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Anonsai

Kodėl moterims lyderėms būtinos 
kvotos?

Po tragedijos Norvegijoje

Sudėtingas politinis socialdemokratų kraitis

Kodėl mes nuolat regime Lietuvos soci-
aldemokratų partiją (LSDP) tarsi negalinčius 
būti šiuolaikine politine jėga? Mums peršama 
nuostata, kad jie yra tik „mutavę“ komunistai, 
prisitaikyti prie kintančių sąlygų besistengian-
tys nomenklatūrininkai? Šiandieninei LSDP 
primetamas buvusiųjų komunistų šešėlis dau-
gumos visuomenės priimamas besąlygiškai. 
Viena vertus, taip yra todėl, kad socialdemo-
kratai nuoseklūs socialiai orientuotos politi-
kos šalininkai. Net tada, kai jų valdymo metu 
teko daryti nuolaidas koalicijos partneriams ir 
priimti ne visada visuomenei socialiai palan-
kius įstatymus bei sprendimus, jie deklaravo ir 
siekė realizuoti savo vertybines pozicijas tiek, 
kiek tai buvo įmanoma.

Kita vertus, socialdemokratai politiškai iš-
ties yra artimiausi kairiajai vertybių sistemai. 
Bet būti kairiuoju visai nereiškia tapti komu-

nistu ar puoselėti komunistines vertybes. Ko-
munistinės politikos realizavimas istorijoje 
socialdemokratams dažniausiai prasidėdavo 
tragiškai – nuo fizinio kairiojo sparno likvi-
davimo. Visi, kas buvo giminiškai panašūs, 
komunistų būdavo išnaikinami pirmieji. To-
dėl dabar mūsų visuomenėje, kuri ilgus metus 
matydavo kairę tik kaip komunistinę kairę, įsi-
šaknijusi nuostata, kad būti kairiam, vadinasi, 
siekti komunistinių politikos bei ideologijos 
vertybių įgyvendinimo. Per dvidešimt metų 
nepriklausomybės socialdemokratams vis dar 
nepasisekė iki galo ištrinti šito klaidingo ste-
reotipo.

Tačiau tokia viešojoje nuomonėje vyrau-
janti nuostata socialdemokratų atžvilgiu yra 
ne tik dėl istoriškai susiformavusių sąlygų. To-
kią nuomonę viešumoje palaikyti ir kultivuoti 
paranku tiems, kurie stovi politinėje dešinėje. 
Tiek konservatoriai, tiek liberalai ir net „Tvar-
kos ir teisingumo“ atskiri atstovai retkarčiais 
primena rinkėjams bei patiems socialdemo-
kratams, kad jų praeitis sietina su komunistų 
režimu ir visomis šio režimo pasekmėmis. Tai 
naudinga dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, 
dešiniosiose partijose per dvidešimtmetį įsi-
tvirtino begalė buvusių nomenklatūros bei so-
vietinės administracijos darbuotojų, kurie labai 
nenori prisiminti savo praeities ir dėl to tampa 
dar aršesniais dešiniaisiais, nei to reikalauja 
jų naujų partijų doktrinos. Jau ne kartą buvo 
parodyta, kad Tėvynės sąjunga - Lietuvos 

krikščionys demokratai yra bene daugiausia 
priglaudusi viduriniosios grandies viršininkų 
ir viršininkėlių iš tarybinio elito gretų. Tačiau 
mes nelinkę jų atsiminti ir tuo labiau jiems pri-
kišti praeities, nes jie dabar ne kairieji...

Kita vertus, dešiniesiems socialdemokratų 
idėjos banalizavimas tampa tarsi propagan-
dinė norma, kuri leidžia tokiu būdu atitraukti 
nuo LSDP svyruojančius ir emociškai lengvai 
paveikiamus rinkėjus. Šie, išsigandę remti ar 
balsuoti už socialdemokratiją, metasi dešinėn, 
kur tarp socialdemokratinės kairės ir konser-
vatoriškosios dešinės yra populistiškai paslan-
ki daugelio vienadienių politinių darinių masė. 
Čia balsai išsiskaido pagal emocinį bei intelek-
tinį rinkėjo pajėgumą ir todėl kaskart atranda-
me Seime naujų, netikėtų, tautą žadinančių po-
litinių nuotykių ieškotojų frakcijų. Jos lengvai 
valdomos, nes struktūriškai bei intelektualiai 
silpnos, todėl pajungiamos stipresnių intere-
sams ir tokiu būdu yra politiškai naudingos 
valdančiųjų daugumą formuojantiesiems. Tai 
leidžia formuoti daugumą bei laikyti valdžios 
vairą savo rankose, bet tai neartina demokrati-
jos ir nedaro mūsų valstybės gyventojų pilie-
tiškesnių.

Šiandien socialdemokratams reikalinga 
rimtai apsvarstyti savo kairumo įvaizdį visuo-
menėje ir suformuoti realistinį ir socialdemo-
kratijai adekvatų piliečių supratimą apie juos 
bei jų vertybinius siekius.

Pastaruoju metu Lietuvos gyventojai nuo-
lat bauginami esą už šilumą teks mokėti vis 
brangiau. Kad atsirastų galimybė sumažinti 
šilumos energijos kainą, būtina suvartoti ir 
mažiau šilumos energijos, o tai, pasak Lietu-
vos socialdemokratų partijos frakcijos seniū-
no ir LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus, 
įmanoma padaryti priėmus Šilumos ūkio įsta-
tymo pataisas, kurias siūlė Prezidentė ir kurias 
dar reikės pildyti. 

„Pavasarį šalies vadovė Dalia Grybauskai-
tė pateikė šilumos įstatymo projektą, tiksliau 
Šilumos ūkio įstatymo pataisas. Tačiau ap-
laidi valdančioji dauguma neskyrė projektui 
pakankamai dėmesio. Prie pataisų grįšime ru-
denį. Šis įstatymo projektas itin aktualus, nes 
šiandien žmonės yra gąsdinami, kad šiluma 
vis dar brangs, reikia to išvengti ir pagaliau ne 
kalbėti, bet imtis konkrečių veiksmų“, – sako 
LSDP frakcijos seniūnas. 

Socialdemokratų vizija – gyventojų val-
domi šilumos punktai ir biokogeneracinės 
jėgainės. A. Butkevičiaus teigimu, pirmiausia 
būtina kuo skubiau priimti šilumos ūkio įsta-
tymo pataisas – tai turėtų vykti Seimo rudens 
sesijos pradžioje. 

„Daugiabučių bendrijos gali būti šilumos 
punktų savininkai arba valdytojai. Turėtų būti 
pataisytas ir Civilinio Kodekso 4.85 straipsnis 
„Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios da-
linės nuosavybės teisės įgyvendinimas“. Nuo-
savybės klausimai turi būti sprendžiami šalių 
susitarimu. Kuo skubiau reikėtų koreguoti 

Europos Sąjungos lėšų skirstymą pagal ūkio 
veiklos sektorius, numatant finansinę paramą 
biokogeneracinių jėgainių statybai. Kai kurio-
se vietovėse, pvz., Panevėžyje, kogeneracinė 
jėgainė jau yra, Mažeikiuose ruošiamasi sta-
tyti. Specialistų teigimu, gamtinių dujų suvar-
tojimas kogeneracinėje jėgainėje sumažėja 
2,5, kai kur 3 kartus. Visiems žinoma, kad 
dujų kaina lemia galutinę šilumos energijos 
kainą. Įgyvendinus šiuos pasiūlymus, šilumos 
energijos kaina galėtų sumažėti 30–40 proc. 
Ir paskutinis punktas – gyvenamųjų namų re-

novacija, turi būti vykdomas visas priemonių 
paketas“, – mano LSDP frakcijos lyderis. 

A. Butkevičiaus teigimu, statant biokoge-
neracines elektrines, būtų sprendžiamos ir kai 
kurios ekonominės bei socialinės problemos. 
Padidėtų biokuro gamyba, atsirastų naujų dar-
bo vietų. Sumažėtų dalis iš savivaldybių biu-
džetų mokamų socialinių išmokų. 

„Preliminariais skaičiavimais, vykdant visą 
programą, būtų sukurta apie 80 tūkst. naujų 
darbo vietų“, – sako politikas.

LSDP informacijos centras

Socialdemokratų vizija – gyventojų valdomi šilumos 
punktai ir biokogeneracinės jėgainės

Kaip Utena pasitiko krepšininką 
J.Valančiūną?
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LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Lauras Bielinis, politologas.
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Policininku persirengęs asmuo 
ėmė šaudyti į saloje susirinku-
sį Darbo partijos jaunimą. Tarsi 
košmariškame sapne 32-ejų metų 
norvegas Andersas Behringas 
Breivikas nužudė 68 žmones, dar 
beveik 100 žmonių sužeidė. 

Savo kaltę įtariamasis pripa-
žino vos sulaikytas ir tikino tam 
ruošęsis ilgą laiką.

Naujienų agentūros „Reuters“ 
duomenimis, ši tragedija atsklei-
dė ir Norvegijos teisėsaugos spra-
gas: policijos pareigūnai tik po 

valandos nuo šaudymo pradžios 
pasirodė saloje. Policija sulau-
kė priekaištų per lėtai reagavus į 
pavojaus signalą. Į Utiojos salą, 
iš kurios pranešta apie šaltakrau-
jišką šaudymą, pareigūnai plaukė 
smarkiai perpildyta valtimi. Nor-
vegų specialiosios pajėgos netu-
rėjo tinkamo sraigtasparnio, kuris 
juos nugabentų į salą netoli Oslo.

Tuo metu A.B.Breivikas savo 
aukas – valdančiosios Darbo 
partijos jaunuolius – medžiojo 
besislepiančius po lovomis, įsi-

lipusius į medžius ar ban-
dančius pasprukti ežeru. 
Pasak policijos pareigūnų, 
operaciją stabdė riboti iš-
tekliai.

Prieš teismą liepos 25 
d. stojęs kaltinamasis sakė 
teroro aktą Norvegijoje 
įvykdęs vienas, tačiau spe-
cialistai svarsto, ar tokio 
masto žudynės įmanomos 
be stiprios organizacijos 
paramos. Internetinėje er-
dvėje A.B.Breivikas neslė-
pė esąs susijęs su kraštuti-
nių dešiniųjų grupuotėmis. 
Kaltinamasis sakė norėjęs 
išgelbėti Norvegiją ir Va-
karų Europą nuo kultūri-
nio marksizmo. Teismas 
leido visiškai izoliuoti 
A.B.Breiviką nuo visuo-

menės. Jam skirtos aštuonios sa-
vaitės arešto, iš kurių keturios – 
vienutėje. 

Pasaulis šį teroro aktą vadina 
išpuoliu prieš visas vertybes. Pra-
ėjus trims dienoms po dvigubo 
išpuolio Osle apie pusantro šimto 
tūkstančių žmonių tylos minute 
pagerbė nukentėjusiuosius.

Užuojautą norvegams siuntė ir 
Lietuvos socialdemokratų partija 
bei Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjunga.

