
Naujas politinis sezonas, prasidedantis rug-
sėjo 10-ąją, žada daugybę diskusijų ir tikriau-
siai nemažai populizmo, nes tai priešpaskutinė 
šios kadencijos Seimo sesija. Norėtųsi racio-
nalių parlamentarų sprendimų, sprendžiant aš-
trius energetikos, šilumos ūkio, socialinius 
klausimus, kurie, pasak LSDP pirmininko ir 
frakcijos Seime seniūno Algirdo Butkevičiaus, 
šią sesiją bus bene svarbiausi. 

Biudžetas parodys, kaip gyvensime
kitąmet

Vyriausybė jau pranešė, kad Seimo rudens 
sesijai teikia 276 įstatymų projektus. Viena 
svarbiausių užduočių rudenį – Valstybės biu-
džeto formavimas. LSDP lyderis A.Butkevičius 
sako, kad biudžetas turi būti formuojamas pa-
gal Vyriausybės veiklos kryptis, aiškiai numa-
tant programų vertinimo kriterijus.

„Neleisime, kad visoms be išimties progra-
moms būtų karpomas finansavimas. Reikia 
atsižvelgti į programų svarbą. Be abejonės, 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama pro-
gramoms, kurios užtikrins ateityje ekonominę 
grąžą, pvz., šilumos ūkio reformai, pereinant 

prie biokuro. Su tuo susijęs ir kitas 
itin reikšmingas klausimas – šil-
dymo kainos. Žmogus negali at-
sisakyti šildymo – tai monopolinė 
sfera, kuriai bet kokiu atveju visuo-
menė atiduos duoklę, tačiau ar ti-
krai nėra galimybių šildymo kainų 
sumažinti? Viena išeičių – šilumos 
punktų perdavimas daugiabučių 
bendrijoms, tai sumažintų kaštus, 
deja, kol kas vyksta pasipriešini-
mas“, – sako A. Butkevičius.

LSDP pirmininkas neabejoja, 
kad Energetikos ministro pažadai 
sumažinti gamtinių dujų kainą yra 
nerealūs, nes iki šiol nėra tarpvy-
riausybinės darbo grupės, kuri su-
gebėtų derėtis. Nors Energetikos 
ministerija ir buvo įkurta tam, kad 
būtų sprendžiami mums aktualūs 
klausimai energetikos srityje, ta-

čiau tokių tikslų nepavyksta pasiekti.

Socialdemokratai siūlo didesnę 
šildymo lengvatą

Daugelis su baime laukia gruodžio, kai 
baigsis Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) len-
gvatos šildymui galiojimas. Dar liepą LSDP 
frakcijos nariai Edvardas Žakaris, Edmundas 
Jonyla ir Valerijus Simulik įregistravo (PVM) 
įstatymo pataisą, kuria siūloma taikyti didesnę 
PVM lengvatą gyvenamosioms patalpoms šil-
dyti kiekvienais metais nuo spalio 31 d. iki ba-
landžio 1 d. Socialdemokratai mano, jog didelė 
dalis daugiabučių namų gyventojų, neturėdami 
finansinių galimybių mokėti už šildymą, savo 
sveikatos sąskaita stengiasi kuo vėliau pradėti 
ir anksčiau baigti šildymo sezoną. Būtent todėl 
socialdemokratai siūlo taikyti 5 proc. lengva-
tinį tarifą šildymui. Ar pavyks tai įgyvendinti, 
priklausys nuo valdančiųjų supratimo.

Trūksta informacijos apie atominės 
elektrinės statybą

Rudenį valdantieji su konservatoriais 

priešaky teiks įstatymų projektus, kad būtų 
pasirašyta sutartis su investuotoju dėl būsi-
mos atominės elektrinės statybų. Paklaustas, 
ar socialdemokratai vis dar palaiko atominės 
elektrinės statybas, LSDP pirmininkas tiki-
no, jog elektrinės reikia, tačiau pridūrė, jog 
pritarti tam galės tik tuomet, kai bus pateikta 
visa informacija, kaip elektrinė bus statoma, 
kokios grąžos sulauks visuomenė, nes tai itin 
reikšmingas projektas, verčiantis įsipareigoti 
ne tik mus, bet ir ateities kartas.

„Vyriausybė privalo tiksliai informuo-
ti, kokie bus elektrinės statybų finansavimo 
šaltiniai, kokia bus kapitalo grąža, kur reali-
zuosime elektrą, kokia bus jos galutinė kaina 
vartotojui. Tokia informacija yra būtina, kad 
vėliau netaptume svetimos energetinės siste-
mos įkaitais. Kol kas tokios informacijos ne-
turime. Be to, suvokdama, kad elektrinė ge-
riausiu atveju gali būti pastatyta tik 2020 m., 
Vyriausybė privalo lygiagrečiai pateikti gai-
res, kaip bus sprendžiamos energetinės pro-
blemos, kol elektrinė bus statoma“, – mano 
A. Butkevičius.

Ar padidės šalies gyventojų pajamos?

Populizmu ir nereikalingomis diskusijomis 
greičiausiai bus apipintas pensijų dydžio grą-
žinimas į prieškrizinį lygį. Vyriausybė giriasi, 
kad BVP auga, dar labiau puikuosis, kai pen-
sijos vėl pakils, nepaisydama to, kad pati jas 
apkarpė. Tačiau pamirštama, kad per trejus 
metus itin pakilo svarbiausių maisto produktų 
ir paslaugų kainos. Diferenciacija tarp sociali-
nių grupių dar labiau išsiplėtė.

„Yra žmonių, gaunančių 500 litų pensijos, 
už butą sumoki, elementariems maisto pro-
duktams nebelieka. O Premjeras užsiminė, 
kad pensijas galbūt grąžins, tačiau sumažinti 
atlyginimai ar išmokos nebus padidintos. Tai 
neteisinga – supriešinamos visuomenės socia-
linės grupės, o mums taip trūksta vieningumo. 
Tad, manau, ir kitos išmokos turėtų kilti bent 
keliais procentais“, – sako LSDP lyderis.

Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Rimantas Vaitkus,
LSDP prezidiumo narys

Laisvosios rinkos instituto, ginančio vers-
lo interesus, „ekspertų“ nusišnekėjimai seniai 
nieko nestebina. Suprantama. Už instituto iš-
laikymą reikia „atidirbti“ stambiajam verslui. 

Tačiau pastaruoju metu per radiją išsakytas 
„ekspertės“ Rūtos Vainienės komentaras apie 
tai, kad senelių aprūpinimą reikia palikti jų vai-
kams, sugriaunant „Sodrą“, privertė suabejoti 
autorės sveiku protu.

Rinkos apologetų socialinis modelis

„Ekspertės“ nuomone, visos bėdos dėl to 
kad yra problemų su „Sodra“, švietimu, svei-
katos apsauga kyla todėl, kad tose srityse per 
maža rinkos. Va, atimkime pensijas, palikime 
senelių priežiūrą vaikams (ar giminaičiams), 
ir viskas savaime susitvarkys. O kaip su neį-
galiaisiais? O kaip su bevaikiais? Kaip su tais 
tėvais, kurių vaikai nuėjo klystkeliais, padarė 
nusikaltimą? Atsisakę valstybinės socialinės 
paramos sistemos greitai paverstume Lietuvą 
vienu dideliu Didžiasaliu, iš kurio bėgtume pa-
tys, o užsieniečiai tokią šalį aplenktų iš tolo.

Nesunku suprasti, kad tokiu būdu laisvosios 
rinkos apologetai siekia, kad verslas gautų dar 

didesnį pelną, o išlaidos būtų siejamos tik tiek, 
kiek reikia paties verslininko aplinkai. Va, jis 
turtingas, jis išlaikys tėvus. Sugebės išmokslin-
ti savo vaikus. O štai koks nevykėlis skurdžius 
galės prašyti pono verslininko labdaros – jei 
bus geras, jis ją suteiks. Kokį valstybės modelį 
mums siūlo vadinamieji „ekspertai“? Net Afri-
kos šalyje Ugandoje, kurioje dar neseniai buvo 
karinė diktatūra, ir kurioje net pusė gyventojų 
yra beraščiai, prieš kelis metus įvestas nemoka-
mas (t.y. išlaikomas iš mokesčių mokėtojų pi-
nigų) pradinis mokslas. Lietuvoje nemokamas 
pradinis mokslas įvestas prieš 90 metų. O mes 
grįžtame atgalios – įvedame laisvai nešiojamą 
„moksleivio krepšelį“, naikiname skirtumus 
tarp privačių ir valstybinių (ar savivaldybės) 
mokyklų.

Šalia turtingų ir išpuoselėtų Indijos radžų 
namų patvoriuose renčiamos skurdžių lūšnos 
ar ištisi lūšnynų kvartalai. Nuo skurdžių tur-
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LSDP pirmininkas ir frakcijos seniūnas A. Butkevičius.
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Švietimo ir mokslo ministras 
Gintaras Steponavičius pasiūlė ne-
tekusiems darbo mokytojams tapti 
vaikų darželių auklėtojais. Taip teig-
damas ministras įžeidė ir mokytojus, 
ir darželių auklėtojus. Tokiu siūlymu 
ministras iš auklėtojų atimtų ir taip 
menką pragyvenimo šaltinį, o mo-
kytojai ekspertai, turintys ilgametę 
patirtį mokykloje, būtų priversti 
dirbti jų kvalifikacijos neatitinkantį 
darbą. 

Ministras kaltina buvusias vy-

riausybes nepakankamai reguliavus 
studentų, siekiančių  pedagoginio iš-
silavinimo skaičių, tačiau niekas ne-
sitikėjo, kad dėl šios konservatorių 
koalicinės Vyriausybės nemokšiško 
valstybės valdymo šitaip suaktyvės 
jaunų, auginančių mokyklinio am-
žiaus vaikus šeimų emigracija. 

Socialdemokratai mano, kad šios 
problemos sprendimas galėtų būti 
toks: sumažinti pradinėse klasėse 
vaikų skaičių iki 16-20 (nuo dabar 
privalomo 24), o vyresnėse klasėse 

iki 20 - 25 (dabar -30). Taip pat įvesti 
klasės auklėtojo etatą, nes šiuo metu 
skiriamos tik 3-5 valandos neužtik-
rina tinkamo vadovavimo klasei. 
Juolab, kad pastaruoju metu klasėse 
daugėja vaikų su negaliomis, hiper-
aktyvių vaikų, kuriems reikalingas 
ypatingas dėmesys, o taip pat vaikų, 
kurių tėvai emigravo.

Be abejo, šios priemonės parei-
kalautų papildomų lėšų, tačiau  da-
bartinė Vyriausybė išskiria švietimą 
kaip prioritetinę sritį. Švietimo mi-
nisterijos vadovybė deklaravo, kad, 
lyginant su praėjusiais metais, moki-
nių krepšelio lėšų, skirtų švietimui, 
nemažins, nepaisant to, jog suma-
žėjo  mokinių skaičius mokyklose.  
Manome, kad pasiūlytos priemonės 
pagerintų ugdymo kokybę, užtikrin-
tų individualų dėmesį kiekvienam 
vaikui bei sumažintų didėjantį mo-
kytojų nedarbą ar net emigraciją. 

Birutė Vėsaitė
Seimo narė,

 
Orinta Leiputė, 

Kauno miesto tarybos narė    

Nelinksma buvusiųjų mokytojų Rugsėjo 1-oji

Seimo socialdemokratams ke-
lia abejonių Vyriausybės sprendi-
mas panaikinti Lietuvos kultūros 
darbuotojų tobulinimosi centrą. 
„Mus pasiekė kultūros darbuoto-
jų susirūpinimas ir abejonė tokio 
sprendimo ekonomine nauda. Pir-
miausia neaišku, kas perims likvi-
duojamo centro funkcijas“, – sako 
Seimo LSDP frakcijos seniūno pa-
vaduotojas Juozas Olekas.  

