimo nedarbas siekia maždaug 40 proc. Skiriasi jaunų vyrų ir moterų nedarbo
lygis – moterų nedarbas didesnis
negu vyrų“, – sako Benediktas
Balkauskas, vadovavęs LSDJS
atstovavusiai delegacijai.
Jaunųjų socialistų žiemos universitetas, kaip ir kiekvienais
metais, buvo įsikūręs Europos
Parlamente, kur nuo vasario 28
iki kovo 3 d. vyko paskaitos – tai
ir plenarinės sesijos mokymai, ir
apskritojo stalo diskusijos, ir darbo grupės, ir debatai. Paskaitas
skaitė ir mokymuose dalyvavo
EP nariai, Europos komisijos nariai, kovotojai už žmogaus teises,

Europos socialistų
ir demokratų frakcijos
vadovai,
aktyvūs Europos
jaunimo judėjimų
nariai.
„Itin
didelį
įspūdį paliko feministinio judėjimo
atstovai, tvirtai ir
aiškiai pasisakantys už vyrų ir moterų, jaunų ir senų,
turtingų ir vargingesniųjų lygybę,
už žmogaus teises
ir vienodas galimybes
visiems.
šios mintys įkvepia pradėti ryškius
feministinius judėjimus Lietuvoje
– ne tik dėl to, kad
aiškiai
išgirdau
Europos, švelniai Europarlamentaras J. Paleckis su LSDJS atstovais Briuselyje.
tariant, kritišką požiūrį į per pa- „davė“ įrankius“ – sako Irma Gusaulį nuskambėjusius draudimus džiūnaitė, LSDJS Vilniaus skyrengti seksualinių mažumų eise- riaus narė.
ną praėjusią vasarą, bet ir todėl,
„Jaunimo nedarbo tema yra
kad tikiu lygiomis teisėmis ir gerokai platesnė negu gali pasigalimybėmis Lietuvoje. žiemos rodyti iš pirmo žvilgsnio – tai ir
universitetas parodė priemones ir darbas nepilnu etatu, neapmokes-

tinami viršvalandžiai, praktikantų
išnaudojimas, nepakankamos socialinės garantijos“, – teigia Justinas Jasiukaitis, Pakruojo skyriaus
narys – žiemos universitetas įgyti
naujiems darbams“.
Justinui pritarė ir Eglė Ma-

saitytė, Klaipėdos skyriaus narė:
„Džiaugiuosi galimybe pristatyti
Lietuvos jaunimo nedarbo problemas Europos sąjungos šalių
atstovams, išgirsti jų patarimų,
susipažinti su kitų šalių situacija
jaunimo nedarbo, žmogaus teisių
ir lygybės klausimais, įgyti gerosios patirties ir parsivežti ją į Lietuvą.“
Lietuvos atstovai, ištaikę pertraukėlę įtemptoje universiteto
darbotvarkėje, susitiko kavos
puodeliui su Justu Vincu Paleckiu. Jaunieji socdemai, pamaloninę europarlamentarą lauktuvėmis
iš Lietuvos – medaus stiklainiu
ir lietuviškomis mėtomis arbatai,
su J.V. Paleckiu aptarė savivaldos
rinkimų situaciją Lietuvoje, kalbėjosi apie europarlamentaro darbą, padiskutavo jaunimo nedarbo
tema.
ECOSY žiemos universitete
dalyvavo Graikijos, Suomijos,
Švedijos, Belgijos, Didžiosios
Britanijos, Italijos, Kroatijos,
Austrijos bei kitų Europos sąjungos šalių atstovai ir demokratų
jaunimo lyderis iš šiaurės Amerikos.
LSDJS informacija

8

Tai ádomu

Su Tarptautine moters diena!

Birutė Vėsaitė,
Seimo narė,
Lietuvos Socialdemokračių
moterų sąjungos pirmininkė
Šimtas metų sukako, nuo to laiko, kai pirmą kartą Europos moterys
pažymėjo Tarptautinę moterų solidarumo dieną. Praėjusiame šimtmetyje
moterys kovojo dėl balsavimo teisės,
nes iki praėjusio šimtmečio pradžios
jos neturėjo šios galimybės.
Per 100 metų moterų teisių srityje
pasiektas nemažas progresas, tačiau
dar yra labai daug erdvės pažangai.
Nuožmiausia Pasaulinė krizė mus
privertė išmokti daugybę pamokų.
Šiandien Lietuvos moterys uždirba
85 ct iš vieno lito, kurį uždirba vyrai,
nepaisant to, kad Lietuvos moterų išsilavinimo lygis yra aukščiausias ES.
Pasaulinė ekonominė bei socialinė
krizė įnešė kai kurias korekcijas. Supratome, kad tas akmenėlis, nuo ku-

