
Spalį skaudi avarija Prienų rajone nutraukė 
Seimo nario, socialdemokrato Juozo Palionio 
gyvenimo stygą.

Juozas Palionis gimė 1950 m. gruodžio 1 d. 
Prienų rajono Šaltinėnų kaime. 1969 m. baigė 
Birštono vidurinę mokyklą (dabar – Birštono 
gimnazija). Nuo 1966 m. vasaromis dirbo se-
zoniniu darbininku Prienų melioracijos staty-
bos montavimo valdyboje. Mokėsi Lietuvos 
žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos fakultete (dabar – Lietuvos že-
mės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemė-
tvarkos fakultetas), jį baigė 1974 m. ir įgijo 
inžinieriaus hidrotechniko specialybę. 1974 
m. dirbo mokslinį pedagoginį darbą Lietuvos 
žemės ūkio akademijos Melioracijos katedro-
je. 1975–1986 m. dirbo LTSR melioracijos ir 
vandens ūkio ministerijoje kolegijos sekreto-
riumi, ministro padėjėju, Techninio skyriaus 
viršininko pavaduotoju, šio skyriaus viršinin-
ku, Raseinių melioracijos statybos ir monta-
vimo valdyboje darbų vykdytoju. 1990–1993 
m. dirbo gamybiniame susivienijime „Pieno 
centras“, Žemės ūkio ministerijos Maisto 
pramonės departamente tiekimo tarnybų vy-

riausiuoju specialistu ir vadovu. 1993–1997 
m. – Ministro Pirmininko padėjėjas ir Vyriau-
sybės kanceliarijos konsultantas žemės ūkio ir 
perdirbimo pramonės klausimais. 1997 m. tal-
kino kandidato į Respublikos Prezidento postą 
Artūro Paulausko rinkimų štabe. 1998 m. dirbo 
uždarosiose akcinėse bendrovėse „Ginvesta“ ir 
„Šilutės melioracija“. 1999–2000 m. – užda-
rosios akcinės bendrovės „Konsolė“ Vilniaus 
filialo direktorius. Prienuose išrinktas į Seimą 

2000–2004 m.; 2004–2008 m.; 2008-2012 m. 
kadencijoms. 2002 m. – Prienų rajono savival-
dybės tarybos narys. Nuo 2004 m. – Lietuvos 
socialdemokratų partijos narys, šios partijos 
Prienų skyriaus pirmininkas. 2003–2005 m. – 
krepšinio sporto klubo „Prienai“ prezidentas 
(Lietuvos krepšinio A lyga). Vėjo energetikų 
asociacijos viceprezidentas.

„Tokiais gražiais skaičiais žmonės pilvų 
nepripildys. Deficitas turi būti mažinamas 
palaipsniui, o ypač žinant, kad gali ateiti an-
tra krizės banga“, – sako LSDP vadovas.

Finansų ministerija prognozuoja, kad 
kitąmet Nacionalinio biudžeto pajamos (be 
ES lėšų) augs 9,6 proc., o valstybės biudžeto 
pajamos – net 11 proc. Tačiau Seimo narys 
A.Butkevičius mano, kad pajamas reikėtų 
planuoti jei ne mažesnes, tai bent tokias pat 
kaip 2011-aisiais, nes kitąmet ekonomikos 
augimas nebebus toks spartus ir susidoroti 
su skolomis bus vis sunkiau.

„Kitais metais Lietuvai teks išgyventi 
skolų grąžinimo piką: 2011 m. reikia grąžin-
ti 3,8 mlrd. Lt, o kitąmet – net 6,4 mlrd. Lt. 
Net stabilizavus skolą, palūkanos kasmet 
sudarys apie 2 proc. BVP. Kitas dalykas, 
Vyriausybės pasirinktas lengviausias kelias 
– ji griežtai mažina išlaidas ir nedaro jokių 

reformų. Reikia prisiminti, kad biudžeto 
karpymas vyksta žmonių ir programų sąs-
kaita. Radikalus išlaidų karpymas pakenks 
Lietuvos eksportui, mažins paklausą ir kar-
tu vartojimą, skatins ūkio susitraukimą. Čia 
kaip su plaukais, kuo prasčiau nukirpti, tuo 
lėčiau atauga“, – sako LSDP lyderis. Pasak 
A.Butkevičiaus, nerealus ir planuojamas di-
desnis pajamų surinkimas iš pridėtinės ver-
tės mokesčio, pelno mokesčio ir gyventojų 
pajamų mokesčio. GPM kilimas 14 proc. 
dvelkia perdėtu optimizmu, nes gyventojų 
darbo užmokestis, finansų ministerijos tei-
gimu, didės tik 5,5 proc.

Ką apie kitų metų biudžetą mano 
LSDP komitetų vadovai?
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Kas lopys „rinkiminio“ valstybės biudžeto skyles?

Nukelta į 2 p.

Seimui jau pateiktas 2012 m. valstybės biudžeto projektas. Analizuodami, kaip gyvensime kitąmet, politikai negaili 
kritikos biudžeto „projektuotojams“. Numatoma, kad kitąmet valdžios sektoriaus deficitas sieks 2,8 proc. bendrojo 
vidaus produkto (BVP). Šį skaičių Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas ir frakcijos Seime seniūnas pavadino 
gražiu reginiu, tačiau abejoja staigaus deficito mažinimo nauda.

LSDP pirmininkas ir frakcijos Seime seniūnas
A. Butkevičius.

Eidamas 91-uosius metus spalio 30-osios 
vakarą mirė buvęs ilgametis Vilniaus universi-
teto (VU) rektorius, Lietuvos socialdemokratų 
partijos garbės narys, profesorius Jonas Kubi-
lius.

Jurbarko rajone gimęs matematikas ilgiau-
siai – net 33 metus, nuo 1958 iki 1991 m. – ėjo 
VU rektoriaus pareigas. Būdamas vos 37-erių, 
Jis tapo ir jauniausiu rektoriumi universiteto 
istorijoje. Profesorius, habilituotas mokslų 
daktaras buvo Lietuvos mokslų akademijos 
narys, Greifsvaldo, Prahos, Latvijos, Zalc-

burgo universitetų garbės daktaras, Santarvės 
fondo laureatas, Lietuvos matematikų draugi-
jos prezidentas. 1992–1996 m. buvo išrinktas 
į Seimą. J.Kubilius specializavosi tikimybių 
teorijos ir matematinės statistikos, aritmetinių 
funkcijų reikšmių pasiskirstymo, analizinės ir 
tikimybinės skaičių teorijos srityse. Tyrinėjo 
matematikos istoriją Lietuvoje.

Lietuvos socialdemokratų partijos pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius visų socialde-
mokratų vardu reiškia gilią užuojautą Jono 
Kubiliaus artimiesiems, draugams, bičiuliams, 

visai Lietuvos mokslo bendruomenei, Lie-
tuvos žmonėms, mylėjusiems ir gerbusiems 
Anapilin iškeliavusį didį mokslininką.

„Negailėdamas savęs Jonas Kubilius savo 
moksliniais pasiekimais garsino Lietuvą vi-
same pasaulyje. Mokslinę bendruomenę jis 
stebino savo sugebėjimais, žvitriomis įžvalgo-
mis, šviesiu protu. Visuomet sąžiningas, darbš-
tus, mylintis tautą ir tėvynę – toks profesorius 
išliks jį pažinojusiųjų širdyse“, – sakė LSDP 
pirmininkas A.Butkevičius.

LSDP informacijos centras

Anapilin išėjo žymus matematikas, 
LSDP garbės narys Jonas Kubilius
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Tris kadencijas iš eilės gim-
tojo Prienų ir Birštono krašto 
žmonės patikėjo Juozui Palio-
niui savo rūpesčius, parlamen-
taras atstovavo jiems Lietuvos 
Respublikos Seime. Savo įsi-
pareigojimus žmonėms Juo-
zas garbingai vykdė. Kovojo 
už socialinį teisingumą, teikė 
moralinę ir materialinę paramą 
neįgaliesiems, daugiavaikėms 
šeimoms, mokykloms, vaikų 
darželiams, kultūros įstaigoms, 
bendruomenėms, leido kraštie-
čių knygas, premijavo įvairių 
renginių dalyvius, sportininkus, 
labai gerai besimokiusius mo-
kyklų ir gimnazijų absolventus, 
konkursų laureatus, medžioto-
jus, padėjo rengti įvairias šven-
tes, finansavo kultūros rengi-
nius...

Pagerbdamas J.Palionio at-
minimą LSDP pirmininkas Al-
girdas Butkevičius prisiminė 
kažkada velionio pasakytus 
žodžius: „Šiame gražiausiame 
pasaulio krašte ir aš atriekiau 
dirvono plutą, pasodinau miš-
ką, įveisiau bičių...“ Šie Juozo 
žodžiai mane nukėlė į senus lai-
kus, kai Prienų krašte vyko Jo 
rinkiminė kampanija. Tuomet 
Jis mane pakvietė į savo gimti-
nę. Daug laiko praleidome kar-
tu, daug kalbėjome, svarstėme, 
sprendėme. Ne tik aplankėme 
gražiausias jo gimtinės vietas, 
bet ir pabendravome su gerais 
ir šiltais šio krašto žmonėmis. 
Kraštiečiai patikėjo Juozo Pa-
lionio nuoširdžia meile savo 
kraštui, žmonėms. Lengva buvo 
tikėti ir pasitikėti Juozu, nes 
tai buvo tikras žmogus, doras, 
nuoširdus, ištikimas savo verty-
bėms, žodžio žmogus“.

Kolegos Juozą prisimins 
kaip šviesią, šiltą, svajingą ir 
rūpestingą asmenybę, sugeban-
čią išspręsti sudėtingus finan-
sinius, energetinius klausimus. 
Juozas buvo iš tų žmonių, kurie 
mokėdavo padalyti laiką. Jis 

itin vertino ir mylėjo savo šei-
mą – su žmona Julija Palioniai 
užaugino dukterį Editą ir sūnų 
Andrių, mylėjo ir rūpinosi savo 
anūkėlėmis. Sugebėdamas skir-
ti dėmesio savo artimiausiems 
žmonėms, darbui, Juozas nepa-
miršdavo ir savo sielos atgaivos 
– literatūrinių bandymų.

Prienų bendruomenė ir bi-
čiuliai sakė: ”Lyrikas iki šir-
dies gelmių, nepaprastai jautrus 
žmogus, sielos akimis žvelgęs į 
ne visada priimtinas gyvenimo 
kasdienybės grimasas, šiltas ir 
visuomet savas kitų vargais ir 
nuoskaudomis, ištikimas ben-
dražygis. Toks buvo, yra ir iš-
liks. Mūsų visų Juozas”.

LSDP Garbės pirmininkas, 
Seimo pirmininko pavaduoto-
jas Česlovas Juršėnas, išlydint 
Juozą Palionį kalbėjo:

“Bičiuli Juozai, mums palikai 
santarvės, žmogiškumo, sąži-
ningumo ir gėrio pavyzdį. Tavo 
padarytus gerus darbus liudija 
čia gausiai susirinkę esami ir 
buvę kolegos, mokslo draugai, 
rinkėjai, pažįstami, bendravę 
su Tavimi, sprendę problemas, 
prašę Tavo pagalbos. Visiems 
jiems Tu rasdavai laiko atsakyti 
į klausimus ir, svarbiausia, pa-
dėti. Šiandien jie atėjo pasku-
tinį kartą pabūti su Tavimi ir 
atsisveikinti. Kaip nėra žodžių 
paguosti Tavo artimųjų, taip ne-
įmanoma išmatuoti šios mums 
visiems didelės netekties, mūsų 
širdžių gėlos.