Politikas abejoja Vyriausybės 

nutarimo projektą šiuo klausimu 
parengusios Kultūros ministeri-
jos argumentais, neva pagrindinę 
centro vykdomą darbuotojų kva-
lifikacijos kėlimo funkciją ekono-
miškiau pirkti kaip paslaugą. „Ar 
buvo atlikti paskaičiavimai, ar ti-
krai toks sprendimas ekonomiškai 
pagrįstas, kas spręs, kokių mo-
kymų ir seminarų reikia kultūros 
darbuotojams, kas koordinuos per-
kamas paslaugas?“, – kultūrininkų 

abejonėmis dalinasi J. Olekas. Jis 
abejoja, kad mokymai ir seminarai 
tikrai bus prieinami visiems kultū-
ros darbuotojams. 

Socialdemokratus stebina ir tai, 
kodėl skubama likviduoti Lietuvos 
kultūros darbuotojų tobulinimosi 
centrą, kuriame per metus kvali-
fikaciją tobulina apie 3000 kultū-
rininkų, tačiau nieko nekalbama 
apie prie ežerų ir pajūryje esančias 
poilsines, pervadintas mokymo 

centrų bazėmis ar kitokiais židi-
niais. 

J. Oleko įsitikinimu,  kultūros 
ministerija, ko gero, pakankamai 
neįvertino ir to fakto, kad nutrau-
kus sutartis su šiuo metu centre 
dirbančiais 38 darbuotojais, jiems 
reikės išmokėti apie 410 tūkst. 
litų išeitinių kompensacijų.

Seimo LSDP frakcijos 
informacija

Socialdemokratai nepritaria kultūros darbuotojų 
tobulinimosi centro naikinimui

Seimo LSDP frakcijos nariai 
Edvardas Žakaris, Valerijus Si-
mulik ir Edmundas Jonyla regis-
travo įstatymo projektą, kuriame 
siūloma sugrąžinti PVM lengvatą 
periodiniams leidiniams. Projek-
to rengimą paskatino Nacionalinė 
rajonų ir miestų laikraščių leidėjų 
asociacija.

Nuo 2009 m. padidinus PVM 
periodiniams leidiniams iki 21 
procento, žymiai sumažėjo lai-

kraščių ir žurnalų, ypač rajonuo-
se, tiražai. Dar labiau laikraščių 
ir žurnalų prieinamumas gyven-
tojams sumažėjo 2011 m., kai AB 
„Lietuvos paštas“ prenumeratos 
platinimo įkainius padidino apie 
40, o rajoniniams laikraščiams – 
net iki 70 procentų. Piliečių teisių 
į informacinę sklaidą ribojimas 
pažeidžia demokratinės valstybės 
pagrindinius principus. 

„Projekto tikslas – ekonominė-
mis priemonėmis didinti periodi-
nių leidinių prieinamumą, – sako 
įstatymo projekto iniciatorius 
E.Žakaris, – priėmus įstatymo pro-
jektą atpigtų periodiniai leidiniai, 
padidėtų jų prieinamumas. Tai 
ypač aktualu nemokantiems arba 
neturintiems galimybių naudotis 
interneto paslaugomis“.

Auksė Kontrimienė,
Seimo LSDP frakcijos 

atstovė spaudai 

Socialdemokratai siūlo sugrąžinti 
PVM lengvatą periodiniams 

leidiniams 

Kai kurių konservatorių išsaky-
tas siūlymas didinti studijų kainas ir 
mažinti studentų priėmimą į atskiras 
studijų programas socialdemokra-
tams yra visiškai nepriimtinas. Rug-
pjūčio 16 d. laidoje atsakydamas į 
„Lietuvos ryto“ televizijos žurna-
listo klausimą dėl studijų kainos 
didinimo, Seimo švietimo, kultūros 
ir mokslo komiteto pirmininkas 
konservatorius Valentinas Stundys 
pasakė, kad jis „nemato nieko bai-
saus ir nieko netikėto“. Konserva-
torių paskubomis sukurptas Mokslo 

ir studijų įstatymas kasmet Vyriau-
sybę įpareigoja patvirtinti normines 
studijų kainas. Vyriausybei padidi-
nus normines studijų kainas, savo 
lėšomis studijuojantys studentai už 
aukštąjį mokslą mokėtų dar dau-
giau. 2011 metų priėmimo rezultatai 
parodė, kad didelė dalis visų priim-
tųjų studentų dabar yra priversti už 
mokslą mokėti patys.

Konservatorių partijos vicepirmi-
ninkas laidoje teigia, esą po aukšto-
jo mokslo reformos „valstybės indė-
lis padvigubėjo“. Tai visiškas melas. 

„Aukštasis mokslas nėra finansuo-
jamas daugiau negu buvo skiriama 
lėšų iki 2008 metų. Tiesiog beveik 
dvigubai sumažintas priėmimas į 
universitetų valstybės finansuoja-
mas vietas, mažinamas priėmimas 
į magistrantūrą ir doktorantūrą“, – 
sako Seimo LSDP frakcijos seniū-
nas Algirdas Butkevičius. 

Visai neseniai socialdemokratai 
kritikavo Vyriausybę, kad ji numatė 
skirti lėšas tik 2/3 medikų rezidentų. 
Aukštųjų mokyklų dėstytojams ir 
mokslo darbuotojams, vienintelei iš 

biudžeto finansuojamai darbuotojų 
kategorijai, 2009 metais sumažintas 
atlyginimo koeficientas. Melas ir 
demagogija seniai tapo konservato-
rių informacijos palydovu.

Visa tai rodo, kad konservatorių 
Vyriausybė, nemokšiškai reguliuo-
dama aukštąjį mokslą, studijų išlai-
das nori perkelti ant studentų pečių. 
„Socialdemokratai mano, kad studi-
jų kainų augimas gali būti pagrįstas 
tik išaugusiais studijų kaštais. Kartu 
valstybė turi daug daugiau prisidėti, 
kad studentų mokestis už mokslą 

neaugtų“, – tvirtina A.Butkevičius.
Socialdemokratai atsakingai pa-

reiškia, kad pasirūpins, jog po 2012 
metų Seimo rinkimų tokia aukštojo 
mokslo reforma būtų peržiūrėta. 
Socialdemokratai rengia Mokslo ir 
studijų įstatymo pataisas, kuriomis 
bus užtikrintos žymiai geresnės 
galimybės aukštosiose mokyklose 
studijuoti ir nepasiturinčių šeimų 
vaikams.

LSDP  informacijos centras

Socialdemokratai nepritaria mokesčio  už aukštąjį mokslą didinimui

„Energetikos viceministro 
Romo Švedo atsistatydinimas 
bei Ignalinos atominės elektrinės 
(IAE) Korporatyvinių reikalų di-
rektoriaus Osvaldo Čiukšio vieši 
pareiškimai dar kartą įrodė, jog 
Energetikos ministerija nesugeba 
valdyti situacijos, o IAE vyksta 
chaosas. Tokia situacija negali 
ilgiau tęstis, prašysime Vyriausy-
bės vadovo paaiškinimo, siūlysi-
me Seime sudaryti darbo grupę, 
kuri padėtų kontroliuoti padėtį“, 
– sako Lietuvos socialdemokratų 
partijos frakcijos seniūnas Algir-

das Butkevičius.
Dar šių metų birželį Lietuvos 

socialdemokratų partijos frakcijai 
nerimą sukėlė informacija apie 
tai, jog IAE į darbą priimami tie-
siogiai su branduoline energetika 
nesusiję asmenys, o jiems moka-
mi galimai nepagrįsti atlyginimai, 
kilo abejonių, ar teisėtai moka-
mos išeitinės išmokos sąlyginai 
neseniai priimtiems darbuoto-
jams. Socialdemokratai kreipėsi 
į energetikos ministrą Arvydą Se-
kmoką, prašydami pateikti išvadą 
dėl ES ir Lietuvos biudžeto lėšų 

panaudojimo efektyvumo IAE, 
tačiau atsakymo LSDP frakcija 
nesulaukė iki šiol.

„Energetikos ministerija nesu-
geba susitvarkyti su jai iškeltais 
uždaviniais, nesusidoroja su ke-
letą mėnesių vykstančiu chaosu. 
Per tą laiką darbas elektrinėje 
nejuda iš vietos, ambicingi pla-
nai nevykdomi, tokiu būdu mes 
nesugebėsim įvykdyti Europos 
Komisijai duotų įsipareigojimų. 
Ignalinos atominė elektrinė yra 
strateginę reikšmę nacionaliniam 
saugumui turintis objektas, to-

dėl tokį chaosą, koks ten vyksta 
dabar, sunku būtų pateisinti. Su-
prantama, kad energetikos minis-
trui trūksta kompetencijos, tačiau 
kodėl tyli Vyriausybė, užuot pasi-
rūpinusi tokio svarbaus branduo-
linio objekto saugumu?“ –  stebisi 
LSDP lyderis A.Butkevičius.

Prasidėjus Seimo rudens sesijai 
socialdemokratų frakcija ketina 
pasikviesti Vyriausybės vadovą 
Andrių Kubilių, kuris turėtų pa-
aiškinti, kodėl IAE ir Energetikos 
ministerijoje susidarė tokia kebli 
padėtis.

„Siūlysime Seime sudaryti dar-
bo grupę, kuri skubiai imtų nagri-
nėti IAE valdymo problemas, pa-
teiktų patikimą informaciją apie 
tai, kaip įgyvendinami itin svar-
būs projektai, ar nešvaistomos 
jiems skirtos lėšos, galiausiai, 
tikimės, kad IAE valdymo vairas 
pateks į rankas, kurios sugebės 
užtikrinti visuomenės saugumą “, 
– pareiškė A.Butkevičius.

Evelina Butkutė-Lazdauskienė,
atstovė spaudai

LSDP frakcija: chaosas IAE negali būti pateisinamas

Iš kairės: Seimo narė B. Vėsaitė ir Kauno miesto tarybos narė O. Leiputė. E. Žakaris ,Seimo narys, 
vienas projekto iniciatorių.

J. Olekas , LSDP frakcijos seniūno 
pavaduotojas.



3 Pozicija

Kas slypi už Laisvosios rinkos instituto „ekspertų“ kliedesių?

čiai ten ginasi paprastai – apsitveria 
aukšta tvora ir nusamdo apsaugą. 
Svazilande mačiau nuo sausros 
sunykusį šeimos kukurūzų lauką, 
kuris pranašavo badą. Šalia žaliavo 
cukrašvendrių plantacija, ji laistoma 
upės vandeniu. Cukrašvendrių lauką 
valdo turčius, kuris parduoda derlių 
ir išgali įsivesti elektrą, naudoti van-
dens siurblius. Ar tokį socialinį mo-
delį mums siūlo ponia Vainienė?

Kas moka mokesčius?

Laisvosios rinkos institutas pri-
mygtinai bruka mintį, kad mokes-
čius moka tik verslas, o va štai tie, 

kurie gyvena iš biudžeto, yra tarsi 
veltėdžiai. Atseit, verslas nėra nu-
žmogėjęs, anot R.Vainienės, ir su 
vartotoju bendrauja „iš tarnystės 
jam“ pozicijų. Žodžiu, jis susipras, 
kad kažkas negerai su nesolidaria vi-
suomene. Ir atlyginimą samdomie-
siems nustatys tokį, kad jis būtų orus. 
Tačiau tikrovėje viskas kitaip. Lent-
pjūvės darbininkas dirba už ketvirtį 
etato, gaudamas 200 Lt, dar 200 Lt 
„verslininkas“ moka vokelyje, tačiau 
dirbti reikia 12-14 valandų per die-
ną. Klausiate, kur tokia vergovė? Pas 
mus, Lietuvoje, pas „nenužmogėju-
sius“ verslininkus. 

Tačiau net ir tuos varganus kelis 
šimtus gaudamas darbininkas dalį 
lėšų skiria mokesčiams valstybei. Jis 

sumoka PVM pirkdamas duoną ar 
pieną sau ir savo vaikams. Pasakyk 
tokiam žmogui, kad reikia panaikinti 
socialinės paramos sistemą – gal jo 
darbdavys susimylės nupirkti jo vai-
kams pieštukus ir sąsiuvinius moky-
klai. 