Dvigubas išpuolis Norvegijoje sukrėtė Europą

Dr. Giedrė Purvaneckienė,
LSDP pirmininko pavaduotoja 

Liepos 22 d. įvykai sukrėtė 
visą Europą (ir pasaulį). Daugy-
bė geros valios žmonių reiškia 
užuojautą, įsijungia į nematomą 
žmonių grandinę, kurie solidari-
zuojasi su norvegais. Prie virtu-
alios rankų susikabinimo akcijos 
prisijungia ir vis daugiau geros 
valios lietuvių.

Mane taip pat ypatingai sukrė-
tė žinia iš Norvegijos. Ir aš įsi-
jungiau į virtualią rankų grandi-
nę. Mane ši žinia sujaudino ne tik 
todėl, kad Norvegijai kaip šaliai 
jaučiu ypatingas simpatijas, nes 
esu ten stažavusis. Mane užbūrė 

ir Norvegijos gamta, ir žmonės, 
ir ... ypatingas saugumo jausmas. 
Deja, liepos 22 d. norvegams su-
griuvo pasaulis. Ir jų draugams 
taip pat. 

Ypatingai sunku mums, social-
demokratams. Tai mūsų broliškos 
partijos jaunuosius narius iššaudė 
dešinysis ekstremistas. Tai į mūsų 
broliškos partijos vadovą ir šalies 
premjerą jis kėsinosi. Todėl ypa-
tingai užjaučiame ir solidarizuo-
jamės su šios partijos nariais.

Esant tokios minorinėms nuo-
taikoms, natūraliai iškyla mintys 
apie Lietuvą. O kaip pas mus? 
Ar pas mus yra dirva dešiniajam 
ekstremizmui? Daugelis sako 
„ne, juk pas mus beveik nėra imi-
grantų, juodųjų, musulmonų.... 
Be to, mes turime Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarnybą.“ Bet 
pas mus yra romų, dar yra žydų... 
Yra nejaunų moterų (jos, žinoma, 
visos nekompetentingos), norin-
čių užimti šaunių vyrukų vietas... 
Ir, be abejo, yra gėjų... Lietuvoje 
galima suvaryti 17 romų vaikų į 
vieną 10 kv. m. „Č“ klasę, galima 
liepti pardavėjoms dažų parduo-
tuvėje dirbti apsinuoginusioms, 
o Lygių galimybių tarnyba jokių 
pažeidimų neras...

Bet baisiausia, kai pradedi gal-
voti, kas darosi žmonių galvose, 
ir nebegali užmigti. Nes prisime-
ni faktus, kai paaiškėja, kad labai 
gerbiamų visuomenės žmonių, 

tikrojo visuomenės elito galvos 
išpurentos priimti dešiniojo eks-
tremizmo idėjas. Čia reikia prisi-
minti ir sugretinti du faktus. Prieš 
du metus sufabrikuotą skandalą 
apie projektą „Gender Loops“ 
ir šį pavasarį paskelbtą signata-
rų pareiškimą apie Švietimo ir 
mokslo ministro veiklą.

Sakysite, kas bendro tarp šių 
dviejų įvykių ir dešiniojo ekstre-
mizmo? Būtent jis ir jungia tuos 
du įvykius. Pirmiausia prisimin-
kime, kad prieš du metus vienas 
ministras, jo patarėja ir patarėjos 
vyras, vadovaujantis nevyriau-
sybinei organizacijai, bei vienas 
dienraštis sufabrikavo „Gender 
Loops“ skandalą. Formaliai vyko 
taip: patarėjos vyro vadovauja-
ma organizacija parašė „iš piršto 
laužtą“ skundą apie tai, kad Lie-
tuvos darželiuose propaguoja-
mas homoseksualizmas, vaikams 
skaitant pasakas apie du princus 
ir t.t, ir t.t. Ministras pradėjo siau-
tėti ir dalinti visokius interviu, o 
vienas dienraštis su didžiausiu 
pasimėgavimu spausdino juos ir 
visokias kitas nesąmones.

Švietimo ir mokslo ministras 
(kadangi „skandalas“ jo valdose) 
suformavo grupę padėčiai ištirti, 
Vaiko teisių apsaugos kontrolie-
rė taip pat atliko tyrimą. Nors ir 
grupė, ir Vaiko teisių kontrolierė 
labai ieškojo, tačiau jiems teko 
konstatuoti, kad jokiuose Lietu-

vos darželiuose ar auklėtojų mo-
kymuose metodika, aprašyta pro-
jekto leidinyje, nebuvo taikoma. 
Tačiau skandalo provokatoriai ir 
toliau skleidė dezinformaciją vie-
toj to, kad atsiprašytų už melą.

Paklausite, iš kur aš taip ge-
rai žinau, kaip buvo? Partijos 
vadovybė buvo mane įpareigo-
jusi išnagrinėti šį „skandalą“ ir 
pateikti informaciją. Susipažinu-
si su „Gender Loops“ projekto 
(kuriame kaip partnerė dalyvavo 
viena Lietuvos NVO) medžiaga 
bei Vaiko teisių kontrolierės at-
likto tyrimo medžiaga, atsakingai 
informavau ir dabar atsakingai 
pareiškiu, kad „Gender Loops“ 
projekto metu nebuvo dirbama 
jokiame Lietuvos vaikų darželyje 
ir nebuvo apmokyta nė viena dar-
želio auklėtoja. Nebuvo išleista 
ar panaudota jokia knygutė vai-
kams, kurioje būtų pasaka apie 
du princus ar karalius, ar pan. 
(Čia neanalizuosiu paties projek-
to, kuriame, beje, buvo keičiama-
si vertinga patirtimi. Svarbiausia 
tai, kad tas, kas buvo paskelbta 
visuomenei, buvo grynas prama-
nas).

O vis dėlto, kaip tai susiję su 
signatarais? Ogi šių metų kovo 1 
d. grupė Nepriklausomybės akto 
signatarų paskelbė pareiškimą dėl 
LR Švietimo ir mokslo ministro 
p. G. Steponavičiaus vykdomos 
politikos. Pareiškimas būtų labai 

stiprus, po didžiąja dauguma jo 
teiginių galėtų pasirašyti dauge-
lis intelektualų, jei nebūtų tokių 
„deguto šaukštų“, kaip kaltinimai 
dėl „Gender Loops“ projekto. Ci-
tuoju signatarų pasirašytą pareiš-
kimą: „Vadovaujama šio ministro 
Lietuvos ŠMM tapo ir jaunąją 
kartą demoralizuojančių bei psi-
chologiškai luošinančių daugiau 
negu abejotinų tokių ugdymo 
programų kaip Gender Loops ir 
pan. faktine globėja“. Nebuvo jo-
kios ugdymo programos „Gender 
Loops“. Nebuvo, o tokie garbingi 
žmonės teigia savo pareiškime 
nesąmones. 

Ką tai reiškia? Ogi paprastą 
dalyką. Jiems tos fobijos tokios 
priimtinos, kad net prisiminė 
dvejų metų senumo įvykius. 
Jiems nesvarbios profesionalų ir 
specialistų, įsigilinusių į projektą 
ir skundus, išvados. Jiems tokios 
priimtinos tos sufabrikuotos idė-
jos... 

O skaudžiausia, kad net mūsų 
partijos nariai, kurie skaitė mano 
(beje, taip pat profesionalės) pa-
rengtą pažymą, į ją neatkreipė 
dėmesio, jiems priimtinesnis de-
šiniųjų ekstremistų melas. 

Kai tokie garbingi žmonės ne 
tik pasiduoda dešiniųjų ekstre-
mistų provokacijoms, bet ir plati-
na melagingą informaciją, ką kal-
bėti apie paprastesnius žmones?

Užuojauta Norvegijai.  O ar palanki dirva dešiniajam ekstremizmui Lietuvoje?

Liepos 22-oji sukrėtė ne tik Norvegiją, bet ir visą Europą. 
Prie  Oslo Vyriausybės nuaidėjęs sprogimas, per kurį žuvo 7 žmonės ir daugybė sužalota, užminė ne vieną mįslę. 

Nespėjusią po šoko atsigauti Norvegiją sukrėtė masinės žudynės Utiojos saloje, kur buvo susirinkęs kairiosios politinės jėgos jaunimas.

LSDJS pirmininkas Juras Požela:

Liepos 22 diena visiems laikams įeis ne tik į Norvegijos, bet ir į 
viso pasaulio istoriją. Pirmiausia – sprogdinimai Osle, vėliau – ne-
suvokiamos žudynės Utiojos saloje. Būtent jų metu mes praradome 
daugybę savo bičiulių iš Norvegijos Darbo partijos jaunimo orga-
nizacijos. Ji, kaip ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga 
priklauso pasaulio (IUSY) ir Europos jaunųjų socialistų (ECOSY) 
bendruomenėms. Tai mūsų organizacijos partnerė, su kuria turėjo-
me eilę bendrų projektų ir veiklų, bendravome tarpusavyje, lankė-
mės vieni pas kitus, draugavome vieni su kitais.

LSDJS nusiuntė nuoširdžią užuojautą savo draugams iš Norve-
gijos. Nuo įvykių praėjo dar nedaug laiko, sunku daryti išvadas, 
tačiau kai kurie apibendrinimai jau galimi. Pirmiausia, mes visi 
įsitikinome, kad ekstremizmas ir panašūs išpuoliai būdingi ne tik 
islamui, bet ir krikščionybei, kad dešimtis gyvybių nusinešančių iš-
puolių organizatoriai yra ne tik didžiuliai tarptautiniai terorizmo 
tinklai, tokie kaip Al Qaeda, bet ir demokratinėje, žmogaus teises 
ypač gerbiančioje valstybėje gimę, išaugę ir dirbę pavieniai pilie-
čiai.

Antra, pasirinktas taikinys – jaunimo organizacija, pasisakan-
ti už Norvegijos ir pasaulio atvirumą, žmogaus teises ir pliura-
lizmą. Žudikas – pats dar jaunuolis – šaudė savo bendraamžius. 
Privalome didelį dėmesį skirti visuomenės pakantumui, švietimui 
ir tolerancijai didinti. Juk nuo eitynių gatvėse šaukiant „Lietuva – 
lietuviams”, pykčio proveržių interneto komentaruose iki baisiųjų 
veiksmų ir „naujųjų kryžiaus žygių” skiria vos plonytė linija.

Gedime kartu su Norvegija. Šis įvykis tragiškas, bet kartu ir vi-
sus įpareigojantis toliau siekti tų minčių ir idealų, kuriais tikėjo 
taip anksti žuvę mūsų draugai norvegai.