Žinau, Tu turėjai ateities su-
manymų ir nebaigtų darbų, nes 
dar taip neseniai rašei: „Palen-
gva išeisim iš arenos, / Lėtai 
kažkas gesins žvakes. / O no-
rėtųs spektaklio dar vieno, / O 
norėtųs dar viską pratęst“...

Negailestinga lemtis atėmė 
Juozą iš jo šeimos, artimųjų, 
bičiulių rato. Kolegos tęs pra-
dėtus Jo darbus. Kaip ir Juozas, 
privalome tikėti, jog „pasaulis, 
žmogus, gyvenimas turi begalę 
grožio ir gėrio“ –  tuomet bičiu-
lio Juozo Palionio atminimas 
visuomet liks gyvas.

Niekas niekada nepajėgs už-
gydyti žmogaus netekties skaus-
mo. Niekas niekada nepakeis 
amžinybėn išėjusios asmenybės, 
nes kiekviena asmenybė yra sa-
vitas ir nepakartojamas pasaulis. 
Kaip Vilniaus universiteto rekto-
rius Jonas Kubilius.

Žmogaus netekties skausmą 
tarsi įmanoma nuramdyti užda-
rant jį  giliai savyje ir išgyve-
nant jį savaip, kaip šiandien jį 
išgyvena Vilniaus universiteto 

rektoriaus Jono Kubiliaus šeima, 
artimieji, draugai, pažįstami, 
Vilniaus universitetas, akademi-
nė bendruomenė, Lietuva, moks-
lo pasaulis.

Asmenybės praradimo skaus-
mas laikui bėgant prityla, tačiau 
jis netikėtai visa jėga atsiveria 
tuomet, kai išgirsti išėjusiojo 
vardą, kai prisimeni išėjusiojo 
reikšmingą profesinę ir visuo-
meninę veiklą, mokslo atradi-
mus, kai pabrėžiamas išėjusiojo 
asmenybės grožis, ryžtas ir drą-
sa. Kaip Vilniaus universiteto 
rektoriaus Jono Kubiliaus.

Asmenybės netekties skaus-
mas pribloškia, kai į tave plūs-
ta išėjusiojo parašytų knygų ir 
straipsnių minties jėga ir širdies 
šiluma, kai regi išėjusiojo gyve-
nimo nuotraukas, dokumentinių 
filmų kadrus. Tačiau netekties 
skausmą gydo žinojimas, kad 
buvai, gyvenai, dirbai šalia di-
džios asmenybės kaip Vilniaus 
universiteto rektorius Jonas Ku-
bilius.

Dažnai žmogus lyginamas su 
žvaigžde: gimė žmogus – įsi-
žiebė žvaigždė; mirė žmogus – 
žvaigždė užgeso. Tačiau niekada 
neužgęsta išėjusiojo kūrybišku-

mo ir dvasingumo ugnis, nes ją 
perima kiti, puoselėdami tą ugnį 
ir naujai ją įplieksdami savo in-
telekto jėga ir emocijų šiluma. 
Niekada nepamiršiu Rektoriaus 
Jono Kubiliaus, kuris savo įžval-
gumu pasirinko Rolandą Pavi-
lionį savo mokiniu ir savo sekėju 
vadovauti Vilniaus universitetui. 

Dabar jau nebėra ir mokinio, 
ir mokytojo, tačiau nereikia liū-
dėti, nes kiekviena didi kūry-
biška asmenybė gyvena du gy-
venimus – žemiškąjį ir istorinį, 
amžinąjį gyvenimą. Tai ir yra 
šviesioji mirties pusė. Tai ir yra 
keistas gyvųjų ir mirusiųjų ryšys. 
Kol mes gyvi, esame laikini. Kai 
mirštame, išliekame amžiams. 
Kaip išliks iškili asmenybė Rek-
torius Jonas Kubilius Lietuvos ir 
pasaulio mokslo istorijoje, Vil-
niaus universiteto istorijoje, Lie-
tuvos visuomenės istorijoje. 

Išėjusiųjų apverkti nereikėtų. 
Dėl jų reikėtų gyventi ir aprimu-
sia siela juos lankyti mirusiųjų 
mieste. Ir prisiminimais prikelti 
juos naujai būčiai.

Marija Aušrinė Pavilionienė, 
Seimo narė

AKTUALU

Vilniaus universiteto rektoriui 
Jonui Kubiliui išėjus

Kas lopys „rinkiminio“   valstybės  biudžeto  skyles?

Atkelta iš 1 p.

Algirdas Sysas, LSDP Darbo, 
šeimos ir socialinių reikalų komi-
teto pirmininkas: kasmet didėjant 
„Sodros“ deficitui, dalis jos išlaidų 
galėtų būti finansuojama iš valsty-
bės biudžeto, perduodant valstybei 
skolos valdymą. Tokio pasiūlymo 
Vyriausybės pateiktame projekte 
nėra. 2012 m. einamasis deficitas 
ūgtels per 2 mln. Lt ir metų pabaigo-
je bus apie 9 mln. Lt. Nors patvirtin-
tos „Sodros“ reformų gairės, tačiau 
nepasiūlytas nė vienas sprendimas, 
kuris ženkliai sumažintų deficitą. 
MMA didinimas numatomas tik nuo 
liepos 1 d. ir tik iki 850 Lt. Lieka su-
mažinti baziniai atlyginimų dydžiai 
ir dirbantiems pagal sutartį, ir vals-
tybės tarnyboje. Planuojama suma-
žinti paramą maistui iš intervencinių 
fondų – beveik 5 kartus, nuo 27 mln 
Lt iki 6,4 mln. Lt. Nukentės mažiau-
sias pajamas turintys žmonės.

Mindaugas Bastys, LSDP 
Žemės ūkio ir kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas: ir su 
šiuo biudžetu nebus teisingo 
žemės ūkio finansavimo, nors 
ši sritis svarbi visai valstybės 
ekonomikai. Verslumui kaime 
skatinti didelę reikšmę turi  tie-
sioginės išmokos. Nors ir buvo 
pasirašytas Nacionalinis susi-
tarimas su žemdirbių atstovais, 
šioms išmokoms vietoj žadėtų 
244 mln. numatoma skirti tik 
194 mln. Lt. Ketinta didinti 
melioracijos įrenginių priežiū-
ros finansavimą, tačiau lėšos 
šiems darbams buvo mažina-
mos kasmet. 2012 m., lyginant 
su 2011m. irgi bus skiriama 0,5 
mln. Lt mažiau. Itin svarbi že-
mės ūkio konkurencingumui 
ir subalansuotai plėtrai yra ES 
struktūrinė parama, kuri turi 

būti bendrai finansuojama ir iš 
valstybės biudžeto. Bendrojo fi-
nansavimo poreikis yra kur kas 
didesnis, negu biudžetas numa-
to, o lėšos mažinamos daugiau 
nei 200 mln. Lt. Vyriausybė, 
nors ir buvo žadėjusi, tačiau 
nesiūlo jokių mokesčių lengva-
tų žemės ūkio srityje.

Rimantas Sinkevičius, LSDP 
Susisiekimo komiteto pirminin-
kas: vargu, ar pavyks gauti apie 
1mlrd. Lt iš valstybės įmonių 
dividendų pavidalu, nebent ir 
toliau būtų didinama elektros 
kaina, sustabdytas valstybei 
svarbių investicijų vykdymas 
(pvz., suskystintų dujų termina-
lo statyba). Biudžeto išlaidų da-
lis atrodo neskaidriai, net Seimo 
nariams nepateikta detali infor-
macija. Daugelis išlaidų nepa-
grįsta efektyvumo, darbo vietų 
kūrimo rodikliais. Labai di-

Atkelta iš 1 p.

Šviesaus atminimo prof. J. Kubilius.

Netekome bičiulio 
Juozo Palionio

Laikrodis
Tik laikrodžio tiksėjimas, kaip širdies plakimas,
mums primena, kad ribotą laiką turime vaikščioti šioje žemėje.
Gal ir gerai, kad tik retkarčiais apie tai susimąstome, o einame 
ir einame...
Džiaugiamės – laikrodis dar tiksi.

Juozas Palionis



3 Pozicija

Kas lopys „rinkiminio“   valstybės  biudžeto  skyles?
delės sumos numatytos kon-
sultantams samdyti, pirkti 

teisines ar viešinimo paslaugas, 
todėl kyla abejonių dėl ryšių su 
žiniasklaida skaidrumo.

Jonas Kairys, LSDP sveikatos 
komiteto pirmininkas: mūsų ko-
mitetas, apsvarstęs 2012 m. Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo 
( PSDF) biudžeto projektą, mano, 
kad reikėtų taisyti pajamų dalies 
eilutę apie biudžeto įmokas už ap-
draustuosius, draudžiamus valsty-
bės lėšomis, kurioje numatyta, kad 
pajamos kitąmet sumažės 12,64 
proc. Tai leidžia daryti prielaidą, 
kad už apdraustuosius valstybės 
lėšomis bus mokamas mažesnis 
įkainis iš valstybės biudžeto. Taip 
neturėtų būti, todėl siūlytume pa-
likti tokią pačią sumą, kaip ir 2011 
m. Valstybės biudžeto asignavi-
mams numatytas sumažėjimas 
61,16 proc. Todėl kyla klausimas, 
kokių paslaugų negaus piliečiai.

Birutė Vėsaitė, LSDP ener-
getikos komiteto pirmininkė: 
Lietuvos  daugiabučių gyven-
tojams nėra didesnio galvos 
skausmo negu šildymo kainos. 
Vienas iš problemos sprendimo 
kelių yra perėjimas prie vieti-
nio biokuro, atsisakant ženkliai 
pabrangusių rusiškų dujų. Deja, 
konservatorių Vyriausybės pa-
teiktame kitų metų biudžete 
nėra numatyta lėšų biokuro ka-
tilams savivaldybių centralizuo-
tam šildymui, nėra skirta nė lito. 
Partijos Energetikos komitetas, 
matydamas, politinės valios 
trūkumą šios problemos spren-
dimui mane įgaliojo parengti 
biudžeto pataisą: “Numatyti 
biomasės katilų įrengimo cen-
tralizuotam šilumos tiekimui 
savivaldybėse programą ir skirti 
jai 150 mln. Lt. Sumažinti 150 
mln. Lt Valstybės investicijų 
2012-2014 metų programoje nu-
matytus kitų metų asignavimus, 
skirtus su informacinėmis tech-

nologijomis susijusiems inves-
ticijų projektams“. Tikiuosi, jog 
Seimui pakaks politinės valios 
pritarti mano pasiūlytoms biu-
džeto pataisoms.

Faustas Latėnas, LSDP kul-
tūros komiteto pirmininkas: 
kol nebus kompleksiškai per-
tvarkyta mokesčių sistema kul-
tūros ir meno srityje, tol joks 
biudžetas neskatins kūrybinės 
ir kultūrinės veiklos. Nenor-
malu, kai 54 proc. projektams 
skirtų lėšų iškart skiriama mo-
kesčiams. Nenormalu, kad tea-
trų ir koncertinių organizacijų 
uždirbtos lėšos neperkeliamos 
kitiems metams, o „atiduoda-
mos“ į biudžetą. Jei Menų tary-
bos įstatymas bus priimtas tik 
„dėl akių“, jei jo įgyvendinimui 
nebus tinkamai pasirengta, gali 
būti paralyžiuotas finansavimas 
daugeliui Kultūros ministerijos 
programų.