Peršama mintis, kad verslas sumo-
ka pagrindinę mokesčių dalį, yra ne-
teisinga. Dalį mūsų mokesčio moka 
verslininkas – „Sodrai“, sveikatos 
draudimui. Tačiau tai mūsų mokestis, 
nors mes jo ir nemokame tiesiogiai. 
Mokėdami už prekes ir paslaugas 
mes taip pat sumokame didelę mo-
kesčių dalį. Netiesioginių mokesčių 
dalis dar padidėjo, atėjus į valdžią 
konservatoriams. Tuo tarpu dešinieji 
kaip velnias kryžiaus baidosi progre-

sinių ir turto mokesčių idėjos. Tai ne-
naudinga turtingiesiems, nes ji tiesio-
giai paliestų būtent juos ir įtvirtintų 
teisingesnį lėšų perskirstymą.

Solidarios visuomenės paieškos

Skandinavijos šalys pirmauja 
daugelyje sričių. Žinoma, visi at-
kreipia dėmesį į gana didelius tų 
šalių mokesčius. Tačiau jų žmonės 
gali pagrįstai didžiuotis solidariomis 
visuomenėmis. Neveltui šios šalys 
pagal socialinės gerovės indeksą pir-
mauja pasaulyje. Lietuva turi puikų 
orientyrą, ir jei ne pusšimtis okupa-
cijos metų, mes neabejotinai būtume 
šių valstybių gretose.

Tačiau tam, kad tokia vizija išsi-

pildytų, mums reikia ne gręžiotis at-
gal ir bandyti sugriauti besikuriančią 
solidarumo pagrindais pagristą soci-
alinės gerovės sistemą, o priešingai, 
ją visokeriopai stiprinti. Kartu mes 
turime išlaikyti aukštą mūsų šalies 
konkurencingumą, sukurti daug dau-
giau nacionalinio produkto, suma-
žinti nedarbą, susigrąžinti emigravu-
sius, didinti gimstamumą. Mokesčių 
sistema turi būti taip subalansuota, 
kad visi pajustume, jog šalyje ma-
žėja skurdas ir socialinė atskirtis, o 
verslas iš tikrųjų tampa solidarios 
visuomenės gynėju. Gal tada tokios 
Laisvosios rinkos institutų „eksper-
tų“ kliedesiai nebesusilauks palaiky-
mo ir bus nušvilptos.

Atkelta iš 1 p.

Rimantė Šalaševičiūtė,
Vilniaus pedagoginio universiteto 
Socialinės komunikacijos 
instituto lektorė

Laikotarpis iki 3 metų yra pa-
grindinis žmogaus gyvenimo eta-
pas, kurio pagrindu vėliau susikuria 
žmogaus identitetas.  Tai psichologai 
vadina tvirtumo ir užtikrintumo jaus-
mu, suteiktu suaugusiojo. Tam turi 
būti sudarytos tinkamos sąlygos – 
pradedant šeima, kuriai dažnai reikia 
mažiau finansinės paramos, daugiau 
socialinės, psichologinės pagalbos. 
Turi būti skiriamas tinkamas dėme-
sys socialiniams darbuotojams, soci-
aliniams pedagogams, psichologams 
ir kitiems, dirbantiems vaiko teisių 
apsaugos sistemoje, būtina jiems 
padėti įgyti tinkamas kompetencijas, 
gauti normalų atlygį už darbą ir kt. 
Kalbant apie ikimokyklinio amžiaus 
vaikų problemas, pirmiausia turime 
žinoti tikrąją situaciją ir išsiaiškinti, 
kas valstybėje daroma ne taip ir kas 
turi prisiimti atsakomybę. Būtina 
atsakyti į klausimus: ar pakanka-
mai skiriama finansinių išteklių, ar 
užtenka dėmesio šeimai ir vaikui, 
ar tenkina mus darbuotojų, kuriems 
pavesta rūpintis vaikais, žmogiškieji 
resursai.

Statistikos departamento duome-
nimis, 2010 m. pradžioje Lietuvoje 
gyveno 636 tūkst. vaikų iki 18 m. 
amžiaus, t.y. kas penktas gyventojas 
buvo vaikas. Per pastaruosius pen-
kerius metus vaikų skaičius mieste 
sumažėjo 14, kaime – 16 proc.

Netekusių tėvų globos vaikų 2009 
metais bendras skaičius buvo 2175, 
iš jų iki 6 metų amžiaus grupėje - 
922, palyginimui 2002 metais tėvų 
globos neteko 3003, iš jų minėtoje 

amžiaus grupėje - 1220 vaikai. Tai 
reiškia, kad didėja mažų vaikų, 
netenkančių tėvų globos, skaičius, 
kuris 2010 metais sudarė beveik 
pusę vaikų, netekusių tėvų globos.

Truputį daugiau nei ketvirtadalis 
Lietuvos vaikų auga gausiose šei-
mose ir tik apie 11 proc. gausių šei-
mų priklauso socialinės rizikos šei-
mų grupei. Statistikos departamento 
2010 metų duomenys apie skurdo 
rizikos lygį namų ūkiuose, auginan-
čiuose vaikus, rodo, jog skurdo lygis 
šeimose, kurias sudaro du suaugę 
asmenys su trim ir daugiau vaikų 
2009 metais sumažėjo iki 32,9 proc., 
tačiau šeimose, kuriose yra vienas 
suaugęs asmuo su vienu ar daugiau 
vaikų sudaro net 46,4 proc.  Pažymė-
tina, kad 2009 metais skurdo rizikos  
lygis iki socialinių išmokų, išskyrus 
pensijas, šeimose, kurias sudaro du 
suaugę asmenys su trimis ir daugiau 
vaikų buvo 65,3 proc., o šeimose, 
kuriose vienas suaugęs asmuo au-
gina vieną ar daugiau vaikų sudarė 
58,8 proc.

Įvairūs tyrimai rodo didelius skir-
tumus tarp kaimo ir miesto vaikų 
socialinių, sveikatos priežiūros ir ug-
dymo paslaugų teikime.

Pagrindinis teisės aktas, kuriuo 
privalu vadovautis – Jungtinių Tau-
tų vaiko teisių konvencija (toliau 
– Konvencija), kurią Lietuva ratifi-
kavo 1995 m. liepos 3 d. Daug kas 
mano, kad Konvencija yra tik reko-
mendacinis dokumentas, kurį vyk-
dyti nėra privalu, netgi, kad šis do-
kumentas trukdo šeimai įgyvendinti 
savo funkcijas ir „sugadino“ mūsų 
vaikus. Tokią nuomonę, beje, dažnai 
pareiškia politikai – konservatoriai. 
Tačiau Lietuvos Respublikos Kons-
titucija numato, kad Seimo ratifikuo-
tas tarptautines sutartis (Konvencija 
yra tokia tarptautinė sutartis) privalu 
vykdyti, nes pagal teisės aktų hie-
rarchiją tai aukščiausią teisinę galią 
turintis dokumentas. Konvencija pir-
miausia skirta suaugusiems (šeimai, 
visų lygių specialistams, dirbantiems 
valstybiniame, nevyriausybiniame 
sektoriuose, akademinei bendruo-
menei). Ji nurodo, kaip formuoti 
valstybės politiką vaikų atžvilgiu, 
nurodo tvirtinant biudžetą pirmeny-
bę skirti vaiko interesams ir vaiką 
laikyti prioritetu. Lietuva įsipareigo-
jo Konvencijos nuostatas perkelti į 
nacionalinę teisę.

Lietuva jau du kartus Jungtinių 
Tautų vaiko teisių komitetui atsiskai-
tė už Konvencijos nuostatų įgyven-
dinimą (įžanginė ir periodinė atas-
kaitos). Šiuo metu parengta trečioji 
periodinė ataskaita, kurioje įvardinti 
visi gerieji darbai, neteikiama infor-
macija apie realią situaciją. Jungtinių 
Tautų vaiko teisių komitetas abu kar-
tus pareiškė pastabas dėl socialinių, 
sveikatos priežiūros ir ugdymo pas-
laugų teikimo bei tinkamo paslaugų 
vaikams finansavimo. Kad daugelis 
Konvencijos nuostatų yra netgi igno-
ruojamos, rodo įvairių institucijų 
ir įstaigų atlikti problemų paslaugų 
teikimo srityje tyrimai, analizės, api-
bendrinimai. Pasigendama paslaugų 
kompleksiškumo bei efektyvumo 
ir orientavimosi į konkretaus vaiko 
ir šeimos individualią problemą, tai 
ypatingai matyti pastaraisiais me-
tais.

Lietuvos Respublikos Seimas 
2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu 
patvirtino Lietuvos Respublikos 
XV Vyriausybės programą (to-
liau – Programa). Išanalizavus 
programą atrodo, kad gyvenimas 
vaikams ir darbuotojams, dirban-
tiems šioje srityje, turėjo ženkliai 
pagerėti. Vyriausybė prisiėmė įsi-
pareigojimus (686-687 punktai) 
skatinti  ir siekti, kad vaiko teisių 
apsaugos specialistai, socialiniai 
darbuotojai, pedagogai ir kitų sri-
čių specialistai dirbtų drauge bei  
nuosekliai pereiti prie globojamų 
vaikų auginimo tik šeimose. Tai 
šiandien liko tik programos nuos-
tatos, nes šie specialistai deklaruo-
tos valstybės paramos nesulaukė, 
kaip ir nematyti teigiamų poslin-
kių vaikų globai šeimose. 

Programoje šeimos instituto sti-
prinimui numatytas darbas trimis 
kryptimis: skatinti gyvenimą šeimo-
je, skatinti gimstamumą, įveikti el-
gesio skurdą. Šiems tikslams pasiek-
ti numatyta įgyvendinti teisės aktus. 
Šeimos politikos tikslams pasiekti 
buvo numatyta pertvarkyti institucijų 
sandarą ir nacionaliniu, ir savivaldy-
bių lygmeniu, stiprinti savivaldybėse 
veikiančias vaiko teisių apsaugos 
tarnybas (skyrius). Rezultatų nėra, 
priešingai – vaiko teisių apsaugos 
skyriai, motyvuojant sunkia ekono-
mine situacija, daugelyje savivaldy-
bių susilpninti atleidus darbuotojus 
arba nepriimant jų į atsilaisvinusias 

vietas. Primenu, kad lėšos savival-
dybių vaiko teisių skyrių darbuotojų 
algoms skiriamos iš valstybės biu-
džeto (skirsto Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija), nes ši funkcija yra 
valstybės deleguota funkcija savival-
dybėms. 

Programoje deklaruojama, kad 
siekiant užtikrinti abiejų tėvų gali-
mybę visavertiškai dalyvauti ugdant 
vaikus ir skatinti jų atsakomybę už 
vaikus,  bus siekiama sudaryti prie-
laidas tėvams auginti ikimokyklinio 
amžiaus vaikus ir derinti šeimos par-
eigas su profesiniu užimtumu. Tuo 
tikslu įsipareigota priimti teisės ak-
tus, remiančius vaikų ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų (grupių) steigimąsi 
ir lanksčiau reglamentuojančius tėvų 
darbo laiką. Programos 705 punkte 
numatyta, kad bus stiprinamas so-
cialinis darbas su socialinės rizikos 
šeimomis bendruomenėse, vykdo-
ma vaikų dienos centrų programa. 
Planuoto socialinio darbo specialistų 
skaičiaus didinimo savivaldybėse 
nesulaukta, nors Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos Socialinia-
me pranešime už 2009-2010 metus 
pripažįstama šių darbuotojų svarba 
mažinant socialinės rizikos šeimų ir 
jose augančių vaikų skaičių.

Programoje akcentuotas tarpins-
titucinio bendradarbiavimo srityje 
bendradarbiavimas su socialinės ap-
saugos sektoriumi, sprendžiant svei-
katos ir socialines problemas, inte-
gruojant slaugos ir globos paslaugas. 
Teigiamų pokyčių nematyti.