rio krizė prasidėjo – bankas „Lemans
Brothers” (Lemono Broliai), jeigu
jis būtų vadinęsis „Leman’s Sisters“
(Lemono Seserys), t.y. jeigu bankų
valdybose būtų buvę moterų, kurios
yra atsargesnės, gerokai mažiau rizikuoja bei yra atsakingesnės prieš
bankų indėlininkus, mažiau godžios,
gal būtų pavykę išvengti krizės, arba
ji būtų buvusi mažiau žiauri. Tačiau
šiandien galime konstatuoti, kad sunkmetis dar labiau susilpnino tuos,
kurie ir iki tol buvo silpni, visų pirma – moterys, kurios vienos augina
vaikus.
Protingieji iš savo klaidų pasimoko ir daugiau jų nekartoja. Paveiktos
krizės pasaulinio elito šalys, priklausančios 9-20, Europos ekonominio
bendradarbiavimo bei plėtros klubui
(OECD šalys) nusprendė, kad jų vyriausybių politika negali būti „akla”
lyčių požiūriu. Jeigu vyriausybės
nori augimo, darbo vietų kūrimo
bei geresnių gyvenimo standartų,
jos turi matyti, ko reikia moterims
ir vyrams, dalyvaujantiems darbo
rinkoje. OECD šalys narės nutarė
įgyvendinti aktyvias priemones,
siekiant suvienodinti moterų ir vyrų
darbo užmokesčio skirtumą bei pagerinti verslo efektyvumą. Nustatyta, kad didžiausias uždarbio skirtumas yra tarp geriausiai apmokamų
darbo vietų. Ar tai reiškia, kad mo-

Sveikinu
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos proga!

terys nemoka tinkamai savęs „parduoti”? Siekdamos sumažinti darbo
užmokesčio skirtumus tarp vyrų ir
moterų, OECD šalys ėmėsi konkrečių veiksmų. Ispanija, Prancūzija
bei Norvegija priėmė įstatymus dėl
moterų kvotos didžiosiose verslo
kompanijų valdybose. Norvegijoje
40 proc. moterų kvotų numatantis
įstatymas priimtas dar 2003 metais,
todėl šiandien jau galima vertinti
jo pasekmes. Paaiškėjo, kad verslo
bendrovių valdybos pagerino savo
veiklą, o ten, kur valdybose buvo
moterų, vyrai ėmė geriau ruoštis
valdybų susirinkimams.
Neseniai Didžiosios Britanijos
vyriausybė patvirtino rekomendaciją verslo kompanijoms, kurioje
teigiama, kad iki 2015-ųjų jų valdybose moterys – direktoriai sudarytų
ne mažiau negu 25 proc. Šios radikalios priemonės yra reikalingos ne
tam, kad būtų pasiektas tam tikras
moterų skaičius ar įgyvendintas lygybės principas, bet tam, kad verslas
geriau funkcionuotų.
O kokia padėtis Lietuvoje?
A.Kubiliaus Vyriausybė nė piršto nepajudino šiuo klausimu, nesuvokiama
jo svarba. Vyriausybei laikas suprasti,
kad moterų visuomeninė veikla, sugebėjimas vadovauti yra galingi, jos
padarys gyvenimą Lietuvoje geresnį
– ir moterims, ir vyrams.

Jau daugiau kaip prieš du dešimtmečius
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba
atkūrė valstybės nepriklausomybę, tuo padėdama tvirtus demokratinės nepriklausomos valstybės raidos pagrindus. Su didele
pagarba ir dėkingumu prisimename Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
deputatus – Kovo 11-osios Akto signatarus.
Per laiką, prabėgusį nuo 1990 metų kovo
11 dienos, jau užaugo viena Lietuvos piliečių karta. Daug pasiekta, priimta svarbių
sprendimų. Turime didžiuotis, kad buvome
ir esame stipri tauta, puoselėjanti ir sauganti tėvų bei protėvių palikimą.
Linkiu, kad Kovo 11-osios šventė sustiprintų tikėjimą gražia ateitimi savo šalyje mūsų vaikams ir vaikaičiams, įkvėptų
naujiems pasiekimams! Tegul šią šventę
pakiliai sutinka maži ir dideli, tebūna ji
įkvėpimo šaltiniu svarbiems darbams! Šią
istorinę Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną būkime vieningi ir nuoširdūs,
saugokime ir puoselėkime savo šalį, tikėkime ir branginkime lietuviškumą, jį perduodami ateities kartoms.