Rimantas Vaitkus, LSDP Švie-
timo ir mokslo komiteto pirmi-
ninkas: akivaizdu, kad Švietimo 
ministerija nori valdyti savivaldy-
bėms teksiančias lėšas už mokinio 
krepšelį, kurias sudaro beveik 2 
mlrd. Lt. Tai sukels neigiamas pa-
sekmes, nes savivaldybės negalės 
disponuoti tomis lėšomis, o turės 
laukti ministerijos „malonės“. Ži-
nant, kad ši ministerija nepasižymi 
skaidrumu skirstydama lėšas savo 
sferai (tą aiškiai įrodo neskaidrus 
lėšų skirstymas aukštosioms mo-
kykloms, nesilaikant patvirtintos 
finansavimo metodikos), neat-
mestina, kad „geros“ savivaldybės 
gaus daugiau, o „blogos“ – mažiau 
lėšų. Mokslo ir studijų institucijų 
dėstytojams ir mokslo darbuoto-
jams, vieninteliams iš visų biudže-
tinių institucijų, tebėra taikomas 
sumažintas bazinio mėnesinio 
atlyginimo koeficientas 0,965. Jis 
priimtas dar 2009 m. ir iki šiol 
neatšauktas. Tokia diskriminacinė 
norma labai žeidžia mokslininkus, 

kurie jaučiasi esą mažiau verti už 
valstybės tarnautojus, mokytojus 
ir darželio auklėtojus. Ypač bloga 
padėtis su sudėtingos infrastruktū-
ros objektų finansavimu.

Milda Petrauskienė, LSDP 
Vidaus reikalų komiteto pir-
mininko pavaduotoja: konser-
vatorių Vyriausybės pateiktame 
biudžete kitąmet vėl nebus at-
statytos sumažintos pareigūnų 
pensijos, nors senatvės pensijos 
atstatomos. Pažeidžiamas lygių 
teisių principas. Papildomai rei-
kia 22 mln.Lt. Nesiūloma padi-
dinti asignavimus ir statutinių 
organizacijų darbo užmokes-
čiui. Dėl lėšų stokos pareigūnai 
priversti eiti nemokamų atosto-
gų. Trūksta lėšų net uniformoms 
įsigyti, tam reikia 15 mln. Lt. Jei 
į tai nebus atsižvelgta, socialde-
mokratai nepalaikys biudžeto.

Juozas Olekas, LSDP Krašto 
apsaugos komiteto pirminin-
kas: kitąmet nenumatomas rei-
kiamas krašto gynybos politikos 
finansavimas. 

Dabar skiriamos lėšos naudo-
jamos neracionaliai. 

Nepakanka dėmesio kovi-
niam parengimui, nepakanka-
mai komplektuojami kariniai 
padaliniai, o kuriamos naujos 
KASP rinktinės. 

Šios Vyriausybės sprendimu 
delsiama išvesti šalies karines 
pajėgas iš Afganistano, tokia 
politika reikalauja papildomų 
lėšų.

Trūksta lėšų tarptautiniams 
įsipareigojimams vykdyti. Mes 
siūlome sutaupyti valstybės 
lėšų, pradedant Lietuvos kari-
nio kontingento išvedimą iš Af-
ganistano 2012 m., vietoj pla-
nuojamų 2013-ųjų.

Irena Šiaulienė, LSDP Vers-
lo, inovacijų ir ūkio komiteto 
pirmininkė: dėl neperspektyvių 
A.Kubiliaus Vyriausybės politi-
kos priemonių verslo aplinkoje 
ankstesniais metais, galima sa-
kyti,  buvo pervažiuota Lietu-
vos tautai per stuburą: beveik 
sunaikinta vidurinioji klasė, 
sujaukta ryšių tarp valstybės ir 
verslo sistema, pakirstas verslo 
pasitikėjimas valdžia ir valsty-
be, iš daugelio verslo subjek-
tų atimta galimybė prisitaikyti 
prie rinkos pokyčių. Tai privertė 
verslą trauktis į šešėlį, atsirado 
vokeliai ir šešėlinė ekonomika, 
o šiems reiškiniams išgyven-
dinti prireiks, ekspertų vertini-
mais, mažiausiai 7 metų. Todėl 
išlieka  finansinis deficitas, auga 
valstybės skola – 36,6 mlrd. Lt, 
o iš kitiems metams numatytos 
pasiskolinti 9,4 mlrd. Lt sumos 
du trečdaliai teks anksčiau pa-
imtoms skoloms grąžinti. Dėl 
iškreiptos taupymo politikos su-
mažėjo perkamoji galia, nurėžti 
atlyginimai, o tai nėra verslui 
palanki aplinka, nors kai kurie su 
šiuo biudžetu siūlomi valdžios 
sprendimai verslui būtų palan-
kūs. Toliau išlieka nepanaudotos 
ES lėšos verslo paramai. Ūkio 
ministerija nepanaudojo per 220 
mln.Lt pirmajam šių metų pus-
mečiui planuotų asignavimų, 
skirtų ES programoms ūkio plė-
tros ir konkurencingumo didini-
mo programai.

Julius Sabatauskas, LSDP 
Teisingumo komiteto pirminin-
kas: Policijos departamentui, 
Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamentui, FNTT, 
prokuratūrai, Viešojo saugumo 
tarnybai ir teismams kitais me-
tais trūks iš viso beveik 74 mili-
jonų litų, nors tai yra būtinosios 
išlaidos, kurias numato Lietuvos 
Respublikoje galiojantys įstaty-
mai.

Adas Jakubauskas, Tautinių 
bendrijų komiteto pirmininkas: 
išformavus Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentą, dar 2010 
m. tautinių mažumų programų 
finansavimas buvo sumažintas 
3 kartus. Kitąmet šiai sričiai ke-
tinama skirti apie milijoną litų, 
nors Lietuvos tautinių bendrijų 
veiklai iš viso reikėtų apie pu-
santro milijono litų, į šią sumą 
įskaičiavus ir keturių kultūros 
centrų išlaikymą. Kultūros mi-
nisterija turi užtikrinti 2010 m. 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento programų tęstinu-
mą. Deja, 2010 m. sujungtos dvi 
Departamento vykdytos progra-
mos, neliko atskirai finansuoja-
mos Romų integracijos į Lietu-
vos visuomenę programos.

LSDP pirmininko pavaduo-
tojas Vytenis Povilas Andriu-
kaitis, surengęs partijos komite-
tų posėdį teigė, kad su biudžetu 
susiję „projektai neatitinka LR 
Konstitucinio Teismo sprendi-
muose įtvirtintų reikalavimų, 
kurie turi būti taikomi biudže-
tų formavimui, kai valstybės 
finansinė ir ekonominė padėtis 
išlieka labai sunki ir krizė tę-
siasi. Pagal KT sprendimų rei-
kalavimus neatskleidus, ar jau 
krizė yra pasibaigusi, ar yra su-
kauptos lėšos mokėti iki krizės 
laikinai sumažintas pensijas ir 
atlyginimus, ar numatyti prarastų 
pensijų kompensavimo mechaniz-
mai, negalima ir atsakingai pla-
nuoti kitų biudžeto rodiklių, nega-
lima apskaičiuoti galimų valstybės 
skolinių įsipareigojimų dydžių“. 
Pasak V. P.  Andriukaičio, bendra 
komitetų pasitarimo dalyvių išva-
da vienareikšmė – negalima pritar-
ti pateiktiems projektams. Seime 
juos būtina grąžinti tobulinti.
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Pavasarį Vilkaviškio rajono 
socialdemokratės nutarė suak-
tyvinti savo veiklą rajone. Jos 
atkūrė LSDMS Vilkaviškio rajo-
no „Moterų  klubą“. Pirmininke 
išrinkta Aida Daukienė, pava-
duotoja – Daiva Černiuvienė, 
sekretore – Mavliuda Melibajeva. 
Socialdemokratės nusprendė glo-
boti Kybartų „Rasos“ specialiąją 
mokyklą. Moterys kartu su vaikais 
konservavo agurkus, virė džemą 
ir kepė pyragą. Socialdemokratės 
džiaugėsi vaikų svetingumu ir šiltu 
bendravimu. 

Spalio 13 d. vilkaviškietės pa-
kvietė į svečius LSDMS Mari-
jampolės apskrities koordinatorę  
Janiną Dereškevičienę ir kelias 
aktyvias Marijampolės socialde-
mokrates. Susitikimo metu Vil-
kaviškio ir Marijampolės klubo 

narės aptarė artėjančius rinkimus 
į Seimą, socialines problemas ra-
jonuose, kiekvieno LSDP skyriaus 
vykusias ir būsimas veiklas: pilie-
tines ir socialines akcijas, išvykas, 
mokymus.

Norėdamos prasmingai ir turi-
ningai leisti laiką, socialdemokra-
tės suorganizavo dar vieną susi-
tikimą, į kurį pasikvietė mitybos 
specialistę. Ji pasakojo moterims 
apie netinkamo maisto poveikį 
žmogaus organizmui. Specialistė 
moterims linkėjo prižiūrėti ir tau-
soti brangiausią savo turtą – svei-
katą. Socialdemokratės diskutavo 
mitybos klausimais, dalinosi pata-
rimais sveikos gyvensenos klausi-
mais. 

Mavliuda Melibajeva,
LSDMS Vilkaviškio rajono 
„Moterų klubo“ sekretorė

LSDP skyriø naujienos

LSDP Rokiškio skyriaus pirmi-
ninkas, Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Vytautas Saulis, Rokiškio 
turizmo informacijos centro direkto-
rė Danguolė Urbutienė ir Rokiškio 
kultūros centro folkloro ansamblis 
„Gastauta“ dalyvavo Gruzijos Ozur-
gečio rajono administracijos organi-
zuotame Antrajame G. Salukvadzės 
tarptautiniame folkloro konkurse – 
festivalyje. 

Su Ozurgečio rajonu Rokiškio ra-
joną sieja jau ne vienerių metų drau-
gystė. Šio Gruzijos rajono atstovai 
jau lankėsi ir mūsų rajone. Rokiškio 
rajono ligoninė ištiesė pagalbos ran-
ką naujai statomai Ozurgečio miesto 
ligoninei, užmegzti nauji kultūriniai 
ryšiai su Ozurgečio rajono meno ko-
lektyvais.

V. Saulis, D. Urbutienė susitiko 
su Gurijos regiono gubernatoriumi, 
Ozurgečio rajono meru, jo pavaduo-
toju, administracijos vadovais. Buvo 

aptarti tolesnio abiejų rajonų bendra-
darbiavimo klausimai.

Rokiškio folkloro ansamblis 
„Gastauta“ puikiai pasirodė dviejuo-
se koncertuose kurortiniame Urekio 
mieste prie Juodosios jūros bei jung-
tiniame koncerte po 70 metų atgai-
vintoje Gruzijos regiono Alegrobos 
šventėje.