Nepaisant to, kad vykdant Pro-
gramą buvo priimta ir gerų poįstaty-
minių teisės aktų (strategijų, planų, 
programų, aprašų ir kt.), situacija 
ikimokyklinukų vaikų problemų 
sprendime negerėja, o tik blogėja. 

Sveikatos priežiūros srityje ne-
skiriamas dėmesys vaikų psichikos 
sveikatai, nepaisoma, kad ji blogėja 
kasmet, neperskirstomas PSDF biu-
džetas, mažinant lėšas, skirtas suau-
gusiųjų psichikos sveikatos paslaugų 
finansavimui ir didinant vaikų psichi-
kos sveikatos paslaugų plėtros finan-
savimą. Daugėja hiperaktyvių vaikų, 
jų gydymui medikamentai brangūs, 
tačiau nekompensuojami, klausimas 
nesprendžiamas. Sunkiai prieinama 
kaimų, miestelių ir atokesnių vieto-
vių vaikams ir jų šeimoms psicholo-
ginė pagalba ir kt. 

Ugdymo srityje nepakankamas 

ikimokyklinio ugdymo paslaugų 
prieinamumas ir miesto, ir kaimo 
vietovėse. Ekonominės krizės metu 
(2009 m., palyginti su 2008 m.) 3–6 
metų vaikų ugdymo aprėptis suma-
žėjo maždaug 2 proc. punktais. Vė-
lesnė kaimo vaikų mokymosi starto 
pradžia neabejotinai turi neigiamos 
įtakos tolesnei jų mokymosi sėkmei. 
Nepakankamas specialiosios peda-
goginės pagalbos teikimo ankstyva-
jame ugdyme prieinamumas, ypatin-
gai kaimo vietovėse.

Vangiai vyksta daugiafunkcinių 
universalių centrų steigimas kaimo 
vietovėse  (pritaikant patalpas ikimo-
kyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programoms vykdyti, kitoms švieti-
mo, kultūros paslaugoms vaikams ir 
vietos bendruomenei teikti), nors tam 
buvo numatytos didelės ES lėšos.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
praktiškai nėra psichologų etatų. 

Pagrindinė problema socialinėje 
srityje - socialinių darbuotojų seniū-
nijose teisės aktais apribotos funk-
cijos teikti pagalbą tik socialinės 
rizikos šeimoms ir vaikams, šių soci-
alinių darbuotojų stoka, dideli darbo 
krūviai, dalies jų nepakankama kva-
lifikacija, žemas darbo apmokėjimas 
ir neužtikrintos socialinės garantijos.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos socialiniame pranešime už 
2009-2010 metus  nepateikta jokių 
duomenų apie socialinių paslaugų 
teikimą ikimokyklinio amžiaus vai-
kams ir šeimoms, neanalizuojami 
kaimo ir miesto vaikams teikiamų 
paslaugų skirtumas ar pokyčiai, to-
dėl darytina prielaida, kad tokia ana-
lizė ministerijoje atliekama nebuvo.

Jungtinių Tautų vaiko teisių kon-
vencijos įgyvendinimo vadove nu-
rodyta, jog vaiko interesai turi vir-
šenybę ir jų negali įtakoti valstybės 
Konvencijos dalyvės ekonominė 
situacija. Kaip matyti, teisės aktų 
lyg ir pakanka, tačiau užmirštama, 
kad būtina juos tinkamai vykdy-
ti, pirmiausia skiriant pakankamai 
lėšų labiausiai pažeidžiamai grupei 
– vaikams. Teisės aktų nevykdymas 
dažnai susijęs su neobjektyviu ir ne-
argumentuotu situacijų vertinimu, 
žmogiškųjų resursų, kurie turi įgy-
vendinti teisės aktus, nepakankamos 
kompetencijos. Tai savo ruožtu susiję 
ir su Vyriausybės nepagarba darbuo-
tojų, dirbančių su vaikais, darbui ir jų 
teikiamų paslaugų nuvertinimu.

Laikas atsigręžti į mažiausius mūsų valstybės piliečius
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Rugpjūčio 12-13 dienomis 
Plinkšėse vyko Mažeikių social-
demokratų partijos sąskrydis „Žie-
mos olimpinės  žaidynės 2011“. 
Sąskrydyje dalyvavo ir Seimo na-
rys Stanislovas Giedraitis,  Mažei-
kių meras Antanas Tenys. 

Olimpiadoje, be Lietuvos atsto-
vų,  dalyvavo ir  „svečiai“ iš   In-
dijos, Peru, Čukotkos, Meksikos. 
„Svečiams“ buvo sunku prisitai-

kyti prie „žiemos“ sąlygų, tačiau 
jie labai noriai ir draugiškai daly-
vavo visose rungtyse. Pirmą vietą 
iškovojo Indijos šalies atstovai, 
apdovanojimų netrūko ir kitų šalių 
dalyviams.

Visus lydėjo sportinė dvasia, 
gera nuotaika,  skambėjo dainos, 
energija tryško šokėjai.

Zofija Valatkienė

Į  s ą s k r yd į 
M a ž e i k i u o s e  a t v y ko 

s ve č i ų  i š. . .  I n d i j o s

Sąskr ydis Rokiškyje: naujokų krikštynos ir „naktišokiai“
Po darganoto lietaus rugpjūčio 

13-oji nušvito visomis vasaros 
spalvomis. Pakilios nuotaikos 
kupini  LSDP Rokiškio skyriaus 
bičiuliai rinkosi į Salų dvarą, kur 
vyko sąskrydis. Socialdemokratų 
pasveikinti atvyko partijos pirmi-
ninko pavaduotoja Giedrė Purva-
neckienė, mūsų rajono „žentas“  
koordinatorius Ričardas Keliuo-
tis, iš Vilniaus atskubėjo kraštie-
čiai Jonas ir Ramunė Korenkos. 

Šmaikščių sveikinimų sąskry-
džio dalyviams negailėjo koalici-
jos partneriai Egidijus Vilimas ir  
Aloyzas Jočys. Renginį vedė Salų 
bendruomenės atstovai bičiuliai 
Zina Kurpienė ir Rimantas Vely-
kis. 

Naujiems partijos nariams 
įteikti partiniai bilietai, tačiau 14 
naujokų teko ne vien tik sveikini-
mai ir raudonos rožės. Jų laukė ir 
įmantrios krikštynų apeigos. Po 
sportinių varžybų, atrakcionų, 

nugalėtojų apdovanojimo vyrai 
rungtyniavo, kuris gražiau ap-
skrudins dešreles. Tiesa, bičiulio 
Jono firminei žuvienei konku-
rentų neatsirado. Visi rokiškėnai 
žino, kad geriau nė nebandyti 

konkuruoti,  nes gali apsijuokti, o 
skaniau tikrai nepavyks.

Nuotaikingą vakarą palydėjo 
kriauniškių kaimo kapelos akor-
dai, linksmos dainos ir naktišo-
kiai. 

„Gražios vasaros palydos teat-
neša ir derlingiausio metų laiko 
- rudens puikias saulėtas dienas, 
kad visas  užaugintas turtas sė-
kmingai pasiektų aruodus, kad 
visi lūkesčiai, sieti su naujųjų 

mokslų metų pradžia, išsipildy-
tų“, – linki Rokiškio socialdemo-
kratai.

Laima Keraitienė

Pirmasis Šalčininkų rajono skyriaus sąskr ydis
Saulėtą rugpjūčio 27 dieną Poš-

konių kaime, Šalčininkų rajone į 
pirmąjį skyriaus sąskrydį susirinko 
LSDP Šalčininkų rajono skyriaus 
aktyvistai  – partijos ir jaunimo 
sąjungos nariai, rėmėjai. Susirin-
kusius sąskrydžio dalyvius sveiki-
no LSDP pirmininko pavaduotoja 
Giedrė Purvaneckienė, Šalčininkų 
rajono skyriaus pirmininkas Da-
rius Skusevičius ir Vilniaus rajono 
skyriaus pirmininkės pavaduotoja 
Alina Lavris. 

„Šiemet mūsų skyriuje daug 
pirmų kartų, – teigė skyriaus pir-

mininkas Darius Skusevičius. 
– Skyrius pirmą kartą dalyvavo 
partijos sąskrydyje Lazdijų rajo-
ne, jaunimas pirmą kartą dalyvavo 
jaunųjų socialdemokratų sąskry-
dyje Plateliuose, o paskutinį vasa-
ros šeštadienį surengėme pirmąjį 
skyriaus sąskrydį. Manau, kad tai 
puiki naujo veiklos etapo pradžia. 
Būtina dalyvauti ir organizuoti 
tokius renginius, kad partijos bi-
čiuliai susibendrautų tarpusavyje, 
aptartų rajono ir visos šalies aktua-
lijas“ – pabrėžė D. Skusevičius.

Sąskrydžio metu Giedrė Purva-

neckienė pristatė partijos aktuali-
jas, šiuo metu vykdomas veiklas. 
Vėliau vyko seminaras, skirtas 
moterų sąjungos veiklai stiprinti. 
Sąskrydyje buvo gausu neformalių 
diskusijų bei sportinių užduočių – 
vyko smiginio, petankių, rankinio, 
vaikų piešimo ir kitos rungtys. 

Renginio dalyviai džiaugėsi, 
kad pirmasis blynas iškepė ne-
prisvilęs. Buvo nuspręsta vasaros 
sąskrydžius organizuoti kasmet.

LSDP Šalčininkų skyriaus 
informacija

Biržų rajone – Panevėžio apskrities 
socialdemokratų šventė

LSDP Biržų skyriaus taryba, 
vadovaujama energingos pirmi-
ninkės Audronės Garšvaitės, su-
organizavo Panevėžio apskrities 
socialdemokratų partijos narių 
sąskrydį, kuriame dalyvavo Rokiš-
kio, Pasvalio ir Panevėžio rajonų 
bei Panevėžio miesto socialdemo-
kratai ir, aišku, biržiečiai partijos 
nariai bei jų draugai, prijaučiantys 
socialdemokratinėms idėjoms. Į 
sąskrydį atvyko LSDP pirmininko 
pavaduotoja Giedrė Purvaneckie-
nė, LSDP tarybos narys, biržiečių 
klubo „Krivūlė“ prezidentas Arvy-
das Kregždė.

Sąskrydžio pradžioje prie ple-
vėsuojančios LSDP vėliavos buvo 
įteikti nario bilietai naujiems 
LSDP nariams, pasveikinti rugpjū-
čio mėnesį gimę jubiliatai. 

Po trumpų kalbų apie socialde-
mokratų partijos Panevėžio aps-
krities skyrių darbą, pasiekimus 
ir artimiausius uždavinius, visi 
buvo pakviesti aktyviai dalyvauti 
įvairiose sporto varžybose. Ilgai 
raginti nereikėjo: būrėsi koman-
dos, skirstėsi po didžiulę aikštę 
prie paruošto sporto inventoriaus, 
ir prasidėjo draugiškos varžybos.
Retkarčiais prapliumpantis lietu-
tis nieko neišgąsdino, trumpam 

nuo jo pasislėpę sąskrydžio daly-
viai – komandų nariai ir aistringi 
sirgaliai – vėl grįždavo į aikštę, 
ir aidėjo linksmi palaikymo šūks-
niai, raginantys savo komandas 
nepasiduoti, o sportininkai sten-
gėsi neapvilti sirgalių ir laimėti ne 
tik žadamus prizus, bet ir žiūrovų 
simpatijas. Pavakaryje, po varžy-
bų, aktyviausi dalyviai ir koman-
dos buvo apdovanoti simboliniais 
prizais, medaliais, riestaininiais 
„pasižymėjusių ženklais“.

Nesportuojantys bičiuliai ben-
dravo tarpusavyje, skambėjo gyva 
muzika, sukosi šokėjų poros.

Išsiskirstėme puikios nuotaikos, 
aptarę socialdemokratų darbus, ar-
timiau susipažinę su kaimyninių 
LSDP skyrių bičiuliais, pasiryžę 
vėl susitikti.