Parengė 
Evelina Butkutė-Lazdauskienė
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Daugelyje rajonų ir miestų šiluma 
brangsta, o Varėnoje nors ir ne itin 
žymiai, tačiau šiluma bus pigesnė 
– taip darbais, o ne žodžiais savival-

dybė tęsi pažadus savo rinkėjams. 
Varėnos rajono savivaldybės meras 
Elvinas Jankevičius kartu su kolego-
mis dar prieš rinkimus žadėjo siekti, 
kad vartotojams šilumos kaina ma-
žėtų. UAB „Varėnos šiluma“ 2009 – 
2010 m. dirbo pelningai, tad taryba 
rėmėsi nuostata dalį pelno atiduoti 
gyventojams mažinant šilumos kai-
ną. Šis žingsnis Varėnai labai svar-
bus, nes, mažėjant kainoms, gerėja 
verslo klimatas ir didėja vartojimas. 
Išsiderėta, kad Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija per-
žiūrėtų uždarosios akcinės bendro-
vės „Varėnos šiluma“ centralizuotai 
tiekiamos šilumos ir karšto vandens 
kainas ir jas nors minimaliai suma-
žintų.

Vyriausybė trečius metus ne-
sugeba pateikti pasiūlymo dėl so-
cialinio būsto privatizavimo, tuo 

tarpu gyventojai dėl susidariusios 
situacijos priversti šauktis teismų 
pagalbos. Seimo narys Edvardas 
Žakaris primena, kad žmonės, 
kuriems gyvenamosios patalpos 
buvo suteiktos pagal apsirūpini-
mo gyvenamosiomis patalpomis 
įstatymą, iki 1997 m. gruodžio 31 
d. turėjo teisę šias gyvenamąsias 
patalpas privatizuoti lengvatinė-
mis sąlygomis. Dalis gyvenamųjų 
patalpų, statytų ūkio būdu, po nu-
statytos datos buvo perduotos sa-
vivaldybėms. Asmenys, kuriems 
patalpose buvo leista gyventi ne 
pagal minėtą įstatymą, neteko tei-
sės jų privatizuoti. Dar 2008-ai-
siais socialdemokratai Seime už-
registravo projektą, kurio tikslas 

– minėtiems asmenims suteikti 
galimybę Vyriausybės nustatyta 
tvarka privatizuoti savivaldybėms 
perduotus butus, tačiau tąkart Vy-
riausybė pasiūlė nesvarstyti šio 
socialdemokratų projekto ir tikino 
pateiksianti savąjį. Praėjo jau be-
veik treji metai, o Vyriausybė taip 
ir nesugebėjo pradėti spręsti šią 
problemą – jokio projekto nepa-
teikė. Nesulaukę įstatymo, žmo-
nės kreipiasi dėl socialinių būstų 
privatizavimo į teismus ir bylas 
laimi. Butai privatizuojami, nors 
Vyriausybė tikriausiai nė nenu-
tuokia, kad toks procesas vyksta.

Aktualu

Seimo nariui Juozui Olekui, 
kuris surengė ne vieną spaudos 
konferenciją, pavyko pasiekti, kad 
Vyriausybė peržiūrėtų savo nutari-
mą dėl valstybės finansuojamų re-
zidentūros studijų. Pasak J.Oleko, 
dar liepos viduryje Vyriausybės 

nutarimu valstybės finansuojamų 
rezidentūros vietų sumažėjo net 
30 proc. Šį nutarimą Seimo narys 
vadino spjūviu į Lietuvos reziden-
tų lūkesčius. J.Olekas ragino ieš-
koti lėšų būsimųjų medikų moks-
lams.

Iš dešinės: Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė G. Gruzdienė, parlamentaras 
A. Sysas ir „Švyturio – Utenos alaus“ darbininkų sąjungos pirmininkas V. Čekuolis.

Ar Lietuvoje ginama darbuotojų konstitucinė 
teisė rengti streiką?

Lietuvos socialdemokratų par-
tijos frakcijos narys Algirdas Sy-
sas įregistravo Darbo kodekso 
pataisas dėl streikų teisėtumo ir 
kreipėsi į socialinės apsaugos bei 
darbo ministrą Donatą Jankaus-
ką, prašydamas paaiškinti, kaip 
Ministerija užtikrins konstitucinę 
žmonių teisę į streiką. Kreipimąsį 
Seimo narys išsiuntė dėl ginčo, ki-
lusio tarp UAB „Švyturio – Utenos 
alaus“ administracijos ir įmonės 
profesinės sąjungos. Bendrovės 
profsąjungos atstovų teigimu, ne-
silaikoma kolektyvinės sutarties, 
o teismais stengiamasi sukliudyti 
streikuoti. Alaus daryklos darbuo-
tojai siekia ne didinti atlyginimus, 
bet indeksuoti juos, o tiksliau – 
atstatyti žmonių perkamąją galią. 

„Ar aš teisingai spėju, kad direk-
toriaus atlyginimas yra tik dvide-
šimt kartų didesnis už įmonės dar-
buotojų vidutinį darbo užmokestį? 
Kokią dalį iš 100 milijonų litų di-
videndų jis gaus asmeniškai? Man 
labai sunku patikėti, kad įmonė, 
kuri uždirbo pernai 150 milijonų 
litų gryno pelno, nerastų lėšų pa-
kelti atlyginimus darbuotojams, 
kurie tą pelną sukūrė“, – sako Sei-
mo narys.

Liepos 26 d. socialdemokratas 
A.Sysas užregistravo Darbo ko-
dekso pataisas, kurios trumpina 
iki šiol galiojantį 30 dienų laiko-
tarpį leisti teismui atidėti streiką ar 
sustabdyti jį. Parlamentaras siūlo 
laikotarpį mažinti perpus, kad pro-
cesas nebūtų vilkinamas.

Privatizuoti būstą padeda teismai

Seimo narys E. Žakaris

Ar efektyviai naudojamos šviečiamajai veiklai  skirtos lėšos?
Lietuvos socialdemokratų par-

tijos (LSDP) frakcija sunerimusi 
dėl sparčiai didėjančio žuvusių-
jų keliuose skaičiaus. Frakcijos 
seniūnas Algirdas Butkevičius 
kreipėsi į Susiekimo ministeriją, 
siekdamas išsiaiškinti, kur tiks-
liai panaudotos lėšos, skirtos pro-
paguoti saugų eismą. Padidėjus 
žuvusiųjų keliuose skaičiui, iški-
lo abejonių dėl lėšų panaudojimo 
šviečiamajai veiklai efektyvumo 
ir skaidrumo.

„Lietuvos policija rengia rei-
dus, įvairias akcijas, tačiau aki-
vaizdu, kad to nepakanka, jog 

žuvusiųjų avarijose skaičius bent 
jau nedidėtų. Būtina nuolat ugdy-
ti vairuotojų atsakomybę ne tik už 
save, bet ir aplinkinius. Tai, kas 
šiandien ir ežiukui atrodo aišku, 
neretai pamirštama, kai įsėdama 
į automobilį. Taigi propaguoti 
saugų eismą yra būtina, tačiau 
ar šiandien tam skiriamos lėšos 
naudojamos efektyviai, jei re-
zultatai demonstruoja ką kita“, – 
svarsto LSDP frakcijos seniūnas. 
A.Butkevičius primena, jog dar 
vadovaujant Gedimino Kirkilo 
Vyriausybei, imtasi griežtesnių ir 
įvairesnių priemonių siekiant už-

tikrinti saugų eismą šalies keliuo-
se. Įvestos ne tik griežtesnės bau-
dos, bet ir prievolė vairuotojams, 
gavusiems vairavimo teises, po 
dvejų metų dar kartą laikyti eg-
zaminą. Dėl viso šių priemonių 
paketo per kelerius metus eismo 
įvykiuose nukentėjusiųjų skai-
čius buvo sumažėjęs. Dabar žu-
vusiųjų keliuose skaičius vėl ėmė 
didėti, ir tai greičiausiai vyksta 
dėl to, kad kai kurios priemonės 
tiesiog nėra vykdomos, kalbama 
ne apie bausmės dydį, o būtent 
apie jos neišvengiamumą.

Politinės ir socialinės aktualijos

Procedūros negali būti aukščiau už teisingumą
Visai natūralu, kad dėl Austri-

jos sprendimo itin skubiai paleisti 
remiantis Europos arešto orderiu 
sulaikytą Michailą Golovatovą, 
įtariamąjį Sausio 13-osios by-
loje, Lietuvoje kilo audringa re-
akcija. „Mums, lietuviams, Sau-
sio 13-osios tema yra pernelyg 
skaudi, siekis atstatyti teisingu-
mą pernelyg svarbus, kad gali-
ma būtų nutylėti šį europietiško 
solidarumo požiūriu skandalingą 
faktą. Tačiau įsisiūbavusios ais-
tros yra prastos patarėjos. Vien 
beatodairiškai piktindamiesi ir 
kaltindami nieko nepasieksime, 

tik sujauksime santykius, kuriuos 
vėliau teks sunkiai atstatinėti, - 
sako LSDP pirmininkas Algirdas 
Butkevčius. - Būtina visapusiš-
kai ištirti įvykį, prieš pateikiant 
jo vertinimą. Galų gale, neko-
rektiška kategoriškai reikalauti 
tarptautinių sankcijų, siekti, kad 
Austrijai būtų apribotos galimy-
bės dalyvauti ES valdymo orga-
nuose, kalbėti apie diplomatinių 
santykių nutraukimą ir t.t. Antra 
vertus, esu įsitikinęs, kad  negali-
ma priešpastatyti teisinių normų 
teisingumui bei europietiškam 
solidarumui. Šiuo atveju argu-

mentas, kad Austrija yra teisinė 
valstybė su nepriklausomomis 
teisingumo žinybomis, kurios 
ir priima sprendimus, nėra pa-
kankamas - juolab, kad Europos 
arešto orderis užtikrina ekstra-
diciją tarp dviejų ES šalių narių 
automatiškai. Procedūros negali 
būti aukščiau už teisingumą. Jei 
teisinės normos veikia nepriklau-
somai nuo teisingumo, demokra-
tija susiaurėja, jai neišvengiamai 
iškyla pavojus. Taip, šis apgailė-
tinas incidentas privalo būti įver-
tintas“.