Komisija ir žiūrovai puikiai 
įvertino rokiškėnus. Ansamblis 
buvo apdovanotas specialiu prizu ir 
Aukso medaliu. Šventėje dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Gruzijoje 
J. Paslauskas su žmona, kurie pa-
kvietė delegaciją, grįžtant į Lietuvą, 
aplankyti ambasadoriaus rezidenciją 
Tbilisyje.

Delegacija džiaugsmingai priėmė 
tokį pakvietimą ir rezidencijoje su-
rengė koncertą ir šokių vakarą.

Tadas Barauskas,
LSDP Rokiškio skyriaus 

atstovas spaudai

Rokiškėnai lankėsi Gruzijoje

Vilkaviškio 
socialdemokratės 

globoja Kybartų „Rasos“ 
specialiąją mokyklą

Nors šiuo metu Šilutės rajono 
savivaldybė dėl buitinių atliekų ne-
tinkamo surinkimo organizavimo 
grimzta į skolas (arti 1 milijono litų), 
administracija neieško išeities raci-
onaliau išspręsti šią problemą, tik 
vis garsiau kalba apie atliekų surin-
kimo kainų kėlimą. Manau, kad tai 
nebūtų tas sprendimas, kuris teigia-
mai paveiktų gyventojus, turinčius 
įpročių nerūšiuoti buitinių atliekų ir 
nesilaikyti gamtosaugos reikalavi-
mų. Mano įsitikinimu, šią problemą 
reikėtų spręsti iš esmės ir nedelsiant. 
Pirmiausia, savivaldybės specialis-

tai turėtų pasisemti patirties iš kitų, 
puikiai buitines atliekas tvarkančių 
savivaldybių. Dar būtų galima pa-
sinaudoti Aplinkos apsaugos mi-
nisterijos teikiama informacija apie 
sukauptą patirtį šioje srityje. Tačiau 
keista, kodėl tokią patirtį Šilutės ra-
jono savivaldybės specialistai igno-
ruoja.

Manau, kad šios aktualios Šilu-
tės rajono bendruomenei problemos 
sprendimas – tik laikinas nesusipra-
timas. Gyvenimas reikalauja atskirti 
galimų perdirbti bei panaudoti bui-
tinių komunalinių atliekų surinkimą 
ir tvarkymą nuo nepanaudojamų 
atliekų (šiukšlių) surinkimo. Tikrasis 
kelias – kuo greičiau steigti atskirą 
įmonę, kuri užsiimtų antrinių žaliavų 
surinkimu (supirkimu) iš gyventojų 
ir įmonių. Tai įgalintų 20-30 proc. 
sumažinti išvežamų buitinių atliekų 
kiekį į sąvartyną Klaipėdoje. Gy-
ventojai ir įmonės būtų suinteresuoti 
parduoti už nedidelę kainą surinktas 
ir išrūšiuotas atliekas įmonei. Tai 
paskatintų gyventojus atsakingiau 
rūpintis makulatūros, stiklo, plas-
tmasės surinkimu ir jų patalpinimu 
į atitinkamus konteinerius. Tam pa-
sitarnautų ir reklaminė bei dalykinė 
informacija per spaudą, vietinę tele-
viziją, švietėjiškas darbas ugdymo 
įstaigose, darbo kolektyvuose ir kt.

Kad tokia įmonė pradėtų veikti, 
reikia ryžtingų ir vieningų rajono Ta-
rybos narių ir jos vadovų pastangų, 
nes be specialios įrangos, patalpų, 
specialaus transporto ir reikiamai 
parengtų specialistų nebūtų galima 
pradėti šios ūkinės veiklos. Lietuvo-
je tokios įmonės jau veikia, todėl yra 
iš ko pasimokyti. Pirmais įsikūrimo 
metais įmonė galėtų būti remiama 
Smulkaus ir vidutinio verslo fondo 
lėšomis.

Europos Sąjunga reikalauja, kad 
2013 m. jau būtų rūšiuojama 50 proc. 
buitinių atliekų, tačiau nematyti, kad 
šia kryptimi mūsų rajone būtų kas 
nors daroma. Nepasirūpinta, kad šis 
aktualus reikalavimas būtų įtrauktas 
į konkurso sąlygas atliekų vežėjui.

Visa tai rodo, kaip svarbu skubiai 
priimti tikslingus sprendimus, su-
telkti politines ir ūkines pastangas, o 
ne lūkuriuoti ir pamažu be jokios at-
sakomybės orientuoti žmones į bui-
tinių atliekų surinkimo kainų didini-
mą, kas sukeltų dar didesnę sumaištį 
šioje ūkinės veiklos srityje.

Įmonė, užsiimanti antrinių 
atliekų surinkimu (supirkimu), 
paskatintų žmones atsakingiau 
rūšiuoti atliekas, neteršti jomis 
aplinkos ir pamažu įdiegti Euro-
pos šalyse seniai taikomą gamto-
sauginę praktiką.

Ar reikia tobulinti  buitinių atliekų 
surinkimą  Šilutės rajone?

Alfonsas Vanagas,
Šilutės rajono tarybos narys, 
LSDP  frakcijos narys,  
UAB „Šilutės turgavietė“ direktorius,
Lietuvos Smulkiųjų verslininkų ir 
prekybininkų asociacijos 
Šilutės skyriaus vadovas

Spalio mėnesį Utenos 
rajono kaimų bendruo-
menės, nudirbusios visus 
rudens darbus laukuose, 
daržuose ir soduose, ren-
gė nuotaikingas derliaus 
šventes–vakarones. 

Seimo narė Milda Pe-
trauskienė dalyvavo savo 
gimtojo Kaimynų kaimo 
vakaronėje, vykusioje 
jaukiuose bendruomenės 
namuose, kuriuose grojo 
Daugailių kultūros centro 
kaimo kapela „Indraja“ 
(vadovas Petras Leleika), 
skambėjo juokas, prisi-
minimai, buvo ragauja-
ma cepelinų. Milda Petrauskienė 
pasveikino gimtojo kaimo žmones, 
palinkėjo jiems dar daug džiugių 

akimirkų ir susitikimų, visą ben-
druomenę gausiai apdovanojo. Sei-
mo narei visų kaimyniškių vardu 
dėkojo bendruomenės pirmininkas 

Robertas Gaučys, įteikė rudeninių 
gėlių puokštę.

Lolita Kaminskienė 

Utenos rajone po darbų – 
smagios vakaronės

Darni ir vieninga Kaimynų kaimo bendruomenė.

Tauragės socialdemokratai aplan-
kė Amžinybėn iškeliavusių bičiulių 
kapus, taip pat uždegė žvakutes bei 
padėjo gėlių prie paminklo, įamži-
nančio  1927 metų sukilimo dalyvių 

atminimą.  Nuoširdūs ir atviri prisi-
minimai, šilti žodžiai rūstoką šešta-
dienio popietę apgaubė ypatinga pri-
silietimo prie praeities ir Visagalės 
Atminties gerumo ir vilties  aura.

Rašiusių apie šiuos įvykius nuo-
mone, ,,ginkluotas 1927-tų metų 
sukilimas yra reikšmingas įvykis 
Lietuvos istorijoje. Tai buvo ryškus, 
pagarbos nusipelnęs protestas prieš 
diktatūrą... Sukilėlių sudėtos aukos 
tikrai vertos rimtesnio įamžinimo ir 
atminties“ (Tauragės kraštas. Istori-
ja, kultūra, meno paminklai; 2007).

Stabtelėjimas ties kiekvienu, ne-
priklausomai nuo laiko ar istorinių 
aplinkybių supiltu kauburėliu, skati-
na apmąstyti būties laikinumą ir tra-
pumą, gyvenimo prasmės ir tikrųjų 
vertybių matą.

Efrema Bitinienė,
LSDP Tauragės skyriaus 

,,Solidarumo“ grupės pirmininkė

Tauragėje aplankyti 
Amžinybėn iškeliavusių bičiulių kapai

Aktyvios ir visuomeniškos Vilkaviškio socialdemokratės.

Tauragiškiai pagerbė Anapilin iškeliavusius bičiulius.
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Beatos Nicholson 
kvietimas dalyvauti 
akcijoje “Kviečiu į 
svečius – dosnios vai-
šės tau, man ir kitam” 
ir taip paminėti pasau-
linę Maisto dieną,  ta 
proga paruošiant pietus 
artimiems žmonėms, 
draugams ar tiesiog 
bendraminčiams, pa-
skatino LSDP Molėtų 
skyriaus pirmininkę 
Oksaną Rinkevičienę 
kartu su aktyviausiais draugais su-
jungti malonumą pabūti kartu, pa-
skanauti rudeninio obuolių pyrago ir 
praturtinti sielas gerais darbais.

Spalio 16-ąją partijos bičiuliai 
ir jų draugai buvo pakviesti į tokią 
popietę, pavadintą skambiu vardu 
“Obuolių pyragų fiesta”. Susirin-
ko aktyviausieji skyriaus nariai su 
draugais ir šeimomis. Mūsų šventę 
aplankė ir LSDP pirmininko pava-
duotoja, LSDMS vicepirmininkė 
Giedrė Purvaneckienė. Svečiai su-

sirinko partijos būstinėje, išpuoštoje 
spalvotais klevo lapais ir paskuti-
niaisiais jurginų žiedais. Kvepiantys 
obuolių pyragai kvepėjo būstinėje, 
viliodami kuo greičiau juos ragauti. 
Nuostabiomis saksofonu atliekamo-
mis melodijomis susirinkusiųjų sie-
las džiugino Gediminas. Draugiškai 
vaišindamiesi arbata bei skanaudami 
pyragus, mėgavomės šiltu bendra-
vimu. Labiausiai džiaugėmės gali-
mybe gyvai, neformalioje aplinkoje 
pabendrauti su Giedre Purvaneckie-

ne. Pokalbio metu turė-
jome galimybę pažinti 
ją, sužinoti atsakymus į  
daugybę mums svarbių 
klausimų. Giedrė  įver-
tino skyriaus pirminin-
kės Oksanos aktyvu-
mą, jaunatvišką ryžtą 
siekti užsibrėžto tikslo. 
Svarbiausias Giedrės 
palinkėjimas buvo: 
kantrybės, stiprybės ir, 
svarbiausia, nenusivilti 
ir neprarasti tikėjimo. 

Nepamiršome ir mūsų susiėjimo 
tikslo, visi draugiškai surinkome au-
kas Maisto bankui. Nors susirinku-
siųjų nebuvo daug  – vis  tik galėjo-
me pasidžiaugti savo įnašu. Žinoma, 
čia turime padėkoti ir mūsų partijos 
bičiuliams Mariui ir Jolantai, ku-
riems nepavyko paskanauti pyragų, 
bet jie visa širdimi palaikė mūsų idė-
ją ir prisidėjo prie aukų rinkimo.

LSDP Molėtų skyriaus
 informacija

Obuolių pyragų šventė  LSDP Molėtų skyriuje

Spalio 17 d. Vilka-
viškio Salomėjos Nėries 
mokykloje vyko Seimo 
nario, LSDP pirmininko 
Algirdo Butkevičiaus 
globojama akcija „Vai-
kai su kamuoliu – švie-
si Lietuvos krepšinio 
ateitis “. Akcijos orga-
nizatoriai pakvietė du 
šimtus pradinukų iš 18 
Vilkaviškio rajono mo-
kyklų. Susirinkusiems 
vaikams buvo išdalinta 
200 krepšinio kamuo-
lių, kuriuos padovano-
jo LSDP pirmininkas 
A. Butkevičius. 