Janina Krūminienė, 
LSDP Biržų skyriaus 

atstovė spaudai

Rokiškėnų nuomone, bičiulio Jono žuvienei lygių nėra. LSDP Rokiškio skyriaus pirmininkas V. Saulis naujiems nariams įteikė nario bilietus.

LSDP Šalčininkų skyriaus pirmojo sąskrydžio akimirka.

Mažeikiškiams netrūko fantazijos – į sąskrydį atvyko net „Indijos atstovai“.

Sąskrydyje idėjomis dalijasi socialdemokratai iš visos Panevėžio apskrities.
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Jovitos Kalibataitės nuotrauka

LSDP skyriø naujienos

Saulėtą rugsėjo trečiosios šešta-
dienį visi keliai vedė į Zelvą. LSDP 
Vilniaus skyriaus bičiuliai rinkosi į 
tradicinį sąskrydį, kad,  kaip ir kie-
kvienais metais, sujungtų rankas 
bendram šokiui, dainai, pašmaikš-
tautų, išbandytų jėgas sportinėse, 
intelektualiose, teatralizuotose rung-
tyse. Rinkdamiesi  gerai žinojo, kad 
nebus nuliūdusių ar pralaimėjusių - 
čia visada nugali draugystė. Ilgame-
tės   sąskrydžio  tradicijos, renginio 
idėja „Visi skirtingi, visi reikalingi, 
kurie savo šaliai tarnauti netingi!” 
sukvietė nemažą būrį bičiulių. Dele-
gacijos atvyko iš visų LSDP Vilniaus 
skyriaus poskyrių.

Sąskrydžio atidaryme kalbėjo  
svečiai Seimo nariai Vytenis Po-
vilas Andriukaitis, Juozas Olekas, 
Algirdas Sysas, Vilniaus miesto 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Jonas Pinskus ir kt. LSDP Vilniaus 
skyriaus pirmininko Romo Adoma-
vičiaus, pavaduotojos Vitalijos Kliu-
kienės linkėjimai  visus susirinkusius 
paskatino bendrai dainai. Sugiedotas  
socialdemokratų himnas, pakelta 
skyriaus vėliava... 

Komisija dirbo rimtai

Laukymėje  nusitiesė kiemelių 
vora. Kiekvienas poskyris įkūrė eks-
poziciją, parengė lauko vaišių temi-
nį stalą, dekoruotą  gamtoje rastais 
elementais. Šie iškilūs meno kūriniai 
reikalavo išradingų ir patrauklių pri-
statymų.  Ekspertų komisijai vado-
vaujantis LSDP Vilniaus skyriaus 
pirmininkas Romas Adomavičius 
rūpinosi, kaip dabar sužinoti, ar  stal-
tiesė austa specialiai šiai progai, ar 
tikrai iš ekologiškų   siūlų, ar kartu  
slėgtas sūris, o  į jį įdėta meilės ir 

draugystės? Liejosi pristatymų vers-
mė, komisija braukė prakaitą, viską 
pastebėdama, pasižymėdama, pasi-
tardama, vertindama. O kai jau viską 
suregistravo, prasidėjo bičiulių kie-
mų lankymas, vaišių degustavimas 
„Kieno skaniau?“

Tuoj pat scenoje prasidėjusios 

intelektualų kovos buvo įtemptos. 
Kiekvienai komandai reikėjo pasuk-
ti galvą atsakant į klausimus: „Kas 
būdinga socialdemokratui?“ ,„Kas 
yra bičiulis?“ ir kt. Tačiau atsakymai 
(linksmi, trumpi, logiški, paslaptingi 
ir kt.) rasti.

Renginio vedėja  bičiulė Birutė 

Kurgonienė nuolat teikė informaciją 
apie padėtį varžytuvių fronte,  ragi-
no delegacijas linksmintis, kartu su 
dainininku Narimantu Ramanausku 
prisiminti širdžiai artimas ir mielas 
jaunystės dainas.

Sporto  varžybos sutraukė sirga-
lius prie tinklinio ir krepšinio, vir-

vės traukimo, virvių vijimo varžybų 
aikštelių. Palaikančiųjų komandų 
aistros virė aršiau kaip  „EeuroBas-
ket 2011“ žaidynėse. 

Teatralizuoti  poskyrių komandų 
prisistatymai scenoje nepaliko abe-
jingų. Išmonei ir kūrybingumui ribų 
nebuvo. Antakalnio poskyris ,,at-
važiavo“ troleibusu, Naujamiesčio 
bičiuliai,  prisirišę šluotų ir apsivilkę 
šlavėjų kombinezonais, ,,šlavė“ visas 
negeroves, Šeškinės poskyrio ,,dak-
tarai“ gydė, o Seimo narys Algirdas  
Sysas pakliuvo į ,,kirpėjų “ rankas ir 
čia pat, scenoje, buvo Senamiesčio 
poskyrio merginų ,,apkirptas“ ir ,,su-
šukuotas“.... Apdainuoti skyriaus va-
dai,  pajuoktos politinės negerovės, 
ryžtingai nuspręsta laimėti ateinan-
čiuose Seimo rinkimuose...

O kai atėjo ekspertų komisijos 
laikas,  supratome, kad komisija 
pareigas atliko rimtai. Visi poskyriai 
pastebėti, pažymėti, pagirti,  Metų 
nominacijomis apdovanoti.

Ko nebuvo?

Nebuvo liūdnų. Nepatenkintų. 
Piktų. Nereikalingų. Pasiklydusių. 
Kas buvo miške ir grybavo, nešini 
laimikiu sugrįžo. Kas ieškojo drau-
gų – surado. Kas pavargo – pailsėjo 
nuostabiame gamtos prieglobstyje. 
Kas šoko, dabar - ilsina kojas. O kas 
nedalyvavo - tegul  gailisi. Daug ko 
nepamatė, neišgirdo, neparagavo. 
Ir aš ten buvau, viską mačiau, jums 
papasakojau. Gal tik ,,už kadro“ liko 
organizatorių nuovargis. Už viską 
jiems mūsų nuoširdus AČIŪ!

Aldona Jeleniauskienė

Nuotraukos autorės ir Algirdo Šešelgio.

Vilniaus socialdemokratų sąskrydis

Naujosios sąjungos (sociallibera-
lų) Šiaulių miesto skyrius pirmadienį 
prisijungė prie Socialdemokratų par-
tijos Šiaulių miesto skyriaus. Social-
demokratų partijos Šiaulių miesto 
skyriaus susirinkime į socialdemo-
kratų gretas vienbalsiai buvo priimta 
223 Naujosios sąjungos atstovai ar 
jiems lojalūs šiauliečiai. 

„Prie socialdemokratų prisijungė 

daugiau  nei 90 procentų buvusio 
Naujosios sąjungos (sociallibera-
lų) Šiaulių miesto skyrius narių, iš 
jų ir skyriaus pirmininkas Valerijus 
Simulik, vienintelis Seime iki šiol 
atstovavęs Naujajai sąjungai ir dir-
bęs Seimo Lietuvos socialdemokra-
tų partijos frakcijoje“ - džiaugiasi 
Seimo narys, skyriaus pirmininkas 
Edvardas Žakaris.

Buvusios Naujosios sąjungos at-
stovai taip pat dirbs ir Šiaulių miesto 
savivaldybės Tarybos Socialdemo-
kratų frakcijoje, kurią sudaro 13 
Tarybos narių iš 31. Tai didžiausia 
frakcija Šiaulių miesto savivaldybės 
Taryboje. Šiuo metu Socialdemo-
kratų partijos Šiaulių miesto skyrius 
vienija per 850 narių.
LSDP Šiaulių skyriaus  informacija

Šiaulių socialliberalai pasirinko socialdemokratus

Rugpjūčio 29 d. Šilutės 
rajono politinėje padangė-
je neeilinis įvykis – soci-
aldemokratai susijungė su 
socialliberalais.

Liepos mėnesį įvyku-
siuose visuotiniuose šių 
partijų Šilutės skyrių su-
sirinkimuose buvo apsi-
spręsta jungtis. Manau, kad 
sunkiau žengti tokį žingsnį 
buvo politikos kolegoms 
iš Naujosios sąjungos (sociallibera-
lų), kadangi partijos vadovybė buvo 
priėmusi sprendimą dėl politinės 
konsolidacijos su Darbo partija. Vis 
tik Šilutės rajone – ir ne tik – pasielg-
ta kitaip. Kaip tvirtino jungiamajame 
susirinkime NS skyriaus pirmininkas 
Algirdas Balčytis, sprendimas buvo 
priimtas vieningai. Šilutiškiai prita-
rė tokiam veiksmui, sakydami, kad 
pasielgta teisingai. „Mus jungia ben-
dras darbas savivaldybėje, vienija 
labai panašios programos nuostatos, 
siekiai bendrai dirbti Šilutės krašto 
žmonėms“, - kalbėjo A. Balčytis.

Socialdemokratų skyriaus taryba 
ir socialliberalų valdyba lygiomis 
teisėmis vadovaus partinei organi-
zacijai. Skyriaus pirmininku, kaip ir 
buvo, liko Alvydas Šimelionis, o jo 
pavaduotoju tapo A. Balčytis. 

Susirinkime paskelbta, kad per 60 
buvusių socialliberalų pareiškė norą 
tapti LSDP nariais ir parašė prašymus 
įstoti į partiją. Europos Parlamento 
narys, LSDP pirmininko pavaduoto-
jas Zigmantas Balčytis įteikė partijos 
bilietus anksčiau savo norą įstoti į 
partiją pareiškusiems šilutiškiams.

Susirinkime dalyvavo ir sėkmės 
bendroje veikloje linkėjo Albinas 
Ežerskis – LSDP Šilalės rajono sky-
riaus pirmininkas ir Alvydas Dum-
bliauskas – LSDP Pagėgių skyriaus 
pirmininkas. Su Šilute šias dvi kai-
mynines savivaldybes sieja bendros 
rinkiminės apygardos. Todėl tame 
pačiame susirinkime nutarta ir dėl 
galimų kandidatų iškėlimo 2012 m. 
rinkimuose į Seimą.

Antanas Valys,
LSDP atsakingasis sekretorius

Jungtuvės Šilutėje

„Visi skirtingi, visi reikalingi...“

Rokiškio rajono socialdemokratai aktyviai pa-
laikė rajono verslininkų iniciatyvą, organizuodami 
masinę rajono žmonių išvyką traukiniu į Panevėžį. 
LSDP Rokiškio skyrius finansiškai rėmė šią akciją, 
skyriaus bičiuliai aktyviai dalyvavo traukinio paly-
dose ir kelionėje į Panevėžį. 

Bičiulės V. Mačiulienės vadovaujama Kriaunų 
kaimo kapela linksmino susirinkusius geležinkelio 
stoties perone. LSDP Rokiškio skyriaus pirminin-
kas Vytautas Saulis dėkojo susirinkusiems Rokiš-
kio krašto žmonėms už aktyvų akcijos palaikymą. 
Rajono mero V. Kanopos ir V. Sauliaus vizitai su-
sisiekimo ministerijoje, „Lietuvos geležinkeliuose“ 
jau davė rezultatų. Ši akcija bus reali parama rajono 
vadovams kovojant dėl kasdieninio traukinio Ro-
kiškis – Šiauliai maršruto išsaugojimo. Išsaugoti 
traukinį – visų rokiškėnų noras ir tam mes turime 
visi padėti.

Tadas Barauskas,
LSDP Rokiškio skyriaus  atstovas spaudai

Grąžinkime Rokiškiui kasdieninį traukinį!

Iš kairės: A.Valys, A.Balčytis, A.Šimelionis ir Z.Balčytis.
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Zigmantas Balčytis,
Europos Parlamento narys, 
LSDP pirmininko pavaduotojas

Šią vasarą tapo aišku, kad pra-
ėjusiais metais prasidėjusi skolų 
krizė Europos Pietuose gilėja ir 
plečiasi. Šiandien jau kalbama, kad 
kita eilėje prie finansinės pagalbos 

langelio gali tapti viena didžiausių 
ir įtakingiausių ES šalių – Prancū-
zija. 