100 Šiaulių mero Justino Sartausko dienų

Balandžio 5 dieną pradėjusiai 
darbą naujai Šiaulių miesto tary-
bai jau sukako 100 dienų. Per šį 
laikotarpį teko spręsti įvairioms 
miesto gyvenimo sritims įtaką da-
rančius klausimus. Vienas pirmų-
jų sprendimų susijęs su Tilžės ga-
tvės viaduko remonto problema. 
Pakoreguotas transporto eismas 
gretimoje sankryžoje, suvaldyti 
srautai, sumažinti piko valan-
domis susidarydavę kamščiai. 
Atnaujintos Šiaulių universiteto 
gimnazija, „Romuvos“ ir Gytarių 
(pastatas Korsako gatvėje) pa-
grindinės mokyklos, remontuo-
jami Moksleivių namai, „Duby-
sos“ sporto mokykla. Artimiausiu 
metu ketinama įrengti naują vai-
kų žaidimų aikštelę netoli „Šiau-
lių“ viešbučio. „Beržynėlyje“ 

privačios iniciatyvos dėka atsiras 
nauja atrakcija – labirintas. Kitą-
met savivaldybė planuoja įrengti 
daugiau vaikų žaidimų aikštelių 
atskiruose gyvenamųjų namų 
kvartaluose. Mero J.Sartausko 
teigimu, bus teikiama paraiška 
valstybiniam finansavimui. Per 
pirmąsias šimtą dienų miesto Ta-
rybai teko priimti ir nepopuliarų 
sprendimą – didinti keleivių per-
vežimo paslaugos kainą. Retesni 
maršrutai ir prastesnė paslaugų 
kokybė miestiečiams nebūtų pri-
imtini. Stipriai pabrangus kurui 
ir po „naktinės mokesčių refor-
mos“ panaikinus PVM lengvatą 
bilietams, „Busturas“ dirbo nuos-
tolingai. Kai įmonės vadovai in-
formavo, jog prašys miesto Tary-
bą peržiūrėti keleivių pervežimo 

įkainius, savivaldybė pirmiausia 
pareikalavo informuoti visuome-
nę ir pagrįsti pabrangimo būtinu-
mą. Keleivių pervežimo tarifai 
padidinti, kad įmonė išgyventų. 
„Busturas“ kartu su Savivaldybe 
parašė projektą ir tikisi už Euro-
pos Sąjungos paramą nupirkti 8-9 
naujus ekologiškus autobusus. 
Jau po kelių mėnesių Šiaulius 
gali pasiekti dar keli nauji auto-
busai, valstybės perkami visiems 
didiesiems miestams. Iki gruo-
džio Šiaulių mieste turės būti 
patvirtinta vandens kaina, tačiau 
meras džiaugėsi, kad dėl „Šiau-
lių vandenyse“ įdiegtų modernių 
technologijų, kurios leidžia tau-
pyti elektros energiją, mažinti 
sąnaudas, nebus poreikio didinti 
vandens kainą.Varėnoje pigs šiluma

Gynė rezidentų interesus

Varėnos meras E. Jankevičius.

Seimo narys J. Olekas ir Lietuvos medicinos studentų asociacijos prezidentė T. Liakina.
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Pirmasis Vilniaus skyrius
N a u j a m i e s č i o  p o s k y r i o  s ą s k r yd i s

„Iš 126 delnų dangun pakilo svajonės ir tikslai.
Mes žinom, mūsų daug ir mes laimėsim“.

Naujieji socialdemokratai buvo “pakrikštyti”, jiems įteikti nario 
bilietai. Visi “naujokai” su krikštynų užduotimis susidorojo 
puikiai.

Sveikinimo žodį taria Naujamiesčio poskyrio pirmininkas Vidmantas Striška, šalia Vilniaus 
autobusų parko profsąjungų lyderis Jonas .Dekaminavičius ir Ateities grupės pirmininkė Laura 
Kligytė-Panovienė.

LSDP Vilniaus skyriaus Naujamiesčio poskyrio sąskrydžio 
sumanytojas ir pagrindinis organizatorius – poskyrio 
tarybos pirmininkas Vidmantas Romualdas Striška.

Garbingi sąskrydžio svečiai: LSDP pirmininko pavaduotojai Giedrė Purvaneckienė, Juozas Olekas 
ir Vilniaus skyriaus pirmininko pavaduotojas Vytautas Milėnas.

Poskyrio aktyvistai ragauja šventinį tortą.

Į sąskrydį skuba Naujamiesčio bičiulės.
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Apie šimtas Naujosios są-
jungos narių, vadinamųjų so-
cialliberalų, ketina papildyti 
socialdemokratų gretas Šilu-
tės skyriuje.

Bendradarbiavimas prasi-
dėjo sukūrus bendrą frakciją 
Šilutės rajono savivaldybės 
taryboje. Liepos 7 d. LSDP Ši-
lutės rajono skyriaus taryba ir 
socialliberalai nutarė sujungti 
savo skyrius ir tęsti politinę 
veiklą bei atstovavimą Šilu-
tės krašto žmonėms. Liepos 
pabaigoje visuotiniame Nau-
josios sąjungos Šilutės rajono 
skyriaus narių susirinkime šis 
nutarimas buvo patvirtintas. 
Socialdemokratai tikisi, kad 
naujieji partijos bičiuliai su-
stiprins kairiąją politinę jėgą 
Šilutės rajone.

LSDP Šilutės 
rajono skyrius

Šilutės 
socialliberalai 

pasirinko 
socialdemokratus

Liepos  15 d. Utenoje, Ute-
nio aikštėje, buvo surengta 
Lietuvos jaunimo iki 19 metų 
krepšinio rinktinės lyderio, 
pasaulio jaunimo (iki 19 m.) 
krepšinio čempionato, vyku-
sio Latvijoje,  aukso medalio 
laimėtojo, uteniškio Jono Va-
lančiūno pagerbimo ceremoni-
ja. Joje  dalyvavo Jono mama 
Danutė Valančiūnaitė, pirmoji 
trenerė Sinilga Bartaševičiūtė, 
Utenos kūno kultūros ir spor-
to centro  direktorius Alvydas 
Surgautas, „Saulės“ gimnazi-
jos, kurioje krepšinio žvaigždė 
mokėsi, direktorius Valentinas 
Bubulis, klasės auklėtoja, 
draugai, kaimynai, gerbėjai. Į 
pagerbimo ceremoniją atvyko 
ir garbių svečių: LR Seimo 
narė Milda Petrauskienė, Ute-
nos rajono savivaldybės meras 
Alvydas Katinas, kiti Utenos rajo-
no vadovai.

Krepšinio žvaigždę susirinku-
sieji sutikto audringais plojimais. 
Jaunosios Utenos krepšininkės 
J.Valančiūnui uždėjo ąžuolo lapų 
vainiką, jis turėjo atsakyti į dau-
gybę renginio vedėjo ir linksmų, ir 
rimtų klausimų. Krepšininkas vie-
šai pasižadėjo, kad paskutinį savo 
sezoną tikrai žais Utenos krepšinio 
komandoje „Juventus”. O didžiau-
sia jo svajonė – NBA aukso me-
dalis.

J. Valančiūną pasveikino Seimo 
narė M.Petrauskienė ir įteikė atmi-
nimo dovanų. Parlamentarė dova-
nų įteikė ir Jono Valančiūno ma-
mai bei trenerei S.Bartaševičiūtei. 
Sveikinęs krepšininką A.Katinas 
sakė, kad J.Valančiūno ir rinktinės 
laimėjimas – tai visos Lietuvos lai-
mėjimas.

„Esam dėkingi už tą jaus-
mą, kai visi lietuviai po pergalės 
prieš serbus pasijuto esą stiprūs 
ir vieningi, nors varžybas žiū-
rėjo skirtingose Lietuvos ir net 
pasaulio vietose,“ – sakė meras. 

A.Katinas J.Valančiūnui įteikė 
piniginį apdovanojimą. Čempi-
ono mamai padovanotas didelis 
paveikslas, vaizduojantis Uteną 
iš paukščio skrydžio. Trenerei 
S.Bartaševičiūtei įteikta Utenos 
rajono savivaldybės mero padėka.

Krepšinio žvaigždė ir jo mama, 
atsidėkodami už pagerbimą, Ute-
nos rajono vadovams, Seimo narei 
Mildai Petrauskienei bei kitiems 
svečiams padovanojo po mažą 
suvenyrą – simbolinį šokoladinį 
krepšinio kamuolį, išsakė daug 
padėkos žodžių, pasidžiaugė į 

renginį atėjusiais  uteniškiais. 
Prie Jono Valančiūno netruko 
nusidriekti autografų medžio-
tojų eilė. Čempionas pasiraši-
nėjo ir ant krepšinio kamuolių, 
ir ant popieriais lapelių, ir ant 
drabužių, o S.Bartaševičiūtė 
sugalvojo J.Valančiūno auto-
grafą prisiminimui gauti ant jo 
dar pradedančio krepšininko 
marškinėlių. Pasveikinti Jono 
atėjo ir jo buvę klasės draugai, 
„Saulės“ gimnazijos abiturien-
tai. Juk tądien ir pačiam krep-
šininkui buvo įteiktas brandos 
atestatas. Tad po pagerbimo 
krepšinio žvaigždė nuskubėjo 
į abiturientų išleistuvių poky-
lį. 

Lolita Kaminskienė

Kaip Utenoje sutikta krepšinio žvaigždė 
J. Valančiūnas?

Naujosios sąjungos  Skuodo sky-
riaus nariai apsvarstę savo ideologi-
nes pažiūras nutarė įsilieti į LSDP 
Skuodo skyriaus gretas. Liepos 27 
dieną įvyko abiejų partijų tarybos 
narių susitikimas, kuriame nutarta, 
kad socialliberalai savo noru patei-
kia prašymus ir pereina į socialde-
mokratų gretas.

Kaip informavo Naujosios sąjun-
gos atstovė Daiva Budrienė, daugu-
ma priėmė siūlymą pereiti į social-
demokratų partiją. Sutarta spalio 1 
dieną sušaukti susirinkimą, kur būtų 
priimti nauji nariai ir pakoreguo-
ti partijos skyriaus tikslai, taryba,  
rinkiminis štabas būsimiems Seimo 
rinkimams. Abiejų partijų veiksmus 

koordinuos LSDP Skuodo skyriaus 
pirmininkas Juozas Jonikas ir Daiva 
Budrienė.

Bičiuliai tikisi, kad įsiliejus akty-
viausiems NS nariams bus pasiekta 

ženklesnių rezultatų sprendžiant ra-
jono problemas.

Bronius Baipšys,
LSDP Skuodo skyriaus 

atstovas spaudai

Skuodo socialliberalai prisijungė prie 
socialdemokratų

Liepos pabaigoje Seimo social-
demokratų partijos frakcijos nariai 
Edvardas Žakaris, Edmundas Jony-
la ir Valerijus Simulik įregistravo 
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 
pataisą, kuria siūloma taikyti dides-
nę PVM lengvatą gyvenamosioms 
patalpoms šildyti kiekvienais metais 
nuo balandžio 1d. iki spalio 31d.

„Šildymo sezonas Lietuvoje pra-
sideda spalio ir baigiasi balandžio 
mėnesį. Sezono pradžios ir pabaigos 
konkrečią datą kiekviena savival-
dybė nustato ir skelbia individua-
liai. Didelė dalis daugiabučių namų 
gyventojų, neturėdami finansinių 
galimybių mokėti už šildymą, savo 
sveikatos sąskaita stengiasi kuo vė-

liau pradėti ir anksčiau baigti šildy-
mo sezoną. Neretai kyla konfliktų 
tarp didesnes ir mažesnes pajamas 
gaunančių daugiabučio  gyvento-
jų“, – sako LSDP frakcijos narys 
E.Žakaris.

Šiuo metu šilumos energijai len-
gvatinis 9 proc. PVM tarifas taiko-
mas iki 2011 m. gruodžio 31 d. Sei-
mo nariai siūlo taikyti  0 proc. tarifą 
šildymui kiekvienais metais nuo ba-
landžio 1d. iki spalio 31d.