Akcijos globėjas 
skatino vaikus būti 
žvaliais, energingais ir sveikais 
bei  pridūrė, kad sportuojant ne-
pamirštų ir gerai mokytis. Social-
demokratų lyderis A.Butkevičius 
pasidžiaugė, kad gali padovanoti 

Vilkaviškio rajono mokykloms 
kamuolius, nes žaisdami vaikai 
taps sportiškesni, aktyvesni. Mo-
kyklų pradinukai, gavę kamuolius, 
iš karto juos išbandė, visi kartu 
mušinėdami 15 sekundžių. Akcija 

pasibaigė mažųjų moksleivių pa-
dėkos žodžiu: „Ačiū!“

Algirdas Neiberka,
LSDP Vilkaviškio rajono 

skyriaus pirmininkas 

200 krepšinio kamuolių 
Vilkaviškio vaikams

Varėnos rajono meras social-
demokratas Elvinas Jankevičius 
Varėnos ligoninei įteikė dovaną – 
plataus spektro daugiafunkcį fizio-
terapijos aparatą. kuris padės ligo-
niams greičiau sveikti reabilitacijos 
laikotarpiu. 

Kaip teigia Varėnos ligoninės 
vyriausiasis gydytojas Henrikas 
Bukelis, mero dovanotas daugia-
funkcis fizioterapijos aparatas su-
teiks išskirtinę galimybę pacien-
tams skirtingas terapijas gauti toje 
pačioje vietoje ir tuo pačiu metu. 
Panaudojant įvairias elektros 
sroves bus atkuriamos prarastos 
judėjimo ir kitos funkcijos, mal-
šinamas skausmas. „Nuoširdžiai 
dėkojame merui už tikrai reikalin-
gą ir naudingą dovaną ligoninei, 
kuri padidins medikų galimybes 
padėti ligoniams sveikti, o pacien-
tams suteiks galimybę be didelių 
intervencijų pasijusti geriau. Fizi-
oterapija – neatsiejama reabilita-
cijos po sunkių ligų bei sveikatos 

profilaktikos priemonė“, – džiaug-
damasis dovana kalbėjo vyriausia-
sis gydytojas.

Rajono meras sakė viliąsis, kad 
ši dovana Varėnos ligoninei iš jo 
rankų dar ne paskutinė. „Esu ki-
lęs iš gydytojų šeimos, todėl svei-
katos apsaugos sritis ir sveikatos 
įstaigų problemos man labai rūpi. 
Artimiausiu metu dar ketinu pra-
džiuginti ir mažuosius ligoniukus 
– Vaikų skyriui noriu padovanoti 
plačiaekranį televizorių, kad ma-
žieji pacientai palatose nenuobo-
džiautų ir galėtų šiek tiek prasi-
blaškyti“, – planais dalijosi meras.

Varėnos rajono savivaldybės 
informacija

Rajono meras  Elvinas Jankevičius 
Varėnos ligoninei  padovanojo daugiafunkcį 

fizioterapijos aparatą 

Akcijos organizatoriai susirinkusiems vaikams išdalino 200 krepšinio kamuolių, kuriuos padovanojo 
Seimo narys, LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Auksė Kontrimienė

Spalio 14-19-21 dienomis viso-
se Lietuvos apskrityse vyko LSDP 
skyrių atstovų pasitarimai. Kaip 
sakė centrinio rinkimų štabo va-
dovas Juozas Olekas, pats metas 
suaktyvinti skyrių darbą ir pradėti 
intensyviau rengtis Seimo rinki-
mams, nes iki 2012 metų rudens 
liko jau mažiau nei metai. Todėl 
labai svarbu sudaryti tikslius rin-
kimų štabų darbo planus, numatyti 
partijos vadovybės apsilankymo 

dienas rajonuose. „Visi partijos 
bičiuliai turi jausti atsakomybę už 
būsimus rinkimus, nes Lietuvos 
žmonės pavargo nuo konservato-
rių nemokšiškumo, atsakomybę už 
šalies gerovę turi prisiimti social-
demokratai“, – kalbėjo J.Olekas.

Į pasitarimus atvykę kandidatai, 
skyrių ir rinkimų štabų vadovai, 
aktyvistai dalinosi darbo planais, 
idėjomis, informavo apie jau įvy-
kusias akcijas, talkas, susitikimus 
su gyventojais. Vyko skyrių iždi-
ninkų, etikos ir procedūrų komisi-
jos narių posėdžiai. 

Daugelyje susitikimų dalyva-
vo LSDP informacijos centro at-
stovai, kurie partijos bičiuliams 
pristatė galimybes populiarinti 
socialdemokratų veiklą bei kandi-
datus partinėje spaudoje, interneto 
svetainėje bei kitose žiniasklaidos 
priemonėse, socialiniuose tinkluo-
se.

Daugelyje apskričių buvo nu-
spręsta tokio pobūdžio pasitarimus 
rengti kartą per ketvirtį.  

Apskritys pažadintos 
darbui rinkimuose

Telšių meras ir skyriaus pirmininkas V.Kleiva kalbėjo, kad rinkimų rezultatai priklausys ir 
nuo to, kiek bus „paspausta rankų“. 

LSDP pirmininko pavaduotoja G. Purvaneckienė sako, kad dalintis patirtimi ir idėjomis – 
naudinga praktika. K.Petravičienės nuotrauka.

Seimo narys J.Sabatauskas mano, kad Alytaus miesto ir rajono rinkimų štabai galėtų 
dirbti išvien. 

LSDP pirmininko pavaduotojas J.Pankauskas kvietė bičiulius aktyviau bendrauti su 
išeiviais iš Lietuvos. 
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Rengta kartu su Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų pažangiojo 
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Vilija Blinkevičiūtė,
EP narė, LSDP pirmininko 
pavaduotoja

Tuomet, kai pasaulis sveikino 
gimusį septynimilijardinį kūdi-
kį, Europos Parlamentas (EP) 
priėmė ypač  svarbią direktyvą, 
kuria siekiama geriau apsaugo-

ti mūsų vaikus nuo seksualinės 
prievartos, išnaudojimo ir por-
nografijos.

Vaikystė yra gražiausias, 
tačiau ir trapiausias žmogaus 
gyvenimo tarpsnis, kurį reikia 
rūpestingai saugoti. Daugėja 
ne tik suaugusiųjų nusikalsta-
mų polinkių sąlygotų grėsmių. 
Technokratinis pasaulis, lengvai 
gaunama informacija, prieinama 
internetinė erdvė vaikui iš gėrio 
gali virsti ir blogiu. Sunku pati-
kėti, tačiau beveik kas aštuntas 
Europos nepilnametis patiria 
vienokią ar kitokią seksualinę 
prievartą, kuri palieka sunkiai 
pagydomas sielos žaizdas visam 
gyvenimui. Todėl mes tokio po-
būdžio nusikaltimus įvardijome 
ypatingai pavojingais ir numatė-
me griežtas jų prevencijos prie-
mones, kurias Europos Sąjungos 

(ES) šalys per dvejus metus pri-
valės perkelti į savo įstatymus.

Vaikų prievartautojai, tvirkin-
tojai, pornografijos gamintojai ir 
platintojai bei kitokių nusikals-
tamų veikų vykdytojai bus griež-
čiau baudžiami laisvės atėmimu. 
Visose ES valstybėse nustatomos 
vieningos, pakankamai griežtos 
maksimalios bausmės už tokius 
nusikaltimus, kurias šalys galės 
dar labiau griežtinti. Ir nesvarbu, 
kur bus padarytas nusikaltimas – 
ES ar už jos ribų. Griežčiau bus 
baudžiama už prievartą prieš ne-
įgalius vaikus. Asmenys, teisti 
už vaikų seksualinį išnaudojimą, 
negalės dirbti su vaikais. Neiš-
vengs atsakomybės ir kalti juri-
diniai asmenys. Pelnyta bausmė 
turės pasiekti kiekvieną, nesvar-
bu, kokioje šalyje jis slapstysis.

Nusikaltimai prieš vaikus 

įgauna vis įvairesnes formas, 
ne visada yra matomi bei daž-
nai peržengia vienos šalies sie-
nas, todėl direktyvoje yra daug 
nuostatų, kurios turėtų padė-
ti gerinti nusikaltimų tyrimą 
ir baudžiamąjį persekiojimą. 
Įvertinant tokių nusikaltimų 
pavojingumą, siūloma taikyti 
veiksmingiausias priemones, 
net ir tokias, kurios taikomos 
organizuoto nusikalstamumo ar 
kitų sunkių nusikaltimų atve-
jais. Būtina gerinti tarptautinį 
policijos, prokuratūrų ir teismų 
bendradarbiavimą. Numatomos 
ir priemonės, kurios turėtų pa-
dėti psichologiškai apsaugoti 
vaikus, tapusius nusikaltimų 
aukomis ar įtrauktus į nusikals-
tamą veiką. Jiems ir jų šeimoms 
turės bus taikoma ir reabilitaci-
nė pagalba. 

Daug priemonių numato-
ma ir nusikaltimų prevencijai. 
Šalys privalės uždaryti vaikų 
pornografiją platinančius in-
ternetinius tinklapius arba juos 
blokuoti, jei serveriai yra ki-
tose šalyse. Labai svarbu yra 
informuoti vaikus ir tėvus apie 
internete slypinčius pavojus ir 
laiku suteikti reikiamą pagalbą 
nukentėjusiesiems ir jų šeimos 
nariams. Ne mažiau svarbu yra 
tinkamai parengti pareigūnus, 
mokytojus, socialinius darbuo-
tojus, nevyriausybinių organiza-
cijų narius ir kitus asmenis, ku-
rie dirba su vaikais. Šią visiems 
skausmingą problemą galime 
išspręsti tik kartu. Tikiuosi, jog 
EP sprendimas taps esminiu po-
stūmiu užtikrinant  mūsų vaikų 
saugumą.

Europos Sąjunga gina savo vaikus

Justas Vincas Paleckis,
EP narys

Briuselyje, tarp dviejų Euro-
pos Parlamento (EP) rūmų esan-
čios akmeninės aikštės viduryje, 
keturiomis kalbomis išlieti pras-
mingi žodžiai: „Ten, kur žmo-
nės pasmerkti gyventi skurde, 
pažeidžiamos ir žmogaus teisės. 
Suvienyti jėgas jų labui – mūsų 
šventa pareiga“ (Žosef Vresinski, 
pastorius).

Kai prieš septynerius metus, 
eidamas į Parlamentą, pirmą kartą 

pastebėjau šį užrašą, 
pagalvojau – kokia 
taikli mintis. Daug 
kalbame apie teisę 
į laisvą žodį, teisę 
rinkti savo atstovus 
į Parlamentą, teisę į 
nemokamą mokslą, 
medicininį aprūpini-
mą ir kitas žmogaus 
teises. Bet, ko gero, 
esminė teisė – teisė 
nemirti iš bado, teisė 
gyventi bent mini-
maliai aprūpintam, 
neskurstant.