Iš tiesų, prasidedant naujajam 
darbų sezonui, ES institucijų tri-
būnose ir koridoriuose kritika bei  
abejonės Europos perspektyva 
skamba vis dažniau ir garsiau: kai-
rieji kritikuoja A. Merkel ir N. Sar-
kozy tandemą, nukirtusį finansinio 
solidarumo idėją. Skepticizmo ES 
frontą Šiaurės Europoje atidarė 
Suomija, suabejojusi ne tik Pietų 
šalių gelbėjimo scenarijumi, bet ir 
apskritai ES perspektyvomis. 

Tokios pesimistinės nuotaikos 
Europos Sąjungoje šiandien yra 
išplitusios labai plačiai. Istorikai ir 
apžvalgininkai, ko gero,  negalėtų 
prisiminti kito tokio euro-egzisten-

cinėmis abejonėmis paženklinto 
laikotarpio. 

Įtakingas Europos Parlamen-
to kairiųjų lyderis Martinas Šul-
cas ironizuoja, kad Europą valdo 
Sarkozy ir Merkel direktoratas, 
likusios euro zonos šalys bei vi-
sos kitos valstybės narės turi savo 
poziciją, o Jungtinė Karalystė nau-
dojasi savo išimtinėmis teisėmis. 
Jo teigimu, tai didele dalimi lemia 
dabartines ekonomines ir finansi-
nes euro zonos problemas. 

Nepaisant Lisabonos sutarties 
įsigaliojimo, kuri turėjo aiškiau 
paskirstyti atsakomybę tarp ES 
institucijų, institucinio skaidrumo 
klausimas šiandien keliamas vis 
dažniau. Ir nei Lisabonos susitari-
mas, nei „ES 2020 strategija“  ne-

išsklaidė abejonių, jog nėra aišku, 
kur Europos Sąjunga eina, ir kokių 
tikslų ilguoju laikotarpiu siekia.

Kaip šiame konfliktiškame kon-
tekste atrodome mes ir likusi „nau-
joji Europa“? Reikia pripažinti, 
kad mūsų ir kitų naujų šalių įtaka 
Europos Sąjungoje yra nedidelė ir 
ne vien dėl turimų mažesnių poli-
tinių kvotų. Mums – naujiesiems 
europiečiams – koją kišą ir psicho-
loginis barjeras, kad Vakarai yra 
labiau patyrę, todėl geriau žino, 
kaip Europos laivą išlaviruoti nera-
miuose ekonominiuose vandenyse. 
Tikiuosi, kad ši Europą apėmusi 
vertybinė krizė ir, galima sakyti, 
matomas senųjų ES valstybių pasi-
metimas, paskatins naujuosius ES 
narius  būti aktyvesniais ir drąses-

niais ES sprendimų formulavime.
Apibendrinant, nemanyčiau, 

kad esamą situaciją reiktų imti dra-
matizuoti ir skubėti laidoti Europos 
Sąjungos ar euro valiutos projek-
tus, kaip nepasiteisinusius. Idėja, 
kad kartu galime daugiau ir esame 
stipresni, jau nebegali grįžti į iki 
Europos Sąjungos sukūrimo vyra-
vusį individualizmą ir susiskaldy-
mą. Žinoma, kaip rodo dabartinė 
situacija, nebus lengva įgyvendinti 
ES idėją. Vienas iš trukdžių gali 
buti ne vien dideli ekonominiai, 
bet ir žymūs kultūriniai skirtumai. 
Tačiau Europos Sąjunga yra gyvas 
evoliucionuojantis organizmas, 
kuris, tikėkime, bus keičiamas taip, 
kad Europa išliktų stipri, saugi ir 
efektyviai dirbanti.

Vilnius – Briuselis – Strasbûras

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

Vilija Blinkevičiūtė,
Europos Parlamento narė,
LSDP Pirmininko pavaduotoja

Ruduo gamtoje yra brandos ir 
derliaus nuėmimo metas, o politi-
koje – naujo darbo  sezono pradžia. 
Europarlamentarams jis prasidėjo 
jau  rugpjūčio pabaigoje.  Europos 
Komisija pateikė siūlymus, kaip  
geriau kovoti su korupcija Europos 
Sąjungoje. Svarstyme vyravo vie-
ninga nuomonė, jog ši problema turi 
tapti prioritetine. Reikia gerinti šalių 
antikorupcinės politikos monitorin-
gą, viešinimą ir keitimąsi patirtimi. 

Taip pat reikia veiksmingiau prižiū-
rėti politinių partijų ir kitų interesų 
grupių finansavimą, siekiant efek-
tyviau kovoti su politine korupcija. 
Finansiniai nusikaltimai vis dažniau 
įgauna tarptautinį pobūdį. Todėl bū-
tina tobulinti finansinių nusikaltimų 
tyrimą gerinant policijos, teismų ir 
atitinkamų ES institucijų bendra-
darbiavimą bei tobulinant  nusikals-
tamu būdu įgyto turto konfiskavimo 
procedūras. Dar šiais metais numa-
toma parengti kovos su sukčiavimu 
strategiją. Neabejotinai šios Euro-
pos Komisijos iniciatyvos yra labai 
aktualios ir Lietuvai, kurios val-
dančiajai daugumai kol kas sunkiai 
sekasi mažinti korupcijos apraiškas 
bei mažinti šešėlinį verslą.  Be abe-
jo, ši  problema nebus vienintelė, 
kurią svarstys Europos Parlamen-
tas. Bus tęsiamas nebaigtų klausimų 
svarstymas, laukiama naujų projek-
tų bei reakcijų į Europos Sąjungos 
aktualijas. Man ypač svarbūs bus  
sprendimai dėl darbuotojų judrumo 

skatinimo Europos Sąjungoje bei  
neįgaliųjų mobilumo ir integraci-
jos, kadangi šiems projektams teko 
ruošti pranešimus.

Savo prioritetus paskelbė ir Eu-
ropos Sąjungai pradėjusi pirminin-
kauti mūsų kaimynė Lenkija. Pri-
oritetų sąraše daugiausia dėmesio 
skiriama Europos energetikos atei-
čiai ir jos saugumui, laisvo žmonių 
judėjimo Šengeno erdvėje gynimui, 
ekonomikos augimo skatinimui, 
Rytų Europos kaimynystės politi-
kos vystymui, antikrizinei politikai. 
Sveikintinas Lenkijos noras geriau 
spręsti Lietuvai ypač aktualią užim-
tumo didinimo problemą. Nemažai 
lankstumo pirmininkaujančiai šaliai 
teks parodyti diskusijose  dėl naujos 
finansinės perspektyvos 2014-2020 
metams, kuria ypač suinteresuoti 
Lietuvos žemdirbiai. Ne mažiau 
mums aktuali yra energetinio sau-
gumo problema. Lenkija žada daug 
dėmesio skirti naujų energijos tie-
kėjų suradimui, investicijoms į 

senos energetikos infrastruktūros 
atnaujinimą ir naujos statymą, bei į 
didesnį alternatyvių energijos šalti-
nių naudojimą. Be to, pirmininkau-
jančioji šalis pripažįsta, kad reikia 
spręsti dujų kainos klausimą, nes 
dabar Lenkija, Lietuva ar Vengrija 
Rusijai moka daugiau už dujas nei 
Vokietija. Diskusijose  dėl Lenkijos 
pirmininkavimo aš akcentavau  bū-
tinumą pagaliau  rasti   sprendimą  
dėl motinystės atostogų ir antidis-
kriminacinės direktyvos. Taipogi, 
pritardama pasiryžimui didinti už-
imtumą, pasiūliau ypatingą dėmesį 
skirti jaunimo ir vyresnio amžiaus 
žmonių nedarbo mažinimo  veiks-
mingoms priemonėms. 

Naujas politinis sezonas prime-
na ir artėjantį  Lietuvos pirminin-
kavimą. Norėtųsi, kad 2013-uosius 
metus Lietuva pasitiktų tinkamai 
pasiruošusi vykdyti labai sunkias ir 
atsakingas pirmininkaujančios šalies 
funkcijas Europos Taryboje, Euro-
pos Parlamente, kitose  ES ir tarp-

tautinėse organizacijose. Vyriausy-
bės vadovui, ministrams, valstybės 
tarnautojams teks nemažai dirbti su 
Europos Parlamentu ne tik prista-
tant prioritetus ir atsakant į gausius 
klausimus bei raštiškus paklausi-
mus, tačiau ir dalyvaujant svars-
tant visus darbotvarkės klausimus, 
ieškant kompromisinių sprendimų 
svarbiausiais Europos Sąjungos 
klausimais. Šiam darbui irgi reikia 
ruoštis. Geriausias būdas – jau da-
bar stebėti ir analizuoti Europos 
Parlamente vykstančius procesus,  
pirmininkaujančios šalies atstovų 
veiklą. Daugelis Europarlamente 
svarstomų klausimų yra tęstiniai, 
kurie gali būti svarstomi ir pirmi-
ninkaujant Lietuvai. Todėl dalyvauti 
ir mokytis reikia pradėti jau dabar.  
Gaila, kad kol kas ne visos ministe-
rijos tai supranta ir jų atstovai retai 
pasirodo vienoje iš svarbiausių Eu-
ropos Sąjungos institucijų. Belieka  
tikėtis, jog naujasis politinis sezonas 
šiuo požiūriu taps malonia išimtimi.

Pradedant naują politinį sezoną

Justas Vincas Paleckis,
Europos Parlamento narys

Norvegija nepriklauso Europos 
Sąjungai. Du kartus referendu-
muose norvegai nedidele daugu-
ma pasisakė prieš narystę. Kodėl? 
Bendra ES žuvininkystės politika 
apribotų žvejybos apetitus (tas pats 
argumentas svarbus ir Islandijai, 
kuri po krizės visgi pareiškė norą 
stoti į ES). Didžiausi Europoje dujų 
ir naftos ištekliai irgi leidžia šaliai 
laikytis nuo ES kiek atokiau?

„Ne visai taip. Mes esame in-
tegruoti į Sąjungą daugiau, nei, 
tarkim, Didžioji Britanija, – sakė 
man Norvegijos Parlamento Už-
sienio reikalų ir gynybos komiteto 
pavaduotojas Sveinas Ronaldas 
Hansenas, kai EP Socialistų frakci-

jos siuntimu lankiausi Osle. – Juk 
mes nedalyvaujame tik bendroje 
ES žuvininkystės ir žemės ūkio 
politikoje, o visose kitose srityse 
mes elgiamės kaip pavyzdingi ES 
nariai“.

Klysta tie, kurie mano, kad Nor-
vegija, Islandija ir Šveicarija atsi-
ribojusios nuo Europos Sąjungos. 
Ne, visas  tris galima pavadinti ne-
matomomis ES narėmis, nes jos iš 
tiesų neturi savo vietų prie apskrito 
ES stalo.  Tačiau jos į savo teisinę 
sistemą perkėlė visas svarbiausias 
ES direktyvas, įstojo į ES Šengeno 
erdvę (priminsiu, kad jai priklauso 
ne visos ES šalys). Šios trys vals-
tybės pakankamai turtingos, tad 
jų nevilioja išmokos iš ES fondų. 
Atvirkščiai: jos įsijungė į Europos 
ekonominę erdvę ir teikia pagalbą 
naujosioms ES šalims. Vien 2004-
2009 m. Norvegija joms skyrė 
570 mln. eurų (iš jų Lietuvai - 40 
mln.).

