
Klaipėda, ko gero, to dar nematė. Danės 
apygardoje apsilankė gausus būrys social-
demokratų, tarp kurių dauguma Seimo na-
rių ir europarlamentarų. Susitikimai šur-

muliavo tiesiog 
Danės, Kretin-
gos, Liepojos, 
Panevėžio, Sau-
sio 15-osios, 
Švyturio ir Til-
žės gatvių namų 
kiemuose.

LSDP pir-
mininkas Al-
girdas Butke-
vičius kartu su 
socialdemokra-
tų kandidatu į 
Lietuvos Res-

publikos Seimą Aloyzu Každailevičiumi 
bendravo su Panevėžio gatvės gyventojais. 
Žmonės pasidalino savo bėdomis ir rū-
pesčiais, kurie daugumai yra bendri: au-

gančios maisto ir komunalinių mokesčių 
kainos, sveikatos problemos, mažos, o per 
krizę dar ir valdančių jų apkarpytos pensi-
jos, gyvenamųjų namų renovacija ir kitos 
bėdos. Socialdemokratų lyderis įsitikinęs, 
jog, norint teigiamų permainų Seime, labai 
svarbu, kad klaipėdiečiai palaikytų social-
demokratą A.Každailevičių.

„Tik sutvirtinus socialdemokratų po-
zicijas pavyks apginti žmonių interesus: 
sugrąžinti pensijas, padidinti minimalią 
mėnesinę algą ir išsaugoti PVM lengvatą 
šildymui, kuri padėtų išvengti drastiško 
šilumos kainos kilimo. Kai Seime politi-
nės jėgos dalinasi į dvi lygias dalis, klai-
pėdiečių balsas turi lemiamos reikšmės, 
siekiant permainų visoje Lietuvoje“, – kal-
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Anonsai

Socialdemokratė išgelbėjo skęstantįjį 

Politologė L.Šabajevaitė apie 
visuomenės lūkesčius

Interviu su prof. M.A.Pavilioniene

Prabėgo vieneri metai nuo Anapilin iš-
keliavusio pirmojo po Nepriklausomybės 
atkūrimo Lietuvos Prezidento Algirdo My-
kolo Brazausko mirties. Vilniuje, Antakal-
nio kapinėse, birželio 26-ą ją, buvo atideng-
tas Prezidento paminklas. A.M.Brazausko 
atminimą pagerbė Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Preziden-
tas Valdas Adamkus su žmona, kultūros 
ministras Arūnas Gelūnas, Lietuvos soci-
aldemokratų partijos pirmininkas Algirdas 
Butkevičius, partijos bičiuliai, Seimo nariai, 
bendražygiai, artimieji, Lietuvos žmonės.

Šia proga partijos bendražygis, Eu-
ropos Parlamento narys Justas Paleckis 
kalbėjo: „Jau prabėgo vieneri metai, kai 
mes netekome Lietuvos Prezidento, bet 
jo darbai ir priesakai gyvena ir gyvens su 
mumis. Didžiausias jo darbas – demokra-
tinė ir nepriklausoma Lietuvos valstybė. 
A.M.Brazauskas – unikalus Lietuvos isto-
rijoje, pirmasis Lietuvos žmonių išrinktas 
Prezidentas, už kurį balsavo 1 milijonas 200 
tūkstančių piliečių. Jis buvo statytojas, o ne 

griovėjas, ne skaldytojas, o vienytojas,  ne 
neapykantos, o geranoriškumo skleidėjas, 
nuoširdus, jautrus kitų nelaimėms, papras-
tas žmogus. Kartu sugebėjo daryti didžius, 
svarbius visai tautai darbus. Šis paminklas 
mums bus ypatinga vieta. Privalome pagal-
voti, ką mes kiekvienas galime duoti savo 
kraštui, žmogui – tai bus geriausias Algirdo 
Brazausko pagerbimas“.

„Jeigu man reikėtų A.M. Brazauską 
apibūdinti vienu sakiniu, pasakyčiau – tai 
žmogus, išsiskiriantis meile žmonėms. Jis 
turėjo raktą į žmonių širdis. Telkė Lietu-
vą, nešė atsakomybę tvirtose savo rankose, 
mylėdamas žemę ir žmones. Aš tikiu, kad 
ši istorinė asmenybė, jo darbai, jo paliki-
mas, jo priesakai mus lydės tol, kol gyvuos 
Lietuva“, – sakė kultūros ministras Arūnas 
Gelūnas.

Velionio duktė Laima Mertinienė, dėko-
dama už parodytą pagarbą ir dėmesį Lietu-
vos Prezidentui, negalėjo sulaikyti ašarų. 
„Mes visi esame dėkingi už išreikštą pa-
garbą ponios Kristinos vyrui, mūsų tėvui. 

Mums visiems labai jo trūksta. Aš manau, 
kad ir visai Lietuvai jo trūksta“, – sakė L. 
Mertinienė.

Po metinių minėjimo už Prezidentą A.M. 
Brazauską Šv. Apaštalų Petro ir Povilo baž-
nyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios.  Į mi-
šias bažnyčioje susirinko Algirdo Brazaus-
ko artimiausi žmonės: dukros su šeimomis, 
bičiuliai politikai, našlė Kristina Brazaus-
kienė, Prezidentą gerbę Lietuvos žmonės, 
tikintieji. Prabėgo vieneri metai, kai Prezi-
dentas išėjo, tačiau jo stipri asmenybė, mei-
lė žmonėms ir Lietuvai didžiu pavyzdžiu 
amžinai išliks tautiečių širdyse.

Liepos 2-ą ją Kaišiadoryse (J.Biliūno 26), 
Prezidento A.M.Brazausko tėvų name, ati-
darytas Brazauskų šeimos muziejus. Jame 
pristatomas buvusio šalies vadovo gyve-
nimas šeimoje, jo aplinka. Muziejaus di-
rektorius Olijardas Lukoševičius tikisi, jog 
čia pavyks atspindėti ir Kaišiadorių miesto 
istoriją.

Kornelija Petravičienė

Paminėtos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko 
pirmosios mirties metinės

Geriausias pasirinkimas klaipėdiečiams – 
socialdemokratas Aloyzas Každailevičius
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2AKTUALU

Birželio 30-ąją baigėsi Seimo pa-
vasario sesija. Nuo 2010 m. rug-
sėjo Lietuvos socialdemokratų 
partijos frakcija Seimui pateikė 
116 įstatymų projektų, 26 nutari-
mo projektus, 17 rezoliucijų, 209 
pasiūlymus, surengė 2 interpe-
liacijas. Ar pakankamai aktyviai 
politinį sezoną dirbusių parla-
mentarų darbo vaisiais nenusivy-
lė visuomenė? Ko tikėtis rudenį? 
Apie tai – LSDP pirmininkas Al-
girdas Butkevičius ir politologė 
Lidija Šabajevaitė.

Opozicija per metus 
bandė įgyvendinti ne 
vieną savo idėją, tačiau 
neretai pritrūkdavo ke-
leto parlamentarų bal-
sų, kad situacija šalyje 
bent kiek keistųsi į gerą. 
LSDP frakcijos seniūnas 
ir partijos lyderis Algir-
das Butkevičius mano, 
kad labiausiai žmones 
nuvylė Vyriausybės 
pasirinkimas spręsti 
biudžeto problemas sil-
pniausiųjų sąskaita.

„Mūsų šalyje moka-
mos senatvės pensijos 
yra vienos mažiausių 
Vidurio ir Rytų Euro-
poje – beveik dvigubai 
kuklesnės negu Lenki-
joje. Vidutinė senatvės 

pensija per 2010 m. sumenko net 
11 proc., tuo tarpu vidutinis mė-
nesinis neto darbo užmokestis 
sumažėjo apie 3 proc. Negalima 
pamiršti, jog infliacija turi tenden-
ciją augti, todėl realiai pensinin-
kui pragyventi Lietuvoje lieka dar 
mažiau lėšų. Taigi būtiniausios 
prekės ir paslaugos sunkiai įkan-
damos. O šalies Vyriausybė kuria 
mitus, neva Lietuvoje socialinės 
išmokos yra per dideles. Remian-
tis „Eurostat“ duomenimis, 2010 

m. socialinių išmokų lygis Lietu-
voje buvo vienas žemiausių (7 vie-
ta nuo galo) ir sudarė tik 15 proc. 
bendrojo vidaus produkto (BVP), 
tuo tarpu viso valdžios sektoriaus 
išlaidos sudaro 41,3 proc. BVP. 
Dar mažiau socialinėms išmo-
koms išleidžia tokios šalys kaip 
Bulgarija, Latvija bei Rumunija. 
Apskritai, visų Europos Sąjungos 
šalių socialinių išmokų vidurkis 
– 21,8 proc. nuo BVP“, – teigia 
A.Butkevičius.

Vidutinis darbo užmokestis ge-
rokai atsilieka

Pasak LSDP lyderio, pagal vi-
dutinio atlyginimo dydį Lietuva 
taip pat gerokai atsilieka ir lenkia 
tik Bulgariją bei Rumuniją. Tačiau 
atotrūkis tarp mokamų pensijų ir 
gaunamų atlyginimų Lietuvoje 
yra vienas iš didesnių regione – 
pensijos tesudaro 37 proc. viduti-
nio atlyginimo „ant popieriaus“, o 
pavyzdžiui, Lenkijoje šis santykis 
siekia 54 proc.

„Paskutiniais Statistikos de-
partamento duomenimis, viduti-
nis atlyginimas „ant popieriaus“ 
Lietuvoje sudaro apie 2183,6 lito, 
t.y. 632 eurai. Estijoje ir Latvijoje 
vidutinis atlyginimas siekia atitin-
kamai 790 ir 656 eurus, o Rumu-

nijoje ir Bulgarijoje – atitinkamai 
316 ir 299 eurus. Tačiau rodikliai 
realios šalies gyventojų padėties 
neatspindi, nes net 19,4 proc. dir-
bančiųjų praėjusiais metais Lie-
tuvoje gavo minimalią mėnesinę 
ar dar mažesnę algą. Iki pusantro 
tūkst. litų atlyginimą gavo apie 
34 proc. dirbančiųjų, o iki 2500 
litų – beveik 30 proc.“, – sako 
A.Butkevičius.