1987-ųjų spalio 
17 pastorius Ž.Vresinski sukvie-
tė į didžiulę Paryžiaus aikštę, 
prie Eifelio bokšto, 100 tūkst. 
žmonių tam, kad prisimintų 
mirštančiuosius iš bado ir gy-
venančiuosius skurde. Tą dieną 
Trokadero aikštėje akmenyje 
buvo iškalti pastoriaus žodžiai, 
kurie po kurio laiko metale buvo 
išlieti aikštėje prie EP. Pastorius 
Ž.Vresinski paragino pradėti 
bendrą kovą su skurdu visoje 
planetoje ir buvo išgirstas. Po 
penkerių metų Jungtinės Tautos 

patvirtino spalio 17-ąją Tarptau-
tine kovos su skurdu diena.

Tą dieną Lietuvos žiniasklai-
doje, valdančiųjų politikų sam-
protavimuose nieko neišgirdau 
apie kovos su skurdu dieną. Briu-
selyje buvo kitaip: reportažai, 
komentarai apie bado ir skurdo 
šmėklas, o mano frakcijos kolega 
belgas Markas Tarabela tą dieną 
suruošė demonstraciją. Ji nebuvo 
itin gausi ar triukšminga, tačiau 
tikrai svarbi ir belgui, ir prancū-
zui, o ypač – lietuviui ar latviui. 
Mat demonstrantai protestavo 
prieš šešių dešiniųjų ES vyriau-
sybių reikalavimą net 85 proc. 
sumažinti ES maisto tiekimo ne-
pasiturintiesiems fondo finansa-
vimą. Pretekstas – lėšų taupymas 
bei kai kurios teisinės kolizijos.

Mūsų, socialistų ir demokratų 
frakcija EP reikalauja, kad dabar-
tinis 500 milijonų eurų finansa-
vimo lygis būtų padidintas arba 
bent išlaikytas. Jeigu vis dėlto 
būtų nuspręsta drastiškai suma-
žinti ES Maisto tiekimo labiau-
siai nepasiturintiems asmenims 
programą, vien Lietuvoje dėl to 
nukentėtų daugiau nei pusė mi-

lijono žmonių. Per pastaruosius 
trejus metus paramos gavėjų (jos 
gali tikėtis mažiau nei 525 litus 
gaunantis pilietis) skaičius išau-
go daugiau negu dvigubai.

EP baigiamas svarstyti pra-
nešimas „Dėl Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi pla-
no“. Jame atsižvelgta į daugumą 
mūsų frakcijos reikalavimų. Nu-
matoma paraginti ES valstybes 
artimiausiu laiku pateikti pasiū-
lymus, kaip iki 2020 m. dvide-
šimčia milijonų sumažinti skurde 
gyvenančių žmonių skaičių (da-
bar ES valstybėse jis siekia 80 
milijonų). ES valstybių vyriau-
sybės raginamos labiau įtraukti 
pilietinės visuomenės atstovus, 
nevyriausybines organizacijas ir 
ypač pačius skurde gyvenančius 
žmones į pasitarimus, kaip ma-
žinti skurdą. Vyriausybės, pasi-
naudodamos ES programomis, 
turėtų padėti sukurti darbo vietas 
neįgaliesiems, jaunimui. Socia-
linės pagalbos programos turėtų 
būti ypač orientuotos į skurde 
gyvenančius vaikus, senolius. 
Visi šie pasiūlymai labai aktu-
alūs Lietuvai. Lietuvos Seimas 

turėtų pasinaudoti ir kita gera 
Briuselio praktika. Mūsų socia-
listų ir demokratų frakcijoje EP 
kiekviena direktyva nagrinėjama 
labai svarbiu aspektu – ar ji di-
dins, ar mažins socialinę atskirtį, 
skurdą Europoje. Prieš priimant 
įstatymus, manau, tuo pačiu as-
pektu turėtų būti nagrinėjami pa-
siūlymai ir Lietuvos Seime. Kiek 
ydingų įstatymų, skurdinančių 
žmones, būtų buvę sustabdyta, 
jeigu valdantieji vadovautųsi 
tokia taisykle... Statistika, at-
spindinti menkiausias lietuvių 
algas ir pensijas ES (lenkiame 
tik Rumuniją ir Bulgariją), liu-
dija ir grėsmingą skurstančiųjų 
skaičiaus augimą. Žemiau skur-
do rizikos ribos gyvena jau 670 
tūkst. žmonių. Staigiai šoktelėjo 
socialinės pašalpos gavėjų skai-
čius: nuo 37 tūkst. 2008-aisiais 
iki beveik 200 tūkst. po dviejų 
metų. Manau, pats laikas būtų 
iškalti akmenyje ar išlieti meta-
le pastoriaus Ž.Vresinski žodžius 
apie žmogaus teisę gyventi ne 
skurde ir Lietuvoje, Vilniuje – 
Nepriklausomybės ir Kudirkos 
aikštėse.

Užrašas Nepriklausomybės ir Kudirkos aikštėse: 
skurdas pažeidžia žmogaus teises

Spalio pabaigoje Strasbūre 
Europos Parlamento Socialistų 
ir demokratų pažangiojo aljanso 
frakcijos pasitarime, svarstant 
EP rezoliuciją dėl grėsmės vi-

suomenės sveika-
tai dėl atsparumo 
antibiotikams. eu-
roparlamentaras iš 
Lietuvos Zigman-
tas Balčytis ragino 
stiprinti antibiotikų 
naudojimo stebėse-
ną ir nustatyti griež-
tą reguliavimo bei 
kontrolės sistemą.

„Atsparumas an-
tibiotikams tampa 
didele pasaulinio 
masto grėsme žmo-
nių sveikatai ir gy-

vybei bei didele problema medi-
cinos pasiekimams apskritai. Šią 
problemą sukėlė perteklinis ir 
nepakankamai kontroliuojamas 

antimikrobinių medžiagų naudo-
jimas. Jei nebus rasta efektyvių 
būdų problemai spręsti, gali atsi-
tikti taip, kad ateityje didės mirš-
tamumas nuo šiandien lengvai 
išgydomų lygų“, – sako europar-
lamentaras Z. Balčytis.

Anot jo, norint išvengti dar di-
desnių problemų ateityje, reikia 
griežčiau kontroliuoti antibiotikų 
naudojimą, ypač tais atvejais, kai 
jie pasitelkiami nesant tam būti-
nybės – pavyzdžiui gydant perša-
limo ligas arba gyvulininkystėje, 
žuvininkystėje – skatinant gyvū-
nų augimo procesus. Taip pat yra 
žinoma, kad neatsakingas farma-
cijos produktų atliekų tvarkymas 
antibiotikais užkrečia gruntinius 
vandenis bei dirvožemį, ir tai 

galimai prisideda prie žmonių at-
sparumo antibiotikams didėjimo.

ES mastu atlikti tyrimai rodo, 
kad skirtingose valstybėse narė-
se vyrauja skirtingos antibiotikų 
naudojimo „tradicijos“, nes labai 
skiriasi parduodamų receptinių 
antibiotikų kiekis, o žmonės daž-
nai klaidingai supranta šių vais-
tų poveikį. Pavyzdžiui, 56 proc. 
europiečių tiki, kad antibiotikai 
sunaikina virusus, o iš tiesų jie 
naikina tik bakterijas, 47 proc. 
klaidingai mano, kad antibiotikai 
yra veiksmingos priemonės nuo 
peršalimo ar slogos.

EP nario Z. Balčyčio nuomo-
ne, Europos Komisija turi nedel-
siant ieškoti galimybių inicijuoti 
mokslinius tyrimus, ieškant al-

ternatyvų antibiotikams, nes kaip 
parodė praktika, pati rinka neuž-
tikrina, kad tokie tyrimai būtų da-
romi ir atsparumo antibiotikams 
problema būtų sprendžiama.

EP nario 
Z.Balčyčio biuro informacija

Europarlamentaras Z. Balčytis ragina griežtinti antibiotikų naudojimą

EP narys Z. Balčytis siūlo griežtinti antibiotikų naudojimą.
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Spalio 21 d. Kaune, Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio rūmuo-
se, įvyko pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos istorijoje Kaimo jaunimo 
kongresas. Aptarti kaimo jaunimo 
realijų ir perspektyvų bei išsakyti 
savo požiūrį atvyko gausus jaunimo 
būrys.

Kongrese pristatyta dabartinė 
Lietuvos jaunimo politika, aptartas 
jaunimo užimtumas kaime, atskleis-
tos dabartinės žemės ūkio ir kaimo 
specialistų rengimo aktualijos, pasi-
sakyta dėl Lietuvos kaimo ateities ir 

jaunimo galimybių plėtojant kaimą. 
Iškelti klausimai apie galimybes 
jaunimui kaime ūkininkauti ir kurti 
verslą.

LSDJS poziciją Kaimo jaunimo 
kongrese išsakė organizacijos val-
dybos narys Domas Petrulis. Apta-
ręs dabartinę jaunimo padėtį kaime, 
kuri toli gražu nėra patenkinama, 
problemų sprendimui teikdamas 
jaunųjų socialdemokratų poziciją, 
D.Petrulis išsakė tris konkrečius pa-
siūlymus.

„Būtina kuo daugiau jaunuolių 

įtraukti į asocijuotas struktūras. Ini-
ciatyvus jaunas žmogus kaime save 
gali išreikšti organizacijose, pvz., 
regioninėse jaunimo organizacijų 
tarybose, vadinamose apskritaisiais 
stalais. Tačiau ne visose savivaldy-
bėse jie veikia. Apskritųjų stalų al-
ternatyva yra kaimo bendruomenės, 
bet čia jauno žmogaus saviraiška 
labai priklauso nuo pačios bendruo-
menės ir jos vadovų“, – kalbėjo 
D.Petrulis.

Pasak LSDJS atstovo, šviesti jau-
nimą – svarbi užduotis, nes kaime 

informacija sunkiai pasiekia adre-
satus. Net ir gavus visą reikiamą 
informaciją, neužtenka ją tik turėti, 
tačiau taip pat svarbu žinoti, kaip 
ją įsisąmoninti. Lietuvos progresas 
įmanomas tik brandžioje, išsilavi-
nusioje ir ambicingoje visuomenėje, 
kurią galime susikurti tik patys.

„Ir trečia – būtina mažinti biu-
rokratijos aparatą. Ūkininkaujant 
kaime, labiausiai praverčia sezo-
niniai ir laikini darbuotojai. Tačiau 
dabar dažnai talka pas kaimyną yra 
laikoma nelegalia veikla. Dėl biuro-

kratijos ypatingai sudėtinga laikinai 
įdarbinti žmogų. Mums nuo senų 
senovės yra įprasta padėti vieni ki-
tiems. Būtent taip ugdytas mūsų 
bendruomeniškumas ir mes vieni be 
kitų pagalbos iki šiol neišsiverčia-
me“, – teigė D.Petrulis.

Išsakyta pozicija buvo palydėta 
kongreso dalyvių diskusijos ir klau-
simų. Ypatingai didelio dalyvių dė-
mesio sulaukė pateiktas pasiūlymas 
dėl biurokratijos aparato mažinimo.

LSDJS valdybos informacija

Kaimo jaunimo kongrese – konkretūs LSDJS pasiūlymai

Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjunga (LSDJS) reiškia 
didelį susirūpinimą dėl Lietuvos 
jaunimo organizacijų požiūrio į 
ekstremizmą, kuris atsiskleidė spa-
lio 21 d. vykusioje neeilinėje Lie-
tuvos jaunimo organizacijų tarybos 
(LiJOT) Asamblėjoje.