Ir Osle, ir Berne, ir Reikjavike 
vyriausybių vadovai, o ir versli-
ninkai, profsąjungiečiai suka sau 
galvas: kaip daryti įtaką ES priima-
miems sprendimams? Juk nukal-
dintos Europos Taryboje, Europos 

Komisijoje, Europos Parlamente 
direktyvos turi tiesioginę įtaką tų 
šalių gyvenimui, o jas priiminėjant 
„nematomųjų“ balso negirdėti. Tad 
prieš svarbius posėdžius Briuselyje 
Norvegijos ir Islandijos ambasado-
riai (jei reikia – ir ministrai, prem-
jerai) susitinka su kitų Šiaurės šalių  
kolegomis ir jų padedami mėgina 
belstis į ES posėdžių sales. Švei-
carija kreipiasi panašios pagalbos 
į Austriją. Nemalonu solidžioms 
valstybėms atsidurti prašytojų vai-
dmenyje, tačiau tokia jau „nemato-
mųjų“ dalia. 

Užsienio reikalų ministerijoje 
Norvegijos pareigūnai pabrėžė, 
kad šaltojo karo laikais Europos 
šiaurėje, Kolos pusiasalyje vos ne 
kaktomuša susidūrė dviejų super-
valstybių branduoliniai arsenalai 
ir raketos. Bet ir tada Norvegija 
sugebėdavo išlaikyti pragmatiškus 
santykius su TSRS, bendradar-
biauti pasienio regionuose. Dabar 
gi su Rusija nusistovėjo tikrai ge-
ros kaimynystės santykiai. 40 metų 
buvo derėtasi dėl jūrų sienos, abi 
pusės net svarstė galimybę kreiptis 
į tarptautinį arbitražą. Tačiau per-
nai kantrybė ir gera valia nugalėjo: 

sutartis buvo pasirašyta, o šiemet ir 
ratifikuota (priminsiu, kad Lietuva 
dar neturi tokios sutarties su broliš-
ka Latvija). 

„Mūsų patyrimas rodo, kad 
geriausias raktas geriems santy-
kiams su Rusija – nuspėjamumas, 
– sakė Norvegijos diplomatai. – 
Svarbiausia sukurti tokią santykių 
atmosferą, kad rusai nesitikėtų iš 
mūsų pusės nemalonių siurprizų 
ar įžeidžiančių pareiškimų, ir, savo 
ruožtu, kad mes būtume tikri, jog 
nesulauksim tokių iš Maskvos. 
Tam reikia laiko ir pastangų“. 

Prie Oslo katedros dar ir dabar 
sprogimų sostinės centre ir žudy-
nių saloje pėdsakai: gėlės, plakatai, 
rašteliai – užuojautos ir palaikymo 
žodžiai net iš tolimiausių valsty-
bių. Pokalbiuose Osle prisiminėme 
ir šią, vis dar kraujuojančią žaizdą. 
Norvegų žurnalistai bei politologai 
pasakojo, kad visuomenėje plates-
nė diskusija dėl beprotiško Brei-
viko išpuolio dar neprasidėjo, kol 
kas tai per jautru. Neklijuokim eti-
kečių, neskirstykime į kategorijas, į 
kaltuosius ir nekaltuosius, žiūrėki-
me į kiekvieną atvejį individualiai. 
Tačiau klydusiais prisipažįsta tie, 

kurie, tik nuaidėjus sprogimams, 
paskubėjo kaltininkais įvardinti 
musulmonus. Beje, 12 proc. Nor-
vegijos gyventojų – užsieniečiai. 
Apytikriai pusė iš jų atvykę iš Eu-
ropos, kita – iš tolimesnių žemy-
nų. 

Didžiulė dauguma norvegų 
palaikė Darbo partijos lyderio ir 
ministro pirmininko Štoltenber-
go poziciją: šis kruvinas išpuolis 
nesupriešins mūsų visuomenės, 
nesugriaus mūsų tolerantiškos, pa-
sitikėjimu žmonėmis grįstos politi-
kos, neprivers apginkluoti gatvėse 
patruliuojančių policininkų. Soci-
aldemokratinė Darbo partija, kaip 
rodo apklausos, tapo dar populia-
resnė ir  užtikrintai laimės artėjan-
čius savivaldybių rinkimus. 

Norvegija – nematoma ES narė?

Silpna ekonomika sukėlė ir pasitikėjimo ES krizę
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Rugpjūčio 19-20 dienomis 
Marijampolėje ir dar 7 miestuose 
vyko socialdemokratinio jaunimo 
sąjungos organizuota socialinė 
akcija „Aš būsiu pirmūnas“. Prieš 
trejus metus kelių regionų savano-
rių galvose užgimusi idėja padėti 
nepasiturinčiai gyvenančioms šei-
moms peraugo į didelę iniciatyvą 
visos Lietuvos mastu. 

Šiemet socialinė akcija vyko 
Vilniuje, Šalčininkuose, Lazdi-
juose, Mažeikiuose, Kaune, Klai-
pėdoje ir Panevėžyje. Jos metu 
prekybos centruose „Maxima“ 
per  130 savanorių dvi dienas 
kvietė gyventojus įsigyti moky-
klinių prekių ir jas padovanoti. 

Tiesa, lyginant su praėjusiais 
metais, prekių paaukota buvo 
mažiau, tačiau organizatoriai pa-
tenkinti rezultatais. „Akcijos re-
zultatai tikrai nenuvylė. Manau, 
priežastis, kodėl žmonės paau-
kojo mažiau prekių – dabartinė 
ekonominė situacija ir vyraujan-
tis nedarbas“, – tvirtino vienas iš 
organizatorių, Ramūnas Burokas. 
„Žmonės pirko prekes ir dėjo 
į vežimėlius, tačiau, jei pernai 
nupirkdavo kuprinę, sąsiuvinių, 
pieštukų ir rašiklių, tai šiemet ap-
siribojo tik sąsiuviniais ir rašymo 

priemonėmis“, – pasakojo ne pir-
mus metus akcijoje dalyvaujanti 
savanorė Vaida Kelerytė. 

Susumavus visų akciją palai-
kiusių miestų rezultatus, skaičiai 
išties įspūdingi. „Buvo surinkta  
per 1000 komplektų mokyklinių 
sąsiuvinių, 800 rašiklių, 500 pa-
kuočių spalvoto popieriaus, 700 
pieštukų, 150 akvarelės rinkinių, 
beveik 200 kuprinių ir daug kitų 
mokyklai reikalingų prekių“, – 
vardino R.Burokas.

Sunkmetis ir nedarbas buvo 
pagrindiniai faktoriai, lėmę, jog 

Juras Požela, 
LSDJS pirmininkas

Rugpjūčio pirmąją savaitę akty-
viausi Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos nariai rinkosi prie 
nuostabaus grožio Platelių ežero, kur 
tris dienas saulėtą orą ir šiltą vandenį 
iškeitė į paskaitas ir diskusijas salėje. 
Čia vyko LSDJS Vasaros akademija 
– renginys, kuris atvertė naują pusla-
pį sąjungos vasaros renginių istorijo-
je ir kuris, kaip parodė atsiliepimai, 
nuo šiol privalės tapti tradiciniu.

Akademijoje per pusšimtį jaunų-
jų socialdemokratų kartu su jaunai-
siais kolegomis iš Baltarusijos, Suo-
mijos, Latvijos ir Estijos klausėsi bei 
diskutavo su bičiuliais iš Lietuvos 
socialdemokratų partijos bei kitais 
Lietuvos visuomenės veikėjais.

Renginyje su bičiuliais europar-
lamentarais Zigmantu Balčyčiu ir 
Vilija Blinkevičiūte, Seimo nariais 
Algirdu Sysu ir Juozu Oleku, LSDP 
pirmininko pavaduotoja Giedre 
Purvaneckiene jaunimas diskutavo 
tokiomis temomis, kaip energetika, 
aukštasis mokslas, darbo ir socialinė 
politika, šeimos politika, jaunimo 
perspektyvos Europos Sąjungoje.

Didelio dėmesio ir gerų atsiliepi-
mų sulaukė pranešimai ir diskusijos 
su žurnalistais ir politologais, kurie 
nėra LSDP nariai ir galėjo nušviesti 
socialdemokratinės politikos Lie-
tuvoje vaizdą iš šono. Virginijus 

Savukynas, Lauras Bielinis, Vilius 
Kavaliauskas sudomino jaunuosius 
socialdemokratus pranešimais apie 
politiką žurnalisto akimis, šiandie-
nos socialdemokratų vietą Lietuvos 
politikoje, atstovavimą interesų sfe-
roms.

Ši Vasaros akademija ne tik pra-
plėtė jaunųjų bičiulių akiratį ir žinių 
bagažą, leido diskutuojant giliau pa-
žinti socialdemokratų atstovaujamas 
nuostatas, tačiau taip pat įkvėpė juos 
tolesniam ir dar rimtesniam darbui, 
ypač žvelgiant į artėjančius Seimo 
rinkimus.

Pasibaigus Vasaros akademijai, 
vyko neeilinė LSDJS konferencija. 
Joje ne tik buvo patvirtinta nauja 
LSDJS Įstatų redakcija, priimtas 

LSDJS Konferencijos reglamentas, 
bet, svarbiausia, LSDJS narių atsto-
vai pirmą kartą sąjungos istorijoje 
patvirtino LSDJS politinę programą, 
kuria, bus remiamasi vykdant bet 
kokią tolimesnę organizacijos veiklą 
ir kuri padės mums dar aktyviau ir 
efektyviau ginti ir jaunimo, ir visos 
visuomenės socialdemokratines ver-
tybes.

Po trijų dienų intensyvaus darbo 
akademijos dalyviai turėjo progą at-
sipalaiduoti toje pačioje vietoje pir-
mą rugpjūčio savaitgalį vykusiame 
kasmetiniame Lietuvos socialdemo-
kratinio jaunimo sąjungos sąskrydy-
je. Jame prie akademijos dalyvių pri-
sijungė apie pusė tūkstančio jaunųjų 
socialdemokratų iš visos Lietuvos.

Jaunøjø socialdemokratø akimis

LSDJS tęsia savo ilgametę tra-
diciją būti viena iš aktyviausių jau-
nimo organizacijų Lietuvos jauni-
mo organizacijų taryboje. Šį kartą 
jaunųjų socialdemokratų iniciatyva 
vyks neeilinė LiJOT Asamblėja, ku-
rios metu bus pateikta ir svarstoma 
rezoliucija dėl dešiniojo ekstremiz-
mo apraiškų jaunimo organizacijų 
veikloje pasmerkimo, taip pat svars-
tomas klausimas dėl Lietuvių tauti-
nio jaunimo sąjungos pašalinimo iš 
LiJOT stebėtojų.

Lietuvos socialdemokratinio jau-
nimo sąjunga ėmėsi šios iniciatyvos, 
reaguodama į ilgalaikį ir nuoseklų 

antidemokratinių, dešiniojo ekstre-
mizmo persmelktų vertybių propa-
gavimą Lietuvių tautinio jaunimo 
sąjungos veikloje, jų artimą bendra-
darbiavimą ir dalyvavimą Lietuvių 
tautinio centro veikloje, kurio ne 
vienas narys pastaruoju metu buvo 
sulaikytas dėl įvairių neonacistinių 
išpuolių. Tai ir Trečiojo reicho vė-
liavų iškėlimas per Hitlerio gimta-
dienį, ir ataka dūminiais užtaisais 
prieš Laisvojo universiteto filmo 
peržiūros dalyvius.

LSDJS mano, kad tokia veikla, 
kokią vykdo Lietuvių tautinio jauni-
mo sąjunga ir Lietuvių tautinis cen-

tras, toli gražu nėra tik nesusipratu-
sio jaunimo išsišokimai, į kuriuos 
būtų galima nekreipti dėmesio. Tai 
yra didžiulė problema, nes šių or-
ganizacijų veiksmai pasėja visuo-
menėje nesantaikos sėklą, kuri gali 
pavirsti į skaudžius įvykius. Ypač į 
tai verta atkreipti dėmesį paaiškėjus, 
jog nemažai pronacistiškai nusitei-
kusių jaunuolių dalyvauja Lietuvos 
kariuomenės veikloje ir turi priėji-
mą prie ginklų.

