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Pradedame Naujus – 2011-uosius metus. 
Kas nuveikta praėjusiais metais, kokių klai-
dų politikai turėtų vengti, ko imtis, kad ki-
tąmet žmonės galėtų atsikvėpti? Kaip sekėsi 
Seimui ir jo opozicijai? Ko tikimės kitąmet? 
Pokalbis su Seimo opozicijos lyderiu, LSDP 
frakcijos seniūnu ir LSDP pirmininku Algir-
du Butkevičiumi.

Kaip vertinate Seimo ir Vyriausybės   
2010 -aisiais  nuveiktus darbus?

Praėjusiais metais opozicija tikrai nesėdė-
jo rankų sudėjusi – siūlė gausybę konkrečių 
priemonių, teikė projektus, tačiau svarbiausi 
jų buvo sustabdyti pusiaukelėje, kiti atmesti 
Seimo valdančiųjų nė neprileidus prie patei-
kimo laiptelio. Socialdemokratai siūlė pro-
gresinių mokesčių sistemą – ji buvo atmesta, 
PVM lengvatas. Antrus metus juoktasi ne tik 
kairiesiems, bet visiems Lietuvos žmonėms 

į veidus, ir tik vėliau su-
vokta, kad lengvatų kai 
kuriems maisto produk-
tams, knygoms, šildy-
mui, vaistams vis dėlto 
reikia. Galiausiai siūlėme 
Vyriausybei įsipareigoti 
Lietuvos pensininkams ir 
grąžinti tai, kas jiems tei-
sėtai priklauso – neišmo-
kėtą pensijų dalį. Tačiau 
ir tą padaryti Vyriausy-
bė atsisakė, valdančiųjų 
balsais pasiekusi pergalę 
Lietuvos pensininkų ne-
naudai. Kai kurie politologai viešai svarsto, 
kad grąžinti pensininkams jų pinigus nėra ga-
limybės. Bet ar ji atsiras kitąmet? Nebūkime 
naivūs – „Sodra“ bus priversta skolintis dar 
daugiau. Seime tiesiog virė ginčai, diskusi-
jos, įrodinėjimai, nepasitenkinimas liejosi 

per kraštus. Sunkūs metai. Dar sunkesni jie 
tapo dėl Vyriausybės nenoro girdėti, dėl Sei-
mo valdančiųjų užsispyrimo, nesugebėjimo 
įsiklausyti į opozicijos siūlymus. Visai nepa-

Su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų vadovaujama „permainų koalicija“ 
nemaža visuomenės dalis siejo gražias viltis. 
Daug kam atrodė, kad užsibuvę opozicijoje, 
atėję iš politikos užribio ar šou verslo žmonės 
pakreips šalies raidą į naujas vėžes, juolab per 
rinkimus žmones užgriuvo pažadų, gražbylys-
tės ir pseudopatriotizmo lavina. Ir šį kartą de-
mokratiškame valdžios pasikeitime nebuvo jo-
kios dramos. Tačiau kaip pavadinti šį valdymą? 
Komedija? Liežuvis neapsiverčia – pernelyg 
skaudžios pasekmės. Tragikomedija? Farsas? 
Pastarasis žanras gal tinkamiausiai apibūdintų 
šią „erą“, bet tas juokas – pro ašaras, o jo pre-
liudija – vis tas pats nepasirengimas valdžiai, 
atotrūkis tarp žodžių ir veiksmų, deklaracijų ir 
sprendimų.

Nuo ko prasidėjo permainos?

„Permainos“, „proveržis“ prasidėjo nuo 
panikos (būkime ramūs, jei pasaulinės krizės 
nebūtų – būtų sugalvota sena lietuviška triukš-

minga krizė). Pasipylė kaltinimai ankstesnei 
valdžiai, o kartais – ir dėl sprendimų, kurie buvo 
priimti reikalaujant patiems konservatoriams 
(kas garsiausiai šūkavo, kad „pensijoms pinigų 
yra“, kas spaudė Gedimino Kirkilo mažumos 
Vyriausybę ir dabar grasina „parlamentiniu ty-
rimu“?!). Farsas buvo Seimo pirmininko rinki-
mai, Arūno Valinsko komanda ir parama jam, 
farsas – mokesčių sistemos sujaukimas naktį. 
Didelė dalis verslo, su tokiu vargu sugrąžinto 
iš šešėlio (prisiminkime kantrų, kruopštų Al-
girdo Brazausko dialogą su tokiu verslu), vėl 
grįžo į šešėlį, kita – žlugo, bankrutavo, siaubin-
gą nedarbą slepia tik nacionalinės katastrofos 
mastą pasiekęs darbingiausių žmonių bėgimas 
iš Lietuvos. Klesti turtingieji ir užsienio banki-
nis kapitalas, kurio viršpelniai perpumpuojami 
į užsienį. Skaudžiausiai „permainos“ smogė 
pensininkams, neįgaliems ir mažas pajamas 
gaunantiems žmonėms. Tai – jau ne farsas, tai 
– tragedija.