„Daugiabučių namų gyventojai 
turėtų labiau rūpintis savo sveikata. 
Priėmus įstatymo projektą, šildymo 
kaina pirmą ir paskutinį šildymo 
mėnesį sumažėtų 9 proc. Tai skatin-
tų žmones anksčiau pradėti ir vėliau 

baigti savo būsto šildymą, mažėtų 
žmonių sergamumas“, – teigė parla-
mentaras.

LSDP informacijos centras

Socialdemokratai įregistravo PVM įstatymo pataisą

Buvęs Turto banko vadovas so-
cialdemokratas Jonas Budrevičius 
akis į akį susidūrė su konserva-
torių pamėgtu savų „sodinimo“ į 
atsakingus valstybės tarnybos pos-
tus kultu. Dėl to, kad yra kairiųjų 
atstovas buvęs Turto banko vado-
vas neįtiko valdantiesiems, o kartu 
ir naujajai Turto banko stebėtojų 
tarybai. Teisiškai buvusiam vado-
vui priklausė dviejų mėnesių atly-
ginimas ir išeitinė kompensacija, 
tačiau jam priklausančios kompen-
sacijos nesulaukęs J.Budrevičius 
kreipėsi į Teismą.

„Ši situacija pirmiausia yra 
akivaizdus įrodymas, kad deši-
nieji vadovaujasi ne dirbančiojo 
kompetencija, bet politiniais mo-
tyvais. Jei jau atleidi žmogų, ku-
ris tinkamai atliko savo pareigas, 
niekada neviršydavo jam suteiktų 
įgaliojimų, nebuvo padaręs jokio 
pažeidimo, tai privalai išmokėti 
jam kompensaciją. Dešinieji tikė-
josi į J.Budrevičiaus kėdę paso-
dinę savą žmogų, palikti buvusį 
vadovą, kaip liaudis sako, basą. 
Natūralu, kad remdamasis šalies 
įstatymais J.Budrevičius ieškojo 
teisingumo“, – mano LSDP frakci-
jos seniūnas Algirdas Butkevičius.

Vilniaus miesto 1-asis apylin-
kės teismas nusprendė, kad Tur-
to bankas atleistam vadovui turi 
išmokėti 180 tūkst. litų, nes jam 
priklauso ne tik neišmokėtas atly-
ginimas, bet ir išeitinė kompensa-
cija su palūkanomis už kiekvieną 

pradelstą dieną.
„Teismo metu Turto banko 

atstovai stengėsi įrodyti, kad aš 
neva praradau pasitikėjimą ir to-
dėl buvau atleistas. Mane kaltino 
pasirašius su darbuotojais kolek-
tyvinę sutartį, nenaudingą pačiam 
bankui. Penkerius metus pasitikė-
jo, o per vieną dieną – ne. Profsą-
jungos skundžia mano veiksmus 
Darbo inspekcijai, Finansų minis-
terijai, o pasirodo mes sąmoningai 
veikiam išvien prieš Turto banko 
interesus. Kaip galima patikėti to-
kiais motyvais?“, – teisme kalbėjo 
J.Budrevičius.

Tačiau Turto banko darbuo-
tojai neslėpė, kad iš pareigų 
J.Budrevičius buvo atleistas dėl 
politinių motyvų, nes nepriklausė 
valdančiajai partijai. Bylos nagri-
nėjimo metu Turto banko atsto-
vai ne kartą keitė savo poziciją, 
papildydavo ją naujais argumen-
tais, kurie tebuvo aptakios for-
muluotės. Išnagrinėjus medžiagą, 
J.Budrevičiaus kaltės dėl netinka-
mo pareigų atlikimo Teismas neį-
žvelgė. Turto banko atstovų argu-
mentai nepasitvirtino.

„Visgi teisybė yra – kompensa-
cija bus išmokėta žmogui, su ku-
riuo konservatorių krikščionių de-
mokratų postų dalytojai pasielgė 
neteisingai. Teismas pripažino, kad 
J.Budrevičius buvo atleistas nesant 
jo kaltės“, – teigė  A.Butkevičius.

LSDP informacijos centras

Valdantiesiems rūpi savi, 
o kiti tegul eina basi

Posėdžio akimirka.

Autografas ant krepšinio
kamuolio...

Krepšinio žvaigždę ir jo mamą sveikina Seimo narė Milda Petrauskienė.
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EP Pramonės, mokslinių tyri-
mų bei biudžeto kontrolės komi-

tetai balsavo dėl viešųjų pirkimų 
reformos. Europos Komisija (EK) 
šių metų pradžioje pateikė konsul-
tacinį dokumentą dėl efektyvios 
Europos viešųjų pirkimų rinkos 
sukūrimo.

„Viešųjų pirkimų politika pir-
miausia turi užtikrinti veiksmin-
giausią valstybės lėšų panaudojimą 
bei galimybę pasiūlymų teikėjams 
vienodomis sąlygomis konkuruo-
ti visoje ES. Norint pasiekti šiuos 
tikslus, turi būti įvestos aiškios, 
skaidrios ir lanksčios procedūros, 
kurios užkirstų kelią galimam pik-
tnaudžiavimui ar korupcijai viešų-

jų pirkimų srityje“, – sako EP narys 
Zigmantas Balčytis. 

Viešieji pirkimai  sudaro  reikš-
mingą ES ekonomikos dalį, ka-
dangi valdžios institucijos daug 
viešųjų lėšų išleidžia pagal sutar-
tis su tiekėjais pirkdamos prekes 
ir paslaugas, tačiau dėl valstybė-
se narėse taikomų skirtingų bei 
sudėtingų  procedūrų  optimaliai 
neišnaudojami viešųjų pirkimų 
privalumai.

„Šiais ribotų valstybių biudžetų 
laikais dar svarbiau, kad viešųjų 
pirkimų rezultatai atitiktų optimalų 
pasiūlos ir paklausos santykį rin-

koje, o Europos įmonės, ypatingai 
smulkaus ir vidutinio dydžio, turi 
turėti vienodas galimybes sudary-
ti viešąsias pirkimų sutartis viso-
je ES, – teigia europarlamentaras 
Z.Balčytis. Kai kurios valstybės, 
tarp jų ir Lietuva jau taiko pakan-
kamai efektyvias ir centralizuotas 
viešųjų pirkimų procedūras, kurios 
leidžia sutaupyti iš tiesų nemažai 
mokesčių mokėtojų pinigų, užti-
krina skaidrias ir aiškias procedū-
ras pasiūlymų teikėjams. Komisija 
turi išsamiai išnagrinėti valstybių 
narių taikomą gerąją patirtį viešųjų 
pirkimų srityje ir nustatyti efekty-

viausius viešųjų pirkimų principus 
ES mastu”.

Europos parlamento nario
Zigmanto Balčyčio 

biuro informacija

Vilnius – Briuselis – Strasbûras

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

Gerbiama Vilija, Lietuvos Respu-
blikos Seimas dar pavasarį patvir-
tino valstybinio socialinio draudi-
mo ir pensijų sistemos pertvarkos 
gaires. Ar jos atitinka Europos 
Parlamente (EP) svarstomas pen-
sijų tobulinimo kryptis, ar tai pa-
gerins esamų ir būsimų pensinin-
kų gyvenimą?

Sveikintinas noras subalansuo-
ti ir patobulinti ekonominės krizės 
pažeistą socialinio draudimo siste-
mą. Išaugęs nedarbas ir emigracija, 
sumenkę atlyginimai mažina SO-
DROS galimybes mokėti didesnes 
pensijas bei grąžinti skolas pensi-
ninkams. Tai neįkvepia optimizmo 
ir būsimiems pensininkams, kurie 
tikisi sulaukti orios senatvės. Todėl 
jau seniai  laikas imtis veiksmingų 
priemonių. 

Tenka tik apgailestauti, jog Sei-
mo priimtos gairės šių problemų ne-
išsprendžia. Kol kas tai yra tik gerų 
norų ir bendrų deklaracijų rinkinys,  
nepagrįstas rimtais skaičiavimais ir 
neparemtas konkrečiomis priemo-
nėmis. Gairėse neradau atsakymų 
į svarbius klausimus, kuriuos iškė-
lėme EP, svarstydami pensijų ateitį 
ES. Neaišku, kaip bus užtikrintas 
pensijų adekvatumas, reformos są-
veika su darbo rinkos politika, an-

tros pakopos pensijų ateitis, moterų 
ir vyrų pensijų subalansavimas ir 
kt. Žmonės neras čia atsakymo ir į 
esminį klausimą – ar jų pensija bus 
adekvati lūkesčiams turėti orią se-
natvę. Didžiausias trūkumas yra tai, 
jog problemas bandoma spręsti tik 
SODROS viduje. Pakeitus pensijų 
skaičiavimo ar mokėjimo tvarką, pi-
nigų SODROS biudžete daugiau ne-
atsiras. Normalaus gyvenimo mūsų 
pensininkams užtikrinimas turi tapti  
nacionaliniu prioritetu, kurio įgy-
vendinimui turėtų būti pajungtos 
socialinės apsaugos,  darbo rinkos, 
ekonomikos skatinimo, ekonominės 
migracijos reguliavimo ir kitos poli-

tikos. Ypač atsakingai  reikia priimti 
sprendimus dėl pensinio amžiaus 
vėlinimo. Aš nesutinku, kad pensinis 
amžius būtų pradėtas vėlinti jau nuo 
kitų metų. Išaugęs nedarbas ir  skur-
das gali  skaudžiai pažeisti daugelį 
priešpensinio amžiaus žmonių ir jie 
išsigelbėjimo gali ieškoti socialinė-
je paramoje ar netekto darbingumo 
pensijose. Tad, ką čia sutaupysime?

Nuo gegužės 1-osios mums nebeli-
ko jokių apribojimų laisvai įsidar-
binti bet kurioje ES valstybėje. 
Ar dabar Lietuva galutinai neišsi-
vaikščios?

Labai norėtųsi tikėti, jog taip ne-
atsitiks. Vertinu pozityviai, jog nuo 
gegužės 1-osios mes  tapome pilna-
teisiais europiečiais. O didėjančios 
migracijos sąlygojamas proble-
mas mūsų valdžia privalo matyti 
ir spręsti. Gera paskata turėtų tapti 
gyventojų surašymo rezultatai. Esu 
įsitikinusi, jog  globalios Lietuvos 
strategija negali pakeisti konkrečių 
ekonominės migracijos reguliavi-
mo priemonių. EP mes svarstėme 
laisvo darbuotojų judėjimo būklę. 
Aš pasiūliau vertinti ne tik naudą, 
kurią gauna šalys, į kurias atvyks-
ta darbuotojai, bet ir nuostolius, 
kuriuos patiria šalys, netekdamos 
darbuotojų ir mokesčių mokėtojų. 
Kalbos nemokantys lietuviai už-
sienyje dirba sunkesnius darbus, 
viršvalandžius, gauna mažesnį at-
lyginimą, todėl pateikiau siūlymus, 
kaip pagerinti tokių žmonių teisių 
apsaugą. Tikiuosi būti išgirsta.