LSDJS kartu su dar keliomis 
jaunimo organizacijomis inicijavo 
šią neeilinę Asamblėją ir pateikė 
rezoliuciją, kuria tiek LiJOT, tiek 
Lietuvos jaunimo organizacijos 
buvo raginamos pasmerkti ir atsi-
riboti nuo bet kokios ekstremisti-
nės veiklos ar iniciatyvų, darančių 
žalą visuomenei ir galinčių turėti 
itin skaudžių pasekmių. Kad tai yra 
net labai realu, parodė šios vasaros 
tragiški įvykiai Norvegijoje, tiesio-
giai turėję įtakos tenykštei jaunimo 
organizacijai. Belieka apgailestauti, 
kad Jaunųjų konservatorių lygos ir 
Ateitininkų federacijos atstovams 
aktyviai raginant nepalaikyti šios 
rezoliucijos kaip „nereikšmingos“, 
dauguma jaunimo organizacijų at-
stovų net nepritarė jos svarstymui.

„Tai yra šokas. Jaunimo orga-
nizacijos, kurios viešai deklaruoja 
pasisakančios už demokratines ver-
tybes, dialogą ir prieš smurtą, para-
gintos kelių dešiniosios pakraipos 
jaunimo organizacijų atstovų, nu-
tarė net nesvarstyti šios, mūsų nuo-

mone, dabartiniais laikais itin aktu-
alios rezoliucijos. Esame įsitikinę, 
kad ekstremistinė veikla turi būti 
smerkiama visada ir visur, o Lietu-
vos jaunimo organizacijų nenoras 
tai daryti yra visiškai nesupran-
tamas ir įrodantis jų neįgalumą“, 
– teigė jaunųjų socialdemokratų 
delegacijos LiJOT Asamblėjoje va-
dovas Julius Pagojus.

„Jeigu ši Asamblėja būtų vykusi 
ne Vilniuje, o Utiojos saloje, po-
žiūris ir atsakomybė būtų kitokia“, 
– trumpai balsavimo rezultatus pa-
komentavo LSDJS Valdybos narys 
Darius Skusevičius.

Lietuvos socialdemokratinio jau-
nimo sąjunga nuoširdžiai tikisi, kad 
tiek LiJOT, tiek pačios jaunimo or-
ganizacijos supras, kokią milžinišką 
klaidą padarė Asamblėjoje ir kad šis 
balsavimas nereiškia tam tikrų Lietu-
vos jaunimo organizacijų postūmio 
propaguoti ekstremistinę veiklą.

Juras Požela, 
LSDJS pirmininkas 

LSDJS susirūpinusi dėl Lietuvos jaunimo 
organizacijų požiūrio  į ekstremizmą

LSDJS Valdybos narys D.Skusevičius 
atstovavo socialdemokratiniam jaunimui 
neeilinėje LiJOT Asamblėjoje.

Žemaitijos sostinės socialdemo-
kratinio jaunimo darbai ir pra-
mogos (vasara-ruduo)

Visą vasarą jaunieji Telšių 
socialdemokratai ne tik puikiai 
leido laiką atostogaudami, bet ir 
aktyviai dirbo. Jaunimas organi-
zavo LSDP Telšių skyriaus sąs-
krydį. Dalyvavimas Telšių jauni-
mo centro surengtoje Savaitgalio 
akademijos organizacijų mugėje 
praturtino „jaunimiečių“ kasdie-
nybę išradingumo pamokomis. 
Renginių aktyviam jaunimui ne-
trūksta ir rudenį.

Kelionė į Latviją

Paskutinį vasaros savaitgalį 
LSDP Telšių skyriaus pirmininko 
Vytauto Kleivos iniciatyva buvo 
suorganizuota išvyka į Latviją. 
Šią išvyką pirmininkas LSDJS 
Telšių skyriui dovanojo už ak-
tyvią veiklą rinkimų maratone, 
organizuojant LSDP Telšių sky-
riaus sąskrydį ir kitas iniciatyvas. 
Latvijoje aplankytos žymios kai-
myninės šalies vietos, komandi-
nę dvasią „jaunimiečiai“ stiprino 

smėlio urvuose. Kelionę vainika-
vo piknikas ir maudynės Latvijos 
pajūryje.

Riedynės drąsiausiems 
„Nuo meškos iki meškos“

Rugsėjo 10-ąją Telšių mieste vyko 
riedynės drąsiausiems Žemaitijos 
vairuotojams „Nuo meškos iki meš-
kos“. LSDJS Telšių skyriaus koman-
da savo gamybos bemotore transpor-
to priemone išbandė šią ekstremalią 
rungtį. Šypsenų, gerų emocijų kupi-
name renginyje socialdemokratinio 
jaunimo ekipažas buvo apdovanotas 
nominacijoje „Nuotaika“.

Pramogų parkas „LABAS“

Nors spalį orai jau nebelepi-
no nei šiluma, nei gausiais saulės 
spinduliais, Telšių rajono social-
demokratinis jaunimas prisiminė 
vasarą ir, tarsi tarzanai, karstėsi po 
medžius. Rugpjūčio mėnesį vyku-
siame LSDJS sąskrydyje telšiškiai 
pasirodė kaip šauniausia komanda 
ir laimėjo bilietus į „LABAS“ nuo-
tykių parką Vilniuje. Gera nuotai-
ka ir puikios emocijos jaunuosius 
socialdemokratus lydėjo visą ke-
lionę. Jaunuoliai išbandė įvairaus 
sudėtingumo trasas, skrydį per 
Nemuną ir kitas linksmybes, bu-

vusias parke. Telšiškiai nepraleido 
progos savo išvyką praturtinti ir 
ekskursija į Vilniaus arkikatedros 
bazilikos požemius bei pasivaikš-
čiojimu naktinėmis Vilniaus sena-
miesčio gatvėmis.

Nauji darbai ir iššūkiai

Ruošdamiesi naujiems iššū-
kiams ir darbams, Telšių skyriaus 
LSDJS nariai įsteigė Aktyvaus 

jaunimo klubą. Minčių, idėjų ir 
noro daug, tad lieka tik kibti į dar-
bus!

 Su nuoširdžiausiais linkėji-
mais iš Žemaitijos sostinės – Tel-
šių, LSDJS skyriaus nariai!

Daugiau informacijos apie 
mus galite rasti socialiniame 
tinklapyje www.facebook.com 
Jaunieji Telšių socialdemokra-
tai. 

S u s i p a ž i n k i m e : 
L S D J S   T e l š i ų   s k y r i u s

Laisvosios rinkos institutas pavie-
šino savo pasvarstymus apie idealią 
Lietuvos savivaldybę. Tokia, nors ir 
smarkiai avansu, paskelbta Klaipė-
da. Tuo tarpu Vilniaus krašte, pasi-
rodo, gali būti net pavojinga gyventi. 
Kas iš tikrųjų slepiasi po laisvosios 
rinkos apologetų teiginiais?

Idealia savivaldybe laikoma sa-
vivaldybė, kuri neturi savo vaikų 
darželių ir mokyklų, poliklinikų ir 
ligoninių, nes visas šias paslaugas 
neva žymiai geriau atlieka privatus 
sektorius. Idealioje savivaldybėje 
vandentiekis, šilumos vamzdžiai irgi 
priklauso privatininkui. Nesvarbu, 
kad tai yra natūrali monopolija, nes 
bent jau Vilniaus mieste tikrai sudė-
tinga įsivaizduoti konkurenciją cen-
trinės šilumos ar vandens tiekimo 
srityse.  Savivaldybės komunalinio 
ūkio bendrovės, šiukšlių vežimo 
kompanijos? O kam? Juk privačios 
sėkmingiau surenka didesnius mo-
kesčius iš žmonių. Autobusų, trolei-
busų irgi nereikia. Visi važinėja tak-
si. Valyti gatves nuo sniego irgi ne 
savivaldybės funkcija. Privatininkai 

ir čia tą dirba „sėkmingiau”, tik ne 
visada pasakoma, kad kiemsargiai 
mėnesiais negauna minimalios al-
gos, o kiekvieną žiemą skaičiuojame 
traumų aukas. Viską parduokime, 
visus atleiskime. Tegyvuoja laisva 
rinka? Ar čia naujai seni šūkiai?

Neužtenka tokios svajonių savi-
valdybės? Eikime dar toliau. Kad ir 
pensijos. Ar jos reikalingos svajonių 
valstybėje gyvenančiajam? Mokėki-
me pašalpas visiems, kurie, anot lais-
vosios rinkos garbintojų, nesugeba 
savimi pasirūpinti, o turtingiesiems 
leiskime ramiai gyventi mokant kiek 
įmanoma mažesnius mokesčius ir 
kuo mažesnius atlyginimus savo 
darbuotojams.

Ar tikrai tokioje Dausuvoje mes 
norime gyventi? Aš tikrai ne. Kokia 
didžiausia šiandieninės krizės pa-
moka? Ta, kad net ir patys didžiausi 
liberalai pripažino, jog laukinis kapi-
talizmas, nereguliuojama ekonomi-
ka negalima. Tik vienas „institutas” 
to vis dar niekaip nesupranta.

Juras Požela,  
LSDJS pirmininkas 

Idealiausia savivaldybė –
Dausuva be varguolių

LSDJS Telšių skyriaus nariai.

Visuomet išradingi ir besišypsantys jaunieji socialdemokratai.
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Tai ádomu

GEROS  NUOTAIKOS!

Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.

1. Paskutinis rudens mėnuo.
2. Salomėjos Nėries eilėraštis „Rudenio ...“.
3. Pagoniškas Vėlinių pavadinimas. 
4. Ilgai žydinti, nebijanti rudens vėsos, atspari kenkėjams ir ligoms gėlė.
5. Medis, rudenį subrandinantis stambias rudas sėklas, apgaubtas spygliuota „dėžute“.
6. Grybas, kurį galima rasti ir lapkričio mėnesį (ruda kepurėle).
7. Koks Lietuvos Respublikos įstatymas buvo priimtas 1992 m. spalio 25 d.?
8. Rudenį nuimama apvali geltonos ar oranžinės spalvos daržovė.
9. Gyvūnas, lapkritį užmiegantis žiemos miegu.
10. LSDP pirmininkas Algirdas ... lapkritį švenčia savo gimtadienį.
11. Ant medžių augantys vaisiai (raudonos, žalios, geltonos spalvos).
12. Poemos pavadinimas, kurioje K.Donelaitis rašė apie „Rudenio gėrybes“?
13. Horizontalus oro judėjimas, atsirandantis dėl Žemės paviršiaus temperatūrų skirtu-

mo.
14. Lapkritį gimusių žmonių zodiako ženklas.

N A S H S A N O I P R O K S
C Č I U A S A K Y V A R A B
H Ž S U I Č I V e K T U B Č
R S A L M I S B U T K Ą Ū C
I A I L O U B O P V Z V A Ž
Z K S A J Š O Č N Ė I L N S
A O A S Y Ę N Ų I J N A I I
N N N I T D R I A A S K A T
T M O L I Ū G A S S I S I I
e S T Ū S K D I Ū L A Ė Ū R
M T Š L I N Ė L Ė S T G N K
A S A K U S R A B I e L A P
K J K O S M Ū S O U M I R A
K O N S T I T U C I J A N L

Receptai

Akiratis – mėlynė po akimi.
Barometras - prietaisas, rodantis 
atstumą iki artimiausio baro.
Baseinas – einantis basomis.
Bobausis – vyras, klausantis savo 
žmonos.
Čiaupas – užpykęs ir su niekuo 
nesikalbantis žmogus.