Visuomenei kalbų nebereikia

Politologė L.Šabajevaitė negai-
li kritikos ne tik valdantiesiems, 
bet ir opozicijai. Jos nuomone, 
socialdemokratai turėtų pasi-
spausti, kitaip tariant, yra dau-
gybė sričių, kuriose turi būti įgy-
vendinamos socialdemokratinės 
idėjos. L.Šabajevaitė įsitikinusi, 
kad visuomenė labiau pasitikėtų 
socialdemokratais, jei šie įrodytų 
nesiekiantys tik posto. 

„Pavyzdžiui,Vilniaus miesto 
savivaldybė. Sąjunga su liberalais 
sunkiai suvokiama. Tokiu būdu iš-
sitrina ribos tarp socialdemokratų, 
liberalų ir konservatorių. Kokie 
gali būti vertybiniai panašumai 
su liberalais? Be to, visuomenei 
reikia ne tuščių kalbų, o praktinių 
darbų. Socialdemokratai turi šan-
są kitų metų Seimo rinkimuose, 

tačiau konservatoriai gali pasi-
naudoti koziriu – pensijų grąžini-
mu. Todėl kairieji privalo pateikti 
naujų idėjų arba iki galo surikiuoti 
senąsias. Kad ir tie patys progresi-
niai mokesčiai, dėl kurių „tebesi-
tampoma“. Aiškiai turi būti pasa-
kyta, kad mokesčiai neslėgs vien 
tik dirbančiųjų, kad didesnį įnašą 
turėtų daryti stambus verslas, gal 
tada smulkieji galėtų lengviau at-
sikvėpti. Nors premjeras Andrius 
Kubilius kalba apie krizės pabai-
gą, tačiau jos atsitraukimą iš tiesų 
kiekvienas jaučia skirtingai. Tie, 
kurie gauna minimalų atlyginimą 
arba tie, kurių pensijos buvo ir 
tebėra apkarpytos, gyvenimo pa-
gerėjimo tikrai nejaučia“, – sako 
L.Šabajevaitė.

Politologės nuomone, kitąmet 
dalis politikų vėl užsiims dema-
gogija, laikinais pasiūlymais, ne-
dideliais darbais ir ragins už save 
balsuoti. Tuo tarpu visuomenė ti-
kisi išgelbėtojo.

„Blogiausias dalykas, kas gali 
įvykti – tai naujas darinys, kuriuo 
gali patikėti rinkėjai, kaip   buvo 
su šou atstovais. Šiandien niekas 
nenori prisipažinti, kad balsavo už 
Tautos prisikėlimo partiją“, – sako 
politologė.

Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Politinio sezono pabaiga.
Kaip gyvename šiandien, ko tikimės rudenį?

V. P. Andriukaitis: naujai priimtos Gamtinių dujų įstatymo pataisos 
galimai prieštarauja Konstitucijai

Baigiantis sesijai Seimas priėmė Gamtinių dujų įstatymo pataisas, pa-
žeisdamas LR Konstitucijoje ir Seimo statute nustatytą procedūrą, ne-
atlikus nepriklausomo ekspertinio vertinimo, kurio reikalavo beveik 30 
proc. parlamentarų. Naujo įstatymo priėmimas nesukuria jokių prielaidų 
nei dujų kainos, nei perdavimo bei skirstymo tarifų mažėjimui, nes ne-
turint alternatyvių šaltinių dujų tiekimui į Lietuvą, jokios konkurencijos 
tarp dujų tiekėjų iš esmės nėra. Įvertinus visus priimtų įstatymų trūkumus 
bei abejotinas juose įtvirtintas teisines normas, lieka vienintelis kelias – 
kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl šių įstatymų konstitucingumo.

Smulkieji verslininkai buvo išgirsti, bet ne Lietuvoje

Andriaus Kubiliaus Vyriausybės sprendimo įvesti kasos aparatus 
smulkiesiems verslininkams  rezultatas – ištuštėjusios turgavietės, šim-
tai bedarbių ir dar daugiau emigrantų. Lietuvos smulkiųjų verslininkų 
ir prekybininkų asociacijos (LSVPA) atstovai dėl susidariusios padėties 
piketavo Briuselyje. Tikimasi Europos Komisijos pagalbos, kadangi ši 
pažadėjo įsigilinti į situaciją bei kreiptis į Lietuvos Vyriausybę, jog iki šiol 
smulkų verslą žlugdanti politika būtų sustabdyta.

„Wikileaks“ parodė tikrąjį konservatorių veidą

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie premjero Andriaus 
Kubiliaus patarėjo Virgio Valentinavičiaus konfidencialų pokalbį su JAV 
ambasadore Lietuvoje Anne Elizabeth Derse, išryškėjo tikrasis konser-
vatorių veidas – daryti politinę įtaką nacionaliniam transliuotojui, pakei-
čiant jo vadovybę. Socialdemokratai, visuomet nuosekliai gynę spaudos 
laisvę, sako neleisią kad LRT taptų priklausoma nuo politikų valios, ir 
tikisi, kad prie šių demokratinių vertybių gynimo prisijungs šalies Prezi-
dentė, kitos opozicinės partijos ir blaiviai mąstantys konservatoriai.

Socialdemokratai kreipėsi į generalinę prokuratūrą

Seimo LSDP frakcijos nariai Bronius Pauža, Vytenis Povilas Andriu-
kaitis, Bronius Bradauskas, Jonas Juozapaitis ir Albinas Mitrulevičius 
kreipėsi į Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą Darių Valį, pra-
šydami ištirti Šventosios jūrų uosto statytojų ir projektuotojų veiksmus. 
Uosto įrengimui buvo išleista apie 4 mln. litų, bet dėl smėlio sąnašų įplau-
kos kanale į uostą laivai negali atplaukti.

LSDP informacijos centras

Žinios trumpaiGeriausias pasirinkimas klaipėdiečiams – 
socialdemokratas Aloyzas Každailevičius

bėjo A.Butkevičius.

Klaipėdiečiai savo rūpesčius 
patikėjo socialdemokratams

Europarlamentaras Zigmantas 
Balčytis, Seimo narys Algirdas 
Sysas bei kiti LSDP prezidiumo 
nariai diskutavo su Klaipėdos 
profesinių są jungų atstovais. 
„Švyturio-Utenos“ bendrovės 
profesinių są jungų atstovai skun-
dėsi teismo sprendimu, kurio va-
lia profsą jungiečių streikas buvo 
atidėtas 30 dienų. „Dokininkų 
profesinių są jungų atstovai nuo-
gąstavo dėl ilgai neratifikuoja-
mas konvencijas, kurias regla-
mentuoja dokininkų darbą. Tuo 
tarpu Balsio meno gimnazijos 
profsą jungiečiai skundėsi mažu 
finansavimu bei gimnazijos va-
dovų elgesiu, kurie lėšas naudoja 
ne tik atlyginimams mokėti, bet 
ir komunaliniams mokesčiams“, 
– pasakojo Seimo narys A.Sysas.

Europarlamentarė Vilija Blin-
kevičiūtė ir Seimo narė klaipėdie-
tė Irena Šiaulienė, bendravusios 
su Tilžės gatvės namo gyvento-
jais, turėjo progą ne tik padisku-
tuoti apie pensinio amžiaus ilgi-
nimą, valdančių jų sumažintas 
pensijas bei socialines išmokas, 
bet ir gražaus jubiliejaus proga 
pasveikinti partijos bičiulę Biru-
tę Žviklienę, kuriai buvo įteiktas 
partijos pirmininko pasirašytas 
sveikinimas.

Rudenį pažadėjo grįžti

Aplankę Danės apygardą ir 
išklausę klaipėdiečių rūpesčius, 
socialdemokratai susibūrė drau-
ge aptarti gyventojų išsakytas 
problemas. „Kaip besusiklostytų 
rinkimai, rudenį sugrįšime į tuos 
pačius kiemus, dar kartą susitik-
sime su gyventojais ir informuo-
sime juos, ką nuveikėme klaipė-
diečių labui“, –  pažadėjo LSDP 
Klaipėdos skyriaus pirmininkė 
Lilija Petraitienė.

Žmonių likimo valioje nepaliks

Seimo narys Julius Sabataus-
kas, bendravęs su Švyturio gatvės 
gyventojais, partiečiams siūlė 
spręsti ir tas problemas, kuriomis 
iš pirmo žvilgsnio turėtų rūpintis 
Klaipėdos savivaldybė, pvz. greitį 
ribojančio ženklo kieme pastaty-
mas, juk Seimo nariai gali para-
ginti ir prižiūrėti, kaip yra vykdo-
mi sprendimai.

Seimo narys Vytenis Povilas 
Andriukaitis pastebėjo, kad klai-
pėdiečiams aktuali palengvinto 
judėjimo pasienio gyventojams 
problema. Situacija tokia, jog 
uostamiestis atsiduria už pasienio 
ribos, o Kaliningrade gyvenan-
tys giminaičiai negali apsilankyti 
Klaipėdoje, kaip ir uostamies-
čio gyventojai – Kaliningrade. 
V.P.Andriukaitis žadėjo  nesustoti 
ir toliau derėtis dėl galimybių iš-
plėsti palengvinto judėjimo zoną, 
taip pat leisti atvykusiesiems lan-
kytis visoje šalyje

Svarbūs susitikimai ir juokin-
gos provokacijos

Europarlamentaras Z.Balčytis 
pusiau juokais pasakojo, kad, iš-
sigandę jo vizito, konkurentai or-
ganizavo provokaciją. „Į žmonių 
susibūrimo vietą atvyko du darbi-
ninkai ir demonstratyviai pradėjo 
pjauti žolę. Dėl jų keliamo triukš-
mo buvo neįmanoma susikalbėti, 
todėl diskusiją teko nutraukti. Ta-
čiau kai susėdome į automobilius, 
pamatėme, kad ir „darbininkai“ 
susikrovė žoliapjoves. Ir kas ga-
lėtų paneigti, kad čia ne konku-
rentų provokacija?“ – pasakojo 
Z.Balčytis.