Kaip vertinate užsitęsusias dis-
kusijas dėl minimaliojo darbo 
užmokesčio (MDU) didinimo?

MDU yra viena esminių dir-
bančiųjų socialinės apsaugos prie-
monių,  taikomų  visose Europos 
Sąjungos valstybėse. Beveik visos 
šalys jį didino net ekonominiu sun-

kmečiu. Tuo tarpu Lietuva ir toliau 
lieka su vienu iš mažiausiu MDU, 
kuris nebuvo didintas nuo 2008 
metų. Man pačiai teko šešis kartus 
teikti Vyriausybei MDU didinimo 
projektus, kurie visi buvo priimti. 
Neslėpsiu, kiekvieną sykį vykda-
vo nelengvos diskusijos su darb-
daviais, profesinėmis sąjungomis, 
Finansų ministerija, tačiau sprendi-
mą rasdavome. Beveik visada ats-
kirą nuomonę išsakydavo smulkūs 
verslininkai ir kai kurių šakų atsto-
vai. Jei Vyriausybė neturėtų savo 
pozicijos ir be galo tęstų diskusijas, 
tai dabar MDU būtų tik 430 litų. 
Finansų ministerija turėtų skaičiuo-
ti ne tik MDU didinimo kaštus, bet 
ir naudą vidaus vartojimui, mokes-
čių surinkimui, paskatoms dirbti 
ir likti Lietuvoje. Reikėtų įvertinti 
ir sparčiai augančias kainas ir tai, 
jog dabartinis MDU yra mažesnis 
už skurdo ribą. Todėl negaliu su-
prasti, kodėl Premjeras A.Kubilius, 
negalėdamas atsakyti į klausimą, 
kaip iš tokio užmokesčio išgyventi, 
vilkina sprendimo priėmimą. Nesi-
norėtų, jog toks delsimas dar labiau 
skatintų lietuvius išsivaikščioti po 
platų pasaulį. 

Ačiū už pokalbį.
Kalbino Rimantas Kazlauskas

Kad Lietuva neišsivaikščiotų...
Interviu su Europos Parlamento nare Vilija Blinkevičiūte, spausdintas „Lietuvos žiniose“ ir 42 miestų, rajonų ir regionų laikraščiuose.

Justas Vincas Paleckis,
Europos Parlamento narys

Kai važinėju po Lietuvą, savi-
valdybių merai pasididžiuodami 
pasakoja, kaip labai miestui ar rajo-
nui pravertė Europos Sąjungos (ES) 
lėšos. Pastatyti visuomeninės paskir-
ties objektai, valymo įrengimai, re-
novuotos mokyklos, bendruomenių 

namai, ligoninės, nutiesti arba sure-
montuoti keliai, sutvarkyti parkai, 
vandens telkiniai, poilsio vietos... 
Svarbiausia, mano galva, kad ES lė-
šos prisidėtų prie žmonių socialinės 
padėties gerinimo, ekonomikos kili-
mo, inovacijų.

Druskininkuose stendai ir iškabos 
su ES pagalbos paminėjimu krinta į 
akis dažniausiai. Kituose Lietuvos 
kurortuose jų reta. Norom nenorom 
surauki kaktą: kodėl ten nesugebama 
sekti Druskininkų pavyzdžiu? Pana-
šiai ir su rajonų savivaldybėmis – kai 
kurios ES lėšas semia rieškučiomis, 
kitoms jos praslysta tarp pirštų. Taip, 
reikia mokėti paruošti projektus, 
apginti juos. Bet Vyriausybės už-
davinys – sekti, kad lėšos pasiektų 
tuos miestų ir rajonų objektus, kur 
jų labiausiai reikia, nepamiršti toly-
gumo.

Lietuvos žiniasklaida neretai skel-
bia apie piktnaudžiavimus pasinau-
dojant ES pagalba – kyšiai, projektų 
paskirstymas saviems, jų finansinis 
„išpūtimas“... Valstybės kontrolė nu-
statė: iki 2009 m. pabaigos Lietuvo-
je galėjo būti netinkamai panaudota 
beveik 90 mln. litų ES struktūrinės 
paramos. Daugiausia paramos lėšų, 
pažeisdamos galiojančius teisės ak-
tus užpernai išmokėjo Transporto 
investicijų direkcija, Lietuvos verslo 
paramos agentūra ir Centrinė projek-
tų valdymo agentūra. Pernai taip pat 
gautas 551 pranešimas apie galimai 
neteisėtą paramos lėšų panaudoji-
mą žemės ūkyje. Pasitvirtino net 66 
proc. patikrinimų. Tačiau mažokai 
girdėti apie „teisėtai“ ir „teisingai“ 
panaudotas ES lėšas.

Labai dažnai važiuoju iš Vilniaus 
Kauno link pro Grigiškes. Bene an-

trus metus atlieku mėgėjiškus socio-
loginius tyrimus, nors nuo to kiek 
nukenčia vairavimo saugumas. Mė-
ginu suskaičiuoti, kiek dviratininkų 
važiuoja visai neseniai nutiestu para-
leliai plentui dviračių taku – nuo Gri-
giškių iki „Maximos“ bazės. Kol kas 
„rekordas“ – keturi, o dažniausiai –  
nulis. Tiesa, kartais taku nulinguoja 
keli pėstieji. Ar reikėjo to tako dabar, 
ar nebuvo galima ES lėšų panaudoti 
racionaliau? Neabejoju, kad Grigiš-
kėse yra daugybė tvarkytinų pastatų, 
vietų. Apie dar keistesnį atvejį gir-
dėjau Palangoje. Tenai atnaujintas 
dviračių takas į Šventąją. Jo dalyje 
nuo Palangos pusės įrengti moder-
nūs šviestuvai, tačiau kol kas jie esą 
dar nė karto neįsižiebė: savivaldybė 
neturinti tam lėšų. Na, o ilgapirščiai, 
kaip pasakoja palangiškiai, nesnau-
dė. Jie išsikasė didelę dalį nauju-

tėlaičio elektros kabelio ir „padarė 
biznį“. Šviestuvai gražūs, ES lėšos 
įsisavintos, o naudos – šnipštas.

Lazdijų rajone ES irgi turėjo nu-
džiuginti nuošalaus Veisiejų mieste-
lio gyventojus. Ten nutiestas vanden-
tiekis, prie jo turi galimybę prisijungti 
bent 50 namų. Bet tuo pasinaudojo... 
viena šeima. Tam, kad prie pastato 
būtų nutiesta atšaka, savininkas turi 
pakloti 3 tūkst. litų. Jų veisiejiškiai, 
daugiausiai pagyvenę, nesukrapšto: 
semsim, kaip įpratę, vandenį kibi-
rais, apsieisime be tų naujovių... Vėl 
galima raportuoti ir siųsti ataskaitas 
apie sėkmingai panaudotas ES lėšas. 
O juk pinigai išmesti į balą. Visi tie 
dalykai turi labiausiai rūpėti Vyriau-
sybei, ministerijoms, specialioms 
tarnyboms. O ir visuomenės kontro-
lė galėtų būti veiksmingesnė.

EP lėšos tiesiai į balą?

Europos Parlamento (EP) komitetai pritarė Z.Balčyčio siūlymams 
nustatyti bendrus ES viešųjų pirkimų principus

EP narė, LSDP pirmininko pavaduotoja Vilija Blinkevičiūtė.

EP narys, LSDP pirmininko pavaduotojas 
Zigmantas Balčytis.
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Lietuvos socialdemokratinio jau-
nimo sąjunga (LSDJS) nuo šiol turės 
savo politinę programą. Ji priimta 
LSDJS neeilinėje konferencijoje 
rugpjūčio mėnesį. LSDJS – kairio-
sios ideologijos politinė organizacija, 
todėl svarbiausios mūsų vertybės – 
socialinis teisingumas, solidarumas, 
demokratija ir žmogaus teisės. Mes, 
kaip jaunimo organizacija, vadovau-
simės mūsų programoje numatytais 
pagrindiniais principais ir politinė-
mis idėjomis, jas aktyviai ginsime 
visomis įmanomomis formomis tiek 
LSDP viduje, tiek ir visuomeninia-
me diskurse viešumoje.

Visi turi teisę į darbą, atitinkantį 
lūkesčius

Šiandien mūsų visuomenėje ir 
valstybėje didžiausią rūpestį kelia 
milžiniški socialiniai skirtumai. XXI 
amžiuje mes vis dar nepanaikinome 
skurdo, kuris yra gyvas priekaištas 
mums visiems. Klesti pajamų ne-
lygybė ir darbo sąlygų skirtumai. 
Toliau vykdant šiandieninę politiką 
ir nepateikiant jokios alternatyvos, 
dabartinė jaunimo karta susidurs 
su sunkiausiomis sąlygomis nei bet 
kuri kita anksčiau. To neturėtų būti, 
nes tai yra žingsnis atgal. Kiekviena 
nauja karta turi atnešti naujus postū-
mius progreso link. Esame tikri, kad 
mūsų siūlomos politikos priemonės 
gali būti įgyvendintos užtikrinant 

sklandų tarpusavio pagarbos ir soli-
darumo principais paremtą socialinį 
dialogą tarp valstybės ir verslo, tarp 
darbuotojų ir darbdavių, tarp visų 
žmonių. 

Politinė programa susideda iš šių 
dalių: visuomenė ir valstybė, soci-
alinės apsaugos politika, jaunimo 
politika, ekonomika ir ūkis, kultūros 
politika, švietimo politika ir aplin-
kosauga. Savo programoje mes pa-
sisakome už galimybę turėti kelias 
pilietybes. Lietuva neturėtų jokiais 
pagrindais riboti savo piliečių teisės 
įgyti kitos šalies pilietybę. Užsienio 
valstybės pilietybės įgijimas neturi 
būti pagrindas atimti Lietuvos Res-
publikos pilietybę.

Socialinės apsaugos politikos 
misija turi būti užtikrinti asmens 
gerovę, socialinį teisingumą ir ope-
ratyviai teikti žmogui reikalingas 
paslaugas. Visa socialinės apsaugos 
sistema turi būti integruota ir įgali 
suteikti žmogui būtiniausią paramą 
per patį trumpiausią laiką.

Jaunieji socialdemokratai mano, 
kad viena iš esminių žmogaus teisių 
– teisė į gerai apmokamą ir žmogaus 
lūkesčius atitinkantį darbą. Stiprios 
ir įgalios profesinės sąjungos, ak-
tyvi valstybės politika darbo srityje 
– būtinos sąlygos siekiant šio tikslo. 
Šiandieniniai emigracijos mastai ša-
lyje diktuoja būtinybę turėti atskirą, 
realiais poreikiais ir žiniomis pagrįs-

tą politiką. Prikurta per daug nevei-
kiančių koncepcijų ir strategijų. Rei-
kalingi realūs ir konkretūs veiksmai, 
pirmiausiai aiškiai numatant, kas 
viešojo administravimo sistemoje 
yra atsakingi už emigracijos regulia-
vimo politiką.