Kovo 8-ąją kalbėta apie kovą už moterų teises
Šiemet sukanka 100 metų, kai
pasaulis kovo 8-ją mini Tarptautinę
moters dieną. Ta proga Seimo narė
Marija Aušrinė Pavilionienė surengė spaudos konferenciją, kurioje
dalyvavo JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Elizabeth Derse. Spaudos
konferencijoje kalbėta apie moterų
problemas bei kovą už jų teises.
„Visuomenės istorijoje ši diena
– simbolinė, nes, ją žymint, visada
apmąstoma, kas nuveikta siekiant
lyčių lygybės, lygių galimybių, lyčių
pusiausvyros atkūrimo visuomenėje. [...] Kodėl taip lėtai įgyvendinama socialinė moterų ir vyrų lygybė?
Viena priežasčių – vyriškasis solidarumas veržiantis į valdžią ir ją saugant. „Stiklinių lubų“ terminą, posakį apie sąmoningą moterų karjeros
ribojimą, keičia paprastesnis aiškinimas: nėra jokių stiklinių lubų, tiesiog
„viršuje“ yra per daug vyrų. Viena
esminių priežasčių, kuri stabdo lyčių
lygybės spartėjimą, yra brandžių asmenybių stoka masių vartotojiškoje
visuomenėje, originalaus mąstymo
trūkumas. Todėl Europos Sąjungoje
reikėtų labiau pabrėžti personalizmo
filosofiją – būtinybę ugdyti unikalias, laisvas, drąsias asmenybes,
tiek vyrus, tiek moteris“, – spaudos
konferencijoje kalbėjo parlamentarė
M.A.Pavilionienė.

Algirdas Butkevičius, LSDP pirmininkas

Spaudos konferencijoje dalyvavusi JAV ambasadorė Lietuvoje priminė, jog moterys vis dar susiduria
su smurto šeimoje ir smurtautojo
nebaudžiamumo problema ne tik
Lietuvoje, bet ir JAV. A. E. Derse
pasidalino savo šalies patirtimi.
„Nuo 1994 m, kai JAV buvo priimtas moters apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymas, iki 2008-ųjų
smurto atvejų sumažėjo perpus. Būtina keisti požiūrį – negalima kaltinti aukos, smurtas šeimoje neturi būti
tik šeimos ar kenčiančios moters
problema. Galima pasiekti geresnių
rezultatų tuomet, kai bendradarbiauja visos institucijos – vietos valdžia,
bažnyčia, mokyklos“, – sakė JAV
ambasadorė.

Apie smurto atvejus Lietuvoje
gyvenančiose šeimose kalbėjo Lygių galimybių plėtros centro projektų koordinatorė Vilana Pilinkaitė.
Jos pateikti skaičiai šokiruojantys.
Kasmet Lietuvoje smurto šeimoje
metu nužudomos 20 moterų. „Policijos duomenimis, kasmet registruojama apie 40 tūkst. pranešimų dėl
smurto šeimoje. Tačiau tik nedidelė
dalis smurtautojų baudžiami. Iki šiol
neturime apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymo. Įstatyminiai mechanizmai, kurie veiksmingai apsaugotų moteris, sunkiai skinasi kelią
Seime“, – teigė V.Pilinkaitė.
LSDP atstovė spaudai
Evelina Butkutė

Tai įdomu...
Šiemet Užgavėnės šventėme
kovo 8-ąją. Šventė sutapo su Tarptautine moters diena. Nuo seno per
Užgavėnes lietuviai linksmindavosi, savotiškai pasirengdami ilgam
Gavėnios laikotarpiui. Užgavėnės
švenčiamos likus 46 d. iki Velykų.
Dažniausiai tą dieną valgydavo

mėsos, blynų, jų prikepdavo tiek,
kad ne tik savai šeimynai užtektų,
o ir svečius būtų kuo pavaišinti. Iš
vieno kaimo į kitą vaikščiodavo
persirengėliai – persirengdavo žydais, čigonais, elgetomis, velniais,
įvairiais naminiais gyvuliais. Svarbiausias simbolis – Morė, galėjusi

simbolizuoti vaisingumo dievybę,
kurią sudegina, kad galėtų atgimti. Prasideda Gavėnia – septynių
savaičių pasninkas prieš Velykas,
kurios metu nutyla muzika, nesilinksminama.
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Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.
1. Koks metų laikas prasideda kovo mėnesiu?
2. 1990 m Kovo 11-ąją Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo ... .
3. Iki kokios šventės likus 7 savaitėms, švenčiamos Užgavėnės?
4. Pagrindinis Užgavėnių patiekalas.
5. Du Užgavėnių personažai, kovojantys tarpusavyje. ... ir ... .
6. Šių eilučių autoriaus pavardė „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą...“
7. Kovo mėnesį prasideda 7 savaičių pasninkas iki Velykų. Kaip jis vadinasi?
8. Kovo mėnesį prasidėjo Seimo pavasario ... .
9. Seimo narys, socialdemokratas, kovo 5 d. švenčiantis gimtadienį, Algirdas ... .
10. Kovo 11-osios akto signataras, socialdemokratas, prof. Aloyzas ... .
11. Pirmoji gėlė, skelbianti pavasario pradžią ... .
12. Kovo 4 d. Vilniuje šurmuliavo ... mugė. ( Kazimierinės)
13. Kokio paukščio švente dar vadinamos Juozapinės (kovo 19 d.)?
14. Paskutinis pavasario mėnuo.
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