Lemtingas sprendimas

Po pirmojo rinkimų turo Klai-
pėdos Danės apygardoje galima 
sakyti, kad Lietuvos likimas Jūsų, 
mieli, klaipėdiečiai, rankose. Vie-
noje pusėje – tautą nuvylusios 
konservatorių partijos kandida-
tas, kitoje – Jums gerai pažįsta-
mas, ryžtingas ir dirbti Klaipėdai 
ir visai Lietuvai nusiteikęs soci-
aldemokratas A. Každailevičius. 
„Ši Vyriausybė moka tik griauti, 
bet ne kurti,“ – taip apie konser-
vatorių valdymą atsiliepia net 
Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Tai ar ne lai-
kas stabdyti  tuos, kurie griauna, 
ir  paremti tuos, kurie kuria ir sta-
to?

Auksė Kontrimienė
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3 Pozicija

Profesorės, Seimo narės Marijos 
Aušrinės Pavilionienės gyvenimo ir 
darbo visuomenei patirtis inspiravo 
straipsnius, paspalvintus ironijos ir 
kritikos, šie sugulė į naujos knygos 
„Viltys ir nusivylimai“ puslapius. 
Tai ne pirmoji profesorės knyga. Fi-
lologė, habilituota daktarė, Lietuvos 
politikos bei visuomenės veikėja yra 
išleidusi monografiją „Lyčių dra-
ma“ (1998), parengusi studijų kny-
gą „Gyvenimo ir teatro vaidinimai: 
XX amžiaus vakarų drama“ (2004), 
dovanojusi skaitytojams  straipsnius 
įvairiuose vadovėliuose ir knygose.

Į naująją knygą sudėti publicis-
tiniai straipsniai, liaudiškai tariant, 
„užkabina“ net ir tuos, kurie nesido-
mi politika. Profesorė aptaria moterų 
diskriminacijos, lytiškumo stereoti-
pų, socialinių grupių judėjimo, žmo-
gaus teisių ir laisvių problemas. Drą-
siai žvelgia į intrigų kupiną Lietuvos 
politiką, viešai išsako nuomonę, kuri 
dažnai nepatinka tiems, kas daug ką 
norėtų nutylėti. Galbūt autorės drą-
sa, savita tiesa ir žavi skaitytoją.

„Viltys ir nusivylimai“ atspindi 
Aušrinės skirtingus visuomeninės ir 
politinės veiklos metus – jie suskirs-
tyti į keturis knygos skyrius: „Ti-
kėjimai“, „Uždarame rate“, „Išeitį 
rasti būtina“ ir „Esu laisva paukštė“. 
Aušrinė mielai sutiko papasakoti 
apie tai, kaip gimsta straipsniai, kas 
ją įkvepia ir kodėl ji  renkasi aštrias 
temas, apie kurias visuomenėje daž-
nai vengiama kalbėti.

Miela Aušrine, visuomet įdomu 
skaityti tekstą, kuriame kalbama 
kitaip negu įprasta šių dienų pu-
blicistikoje. Kas Jus įkvepia? Jūsų 
asmeninė patirtis ar situacijos, į 
kurias patenka aplinkiniai žmo-
nės?

Mane jaudina akivaizdžiai kur-
piamas melas, nešvarios politinės 
intrigos. Esu nepakanti tiems, kurie 
žemina žmogų, skleidžia žmonių 
nelygybės, išnaudojimo idėjas, pa-
žeidžia žmogaus teises ir laisves. 
Negaliu susitaikyti su fanatišku, 
dogmatišku mąstymu, savikritikos, 
dvasingumo stoka, neišprusimu. 
Mano straipsniai – tai mano reakcija 
į minėtus reiškinius.

Dvidešimtmetį kovodama už žmo-
gaus teises ir laisves sakote, jog 
už jas būtina kovoti nuolat? Ir tai 
darote prisidėdama prie įvairių 
nevyriausybinių organizacijų vei-
klos. O ar kovojate pati už save? 
Ar pavyksta išvengti Jūsų asmeni-
nių teisių suvaržymo?

Manau, kad savo pažiūromis ir 
stipriu charakteriu išsikovojau ir 
nuolat ginu savo nepriklausomą as-
menybės erdvę, kurios pažeisti ne-
leidžiu niekam. Kai mane įžeidžia 
kaip asmenybę, niekada to nepalie-
ku kaip nereikšmingo fakto – mano 

gynybinės reakcijos priverčia mane 
įžeidusį individą manęs atsiprašyti. 
Man to gana – tai mano pergalė.

„Tikėjimuose“ daug dėmesio ski-
riate lyčių lygybei, moterų dis-
kriminacijos temai. Ar matote 
visuomenėje ryškių savo darbo 
rezultatų, turiu galvoje, ar keičiasi 
situacija Lietuvoje, galbūt mažėja 
skriaudžiamų moterų, gal į moterį 
imta žiūrėti kiek kitaip?

Drįstu teigti, kad savo mintimis 
ir rašiniais prisidėjau prie visuome-
ninių santykių kaitos Lietuvoje, kad 
kartu su kitomis drąsiomis ir protin-
gomis moterimis bei vyrais forma-
vau lyčių lygybės, lygių galimybių 
politiką mūsų valstybėje. Tačiau šias 
idėjas reikia pabrėžti nuolat todėl, 
kad keičiasi žmonių kartos, kad jau-
ni žmonės vis dar vadovaujasi lyčių, 
lytiškumo stereotipais, kad žmonių 
nežinojimu naudojasi savanaudžiai 
politikai, bažnyčios tarnai, kurie 
stabdo žmonių sąmonės prabudimą 
tam, kad valdytų  minią, kad stab-

dytų mokslo, kultūros, visuomenės 
pažangą. Deja, mūsų valstybėje mo-
terys yra vis dar skriaudžiamos, nes 
žmonių bendravimas yra pats sudė-
tingiausias ir įdomiausiais dalykas, 
kurį suvokia ne kiekvienas, nes tam 
reikia žinių ir daug intelektinių bei 
dvasinių pastangų.

Esate politikė. Ar nebijote, jog 
knygoje pateikti kai kurie tekstai 
politikos tema sukels daliai visuo-
menės prieštaringų nuomonių, gal 
net pykčio bangą, nes pati būdama 
Seimo narė, viename iš straipsnių 
Seimą metaforiškai pavadinote 
„gyvatynu“?

Šį žodį ištariau tuomet, kai dar ne-
buvau Seimo narė, tačiau ir šiandien 
nuo jo neatsiriboju. Seimas yra ypa-
tinga terpė, kurioje telkiasi skirtingo 
išprusimo, intelekto, dvasinių struk-
tūrų, egoistinių ar altruistinių siekių 
individai. Šioje terpėje neįmanoma 
pastovi darna ir pažiūrų harmonija. 
Tai nėra  profesinis kolektyvas, kurį 
vienija panašus išsilavinimas, tikslai 
ir uždaviniai. Tai – ir širšių lizdas, 
kuriame į tave sminga neišprusimo, 
pavydo, karjerizmo, plagiato geluo-
nys.

Ką būdama politikė darote kitaip 
negu daugelis, kad pakeistumėte 
visuomenės nuomonę apie mūsų 
Parlamentą – „visi ten vagys“, 
„jiems nerūpi eilinis Lietuvos 
žmogus“? Ar dar yra vilties, kad 
Seimas kada nors taps ta vieta, 
kurioje virs darbas dėl žmonių 
geresnio gyvenimo, o ne tarpusa-
vio intrigos?

Visada lieku savimi. Gerbiu 
savo įsitikinimus ir pažiūras. Ne-

veidmainiauju ir neparsiduodu dėl 
geresnio kąsnio ar Seimo kėdės, 
nes žinau, kad gyvenime visada 
rasiu, ką veikti. Rasiu, kaip panau-
doti sukauptas žinias ir gyvenimo 
patirtį. Man įdomūs gyvenimo 
iššūkiai, nes jie verčia mane pasi-
tempti, ieškoti naujų būties bei sa-
viraiškos formų. Žmonių nuomonė 
apie Seimą pakis tik tuomet, kai į  
Seimą ateis intelektualiai subren-
dę Lietuvos piliečiai, kurie suvoks 
tarnavimo tautai, o ne savo kišenei, 
misiją. Kurie nebus garbėtroškos ir 
nesipuikuos savo kvailumu prieš 
žurnalistų kameras.

Paskutinį knygos skyrių pava-
dinote „Esu laisva paukštė“. Ar 
turite galvoje dvasinę, kūrybinę, 
minčių ar veiklos laisvę? Ar dir-
bant su socialdemokratais Jums 
pakanka erdvės įgyvendinti savo 
iniciatyvas?

Esu laisva, nes manau atlikusi 
žmonos ir motinos pareigas. Sąži-
ningai atlieku dukters ir močiutės 
pareigas. Esu laisva visomis pras-
mėmis, nes iš naujo pamilau gy-
venimą, iš naujo išgyvenu jausmų 
gelmę, aistringai pasisakau už viltį 
gyventi, patirti gyvenimo geismą.

Bet kokios partinės nuostatos 
varžo asmenybės laisvę, tačiau net 
ir partijoje galima išmokti būti sa-
vimi. Erdvės veiklai tikrai pakanka, 
tačiau lieka vis mažiau noro būti 
ir likti dvasiškai svetimoje terpėje. 
Vėl esu kryžkelėje.

Nuoširdžiai dėkoju Jums už po-
kalbį. Sėkmės.

Kalbino 
Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Profesorės M. A. Pavilionienės „Viltys ir nusivylimai“

Bronius Pauža, Seimo narys

Nemažai diskusijų visuomenėje 
sukėlė ir, turbūt, kels Fizinių asmenų 
bankroto įstatymo projektas. Tikslas 
lyg ir gražus – leisti žmonėms išmo-
kėti savo skolas (arba dalį skolų) ir, 
atkūrus mokumą, pradėti gyvenimą 
iš naujo. Paradoksalu, tačiau siūlo-
mos nuostatos taikomos visiems be 
išimties fiziniams asmenims, neatsi-
žvelgiant į vykdomą veiklą, turimą 
darbą ir pan. Neaišku, kodėl visus 
fizinius asmenis norima sulygiuoti 
pagal vieną šabloną.