Būtina sukurti ir įgyvendinti pir-
mojo gyvenimo starto programą 
jauniems žmonėms, kuri apimtų 
sklandų jauno žmogaus perėjimą 
iš švietimo sistemos į savarankišką 
darbinę karjerą, prieinamą munici-
palinį būstą. Būtina taikyti atvirojo 
darbo su jaunimu principą. Jaunimo 
centrai, jaunimo klubai, jaunimo ini-
ciatyvos  turi būti remiamos visoje 
Lietuvoje.

Valstybė – aktyvi ūkinės veiklos 
dalyvė

LSDJS siekia, kad valstybė aiš-
kiai ir skaidriai reguliuotų šalies 
ekonomiką ir ūkį, kuris būtų kon-
kurencingas globalioje rinkoje, tar-
nautų viešųjų ir padėtų privačiųjų 
gėrybių kūrimui ir taptų draugiškas 
aplinkai. Beatodairiškas nematomų 
rankų ir egoistiškas kapitalo kaupi-
mas pasaulinę ekonomiką veda prie 
žlugimo ribos. Gyvenimas ateities 
sąskaita kelia nepamatuotus lūkes-
čius, kurie bliūkšta griaudami šalių 
ekonomikas, todėl tik subalansuotas 
ir atsakingas valstybės reguliavimas 
gali užtikrinti darnią ekonomikos ir 

ūkio plėtrą. Valstybė turi tapti ak-
tyvi ūkinės veiklos dalyvė, valdyti 
natūralias monopolijas, kontroliuoti 
žalingų visuomenei produktų (alko-
holio, tabako ir t.t) gamybą ir realiza-
ciją, būti aktyvi verslovių dalininkė.

LSDJS – už privalomą vidurinį 
išsilavinimą

Švietimo sistema yra daugialy-
pė, todėl nagrinėjant šią sritį būtina 
išskirti keletą pakopų – ikimokykli-
nis ugdymas, mokykla, aukštasis ir 
profesinis mokslas, neformalus ug-
dymas ir mokymasis visą gyvenimą. 
Mes vertiname mokymosi procesą 
kaip tą, kuris turi lydėti žmogų visą 
jo gyvenimą. Švietimas yra viešoji 
gėrybė ir niekada negali būti trak-
tuojama kaip paslauga. Akcentuo-
jame būtinybę užtikrinti švietimo 
prieinamumą – visos formos privalo 
būti nemokamos ir prieinamos vi-
siems. LSDJS siūlo keisti privalomą 
mokymąsi iki 16 metų į privalomą 
vidurinį išsilavinimą visiems. Stu-
dentų, mokyklų ir profesinių mo-
kyklų moksleivių savivaldos stipri-
nimas – būtinas. Valstybė privalo 
remti savivaldų veiklą, nes tik jaunų 
žmonių aktyvus dalyvavimas aukš-
tojo mokslo ir mokyklų valdyme 
užtikrina jų pasitenkinimą sistemos 
veikimu ir pan. Studentų savivaldos 
finansavimas privalo būti užtikrintas 
metodikomis, kad administracija ne-

galėtų piktnaudžiauti. Universitetai 
iš studijų ir mokslo institucijų turi 
tapti aktyviais kultūros židiniais, ak-
tyviai įsiliejant į valstybės ir visuo-
menės gyvenimą, nubrėžiant ateities 
tendencijas, įvardijant strategines 
kryptis ir kylančius pavojus.

Vis intensyvesnė žmogaus ūki-
nė veikla ir planetos išteklių eks-
ploatavimas neigiamai veikia mus 
supančios gamtinės aplinkos būklę. 
Klimato kaitos požymiai akivaizdūs. 
Tai kelia grėsmę ne tik daugybės 
gamtinių rūšių išlikimui, bet ir tautų 
bei valstybių egzistavimui. LSDJS 
pasisako už esminį krypties keitimą 
vystant nacionalines energetikos bei 
transporto sistemas. Iškastinio kuro 
ištekliai nuosekliai mažėja, o jų kai-
na nuolat didėja. Šalies priklauso-
mybė nuo iškastinio (branduolinio) 
kuro daro neigiamą įtaką valstybės 
suverenitetui bei ekonominio au-
gimo galimybėms. Laipsniškas ir 
nuoseklus perėjimas nuo iškastinio 
kuro bei branduolinės energijos prie 
modernių atsinaujinančios energeti-
kos technologijų turi būti vienas iš 
svarbiausių valstybės prioritetų. Ti-
kimės, kad mūsų politinės idėjos ir 
vertybės ras pritarimą ne tik LSDP 
viduje, tačiau ir visuomenėje, ypa-
tingai grąžinant jaunimo pasitikėji-
mą socialdemokratais.

Juras Požela,
LSDJS pirmininkas

Jaunieji socialdemokratai turės savo politinę programą

Domas Petrulis,
LSDJS valdybos narys

Paskutinį liepos savaitgalį Pane-
vėžio rajone ūžė socialdemokratinio 
jaunimo organizuota pilietinio ak-
tyvumo akcija „Kalbėk drąsiai“. Ji 
išsirutuliojo iš nūdienos situacijos 
Panevėžio rajone. Atlikus Panevėžio 
rajono jaunimo poreikių tyrimą išaiš-
kėjo iškalbinga diagnozė – absoliuti 
dauguma jaunimo nežino, kas jiems 
atstovauja rajone, nežino kokiose 
jaunimo organizacijose galėtų save 
realizuoti. Tyrimo duomenimis, pusė 
jaunų žmonių prisidėtų prie savano-
riškų veiklų, jei juos kas su tuo supa-
žindintų ir įtrauktų į veiklas.

Socialdemokratinio jaunimo są-
jungos suburta komanda išsikėlė sau 
iššūkį – apvažiuoti visą Panevėžio 

rajoną ir netradicinėm formom at-
skleisti savanorystės teikiamus pri-
valumus bei papasakoti apie jauni-
mo organizacijų potencialą. Nerimą 
kėlė klausimas, ar miestelių jauni-
mas subrendo viešai diskusijai? Ar 
jis pasiruošęs su kitais dalintis savo 

patirtimi ir įžvalgomis prieš operato-
riaus kamerą? Ir galų gale, ar tikrai 
egzistuoja viešo kalbėjimo baimė?

Nepabūgę išsikeltų iššūkių akcijos 
savanoriai pasileido į kelionę ne vien 
tik prakalbinti, informuoti, susipa-
žinti, bet svarbiausia – įsigilinti į jau-

nimo realijas jų pačių miesteliuose. 
Pirmosios dienos stotelės: Paįstrys ir 
Smilgiai. Itin gausiai buvo susirinkę 
smilgiečiai. Visi be išimties su dide-
liu susidomėjimu aktyviai dalyvavo 
žaidimuose ir diskusijose. Akcijos 
organizatoriai buvo maloniai nu-
stebinti smilgiečių geranoriškumu, 
entuziazmu ir žiniomis apie savano-
rystę. Apie 70 jaunų žmonių įsitrau-
kusių į diskusiją ne tik padarė didelį 
įspūdį akcijos organizatoriams, bet ir 
gyvu pavyzdžiu įrodė, kad jaunimas 
nėra abejingas aplinkos stebėtojas. 

Antrąja dieną akcijos laikas kirtosi 
su Kėdainiuose vykusia „Ledų šven-
te“, renginys puikiai pavyko. Nors 
akcija ir buvo orientuota į jaunimą, 
renginyje dalyvavo mišri publika – 
juo susidomėjo ir pensinio amžiaus 
moteriškės, sugūžėjo būreliai vaikų. 

Iš pradžių būdami tik stebėtojais ir 
leisdami pasireikšti jaunimui, vėliau 
į diskusiją įsitraukdavo ir vyresnieji. 
Kalbėti drąsiau skatino įvairūs pri-
zai. Kiekviename miestelyje „Šešių 
mąstymo skrybėlių“ diskusijos metu 
buvo išsakyti skirtingi požiūriai, iš-
girsta įvairių nuomonių apie sava-
norystės teikiamus privalumus ir trū-
kumus. Per akciją ,,Kalbėk drąsiai“ 
buvo aplankyti šeši Panevėžio rajono 
seniūnijų centrai: Paįstrio, Smilgių, 
Raguvos, Vadoklių, Ramygalos  ir 
Krekenavos miesteliai.

Dalyviams buvo įdomu susipažin-
ti su socialdemokratų partijos istorija 
bei partijos vertybėmis. Tikimės, 
jog jau artimiausiu metu Panevėžio 
rajone atsiras daugiau entuziastingo 
jaunimo, kuris įsitrauks į jaunimo 
organizacijų veiklas.

„Kalbėk drąsiai“  su jaunaisiais Panevėžio rajono socialdemokratais!

Liepos 25-31 dienomis Austrijo-
je vyko Pasaulio jaunųjų socialistų 
festivalis. Jame susirinko daugiau 
nei 2500 dalyvių iš daugiau nei 100 
pasaulio valstybių. Lietuvai šiame 
renginyje atstovavo jaunųjų socialde-
mokratų (LSDJS) tarptautinis sekre-
torius Darius Skusevičius, aktyvistas 
Povilas Žarnauskas ir grupės „Sky-
ders“ vokalistas Tomas Šileika. Tokie 
festivaliai vyksta kartą per du metus.

Renginys vyko tragiškų įvykių 
Norvegijoje fone, tad dalyvių nuo-
taikos buvo apkartusios. Renginio 
atidarymas pažymėtas simboline 
žvakių akcija. Stovyklos teritorijo-
je esančius plakatus puošė užrašai 
„Šiandien mes visi esame AUF ak-
tyvistai“. Festivalio metu paaiškėjo, 

kad jaunųjų socialdemokratų vasaros 
stovykloje Norvegijoje žuvo vienas 
jaunasis socialdemokratas iš Gru-
zijos. Renginio metu daug dėmesio 
buvo skirta diskusijoms apie kovą su 
dešiniaisiais ekstremistais. 

Festivalio metu įvyko per 100 
įvairių seminarų. Vyko regioniniai su-
sitikimai, kuriuose aptarinėta globali 
jaunųjų socialdemokratų darbotvar-
kė. Vienas iš seminarų, ypatingai ak-
tualus Lietuvai – kova su paskutiniu 
Europos diktatoriumi Baltarusijoje. 
Įvairių šalių atstovai sutarė dėl ben-
drų projektų skirtų situacijai gerinti. 

Daug dėmesio sulaukė Europos 
jaunųjų socialistų (ECOSY) semi-
narai aukštojo mokslo, euro krizės, 
pensijų sistemos temomis, vyko 

Skandinavijos gerovės valstybės 
modelio, Brazilijos ir kitų šalių siste-
mų pristatymai.