Kas skiria ataką dūminėmis 
bombomis prieš jaunus žmones, su-
sirinkusius pažiūrėti filmo apie anti-
fašistinį judėjimą, nuo tokios trage-

dijos, kuri ištiko Norvegiją? LSDJS 
nuomone, skiria tik laikas jei nebus 
imtasi priemonių stabdyti nacistinių 
pažiūrų skleidimą. 

Kol struktūros, turinčios užtikrin-
ti valstybės ir visuomenės saugumą, 
tik pasyviai stebi, kas išaugs iš šių 
organizacijų veiklos, LSDJS imasi 
iniciatyvos ir siekia atkreipti ir jau-
nimo organizacijų, ir visuomenės 
dėmesį į šią problemą.

Lietuvos socialdemokratinio jau-
nimo sąjungai, kaip vienai iš Lie-
tuvos jaunimo organizacijų tarybos 
narių steigėjų, ypač rūpi ir šios ta-
rybos, ir jaunimo organizacijų geras 

vardas bei reputacija Lietuvoje, o 
„tautinis“ jaunimas toli gražu nepri-
sideda prie šios reputacijos išsaugo-
jimo. Dėl to LSDJS kelia klausimą, 
ar tokia organizacija gali priklausyti 
Lietuvos jaunimo organizacijų tary-
bai? Iškeldama šį klausimą, LSDJS 
taip pat sudaro galimybę Lietuvių 
tautinio jaunimo sąjungai paneigti 
savo sąsajas su neonaciais, atsiriboti 
nuo Lietuvių tautinio centro ir patai-
syti savo organizacijos įvaizdį bei 
išsaugoti  LiJOT bei Lietuvos jauni-
mo organizacijų gerą vardą.

Julius Pagojus,
LSDJS biuro vadovas

LSDJS aktyviai gina demokratines vertybes Lietuvos jaunimo politikoje

Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos biuras – tai vieta, 
kur kiekvieną dieną vyksta darbas, 
gimsta idėjos, įgyvendinami pro-
jektai. LSDJS biuras siūlo ne tik 
galimybę prisidėti prie vienos iš di-
džiausių ir stipriausių Lietuvoje jau-
nimo organizacijų veiklos vystymo 
ir taip įgyti neįkainojamos patirties, 
bet taip pat derinti darbą su malonu-

mu. Kasdieną biure apsilankantys 
bičiuliai užtikrina, kad nė viena va-
landa jame nebūtų nuobodi.

Norėdami paversti biurą dar ma-
lonesne vieta bičiuliams, pasirūpi-
nome, kad nuo rugpjūčio 31-osios 
LSDJS biure gyvenimas virtų ne tik 
dieną, bet ir vakarais. To priežastis 
– Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nė, kovojanti dėl pergalių Europos 

krepšinio čempionate. Jaunieji soci-
aldemokratai nutarė, kad smagiausia 
kompanija, su kuria geriausia palai-
kyti mūsų vyrus – bičiulių kompa-
nija. 

Tam, kad visiems būtų patogu 
stebėti varžybas, LSDJS biure buvo 
pakabintas daugiau nei keturių kva-
dratinių metrų dydžio ekranas, kuris 
sukuria įspūdį, tarytum varžybas žiū-

rėtum arenoje. Ir ne šiaip kur arenoje 
aukštai palubėje, bet praktiškai nuo 
atsarginių žaidėjų suolelio. O kartu 
rungtynes stebintis socialdemokratų 
jaunimas sukelia tokį triukšmą, ku-
ris nenusileidžia 5000 fanų Panevė-
žyje.

Taigi visus, neabejingus mūsų 
didvyrių kovoms prieš stipriausias 
Europos krepšinio komandas, kvie-

čiame stebėti Europos vyrų krepši-
nio čempionato rungtynes dideliame 
ekrane ir su pačia šauniausia kompa-
nija Lietuvoje – jaunųjų socialdemo-
kratų kompanija. Iš anksto įspėjame 
norinčius prisijungti – rungtynių 
populiarumas milžiniškas, todėl su-
sisiekite su mumis kuo anksčiau ir 
rezervuokite vietas!

LSDJS biuro informacija

LSDJS biuras – vieta ir darbui, ir laisvalaikiui

LSDJS Vasaros akademija –
naujiena, tapsianti tradicija

LSDJS apdovanos 
per 400 pirmūnų

Nukelta į 8 p.

Karšta diskusija LSDJS Vasaros akademijoje.

Nuotr. centre LSDJS pirmininkas J. Požela.

LSDJS Marijampolės skyriaus pirmininkas 
R. Burokas.

LSDJS akcijos „Aš būsiu pirmūnas“ savanoriai.
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visoje Lietuvoje savivaldybių So-
cialinių reikalų departamentai su-
laukė dvigubai daugiau prašymų 
mokinio paramai gauti, nei pernai 
tuo pačiu metu. „Vien Marijam-
polės Socialinių reikalų departa-
mente liepos 1-28 dienomis už-
registruoti 599 prašymai mokinio 
paramai gauti, o 2010 metais šiuo 
laikotarpiu buvo sulaukta beveik 
perpus mažiau – 364 prašymų“, – 
pasakojo R.Burokas.

Po akcijos praėjus dviems sa-

vaitėms, visos surinktos mokykli-
nės prekės yra surūšiuotos ir da-
lyvaujant savivaldybių Socialinių 
departamentų darbuotojams pra-
dėtos dalinti nepasiturinčių šeimų 
vaikams. „Nors prekių ir buvo su-
rinkta šiek tiek mažiau, tačiau ga-
lime pasidžiaugti, jog akcija vyko 
visoje Lietuvoje ir rugsėjo 1-ąją 
pasiruošę mokyklai pasitinka per 
400 vaikų“, – sakė V. Kelerytė.

Ramūnas Burokas,
LSDJS Marijampolės 
skyriaus pirmininkas
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Tai ádomu

GEROS  NUOTAIKOS!

Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje, išbraukite.

1. Šalis, kurioje šiemet vyksta Europos krepšinio čempionatas.
2. Vyriausiasis Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės treneris Kęstutis ... .
3. Kauno „Žalgirio“ klubo krepšininkas Mantas ... .
4. „EuroBasket 2011“ talismanas.
5. Lietuvos krepšinio rinktinės komandos kapitono pavardė.
6. Šarūno Jasikevičiaus pravardė.
7. Brolis Lavrinovičius, kuris šiemet nežaidė čempionate.
8. Jauniausias rinktinės narys Jonas ... .
9. Vidurio puolėjo, dėl sveikatos problemų nebežaidusio čempionate, vardas ... .
10. Krašto puolėjas Paulius ... .
11. Lietuvos krepšinio rinktinės įžaidėjas Rimantas ... .
12. Marijampoliečio 2 m ir 4 cm ūgio krepšininkas Darius ... .
13. 10 numeriu žaidžiantis Simas ... .
14. Krepšininko Delininkaičio vardas.

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

Receptai!

Atkelta iš 7 p.

Viršininkas-pavaldiniui:
- Ką jūs čia veikiate?
- Vykdau jūsų paliepimą.
- Bet aš nieko neliepiau.
- O aš nieko ir nedarau.

* * *

- Esu įsitikinusi,- tarė kandi-
datui į deputatus jo žmona,- kad 
už tave balsuos visi dori žmo-
nės. 

- Menka paguoda,- atsakė 
šis. - Reikia, kad balsuotų dau-
guma...

* * *

Ar žinote, kaip atsirado de-
mokratija? 

Kartą Dievas pasikvietė 
Adomą. Pastatė priešais jį Ievą 

ir tarė: 
- Na, o dabar rinkis žmoną!

* * *

Kalbasi du studentai. Vienas 
sako:

- Gal neinam šiandien į pas-
kaitas? Gal į barą nueinam?

- Ne, man išsimiegot rei-
kia...

* * *

Triušis klausia Mikės Pū-
kuotuko ir Knysliuko:

- Tai gal, mieli sveteliai, iš-
alkote?

- Taip.
- Tuomet jums pats laikas 

eiti namo.

Parlamentaras Juozas 
Olekas su žmona Aureli-
ja džiaugiasi jau šeštuoju 
anūkėliu. Pirmagimio 
susilaukė sūnus Juozas, 
kuris su žmona ketina 
mažąjį pilietį pavadinti... 
Juozuku. 

Politiko dukra odonto-
logė Laura augina jau tris 
mažylius: Ulą, Aloyzą ir 
Antaną, o ekonomistė Jo-
ana – du: Mėtą ir Joną.  

Juozas Olekas juokauja, kad du-
kros, susilaukusios sūnų, nevadino 
jų Juozukais, „taupė“ vardą brolio 
atžalėlėms. Tad ir išaušo diena, kai 
sutaupytasis vardas atiteko jauniau-
siam šeimos nariui.  

Olekų giminėje nuo seno domi-
navo du pagrindiniai vardai: Juozas 
ir Antanas. Vienam iš sūnų tekdavo 
Juozo vardas, kitam – Antano. Sei-
mo nariui smagu, kad garbingas gi-
minės tradicijas tęsia ir sūnus. 

Auksė Kontrimienė

Trys Juozai, trys Olekai... LSDJS apdovanos 
per 400 pirmūnų

Rugsėjo  2 - 4 dienomis Dzūkijos 
miškuose, Dauguose vyko sakalų 
vadovų sąskrydis. 2012 – jubilie-
jiniai Lietuvos sakaliukų sąjungos 
įkūrimo metai. Vienybė, solidaru-
mas, lygybė, teisingumas, toleranci-
ja ir lygios galimybės, tai vertybės, 
kuriomis vadovaujasi organizacijos 
nariai. 

Apsilankiusi sąskrydyje LSDP 
partijos pirmininko pavaduotoja 

G.Purvaneckienė atkreipė dėmesį, 
kad šiandieninėje visuomenėje labai 
jaučiama socialinė atskirtis bei per 
mažas dėmesys kokybiškam vai-
kų užimtumui.  Ji pasidžiaugė, kad 
egzistuoja tokia organizacija, kaip 
sakalų, kuri ne tik rūpinasi vaikų 
poreikių užtikrinimu, bet ir skatina 
vaikų gebėjimą mąstyti kritiškai bei 
patiems aktyviai kurti pilietinę vi-
suomenę.   

Dvidešimtmetį skaičiuojančios 
organizacijos vadovai, savanoriai 
aptarė jubiliejinių metų tikslus, bū-
simos stovyklos programą, bei kitus 
jubiliejinius renginius.  šiais metais 
bus didelis dėmesys skirtas organi-
zacijos plėtrai, bendradarbiaujant su 
socialdemokratų partijos, jaunimo 
sąjungos skyriais, bei socialdemo-
kračių moterų sąjungos klubais.  

Orinta Leiputė

Sakalų vadovų sąskrydis

1 stiklinė miltų; 1 stiklinė manų kruopų; 1 stiklinė cukraus; 1 
šaukštelis kepimo miltelių; 200 g margarino arba sviesto; 7-8 dideli 
obuoliai, žiupsnelis cinamono. 

Miltus, manų kruopas, cukrų ir kepimo miltelius sumaišyti į vieną 
mišinį. Obuolius supjaustyti gabalėliais. Skardą ištepti riebalais, sudėti 
dalį obuolių, užberti mišiniu, ant viršaus dėti plonais gabalėliais su-
pjaustytą sviestą. Šią procedūrą kartoti, kol nebeliks nei obuolių, nei 
mišinio. Pyrago paviršių pabarstyti cinamonu, sumaišytu su cukrumi.

Kepti 200 laipsnių karščio orkaitėje apie valandą. Pyragas labai gar-
dus su ledais arba plakta grietinėle. 

Obuolių pyragas be tešlos

Seimo narys J. Olekas su sūnumi Juozu ir anūkėliu 
Juozuku.

Net ir mažiausieji Juozo bei Aurelijos Olekų šeimos nariai pamėgo žygius dviračiais.

Sakaliukų sąjungos vadovai su LSDP pirmininko pavaduotoja G. Purvaneckiene (centre) ir Kauno miesto tarybos nare O. Leipute (pirma iš 
kairės).