Nesuklysiu, ūkininkavimą įvar-
dindamas išskirtiniu ir kone rizikin-
gu verslu. Besikeičianti ekonominė 
padėtis ir plačios ūkinės veiklos 

pasirinkimo galimybės verčia ūki-
ninkus rizikuoti savo ir savo šeimos 
gerove. Daugelis ūkininkų, turė-
dami smulkius tradicinius ūkius ir 
negaudami pakankamai pajamų, 
imtųsi kitos alternatyvios veiklos. 
Tačiau tokiais atvejais jie yra pri-
versti kreiptis į banką ir prisiimti 
tam tikrus finansinius įsipareigoji-
mus. Nustatytu laiku negrąžinus pa-
skolos, ūkininkams gresia bankro-
tas. Taigi, ar ūkininkų bankrotas bus 
rūsti rinkos realybė, kuri žlugdo bet 
kokią ūkininkų iniciatyvą, ar visgi 
tai yra lengvata, užtikrinanti ūkinin-
ko turtinių interesų apsaugą?

Mane nuliūdino siūlomas fizinių 
asmenų bankroto reglamentavimas. 
Pasigendu rimtesnio požiūrio į ūki-
ninkus, kuriems turėtų būti nustaty-
ta ir taikoma kitokia bankrutavimo 
procedūra. Reikia įtvirtinti atskirą 
skyrių, numatantį tik ūkininkams 
tinkamas bankrutavimo sąlygas. 
Daugelis Europos Sąjungos ir kitų 
pasaulio šalių turi ūkininkų bei pri-
vačių asmenų bankroto įstatymus. 
Pavyzdžiui, Suomijoje bankroto 
atveju ūkininkas gali pasilikti pra-
gyvenimui būtinus daiktus, Airijoje 
– namų apyvokos ir verslui reikalin-
gus įrankius, Vokietijoje paliekamas 
minimaliai reikalingas turtas ir pan.

Mano nuomone, teikiamo pro-

jekto nuostatų sudėtingumą atspindi 
taip vadinamo kreditorių reikalavi-
mų tenkinimo plano parengimas, 
kuris nepigiai atsieis ūkininkui. Jį 
privalės parengti pats ūkininkas-
skolininkas, bet reikės gauti bankro-
to administratoriaus ir kreditorių su-
tikimą. Vėliau planą turės patvirtinti 
teismas. Čia labiausiai ir pasireikš 
žemės ūkio specifika. Ar supras kre-
ditoriai, kuriems rūpės kuo greičiau 
atgauti skolintus pinigus, šią specifi-
ką? Juk vienu atveju ūkininkas gali 
pavasarį pasėti žemės ūkio kultūras, 
rudenį jas nuimti ir parduoti, gauti 
išmokas ir palaipsniui atsiskaityti 
su kreditoriais, kitu atveju jam rei-
kia apyvartinių lėšų, kad palaikytų 
karvių bandą, parduotų pieną ir sta-
biliai, kas mėnesį, dengtų įsiskolini-
mą.

Dar kitu atveju ūkininkas gali būti 
pasodinęs pramoninį sodą, o derlių 
gaus po 2-3 metų, tik tada galės atsi-
skaityti. Kreditoriai pirmiausia žiū-
rės, kokią naudą jiems gali suteikti 
šis planas. Gali būti, kad kreditoriai, 
pamatę, jog ūkininkas turi likvidaus 
turto (naujų traktorių, pastatų) ne-
panorės ilgai „terliotis“ su planu ir 
nutars viską iš karto parduoti. Tuo 
atveju ūkininkas, kaip sakoma, liks 
basas.

Dar 2009 m. ėmiausi iniciatyvos 

ir Seime užregistravau Ūkininko 
įstatymo projektą, siekdamas nu-
statyti socialines garantijas ūki-
ninko turtui ir pajamoms, kad jis 
skolų mokėjimo laikotarpiu nebūtų 
visiškai sužlugdytas, galėtų gyventi 
kaime, vykdyti savo veiklą ir, išmo-
kėjęs skolas, galėtų pradėti viską iš 
pradžių. Vyriausybei ūkininkų pro-
blemos nė motais. Mano pateiktą 
projektą ministrų kabinetas įverti-
no neigiamai. Sutinku, kad mano 
parengtą įstatymo projektą būtina 
koreguoti ir priimti nuostatas, regla-
mentuojančias ūkininkų ūkio ban-
kroto sąlygas, tačiau negalima visko 
suplakti ir visiems numatyti vieną 
standartą. Įgyvendinant šio įstatymo 
projekto nuostatas, iš prasiskolinu-
sio ūkininko, turinčio mažamečius 
vaikus, gali būti atimtas gyvenama-
sis būstas. Tai būtų nehumaniškas 
poelgis, sukeliantis žmogui didelę 
psichologinę įtampą, grubiai pažei-
džiantis vaiko teisių apsaugą. To-
dėl siekdamas bent iš dalies spręsti 
ūkininkų problemas, siūlau Fizinių 
asmenų bankroto įstatymo projek-
tą papildyti nuostata, kad kai kartu 
su fiziniu asmeniu, kuris verčiasi 
ūkininko veikla, gyvena jo nepilna-
mečiai vaikai ir (ar) jo globojami as-
menys, teismas nustato ūkininkau-
jančio fizinio asmens gyvenamojo 

būsto dalį jam ir jo šeimos nariams 
gyventi, arba ūkininkaujančio fizi-
nio asmens gyvenamojo būsto ver-
tės dalį, už kurią fizinis asmuo galės 
susirasti pirkti kitą būstą, į kurią ne-
gali būti nukreiptas išieškojimas. 

Pagal Fizinių asmenų bankro-
to įstatymo projektą ūkininko turtą 
parduos bankroto administratorius, 
pradinę turto pardavimo kainą pa-
tvirtinus kreditorių susirinkimui. 
Išieškojimas nukreipiamas į visą 
ūkininko turtą, taip pat ir įkeistą. 
Jeigu ūkininkas turi nepilnamečių 
vaikų ir yra įkeitęs vienintelį gyve-
namąjį būstą, tai išimtis padaryta, 
kad teismo sprendimu šis būstas 
gali būti parduodamas ne anksčiau 
nei po 6 mėnesių nuo plano pa-
tvirtinimo. Tačiau mane nustebino 
tokia nuostata. Viena vertus, lyg ir 
siekiama numatyti tam tikras garan-
tijas ūkininkams, o kita vertus, kas 
laukia ūkininko ir jo šeimos, praėjus 
minėtiems 6 mėnesiams? Nepritariu 
tokiai išimčiai, todėl teikiau pasiūly-
mą, jog šiuo atveju ūkininkas būtų 
apsaugotas nuo siūlomos išimties. 
Šie mano pasiūlymai gal ir neišspręs 
visų sunkioje finansinėje padėtyje 
atsidūrusių ūkininkų problemų, bet 
tikiu, jog jiems bus sudaryta bent 
maža galimybė pasinaudoti bankro-
to procedūra.

Ūkininkų bankrotas – miglota realybė

Jau išleista prof. M. A. Pavilionienės knyga „Viltys ir nusivylimai“.
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Tradicinis socialdemokratų sąskrydis 
šiemet vyko ne tradicinėje vietoje. Social-
demokratai rinkosi į Šilaičius (Lazdijų raj.). 
Gražioje poilsiavietėje netrūko geros nuo-
taikos, energijos, įspūdžių, dainų, žaidimų, 
bičiuliškų pokalbių. Net ir žiniasklaidoje su 
pasimėgavimu aprašyto incidento kaltinin-
kai pasirodė esą prašalaičiai, ne LSDP na-
riai. Sąskrydyje dalyvavo per 2 tūkstančiai 
partijos bičiulių ir rėmėjų iš 50 skyrių. 

Sąskrydžio atidaryme padėkojęs šau-
niems renginio organizatoriams Lazdijų, 
Alytaus, Alytaus rajono, Druskininkų ir Va-
rėnos skyriams, LSDP partijos pirmininkas 
Algirdas Butkevičius kalbėjo: „Mieli bičiu-
liai, Lietuvos socialdemokratų partijos sąs-
krydis yra ta vieta, kur bičiuliai dalijasi šilu-
ma, tikromis, nesuvaidintomis šypsenomis. 
Čia turime puikią galimybę bent trumpam 
pamiršti problemas ir rūpesčius, pasikalbėti 
vieni su kitais, išgirsti vienas kitą, dar kartą 

parodyti sau ir kitiems, kad „Po vieną mes 
niekas – būry mes jėga.“

Į sąskrydį susirinkusius socialdemokra-
tus pasveikino kitų partijų atstovai: Seimo 
narys Vytautas Gapšys (Darbo partija), eu-
roparlamentaras Juozas Imbrasas („Tvarka 
ir teisingumas“), Kazimira Prunskienė (Lie-
tuvos liaudies partija), Jonas Liesis (Libera-
lų ir  centro sąjunga) ir kiti.

Bičiulių laukė sporto varžybos ir konkur-
sai. Krepšinyje, futbole, smiginyje, parko 
tinklinyje, virvės traukime – šiose jėgos ir 
ištvermės reikalaujančiose rungtyse bičiu-
liai bandė aiškintis, kuris skyrius yra pats 
sportiškiausias. Ištvermė bandyta alaus bo-
kalo laikymo ar giros stūmimo rungtyse. 
Tauragiškiai organizavo šachmatų turnyrą, 
kurio nugalėtoju tapo Audrius Bitinas (Tau-
ragės skyrius).

LSDP pirmininko pavaduotoja Giedrė 
Purvaneckienė sukvietė skyrių atstovus 

padiskutuoti ir pasidalinti idėjomis, kaip 
pasirengti artėjantiems Seimo rinkimams. 
Tuo pačiu metu Lietuvos socialdemokrati-
nio jaunimo sąjungos aktyvistai diskutavo 
su partijos lyderiais apie didesnį jaunimo 
vaidmenį partijos gyvenime. Varėnos sky-
rius buvo atsakingas už miško gėrybių rin-
kėjų konkursą. Šilaičių poilsiavietę supantis 
miškas raudonavo nuo socialdemokračių, 
kurios saujomis rinko žemuoges. Kaip pasa-
kojo Varėnos skyriaus atstovas Juozas Lan-
kelis, konkurse dalyvavo 5 skyrių atstovai, 
į komandas subūrę po tris bičiulius. Rinko 
žemuoges, rūgštynes ir kadagio uogas. Kon-
kursą laimėjo Varėnos skyrius, per vieną va-
landą surinkęs apie 1 kg 350 g žemuogių. 
Antra vieta atiteko Raseinių skyriui, trečioji 
– Birštono skyriui.  