Šių metų renginio tema – „Mes 
žinome, iš kur mes ateiname; mes 
žinome, kur mes einame“. Šia tema 
pagrindiniuose seminaruose kalbė-
jo Austrijos kancleris, Švedijos ir 

Vokietijos socialdemokratų partijų 
lyderiai, Europos Parlamento nariai, 
mokslininkai ir kiti socialdemokratų 
aktyvistai. Kitais metais vyks ECO-
SY festivalis Kroatijoje, kuriame, 

esu tikras, Lietuvos jauniesiems so-
cialdemokratams turėtų atstovauti 
bent 20 aktyvistų.

Darius Skusevičius,
LSDJS tarptautinis sekretorius

LSDJS atstovai – Pasaulio jaunųjų socialistų festivalyje

Jaunieji Panevėžio rajono socialdemokratai apsilankė šešiose seniūnijose.

Iš kairės: T. Šileika, P. Žarnauskas ir 
D. Skusevičius.
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Tai ádomu

GEROS 
NUOTAIKOS!

Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.

1. Medis, kurio vaisius su kepurėle.
2. Didelis laukinis ir naminis paukštis.
3. Mokslas, tiriantis augmeniją.
4. ...... nacionalinis parkas.
5. Senųjų veislių avys – tremtinės iš  Rytų Prūsijos, Lietuvos ir kitų Baltijos šalių. 
6. Katinių šeimos žinduolis įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą.
7. Didžiausias šiuo metu Lietuvoje gyvenantis laukinis gyvūnas.
8. Graužikas, sugebantis pakeisti kraštovaizdį.
9. Vabzdžiaėdis, miegantis žemyn galva.
10. Žvėrelis, kurio uodega buvo puošiamos karališkųjų asmenų mantijos.
11. Grybas kitaip.
12. „Akys kaip ratai – saulės nemato“. Kas?
13. Žalias varliagyvis. Med... .
14. Žmonės pasakoja, kad jie plaukia žirniauti.

Sudarė Sigita Burbienė.

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

B. Vėsaitė: Moterų kvotas 
stambių įmonių valdybose renka-
si daugelis Europos šalių. Mote-
rys iš tiesų mažiau linkusios ri-
zikuoti, tačiau ar ne dėl pernelyg 
rizikingų vaikinų iš bankų valdy-
bų, investicinių fondų sprendimų 
mes raškome karčius ekonominės 
krizės vaisius? Jeigu bankų val-
dybose, fonduose moterų būtų 
daugiau, būtų priimti atsakinges-
ni sprendimai – pasaulis tą jau 
suprato, todėl ir EP, ir Europos 
ekonominio bendradarbiavimo 
organizacija bei Europos tarybos 
parlamentinė asamblėja atsigręžė 
į moteris. Tai sveikiau ekonomikai 
ir saugiau visuomenei. 97 proc. 
Europos Sąjungos listinguojamų 
įmonių valdybų pirmininkų yra 
vyrai, net 88 proc. valdybų narių 

irgi sudaro vyrai. Moterų atstova-
vimas kasmet didėja, tačiau labai 
lėtai – tik puse proc. per metus. 
Jei progresas vyks tik tokiu tem-
pu, prireiks mažiausiai penkias-
dešimties metų,  kol korporacijų 
valdybose bus pasiektas 40 proc. 
moterų atstovavimas. Reprezen-
tatyvūs tyrimai parodė, kad įmo-
nės, kurių valdybose yra daugiau 
moterų, dirba daug produktyviau, 
efektyviau ir pelningiau. Britų 
konservatoriai, vadovaujami D. 
Camerono, tai jau suprato, ir Vy-
riausybė parengė planą įmonėms, 
kaip savanoriškai pasiekti mote-
rų atstovavimo vadyboje. Britų 
konservatorių tikrai neapkaltinsi, 
jog jie siekia moterų ir vyrų ly-
gybės, jie siekia šio tikslo ekono-
minio efektyvumo vardan. Visi 
norime gyventi, kaip Suomijoje, 
tačiau suomiams net neprireikė 
įstatymo feminizuojant valdybas. 
Jų privačių įmonių valdymo ko-
deksas reikalauja, kad valdybose 
būtų atstovaujama abiem lytims. 
Nepaisant kontraversiško įstaty-
mo vertinimo, jį parėmė kelios 
politinės partijos, ir bendras ver-
tinimas tapo labai pozityvus. Aš 
pati esu įregistravusi analogiškas 
lygių galimybių įstatymo patai-
sas. Tikiuosi, kad konservatorių 
Vyriausybė, sekdama kitų užsie-

nio šalių konservatorių pavyz-
džiu, joms pritars, nes neužtenka 
surengti Moterų lyderių forumą, 
pasikviesti JAV valstybės sekre-
torę H.Clinton ir gražiai pakal-
bėti apie moterų lygybę. Derėtų 
nuveikti ką nors konkretaus.

M. A. Pavilionienė: Europos 
bendrija siekia tapti ekonomiškai 
išsivysčiusia ir stabilia valstybių 
sąjunga. Viena šio stabilumo są-
lygų yra lyčių lygybė, lyčių pu-
siausvyra Europos sąjungos poli-
tikoje, ekonomikoje, socialinėje 
ir kultūrinėje erdvėje. Moterų ir 
vyrų tolygus atstovavimas po-
litikoje ir ekonomikoje yra pi-
liečių demokratinė teisė, kurios 
laikantis formuojamos valdžios 
sistemos, teisingai atspindinčios 
visuomenės lyčių struktūrą. Ta-
čiau lyčių nelygybė akivaizdi 
ES visuomenės esminėse srityse, 
pavyzdžiui, nacionalinių vals-
tybių Aukščiausiame teisme yra 
69 proc. vyrų ir 31 proc. moterų; 
Europos teisingumo teisme – 27 
vyrai ir 4 moterys; mokslo ti-
riamajame sektoriuje – 70 proc. 
vyrų ir 30 proc. moterų. Lyčių 
atstovavimo netolygumą lemia ne 
moters ir vyro biologinės skirty-
bės, o patriarchalinės visuomenės 
dirbtinai sukurta lyčių nelygybė, 
moteriškosios  lyties pavergi-

mas ir žeminimas.  2011 m. lie-
pos 6 d. Europos Parlamentas, 
remdamasis Europos Komisijos 
lyčių lygybės strategija, pasiūlė 
didinti moterų kvotas ir priėmė 
rezoliuciją “Apie moteris įmonių 
vadovybėje“. Kaip ši rezoliucija 
buvo komentuojama Lietuvoje? 
Komentarų būta įvairių. Sustosiu 
ties kritiška nuomone. R. Vainie-
nė straipsnyje „Europos parla-
mentas nusirito iki „kvotinių mo-
terų“ priekaištavo, kad  Europos 
parlamentas „užsiiminėja nie-
kais“, kad  moterų kvotos žemina 
moteris, kad moterys „nesuge-
bės“ vadovauti įmonėms, „nemo-
kės prisiimti  atsakomybės“, kad 
„kvotinės moterys“ mažins įmo-
nių efektyvumą. Tokią reakciją 
vadinčiau provincialaus mąstymo 
pavyzdžiu, nesuvokimu lyčių ly-
gybės politikos esmės,   moteriš-
kosios lyties gebėjimų žeminimu. 
Tai įrodo, kad ne visos  moterys 
supranta ES  naująją  politiką – 
aktyvų lyčių stereotipų šalinimą, 
lyčių pusiausvyros kūrimą visose 
visuomenės gyvenimo srityse. 
Šiuolaikinėje visuomenėje, sie-
kiant efektyviai panaudoti mote-
rų ir vyrų kūrybiškumą visuome-
nės gerovei, būtina skleisti naują 
darbo rinkos kultūrą: nežvelgti į 
moteris kaip į galimą darbo pro-

ceso trukdį, kadangi jos išeina 
vaiko auginimo atostogų, o pa-
dėti moterims derinti motinystę 
ir profesinius įsipareigojimus. 
Taigi, Europos Parlamentas, siū-
lydamas didinti moterų kvotas į 
vadovaujančius postus, siūlo Eu-
ropos Sąjungos piliečiams naujai 
suvokti ir planuoti visuomeninio 
darbo potencialą, naujai vertinti 
vyro ir moters įsipareigojimus 
šeimai ir visuomenei. O tai reiš-
kia, kad abiems lytims siūlomos 
naujos gyvenimo prasmės, nauji 
iššūkiai, kurie yra žmogaus gy-
venimo vertybės. Šių vertybių 
nederėtų vadinti „niekais“.

LSDP informacijos centras

Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuri siūlo įteisinti kvotas moterims įmonių vadovybėje. Rezoliucijoje teigiama,  kad jau 2014 metais moterys turėtų sudaryti 30 proc. 
Europos Sąjungos bendrovių vadovybėje, o 2020 metais – 40 proc.  Kam reikalingos kvotos?  Į šį klausimą atsako parlamentarės 

Birutė Vėsaitė ir Marija Aušrinė Pavilionienė.

Moterys socialdemokratės apie kvotas

Vyksta rinkimai į Ministrus 
Pirmininkus. Gauna Seimo nariai 
biuletenius, nueina į „kamūrkę“, 
atsiverčia, o ten klausimas: “Ar 
neprieštaraujate, kad A. Kubilius 
būtų ministras pirmininkas?”

Galimi variantai pasirinkimui:
1. Taip. Neprieštarauju.
2. Ne. Neprieštarauju.

* * *
Įsimylėjusi panelė šniurkščio-

ja nosimi:
- O atsisveikindamas jis pado-

vanojo man raudoną rožę ir su-
šnibždėjo, kad sugrįš, vos tik rožė 
pradės vysti.

- Kaip romantiška, -  tarė drau-
gė.

- Kurgi ne, rožė tai plastmasi-
nė.

* * *
Vėluoja politikas į posėdį. 

Įvažiavo į aikštelę pasistatyti ma-
šinos, bet niekaip neranda vietos. 
Tada pakelia akis į dangų ir prašo 
Dievo:

- Prašau padėk man rasti vietą. 
Jei man padėsi, kiekvieną sekma-
dienį eisiu į bažnyčią ir mesiu 
gerti.

Tada pagaliau pamato vieną 
laisvą vietą, ir vėl pakelia akis į 
dangų:

- Viskas, nebereikia, jau ra-
dau...

Receptai!

Tešlai: 
4 kiaušiniai, 200 g grietinės, 350 g sviesto, 1 kg miltų, druskos. 

Sviestą sutarkuoti burokine tarka, sudėti kiaušinius, grietinę, mil-
tus druską ir gerai išminkyti. Tešlą įdėti  į šaldytuvą 2 valandoms. 

Įdarui:
1 kg mėsos, 0,5 kg svogūnų (pagal skonį, bet man kuo daugiau, 

tuo skaniau), prieskonių, truputis kefyro.

Mėsą supjaustyti smulkiais gabaliukais (galima imti faršą), su-
maišyti su prieskoniais, svogūnais ir įpilti truputėlį kefyro, kad tokia 
skystesnė  mėsa būtų. Lipdyti kibinus, tepti plaktu kiaušinio tryniu, 
kepti orkaitėj, įkaitintoje 200 laipsnių, apie 45 minutes. Skanaus.

Kibinai
(atsiuntė Dainora)