Skulptūros, skirtos premjerui-dviratininkui, 
nebepakanka, reikėtų paminklu įamžinti ir nuostabų 
šios Vyriausybės valdymą.

„Fiasco“, arba šie valdantieji niekada neklysta

Nukelta į 2 p.

Jau dvidešimtmetį Lietuva su giliu liū-
desiu, bet milžinišku pasididžiavimu at-
mena tautos gynėjus, žuvusius už mūsų 
Lietuvos laisvę. Prabėgo dvidešimt metų 
nuo tos lemtingosios Sausio 13-osios ne-
paprastai svarbių įvykių. Istorijos tėkmė 
sustiprina mūsų prisiminimus bei dar kartą 
iškelia laisvės ir pasiaukojimo už tautos iš-
likimą temą. 1991-ųjų sausio 13-ąją sovie-
tiniams kariniams daliniams šturmuojant 
Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir te-
levizijos komiteto pastatą buvo sužalotas 
ne vienas tautietis. Tąnakt žuvo už lais-
vę kovoję žmonės: Loreta Asanavičiūtė, 
Virginijus Druskis, Darius Gerbutavi-
čius, Rolandas Jankauskas, Rimantas 
Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, 
Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas 
Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas 
Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, 

Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vy-
tautas Koncevičius. Sausio 13-oji tapo 
pavyzdžiu dabarčiai ir įspėjimu ateičiai. 
Apie šiuos žmones kalba istorija – mūsų 

praeities liudytoja, tenegęsta šių narsių 
žmonių atminimas ir mūsų širdyse.

Algirdas Butkevičius,  
LSDP pirmininkas

Sausio13-oji. Kovą už laisvę prisiminus...

Ką padovanos 2011-ieji metai?

R. Gudaitis apie neklystančius 
valdančiuosius
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Pastarųjų penkiolikos metų Lietuvos ir 
rajono valdžios veiklos rezultatai Ignalinos 
rajono socialinėje srityje nėra džiuginantys. 
Statistiniai rodikliai negailestingai skelbia, 
kad mūsų rajonas daug metų yra seniausias 
pagal gyventojų amžių. Pridėjus tai, kad pas 
mus nuolat fiksuojamas aukštas nedarbo ly-
gis ir didelis gyventojų skaičiaus mažėjimas 
– Ignalinos rajono savivaldybė tikrai pateisina 
„probleminės“ pavadinimą. Rasti veiksmingų 
būdų, kaip sulėtinti minėtas neigiamas tenden-
cijas, yra svarbiausias iššūkis rajono valdžiai.

Problemos sveikatos priežiūros srityje

Nors panaši situacija klostosi ir kitose 
kaimiškose savivaldybėse, tai negali būti pa-
siteisinimu. Mūsų gyventojai turi teisę į visa-
pusišką sveikatos priežiūrą, į vaikų mokymą 
kuo arčiau savo gyvenamos vietos, į galimybę 
pasinaudoti biblioteka. Tiems, kurie negali 
savimi pasirūpinti, privalu suteikti socialinę 
paramą. Juk socialdemokratams svarbiausia 
– žmogus!

Ignalinos rajono socialdemokratų nuomo-
ne, išvardintose socialinio gyvenimo srityse 
negalima taikyti pliko ekonominio „apsimo-
ka – neapsimoka“ principo. Dabar tarp val-
dančiųjų esantys liberalių pažiūrų politikai, 
dangstydamiesi krize, labai pablogino Igna-
linos rajono gyventojų sveikatos priežiūrą. 
Kaip žinia, Ignalinos rajono ligoninė A. Ča-
pliko dėka atsidūrė tarp dešimties nelaimėlių, 
nuo praėjusių metų balandžio per prievartą 
uždariusių chirurginius skyrius. Ligoninės pa-
jamos krito katastrofiškai, kvalifikuoti gydy-
tojai išvyko kitur. Chirurginė pagalba teikia-

ma 1/3 paros penkias 
dienas per savaitę, be 
to – labai sumažinta 
apimtimi. Reani-
macijos skyrius gali 
suteikti tik kai kurias 
paslaugas iš turėto 
didelio jų asortimen-
to. Staigaus susirgi-
mo arba nelaimingo 
atsitikimo atveju li-
gonius artimųjų arba 
greitosios pagalbos 
automobiliai vežioja 
po aplinkinių rajonų 
gydymo įstaigas.