Socialdemokratų, atvykusių į sąskrydį 
su šeimomis ir vaikučiais laukė „sakaliukų“ 
ir jaunimiečių globojamas „Vaikų kieme-

lis“. Jaukiai įrengtame kiemelyje netrūko 
žaidimų, vyko šeimų sporto turnyras. Pa-
sak „Vaikų kiemelio“ šeimininkių Inesos 
Karsten (Lietuvos „sakaliukų“ vadovės) ir 
LSDJS atstovės Irmos Gudžiūnaitės, žinių 
viktorinoje labiausiai sužibėjo Birštono sky-
riaus socialdemokratų vaikai, o šeimų spor-
to turnyre pirmą vietą laimėjo Kauno sky-
riaus komanda „Kaunas – jėga“. Susumavus 
visų sporto varžybų ir konkursų rezultatus, 
paaiškėjo, kad 2011 metų sąskrydžio soci-
aldemokratų skyrių skyriumi tapo Raseinių 
skyrius. Antroji vieta atiteko  Klaipėdos 
miesto skyriui. Nors abu skyriai surinko 
vienodą skaičių taškų, bet raseiniškiams 
pergalę padėjo išplėšti „Raseinių Magdutė“. 
Raseiniškiai buvo įvertinti ir už gražiausiai 
papuoštą stovyklavietę. Trečioji vieta teko 
Kauno miesto skyriui. 

 
Auksė Kontrimienė

Socialdemokratų sąskrydis: 
„Po vieną mes niekas – būry mes jėga“
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„ Po  v i e n ą  m e s  n i e ka s  –  b ū r y  m e s  j ė g a “
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Rengta kartu su Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų pažangiojo 
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Gerbiama Vilija, baigėsi antrieji Jūsų 
darbo Europos Parlamente metai. Ar jie 
buvo lengvesni  už pirmuosius?

Taip, tikriausiai lengvesni, kadangi 
buvau jau daug ko išmokusi bei įgijusi 
patirties, nors dirbti teko daugiau. Tai at-
spindi ir formalūs mano darbo vertinimo 
rezultatai – šiuo metu iš visų 736 Europos 
Parlamento narių esu 30 vietoje. Tačiau 
ne visas darbas yra matomas iš išorės. 
Šiais metais stengiausi aktyviai dirbti vi-
suose trijuose komitetuose, į kuriuos esu 
paskirta, bei Socialistų ir demokratų pa-
žangiojo aljanso frakcijoje. Juk kaip tik 
čia formuojami pagrindiniai sprendimai, 
kurie vėliau patvirtinami plenarinėse se-
sijose. Išsakydavau savo nuomonę aktu-

aliausiais klausimais, ypač, kai jie buvo 
susiję su Lietuvos interesais, teikdavau 
pataisas dokumentų projektams. Džiau-
giuosi, jog man buvo patikėta rengti ir 
nuomones. Parengiau vieną nuomonę 
kaip pagrindinė pranešėja ir penkias nuo-
mones kaip „šešėlinė“ pranešėja. Šiam 
darbui būtina giliai suvokti problemos 
esmę, mokėti įvertinti kitų nuomones bei 
rasti kompromisus.

Ar padidėjęs darbo krūvis Europos Par-
lamente nesumažino dėmesio Lietuvos 
problemoms?

Greičiau atvirkščiai. Išaugusi darbo 
apimtis pareikalavo plačiau ir giliau do-
mėtis Lietuvos problemomis. Teko dau-
giau bendrauti su Lietuvos institucijomis 
ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 
Esu dėkinga Lietuvos Neįgaliųjų foru-
mui, kuris man talkino rengiant pataisas 
ir pranešimą dėl žmonių su negalia. Daž-
nai susitinku su savo rinkėjais bei parti-
jos bičiuliais. Vien šiemet teko aplankyti 
28 rajonus ir miestelius, kur turėjau 38 
susitikimus. Tai yra neįkainojama nauda 
politikui.

Kokie svarbiausi klausimai buvo svars-
tomi Europos Parlamente praėjusiais 
metais?

Manau, kiekvienas klausimas yra 
svarbus. Galima pasidžiaugti, kad sun-
kmečiu pavyko patvirtinti didesnį Eu-
ropos Sąjungos biudžetą. Tai yra puikus 
stabilumo ir pradėtų programų tęstinumo 
garantas. Europos Parlamentas išsakė 
savo poziciją dėl strategijos „Europa 
2020“ geresnio įgyvendinimo. Savo 
svarba išsiskiria pensijų ateities Euro-
poje žalioji knyga. Labai norėtųsi, jog 
Lietuvos pensijų reformatoriai atidžiau 
ir atsakingiau išnagrinėtų šį dokumentą, 
nepamirštų, jog reforma turi atsakyti į es-
minį žmonių klausimą – ar turėsime nor-
malias pensijas.  Daug dėmesio skyrėme 
užimtumui didinti – pritarėme užimtumo 
politikos gairėms, pateikėme siūlymus, 
kaip gerinti Europos Socialinio ir Glo-
balizacijos fondų veiklą. Visus metus 
svarstėme negalios politikos strategiją, 
kuri yra gyvybiškai svarbi 80 milijonų 
Europos Sąjungos neįgaliųjų. Diskuta-
vome dėl minimalių pajamų vaidmens 
stiprinimo kovojant su skurdu. Social-

demokratai šiuo klausimu užima tvirtą ir 
nuoseklią poziciją. 

Ne mažiau svarbūs yra Europos Par-
lamento sprendimai, kuriais siekiama 
pagerinti laisvą darbuotojų judėjimą, 
moterų ir  motinystės apsaugą, sustiprinti 
pacientų teises, įveikti benamystės pro-
blemas, pagerinti tarptautinį įvaikinimą, 
geriau integruoti į visuomenę romus, 
stiprinti kartų solidarumą sprendžiant 
demografinius iššūkius. Apie šiuos ir 
kitus Europos Parlamento sprendimus aš 
stengiausi nuolat informuoti savo parti-
jos bičiulius ir Lietuvos žmones.

Ar visus klausimus Europos Parlamente 
pavyksta iš anksto suplanuoti?

Be abejo, gyvenimas koreguoja mūsų 
darbotvarkę. Praėjusiais metais nemažai 
diskutavome apie ekonominės krizės pa-
darinių įveikimą bei prevenciją. Europos 
Parlamentas reagavo į įvykius Artimuo-
siuose Rytuose ir padidėjusią  migraciją 
iš Šiaurės Afrikos, potvynius Centrinėje 
Europoje, žemės drebėjimo pasekmes 
Japonijoje, maisto kainų kilimą ir ki-
tas globalias problemas. Kartais tenka į 

įvykius sureaguoti ir Lietuvos europarla-
mentarams – išsakėme savo pozicijas dėl 
ketinimų statyti branduolinės elektrines 
pasienyje su Lietuva bei dėl lenkų tauti-
nės mažumos Lietuvoje problemų.

Europos Parlamente prasideda atosto-
gos. Kokie Jūsų planai?

Tradiciškai didžiąją dalį atostogų pra-
leisiu pas mamą Linkuvoje. Tai yra vieta, 
kur aš galiu geriausiai pailsėti ir atitrūkti 
nuo kasdieninių rūpesčių. Be to, reikia 
padėti mamai tvarkytis namuose, prižiū-
rėti gėles ir daržą. Savaitę praleisiu prie 
Baltijos jūros. Turėsiu pakankamai laiko 
paskaityti knygas. Taip pat lankysiuos 
jaunųjų socialdemokratų stovykloje – 
papasakosiu apie savo darbą Europos 
Parlamente, su jaunimu padiskutuosime 
apie Lietuvos aktualijas. O rugpjūčio pa-
baigoje jau reikės grįžti prie darbų – pra-
sidės tretieji metai Europos Parlamente.

Ačiū už pokalbį ir gerų atostogų.

LSDP informacijos centras

Antrieji  V. Blinkevičiūtės darbo Europarlamente metai 

Zigmantas Balčytis,
Europos Parlamento narys,
LSDP pirmininko pavaduotojas

Europos Komisija (EK) priėmė nau-

ją kovos su sukčiavimu strategiją, kuri 
numato aktyvesnį institucijos vaidmenį 
kovojant su sukčiavimu valstybėse na-
rėse. Strategijoje pateikiamos priemonės 
turėtų užtikrinti, kad Komisija valdytų ir 
prižiūrėtų Europos Sąjungos (ES) lėšas 
visais lygiais ir visuose sektoriuose.

Džiaugiuosi, kad Komisija atsižvel-
gė į mano ir kitų Biudžeto kontrolės 
komiteto narių dar 2010 metų pradžioje 
ne kartą išsakytus raginimus imtis akty-
vesnio vaidmens kovoje su sukčiavimu, 
nes kaip parodė praktika, nacionalinių 
nesąžiningo lėšų panaudojimo užkardy-
mo priemonių ne visada pakanka. Be to, 
valstybės narės per daug sugriežtinda-
mos lėšų kontrolę, rizikuoja pernelyg ap-

sunkinti ES lėšų panaudojimą ir apkritai 
prarasti dalį investicijų.

Naujoji strategija apims visą kovos 
su sukčiavimu ciklą, t. y. nuo sukčiavimo 
prevencijos ir nustatymo ankstyvame 
etape iki tyrimų, sankcijų ir netinkamai 
panaudotų lėšų susigrąžinimo. Kitas EK 
žingsnis, siekiant teisingiau ir efektyviau 
panaudoti ES investicijas bei paramą, 
turėtų būti finansavimo taisyklių supa-
prastinimas. Manau, kad Komisija pati 
kontroliuodama lėšų panaudojimą vi-
suose lygiuose, turės galimybę tinkamai 
nustatyti, kurios taisyklės yra perteklinės 
bei jas panaikinti ar supaprastinti, tokiu 
būdu pagerinant lėšų panaudojimo rodi-
klius visoje ES.