Glaudės – meilios moterys.
Ilgaplaukė – ilgų distancijų plau-
kikė.
Išsilavinimas – ugnikalnio išsiver-
žimas.
Javai – JAV gyventojai.

Šiandien nuolat girdime, kad  
bibliotekose trūksta naujų knygų, 
o valdžia neskiria lėšų joms nu-
pirkti. Bibliotekų fondai pildomi 
privačių iniciatyvų ir rėmėjų dėka. 
Spalio mėnesį Seimo nario Vyte-
nio Povilo Andriukaičio asmeninė 
knygų kolekcija surado deramą 
vietą Vilniaus apskrities Adomo 
Mickevičiaus viešosios bibliote-
kos lobynuose. 1000 vienetų do-
vanotų knygų (tarp jų ir reti 1932, 
1948 ir kt. metų leidimo senieji 
leidiniai) atsidurs tarp savo likimo 
sesių:  jų eilutėmis bėgios žingei-
džios skaitytojų akys, puslapius 
glostys įvairaus amžiaus žmonių 
pirštai... Ši kilni Seimo nario do-
vana bibliotekai pažadino norą 
pakalbėti apie knygos prieinamu-
mą visuomenei. Ką skaitysime? 
Ar bibliotekų fondų papildymas 
naujomis knygomis netaps pačių 
skaitytojų problema?

Literatūros skaitymas padeda 
vystytis žmogaus protui ir mąsty-
senai, formuoja turtingesnį žody-
ną, tobulina rašymo ir kalbėjimo 
įgūdžius, padidina kūrybingumą, 
stiprina mokymosi malonumą, 
teikia džiaugsmą ir t.t. Knygos 
reikšmė kiekvieno žmogaus gyve-
nime – neišmatuojama. Pavojus, 
kad knyga kaip kultūros pavidalas 
– daiktas, sunyks, atrodo praeina: 
pati knyga kažkaip stebuklingai  
prisitaikė ir užėmė savo vietą tarp 
medijų, komunikacijos ir informa-
cijos priemonių. Skaito visi, kurie 
nori išsilaikyti dabartinio gyveni-
mo paviršiuje, laiku gauti infor-
maciją ir ja pasinaudoti. Tačiau ar 
gali šiandien bibliotekos pasigirti 
naujų knygų pasiūla?

Tegul kalba skaičiai. Jau 2009 
metais 80 proc. buvo sumažintas 
finansavimas viešųjų bibliotekų 
fondams atnaujinti (2010, 2011 
metais naujų knygų įsigijimo gali-
mybės taip pat liko ribotos).  Lie-
tuvos bibliotekos smarkiai atsiliko 
nuo Europos Sąjungos valstybių 
aprūpinimo spaudiniais ir kitais 
dokumentais srityje. Lietuvos 
viešosios bibliotekos tūkstančiui 
gyventojų teišgali įsigyti po 26 
naujas knygas, kai Tarptautinė 

bibliotekų aso-
ciacijų fede-
racija (IFLA) 
rekomenduoja 
tokioms biblio-
tekoms tūkstan-
čiui gyventojų 
įsigyti po 200-
250 naujų kny-
gų. Vadovauda-
masi taupymo 
politika Vyriau-
sybė padidino 
pridėtinės ver-
tės mokesčio 
tarifą knygoms. 
Mokesčių didinimas ir autorių 
pajamų apmokestinimas privalo-
muoju pensijų socialiniu draudi-
mu ir sveikatos draudimu ženkliai 
padidino knygų kainą ne tik vi-
suomenei, bet ir pačiai valstybei. 
Akivaizdu, kad treji krizės metai 
– tuščios lentynos bibliotekose.

„Knygių“ visuomenė – biblio-
tekininkai, rašytojai, literatai, lei-
dėjai, pedagogai šaukte šaukia: 
trūksta naujų knygų, visuotinai 
prieinamas, nebrangus, patrauklus 
knygų skaitymas diena iš dienos 
negrįžtamai praranda  savo po-
zicijas. Lietuvos bibliotekinin-
kų draugija, viešųjų bibliotekų 
bendruomenės ne kartą kreipėsi į 
Lietuvos Respublikos Prezidentę, 
Seimo švietimo, mokslo ir kultū-
ros komitetą, Vyriausybę, Finansų 
ir Kultūros ministerijas dėl nepa-
kankamo bibliotekų finansavimo 
ir beatodairiško lėšų komplektavi-
mui mažinimo. Neabejotina, kad 
bibliotekininkams sunku kartoti 
jau išsakytas tiesas. Savo įžvalgas, 
grėsmes aukščiau išvardintoms 
institucijoms ne kartą dėstė skai-
čių ir argumentų kalba. Storuose 
segtuvuose – prašymų, laiškų, at-
sakymų šūsnys...

Ką dar šiandien bibliotekose 
dirbantys specialistai turi pasa-
kyti, kad būtų išgirsti? Kad prašo 
ne sau? Kad už kiekvieno biblio-
tekininko – tūkstančiai skaitančių 
žmonių? Gal dar kartą priminti 
Vilniaus universiteto profesorės 
Viktorijos Daujotytės-Pakerie-
nės žodžius, kad „kai biblioteka 

paliekama visiškame skurde, pa-
liekama ne tik biblioteka. Čia 
pjaunama per kultūrą ir per žmo-
nių gyvenimus“? O gal pakartoti 
banalią tiesą, kad laikas skuba ne 
mūsų naudai? Kad jeigu dabar 
vaikas paliekamas be knygos, be 
bibliotekos, jis tai praras visam 
gyvenimui. Jis niekada jau nebe-
bus ir neturės tų trejų ar ketverių 
metukų, kai jam reikia perskaityti 
tas knygas, kurias skaito jo ben-
draamžiai visame pasaulyje. Ta-
čiau sprendimus priima politikai. 
Ar gali jie padėti skaitantiesiems? 
Žinoma, gali. Tereikia priiman-
tiems sprendimus dažniau apsi-
lankyti bibliotekose, sustoti ties 
dovanojamų knygų lentynomis, 
kurios yra visose bibliotekose 
(dovanų lentynose skaitytojai pa-
lieka perskaitytas knygas, kurias 
dovanoja kitiems), stabtelėti in-
formacinėse skaityklose, abone-
mentiniuose skyriuose, pamatyti 
jaunų ir vyresnių žmonių grupes, 
bendraujančius, skaitančius, lais-
vai naršančius interneto platybėse 
ar dar tik besimokančius kompiu-
terinio raštingumo... Išklausyti, 
o, svarbiausia, išgirsti biblioteki-
ninkų bėdas, džiaugsmus, pama-
tyti ir suvokti bibliotekos veiklos 
platumą ir įvairovę, pakalbinti čia 
nuolat besilankančius žmones... 
Gal tada būtų galutinai suprasta 
naujos knygos reikšmė ir jos rei-
kalingumas? 

Aldona Jeleniauskienė

Ar skaitymas priklauso nuo politikų?

V.P. Andriukaičio dovanotos knygos Vilniaus apskrities 
Adomo Mickevičiaus viešajai bibliotekai.             A. Jeleniauskienės nuotr.

Ilgametis Lietuvos Respublikos Seimo narys, Agro-
nomų seklyčios pirmininkas bei Panevėžio rajono garbės 
pilietis Virmantas Velikonis spalį pasitiko 77 metus.

Politikui įsiamžinti Lietuvos istorijos puslapiuose 
nėra taip paprasta – idėjos, mintys ir darbai turi kalbėti 

patys už save. Vyresnės kartos atstovai tikriausiai 
prisimena V.Velikonio garsiąją kalbą Lietuvos Per-
sitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime: 
„Noriu valstietiškai pasakyti: aš nemačiau avarijos, 
kad sunkvežimis nusiristų, o priekabos liktų ant ke-
lio ir važiuotų toliau. Nebus atsinaujinimo, nebus 
šitos lauktos ateities, jeigu ir tos priekabos nenueis 
nuo valdymo pulto.” Taip jis ragino žmones nesi-
žvalgyti atgal, bet kurti Lietuvą čia ir dabar! Vis 
dėlto žmonių atmintyje labiausiai yra įsirėžę ne jo 
kalbos, bet darbai. O jų padaryta daug – statybos, 
inteligentijos pritraukimas į Panevėžio kraštą bei 
sąžiningas atstovavimas žmonių interesams. Ar tu-
rės Panevėžio kraštas tokio kalibro politiką ateityje 
– parodys laikas.

Laikas Jums, Virmantai, išmušė 77- uosius ir 
kaip pats juokavote – „dviejų dalgių“ jubiliejų. Ta pro-
ga buvę bendražygiai, kolegos bei visi Panevėžio rajo-
no žmonės linki Jums sveikatos, neblėstančio humoro 
jausmo bei artimųjų dėmesio ir sėkmės!

Panevėžio rajono skyrius

Panevėžio rajono garbės pilietis 
pasitiko „dviejų dalgių“ jubiliejų! 

Kairėje: V. Velikonis su šeimos nariais.

Tešlai reikės:
700 g miltų, 500 g svies-

to, 1 kiaušinio, 4 v. š. grieti-
nės, žiupsnelio druskos. 

Kremui reikės:
500 g sviesto, 120 g mil-

tų, 350 g cukraus, 2 kiauši-
nio trynių, 1 stiklinės pieno, 
pakelio vanilinio cukraus.

Ant medinės lentos su-
berkite miltus, užbarstykite 
druskos, padarykite duobutę, supilkite į ją grietinę, įmuškite kiaušinį, 
sudėkite atšaldyto sviesto gabaliukus ir kapokite, kol neliks sausų mil-
tų. Tada tešlą suspauskite į rutuliuką, pridenkite ir atšaldykite. Imkite 
po nedidelį tešlos gabaliuką ir kočiokite plonyčius papločius. Api-
pjaustykite pagal pageidaujamo dydžio formą ir subadykite šakute. 
Skardą išklokite kepimo popieriumi, šiek tiek sudrėkinkite vandeniu, 
dėkite paplotį ir kepkite 170-180 laipsnių temperatūroje, kol gražiai 
pagelsta. Tokiu būdu iškepkite visus torto papločius. Nuopjovas taip 
pat iškepkite ir atvėsusias sutrupinkite, jos bus reikalingos apibarstyti 
tortą.

Kremui skirtą sviestą išlydykite, suberkite miltus ir maišydami kai-
tinkite, kol miltai pradės gelsti. Atskirai užvirinkite pieną su cukrumi 
ir plona srovele, stipriai maišydami, supilkite į sviestą su miltais. Nuo-
lat maišydami truputį pakaitinkite, nukelkite nuo ugnies ir atvėsinkite. 
Tada po vieną įmuškite kiaušinio trynius, suberkite vanilinį cukrų ir 
gerai išplakite, kol kremas pasidarys purus. Atvėsusius torto papločius 
pertepkite paruoštu kremu, truputį paspauskite. Galima vieną paplotį 
pertepti rūgštesne uogiene. Torto viršų ir kraštus aptepkite kremu ir 
apibarstykite trupiniais. Perteptas tortas turi būti laikomas per naktį, 
kad kremas geriau įsigertų į papločius. Skanaus.

Tortas „Napoleonas“