Kokia išeitis?

Mūsų nuomone, pirmiausia ligoninėje rei-
kia atkurti ir išlaikyti didesnę dalį buvusių chi-
rurginio gydymo paslaugų. Rajono socialde-
mokratai, dirbdami su LSDP frakcija Seime, 
tikisi pasiekti, kad kaimiškų probleminių rajo-
nų ligoninėms būtų taikomi palankesni finan-
savimo kriterijai, leisiantys gyvuoti dėl objek-
tyvių priežasčių mažiau pacientų turinčioms 
ligoninėms. Antra – rajono Taryba, esant rei-
kalui, gali iš savivaldybės biudžeto remti tam 
tikras gydymo paslaugas. Ir trečia – siūlytume 
kaimyninių rajonų savivaldybėms labai rimtai 
apsvarstyti jungtinės – regioninės – ligoninės 
su veikiančiais padaliniais savivaldybių teri-
torijose steigimo klausimą. Padaliniai aiškiai 
žinotų savo gydymo paslaugų spektrą, regio-
ninės ligoninės aptarnavimo zonoje gyvenan-
tys gyventojai gautų kokybiškas ir garantuo-

tas paslaugas, o ligoninės personalas – laiku ir 
padorų atlyginimą. Žinoma, reikėtų panašiai 
organizuoti ir greitosios pagalbos darbą. Prak-
tika rodo, kad reikiamas pajamas ligoninė 
gauna, kai aptarnauja bent 60 000 gyventojų. 
Mūsų atveju, tai trijų kaimyninių savivaldybių 
gyventojų skaičius.

Žmonės priversti gyventi iš valstybės kiše-
nės

Daug diskusijų kyla, kai užsimenama apie 
socialines išmokas nepasiturinčioms šei-
moms. Ignalinos rajone šiais metais vien tik 
socialines pašalpas gavo apie 5 tūkst. žmonių, 
o bendra išmokų suma – 5 087 000 Lt. Be to, 
rajone visus metus buvo apie 2 200 asmenų, 
gaunančių nedarbo draudimo išmokas, kurių 
bendra suma jau bent dvigubai didesnė. Žino-
ma, patys savaime socialinių išmokų gavėjai 

dėl to yra nekalti, bet tenka pripažinti, kad eg-
zistuoja realios galimybės užuot dirbus darbą, 
už kurį mokamas atlyginimas, mažai tesiski-
riantis nuo socialinės išmokos dydžio, gyventi 
iš valstybės kišenės.

Priežasčių, kodėl formuojasi išlaikytinių 
sluoksnis, yra kelios. Visų pirma – geriau ap-
mokamų darbo vietų trūkumas. Sąlygų darbo 
vietas kuriančioms investicijoms sudarymas 
– ir savivaldybės valdžios rūpestis. Tai ir bus 
svarbiausias socialdemokratų veiklos savi-
valdybėje prioritetas. Antra priežastis, mano 
nuomone, būtina tobulinti socialinės para-
mos sistemą. Socialinę paramą asmuo priva-
lo gauti tik išnaudojęs visas kitas galimybes. 
Tai labai socialiai jautrus klausimas, jis turi 
būti išspręstas nepažeidžiant socialdemokratų 
principo „svarbiausia – žmogus“. Ignalinos 
socialdemokratai pasiruošę konstruktyviam 
bendradarbiavimui su Seimo LSDP frakcija.

Rajono moksleiviams mokyklos nuose-
kliai tolsta nuo jų gyvenamų namų, jie lipa į 
geltonus (ir ne tik) autobusus, bet kokiu oru 
važiuoja 15-20 km į pamokas. Mokinio krep-
šelis, pristatomas kaip liberali mokyklų tarpu-
savio konkurencijos priemonė, kaimiškuose 
rajonuose tapo mokyklų uždarymo spartinimo 
priemone.