Pirmas kovos su sukčiavimu stra-
tegijos rezultatas – regioniniu lygiu 
birželio 24 dieną pateiktas kovos su 
cigarečių ir alkoholio kontrabanda per 
rytinę ES sieną veiksmų planas. Jame 
siūloma sustiprinti pajėgumus abiejose 
sienos pusėse, parengti mobiliuosius 
dalinius bei aprūpinti modernia nakti-
nio matymo, automatinio atpažinimo 
bei skenavimo įranga pasienio kontro-
lę.

Tai, kad pirmoji naujos strategijos 
iniciatyva nukreipta į rytinės ES sienos 
apsaugą, rodo, jog mūsų balsas yra iš-
girstamas pačiu aukščiausiu ES lygiu, 
ir kad mes nesame palikti vieni spręs-
ti visai ES opius klausimus. Tikiuosi, 

kad ši iniciatyva bus sparčiai įgyven-
dinama ir padės ženkliai sumažinti į 
Lietuvą vis dar dideliais mastais plūs-
tančią alkoholio bei tabako gaminių 
kontrabandą.

Europos Komisija išgirdo raginimus aktyviau kovoti su sukčiavimu

Justas Paleckis,
Europos Parlamento narys

Birželio pabaigoje Europos Par-
lamento (EP) socialistų ir demokratų 
frakcijos dalis susirinko Barselonoje – 
diskusijai apie socialdemokratijos ateitį, 
apie Europos ir Šiaurės Afrikos naują 
bendradarbiavimą po „arabų pavasario“. 
Juk Barselona – didžiausias miestas prie 
Viduržemio jūros, tarsi vartai į ją. Deja, 
per šią jūrą plūstelėjo pabėgėlių iš Afri-
kos srautas, tad migracijos problemoms 
skirta nemažai dėmesio. Bet šį kartą 
papasakosiu, ką apie ekonomines, finan-
sines, socialines Europos problemas kal-
bėjo kolegos ir konferencijos svečiai.

Martynas Šulcas, Socialistų ir demo-
kratų frakcijos EP pirmininkas. XIX-XX 
a. sandūroje agrarinė visuomenė Europo-
je virto pramonine. Tuo metu daugiausiai 
socialdemokratų dėka buvo iškovota 8 
val. darbo diena, teisė steigti profsąjun-
gas, streikuoti, panaikintas vaikų darbas. 
Po šimto metų, XXI a. pradžioje, kai 
pereiname į globalizacijos erą, social-
demokratų laukia ne mažiau svarbus 
uždavinys: įtikinti žmones, kad jų teisė į 
socialinę gerovę neįmanoma įgyvendinti 
nacionalinės valstybės rėmuose, kadangi 
ji viena, netgi būdama didžiausia ar sti-
priausia, negali atsispirti globalizacijai. 

Nacionalines ekonomikas reikia paversti 
transnacionalinėmis. Kitaip neįmanoma 
konkuruoti su transnacionalinėmis mo-
nopolijomis. Jeigu imtume šimtą stam-
biausių pasaulyje ekonomikų, tai 51 iš 
jų sudaro transnacionalinės monopolijos, 
o tik 49 – nacionalinių valstybių ekono-
mikos. 40 stambiausių monopolijų yra 
didesnės už visą tokios valstybės, kaip 
Lenkija, ekonomiką. Nacionalinei vals-
tybei konkuruoti su transnacionalinėmis 
monopolijomis – lyg dviračiu lenkty-
niauti su „Ferrari“. Per Europos susivie-
nijimą reikia kurti pagrindus glaudesniam 
bendradarbiavimui pasauliniu mastu. 90 
proc. ES piliečių nori daugiau Europos. 
Bet dauguma iš jų nusiteikę prieš tokią 
Europą, kokia yra šiandien – dešiniųjų 
valdomą socialiai neteisingą Europą.

Polas  Nyrupas Rasmusenas, Europos 
socialistų partijos pirmininkas. Konserva-
toriai seka tuo, ką jiems diktuoja rinkos. 
Jiems lengviau. Mes, socialdemokratai, 
veikiame prieš laisvą, nevaržomą rinką, 
prieš finansinę jėgą. Ir tuo galima paaiš-
kinti socialistų pralaimėjimus kai kuriose 
šalyse. Jeigu euro zona žlugtų, nukentėtų 
ne bankai, o paprasti žmonės – dar labiau 
sumažėtų darbo vietų, dar sparčiau būtų 
demontuojamos gerovės valstybės. Kon-
servatorių dominuojama EK reikalauja, 
kad nacionalinės vyriausybės vykdytų 

konservatyvią politiką – pirmiausiai be-
atodairiško taupymo. Mums reikia kitko 
– augimo ir darbo vietų.

Stavros Lambrinidis, Graikijos užsie-
nio reikalų ministras. Beveik visi rodi-
kliai liudija, kad Graikija išlipa iš krizės, 
tačiau visai kitoks vaizdas Europos šalių 
žiniasklaidoje, rinkos reakcijoje, reitingų 
agentūrų įvertinimuose. Tai daroma są-
moningai. Didžioji dalis finansinių rin-
kų, siekdamos sau naudos, nori Graikijos 
bankroto. Patekusių į krizę vyriausybių 
vadovai bijo ne žmonių nuomonės, o rei-
tingų agentūrų vertinimų, kurių sprendi-
mams nežinia kas daro įtaką. Deja, krizė 
padidino atotrūkį tarp turtingųjų ir netur-
tingųjų ES, padidino nelygybę.

Alfredas Guzenbaueris, buvęs Aus-
trijos kancleris. Europos gyventojai 
dabar sudaro kiek daugiau nei 10 proc. 
Žemės gyventojų. Po kelių dešimtmečių 
bus tik 5 proc. Artimiausiu laiku 70 proc. 
ekonominio augimo koncentruosis Ki-
nijoje, Indijoje, Brazilijoje, Rusijoje, In-
donezijoje, Pietų Afrikoje. JAV, būdama 
federaline valstybe, tokioje situacijoje 
atsilaikys. Europa to nesugebės, neiš-
gyvens, jeigu nesivienys. VFR kanclerė 
A. Merkel pagilino ir Graikijos, ir visos 
Europos finansinę-ekonominę krizę, kai 
ji prieš pusę metų delsė suteikti pagalbą 
Graikijai. 

Profesorė iš Prancūzijos pasakojo, 
kad jos šalyje įsigalėjo visiškas nepasiti-
kėjimas politiniais lyderiais. Du trečda-
liai jaunimo nepasitiki nei dešiniaisiais, 
nei kairiaisiais. Jie linkę protestuoti, da-
lyvauti demonstracijose, bet nebalsuoti. 
Ir lyg iliustracija profesorės žodžiams – 
didžiulė demonstracija tos dienos vaka-
re nuvilnijo per visą Barselonos centrą. 
Tikrai – daugiausia jaunimas, gal geri 
du trečdaliai. Bet nemaža ir pusamžių, ir 
pagyvenusių žmonių. Daugybė plakatų 
kviečia pažaboti bankininkus, kapitalą, 
valdžios žmones, piešiniai bei karika-
tūros vaizduoja išpampusius turtuolius 
ir sulysusius dirbančiuosius. Žmonės 
eina skanduodami šūkius, dainuodami 

nuo seno darbininkijoje populiarias dai-
nas. Kas mums neįprasta – tai didžiulis 
triukšmas, sukeliamas tada, kai šūkiai ir 
dainos nutyla. Demonstrantai paleidžia į 
darbą švilpukus, šaukštais ir kitais padar-
gais daužo keptuves, puodus – pasijunti 
tarsi stadione, sporto salėje, kur nušvil-
piama varžovų komanda. Demonstran-
tams iš paskos važiuoja policininkų au-
tobusiukai, greitosios pagalbos mašina. 
Bet jokių incidentų nemačiau. Tik prava-
žiavus toms mašinoms gatvėje pasirodė 
šlavėjai, šiukšlių siurbimo mašinos tuoj 
prarijo visokias skardines, pakuotes, 
plastmasinius buteliukus. Į tą gatvę tuoj 
plūstelėjo automobilių srautas, lyg čia 
nieko ypatingo ir nebuvę.

Vieningesnėje Europoje žmonės gyvens geriau
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Du jaunieji socialdemokratai – 
Benediktas Balkauskas ir Domas 
Petrulis šiemet turėjo neįprastą pa-
žintinį vizitą į Turkiją. Neįprastas 
tuo, kad buvo keliaujama ne į gerai 
žinomus Turkijos kurortus pailsėti ir 
pramogauti, o į didįjį Stambulą susi-
pažinti su Turkijos politine situacija. 
Vizito iniciatoriai – Turkijos jau-
nieji socialdemokratai, kurie veikia 
po pagrindinės opozicinės partijos 
CHP sparnu. Jaunieji politikai į Tur-
kiją atvyko likus kelioms dienoms 
iki Parlamento rinkimų.

Lėktuvui nusileidus Stambule, 
mus pasitiko CHP rinkiminės kam-
panijos mikroautobusas. Šis autobu-
siukas nuvežė į didžiausią Turkijos 
renginį nuo 1992 metų – CHP par-
tijos rėmėjų mitingą, kuriame daly-
vavo apie milijoną žmonių. Likus 
keliems kilometrams iki mitingo, 

gatvės buvo pilnos raudonai apsiren-
gusių, pasipuošusių CHP atributika 
žmonių, keliaujančių mitingo link. 
Renginio metu buvome pakviesti 
ant scenos ir pristatyti.

Mitingas tęsėsi turkiškos muzi-

kos žvaigždžių koncertais, po kurių 
scenoje pasirodė CHP kandidatai į 
Turkijos Parlamentą ir pats partijos 
lyderis – Kemal Kılıçdaroğlu. Nesu-
pratome, ką jis kalbėjo ten susirin-
kusiems, tačiau jam kalbant mitingo 

dalyviai beveik valandą sukoncen-
travę dėmesį klausėsi, plojo, šėlo, 
mojavo vėliavomis ir kitaip aktyviai 
reiškė emocijas. 

Kaip vėliau paaiškėjo, toks sti-
prus opozicijos palaikymas nėra be 
pagrindo. Valdančioji AKP partija 
šalyje pradėjo reformas, kurios veda 
totalitarinio valdymo link. Buvo-
me supažindinti ir su „kita puse” 
Turkijos – aplankėme rajonus, kur 
žmonės neturi jokių pajamų, didelis 
nusikalstamumas, jaunimas nesusie-
tas su švietimo sistema. Pabendravę 
su Stambulo gyventojais, tarp kurių 
buvo ir studentų, ir bedarbių, ir ma-
žumų atstovų, ir garbaus amžiaus 
senjorų, susidarėme bendrą vaizdą 
apie situaciją šalyje: didelę dalį įka-
lintųjų sudaro žurnalistai arba opozi-
cijos veikėjai; žodžio laisvė galima 
tik kalbant valdžios atstovams; nėra 

galimybės nemokamai įgyti aukštąjį 
išsilavinimą; labai aukštas nedarbo 
lygis ir jokių socialinių išmokų be-
darbiams; policija virtusi savotiška 
armija; teismų sistema tiesiogiai pa-
valdi Vyriausybei.

Šio vizito metu iš arti stebėjome 
pagrindinės opozicinės partijos rin-
kiminę kampaniją, kuri orientuota į 
80 mln. rinkimų teisę turinčių pilie-
čių. Nors visuomenė stipriai palaikė 
opoziciją, tačiau kaip žinome, Par-
lamento rinkimus šiemet jau trečią 
kadenciją iš eilės laimėjo valdančio-
ji AKP partija. Džiaugiamės, turėję 
progą pamatyti, kaip ruošiamasi rin-
kimams, ir tikimės, kad mūsų bičiu-
liams iš Turkijos artėjantys savival-
dybių rinkimai bus sėkmingesni.

Benediktas Balkauskas,
LSDJS valdybos narys

Įspūdžiai iš Turkijos

Birželio 17 d. jaunųjų konser-
vatorių iniciatyva buvo suorgani-
zuotas Seimo darbo simuliatorius, 
kuriame parengta rezoliucija „Dėl 
Lietuvos jaunimo pasirengimo ginti 
Tėvynę stiprinimo“, skirta mulkinti 
visuomenę. Sąmokslą atskleidė Lie-
tuvos socialdemokratinio jaunimo 
atstovai.

Seimo darbo simuliacijoje da-
lyvavo visos didžiausios ir įtakin-
giausios jaunimo politinės organi-
zacijos. Šio renginio iniciatoriai, 
jaunieji konservatoriai, jau buvo 
parengę labai radikalią ir konserva-
torišką rezoliuciją, kuria siūlyta vėl 
įteisinti privalomąją karinę prievolę 
ir inicijuoti privalomuosius karinius 
mokymus mokyklose.

Keisčiausia, kad net nepradėjus 
svarstyti ir pasisakyti jaunimo orga-
nizacijų frakcijoms viename inter-
netiniame naujienų portale pasirodė 
informacija, teigianti, kad jaunimas 
vieningai pasisako už karinę prie-
volę. Socialdemokratų jaunimas, 
kaip ir kitų frakcijų atstovai, buvo 
šokiruoti konservatorių surengta 
žmonių mulkinimo akcija. Po de-
maskuoto konservatorių jaunimo 
sąmokslo reikalai pradėjo judėti kita 
vaga – socialdemokratinis jaunimas 
iš konservatorių perėmė iniciatyvą 
rezoliucijos rengimo procese.

Socialdemokratinio jaunimo 
pozicija dėl privalomosios karinės 
prievolės buvo, yra ir bus labai aiš-
ki: mes prieš privalomąją karinę 
tarnybą. Mes prieš privalomuosius 
karinius mokymus mokyklose. O 
ką mes siūlėme ir kokia mūsų atei-
ties vizija? Mūsų siūlymai rėmėsi 
dviem pagrindiniais punktais, ku-
riems pritarė dauguma organizacijų, 
o šie punktai tapo kertiniu rezoliuci-
jos pamatu:
- puoselėti savanorišką karo tar-

nybą, kuri skatintų tęstinumą bei 
stiprintų profesionalią karinę tar-
nybą;

- didinti finansavimą nevyriausy-
binėms organizacijoms, kurių 
veikla susijusi su krašto apsauga 
bei karine parengtimi.

Domas Petrulis,
LSDJS valdybos narys

LSDJS – prieš 
privalomąją 

karinę tarnybą
Lietuvos socialdemokratinio jau-

nimo sąjungos (LSDJS) Ukmergės 
skyrius veikia jau nuo 2004 metų. 
Nuo pat įkūrimo tuometinio pirmi-
ninko Arūno Dudėno bei kitų pir-
mųjų skyriaus narių dėka, Ukmergės 
skyrius greitai tapo vienu aktyviausių 
ir veikliausių skyriumi visoje Lietu-
voje, sparčiai augo ir plėtėsi.

Skyrius ne tik dalyvavo įvairiuose 
minėjimuose, mokymuose, rengi-
niuose, organizavo įvairias akcijas, 
bet ir vieną po kito laimėdavo pro-
jektus savivaldybėje. Skaniausio ir 
įdomiausio rudens patiekalo rinki-
mai, sveikatingumo stovykla, stalo 
žaidimų vakarai ir kiti projektai ska-
tino jaunimą prisijungti prie skyriaus 
narių.  Tokiu būdu didintas rajono 
jaunimo aktyvumas bei užimtumas.

Be įvairiausių socialinių veiklų, 
Ukmergės skyrius aktyviai išsako 
nuomonę ir politiniais, miestui aktu-
aliais klausimais, susijusiais su jauni-
mu. Verta prisiminti ir tokio pobūdžio 
akcijas. Siekdami, kad Ukmergėje at-
sirastų dviračio takai, kuriais žmonės 
galėtų važinėti nekeldami pavojaus 
nei sau, nei aplinkiniams, jaunieji 
socialdemokratai organizavo akciją, 
per kurią iš gyventojų rinko parašus, 
kas savivaldybė idėją įgyvendintų.

LSDJS Ukmergės skyrius, steng-
damasis gerinti jaunimo ir jaunimo 
organizacijų situaciją rajone, buvo 
pagrindinis iniciatorius steigiant jau-
nimo ir jaunimui skirtas struktūras 
Ukmergėje  – regioninę jaunimo or-
ganizacijų tarybą („Apskritąjį stalą“), 
Ukmergės jaunimo centrą, aktyviai 
prisidėjo prie Jaunimo laisvalaikio 
centro steigimo. Šios organizacijos, 
atstovaudamos jaunimo interesams 
ir kurdamos erdves bei galimybes 
jaunimui išreikšti save, veikia jau ne 
vienerius metus.

2008-ieji jauniesiems socialde-
mokratams buvo rekordiniai metai. 
Ukmergės skyriaus iniciatyva ir 
dviejų skyriaus narių – Vidmanto 
Juzėno ir Andriaus Lyškos pastango-
mis, Velykų proga Ukmergės miesto 
gyventojams buvo padovanotas di-
džiausias Lietuvoje butaforinis mar-
gutis. Jis pirmąją Velykų dieną buvo 

ridenamas miesto gatvėmis. Šis be-
veik 5 metrų ilgio ir daugiau negu 3 
metrų pločio margutis jau įrašytas į 
Lietuvos rekordų knygą, taip įamži-
nant ir Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos vardą.

Pastaruosius dvejus metus 
Ukmergėje atsirado dar viena akcija, 
kuri, kaip tikimasi, taps tradicine. Tai 
Valentino dienos sveikinimas mies-
to gyventojams, padarytas iš sniego 
vienoje pagrindinių miesto aikščių. 
Šis paprastas ir daug išlaidų nereika-
laujantis sveikinimas ne tik traukia 
akį, bet ir džiugina kiekvieną mylintį 
ar mylimą miesto gyventoją.

Po šių metų Savivaldybių tarybų 
rinkimų, šešerius metus, tris kadenci-
jas, skyriui pirmininkavęs A.Dudėnas 
perleido skyriaus vairą savo kolegai 

ir bendražygiui A.Lyškai. Po permai-
nų vadovybėje skyriuje taip pat pa-
sijautė pasikeitimai. Vėl ėmė gausėti 
skyriaus narių, šalia jau tapusių tra-
diciniais, atsirado ir naujų renginių. 
Paskutinysis iš jų – LSDJS Ukmergės 
skyriaus narių protų mūšis. Lietuvoje 
sparčiai populiarėjantis komandinis 
žaidimas neaplenkė ir ukmergiškių. 
Nors tai tebuvo pirmasis šio renginio 
bandymas Ukmergėje, visgi pirmas 
blynas tikrai neprisvilęs. Visiems 
dalyvavusiems skyriaus nariams žai-
dimas labai patiko. Nuspręsta tokius 
renginius organizuoti dažniau, įtrau-
kiant ne vien skyriaus narius, bet ir 
vyresniuosius partijos bičiulius bei 
kitus Ukmergės gyventojus.

Dar viena naujosios vadovybės 
idėja, paremta ankstesnių metų pa-

tirtimi, vėl susijusi su Velykomis. 
Šiemet jaunieji Ukmergės socialde-
mokratai sveikino kraštiečius su šia 
gražia pavasario švente, dalindami 
savo rankomis dažytus margučius. 
Galima drąsiai tvirtinti, kad ši akcija 
sulaukė didžiausio atgarsio.

Tolimesni skyriaus planai neap-
siriboja jau minėtomis bei tradici-
nėmis akcijomis, renginiais. Siekia-
ma plėsti veiklą visomis kryptimis, 
įtraukiant jaunimą, didinant užimtu-
mą, atstovaujant jaunimo interesams 
įvairiose struktūrose ar aktyvioje 
pilietinėje veikloje. Belieka palinkėti 
jauniesiems ukmergiškiams sėkmės, 
stiprybės ir atkaklumo.

LSDJS Ukmergės skyriaus 
informacija

Susipažinkime – jaunieji socialdemokratai iš Ukmergės

Rugpjūčio 3-7 dienomis Plungės raj., Plateliuose LSDJS rengia vasaros akademiją ir tradicinį sąskrydį. 
Kviečiame  daly vauti !

Daugiau informacijos ir dalyvių registracija tinklapyje: www.jaunimieciai.lt
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Tai ádomu

Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.

1. Laikotarpis, dažniausiai vasarą, kai nereikia dirbti ir ilsimės.
2. Mindaugo karūnavimo diena dar vadinama ... diena.
3. Koks mūšis įvyko 1410 m. liepos 15 d.?
5. Kaip vadinosi S.Dariaus ir S.Girėno lėktuvas, sudužęs 1933 m. liepos 17 d.
6. Turisto namelis.
7. Liepos 20 d. – Tarptautinė šachmatų diena. Europos šachmatų čempionės 
     Viktorijos pavardė.
8. Siaura lengva mažos grimzlės valtelė, mėgstama upėmis keliaujančių turistų.
9. Rinkimuose į Seimą Klaipėdoje dalyvavo socialdemokratas Aloyzas ... .
10. Baigėsi Seimo ... sesija.
11. Giesmė, kuria parlamentarai užbaigia darbą Seime.
12. Seimo nario Paužos, švenčiančio gimtadienį liepos 20 d., vardas.
13. Pajūrio miestas, kurio meru tapo socialdemokratas Antanas Vinkus.
14. Daiktavardis, kuriuo nusakoma vietovė, skirta sveikatai atgauti ir pailsėti.

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

Lietuvos socialdemokratų partijos gretose yra drąsių, jautrių 
kito nelaimėms žmonių, gebančių laiku ištiesti pagalbos ranką. 
Už drąsą ir pasiaukojimą socialdemokratų pirmininko Algirdo 
Butkevičiaus padėka apdovanota Molėtų skyriaus narė Renata 
Pumputienė, išgelbėjusi skęstantį žmogų.

Iki tragiškos nelaimės trūko visai nedaug. Vieną šiltą birželio 
dieną Renata kartu su vaikais žvejojo Molėtų rajone esančiame 
Gėluoto ežere. Ramybę sudrumstė, kaip įtariama, neblaivaus 
pusamžio vyriškio pasiplaukiojimas vandens telkinyje. Pamatę 
skęstantį žmogų du Renatos mažamečiai vaikai pašaukė mamą. 

Pati gerai nemokanti plaukti moteris iš pradžių nesiryžo gel-
bėti skęstančiojo ir paragino vaikus skubėti kviesti pagalbą. Ta-
čiau akimirksniu suvokė, jog pagalba gali atvykti pavėluotai, tad 
vyriškį ėmėsi gelbėti pati. Renata nusiyrė iki skęstančiojo, kuris 
sunkiai orientavosi, tad jai teko už plaukų ištempti jį arčiau kran-
to. Atvykusiems gelbėtojams beliko tik padėti ištraukti jį. Vyras 
atsigavo be dirbtinio kvėpavimo.

Tuo metu, kai reikėjo gelbėti skęstantįjį, ponia Renata nė 
nesusimąstė, kad pati gali nukentėti. Viena tris vaikus auginan-
ti moteris pasielgė narsiai ir pasiaukojamai, dėl to šiandien gali 
didžiuotis ne tik ponios Renatos šeima, bet ir visi bičiuliai soci-
aldemokratai.

LSDP informacijos centras

Už drąsą ir pasiaukojimą dėkoja visa partija

Birželį Kybartuose tradiciškai 
vyko futbolo veteranų turnyras Vy-
tauto Kochanausko atminimo taurei 
laimėti. Šių metų turnyre dalyvavo 
Šilutės, Marijampolės, Kybartų ko-
mandos ir Lietuvos Respublikos 
Seimo komanda.

Kybartiečiai 0:0 sužaidė su Sei- 
mo komanda, laimėjo 3:0 prieš ma-
rijampoliečius ir paskutinėse var-
žybose lygiosiomis 1:1 sužaidė su 
Šilutės komanda. Marijampoliečiai 
laimėjo prieš „Šilutę“ 2:1 ir pralai-
mėjo 2:3 ,,Seimo“ komandai. ,,Sei-
mo“ komanda 3:2 nugalėjo ,,Mari-

jampolę“, ir 2:1 įveikė ,,Šilutę“.
Galutinėje lentelėje pirmąją 

vietą ir V. Kochanausko didžiąją 
taurę laimėjo Seimo nario Algirdo 
Butkevičiaus vedini Seimo koman-
dos žaidėjai. Antri liko šeimininkai 
– Kybartų „Sveikatos“ veteranai. 
Treti – marijampoliečiai, ketvirti – 
Šilutės veteranai. Asmeniniais pri-
zais apdovanoti geriausi kiekvienos 
komandos žaidėjai: J.Olekas (LR 
Seimas), A.Vitkauskas (Marijam-
polė), V. Čiumakovas (Šilutė), V. 
Skinkys (Kybartai). Visus apdova-
nojimus įteikė V. Kochanausko sū-

nus Rimvydas. Varžybų pertraukos 
metu žiūrovai galėjo pasidžiaugti 
pačių mažiausių futbolininkų var-
žybomis. Susitiko Kybartų (tre-
neris L.Savickas) komandos. Var-
žybos vyko ne mažiau emocingai 
nei veteranų ir 3:2 laimėjo vyresni 
futbolininkai. Varžybų uždaryme 
visiems varžybų dalyviams buvo 
palinkėta sportinio ilgaamžiškumo 
ir sveikatos.

Juozas Murinas , 
,,Sveikatos“ klubo pirmininkas,

turnyro organizatorius

V. Kochanausko atminimo turnyro 
nugalėtojais tapo Seimo rinktinė

Su praėjusia Liepos 6-ąją!
Liepos 6-ąją šventėme pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, 

kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną. 
Ši šventė mums primena praeities tautos didybę, Lietuvos valstybės kūrimo ir 

stiprinimo darbus, kuriuos privalome garbingai tęsti ir šiandien. Valstybė – tai 
kiekvienas iš mūsų. Visi mes esame vienos tautos vaikai, kuriantys šimtmečius 
siekiančią valstybės istoriją… Visam pasauliui galime didžiuodamiesi liudyti, 
kad esame darbšti ir dora tauta, kalbanti unikalia kalba, puoselėjanti protėvių 
tradicijas, gyvenanti mažoje, bet gražioje šalyje. Linkiu, kad savo darbais ir 
mintimis kurtume vieningą Lietuvą, kokią savo vizijoje matė pirmasis Lietuvos 
karalius Mindaugas.

Algirdas Butkevičius
LSDP pirmininkas

Nuotraukoje Renata Pumputienė su sūnumis Mantu, 
Eriku ir Kornelijum.

Birželio pabaigoje Seime suren-
gęs spaudos konferenciją Seimo 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
frakcijos seniūno pavaduotojas Juo-
zas Olekas kalbėjo apie 20 proc. su-
mažėjusį finansavimą mokslui. „Ski-
riasi premjero žodžiai apie modernią 
inovacijų ir technologijų Lietuvą ir 
finansavimas, skiriamas Lietuvos 
mokslui“, – kalbėjo J.Olekas.

Pasak parlamentaro, socialdemo-
kratai nerimauja, kad Vyriausybė 
nesilaiko priimto Mokslo ir studijų 
įstatymo. Pagal šį įstatymą (70 str. 
9 dalį)  kiekvienais metais iki kovo 
11 d. Vyriausybė privalo paskelbti 
Valstybės finansuojamų antrosios 
pakopos, doktorantūros ir laipsnio 
nesuteikiančių studijų vietų, į ku-
rias priimami studentai, skaičių pa-
gal konkrečias studijų kryptis. Tą 
Vyriausybė nustato, atsižvelgdama 
į valstybės ūkinės, socialinės ir kul-
tūrinės plėtros poreikius ir valstybės 
finansines galimybes.

„Birželį Vyriausybė tokio sprendi-
mo dar nebuvo padariusi“, – kalbėjo 
J.Olekas. Pasak jo, daugelis aukštųjų 
mokyklų jau įteikė diplomus savo ab-

solventams, kai kurie gal norėtų tęsti 
studijas Lietuvoje, tačiau aukštosios 
mokyklos nežino, kiek jų galės pri-
imti į doktorantūros studijas. „Aki-
vaizdu,  kad patys gabiausi univer-
sitetų absolventai ims ieškotis darbo, 
doktorantūrų užsienio universitetuo-
se, kur mokama nemaža stipendija, 
o mūsų absolventai labai laukiami“, 
– sakė Seimo narys J.Olekas.

Politikas stebisi, ko bus vertos 
Lietuvos investicijos į mokslo slė-
nius, jeigu Lietuvoje nebeliks jaunų 
mokslininkų. „2008 m. į doktorantū-
rą buvo priimta 500 doktorantų, 2010 
m. – 470 (iš jų 70 studijavo už Eu-
ropos Sąjungos skirtas lėšas), o 2011 
m., neoficialiais duomenimis, pla-
nuojama priimti 400 jaunųjų moksli-
ninkų“, – teigė J.Olekas.

Politiko teigimu, Lietuva ir sta-
tistiškai šioje srityje atrodo apgailė-
tinai.

„Net Rusijoje skaičiuojama, kad 
doktorantų skaičius turi viršyti 4 
proc. nuo visų studentų skaičiaus 
rodiklį, kai Vakarų Europoje dokto-
rantai sudaro iki 10 proc. visų stu-
dentų. Lietuvoje bendras doktoran-
tų skaičius nesiekia net 2 proc. nuo 
visų universitetų studentų skaičiaus. 
Mažėjantis doktorantų skaičius yra 
katastrofa valstybei – Lietuva smar-
kiai atsilieka nuo ES pagal doktoran-
tų skaičių, o ES – nuo JAV“, – sakė 
J.Olekas. Politikas priminė, jog Švie-
timo ir mokslo ministras negalėtų pa-
siteisinti pamiršęs ar nežinantis šios 
situacijos, nes porą savaičių iš eilės 
Vyriausybės valandoje sulaukdavo tų 
pačių klausimų. 

Seimo LSDP frakcijos informaci-
ja

Auksė Kontrimienė,
atstovė spaudai

Moderni ir inovatyvi Lietuva, 
bet be mokslininkų?

Seimo narys, LSDP pirmininko 
pavaduotojas Juozas Olekas.