Veikianti mokykla, atvira biblioteka ir jau-
kus bendruomenės kultūrinio gyvenimo cen-
tras – būtina gyvybingo kaimo sąlyga. Šios 
sąlygos išlaikymas bus antras socialdemo-
kratų veiklos savivaldybėje prioritetas.

Vilius Cibulskas,
LSDP Ignalinos rajono skyriaus

 pirmininkas

Apie ateities darbus Ignalinos rajone

Ką padovanos 2011-ieji metai?
sistūmėta į priekį energetikos srityje, nedar-
bo rodikliai demonstruoja ne tiek sumažėjusį 
ieškančių darbo skaičių, kiek emigracijos 
mastą. Daugiau imituota negu dirbta aplinkos 
srityje. Vėl sukelti ant kojų smulkieji versli-
ninkai, Vyriausybei ėmus svarstyti kasos ap-
aratų turguose klausimą. Mano nuomone, dėl 
Seimo daugumos ir Vyriausybės sprendimų 
šalyje atsirado daugiau nerimo negu tvarkos 
ir vilties. 

Kas labiausiai kelia nerimą?

Sakoma, kad prieš Kalėdas reikia grąžinti 
visas skolas, kitaip – visus ateinančius metus 
teks gyventi įklimpusiam į skolas. Čia sėda-
me prie Kūčių stalo, tikėdami lietuviškais 
prietarais, čia tiesiame ranką ir vėl prašome 
paskolinti. Skolinasi daugybė pasaulio vals-
tybių. Tik skirtumas tas, kad Lietuvos Vyriau-
sybė kol kas nepademonstravo sugebėjimo 

efektyviai valdyti skolą, o specialistų patari-
mų girdėti nenori. Neramu darosi, jog iki šiol 
mūsų valstybė pasiskolino 35 milijardus litų. 
Finansų ministerija jau nebeslepia, kad sko-
la 2011-aisiais vėl stiebsis aukštyn. Nėra ko 
džiūgauti, nes skolinamės su didelėmis palū-
kanomis. Skolinantis, svarbiausi du dalykai – 
kokia kaina skolinamės, ir kur panaudojami 
šie pinigai. Konservatorių Vyriausybė nega-
li pasigirti nei vienu, nei kitu aspektu – nes 
skolinamasi pravalgymui, o palūkanos toli 
gražu ne pačios patraukliausios. Jei Vyriau-
sybė nustotų girtis, bet imtųsi realaus darbo, 
gal tuomet A.Kubiliaus komanda sumanytų, 
kaip skolintas lėšas panaudoti ilgalaikiam 
ekonomikos skatinimui. Grąža valstybei ir 
žmonėms būtų garantuota. Padaugėtų darbo 
vietų, per mokesčius į biudžetą grįžtų lėšos. 
Elementaru. Bet šiandien tik auginamos 
skolos aptarnavimo išlaidos. Ir jei ką tik fi-
nansų ministrė Ingrida Šimonytė džiaugėsi 
geresniu biudžeto įvykdymo rezultatu, tai 

skolindamiesi ir pravalgydami pinigus visą 
papildomų pajamų dalį suplosime už skolos 
aptarnavimą, o rezultato Lietuvos gyventojai 
nepajus. Jiems reikia naujų darbo vietų.

Ko tikitės naujais 2011 metais? Kada, 
Jūsų nuomone, pagerės Lietuvos žmonių 
gyvenimas? Ar matote 2011 metais šviesą 
tunelio gale?

Mane stebina, kad Andriaus Kubiliaus 
Vyriausybė yra kraštutinumų Vyriausybė. Iš 
pradžių ji tik gąsdino žmones, o kai visuo-
menė neteko vilties ir palūžo, ėmė dėstyti, 
kad krizė traukiasi, nors realiai jos nagai dar 
pakankamai aštrūs – žmonėms vis dar trūksta 
darbo, neretai šeimos vos galą su galu sudu-
ria. Tuo metu A.Kubilius viešai džiaugiasi 
fantastiniais laimėjimais. Labai noriu tikėti, 
kad žingsnis po žingsnio išsikapstysime, kad 
kitąmet situacija šalyje ims gerėti. Tačiau ma-
tydamas, kad Vyriausybė nesiėmė konkrečių 

veiksmų ekonominei ir socialinei situacijai 
gerinti, negaliu sakyti, kad kitąmet gyveni-
mas nušvis rožinėm spalvom. 

Ko norėtumėte palinkėti sau ir valdžiai  
2011 metais?  

Plunksnos ir ironijos meistras Juozas 
Erlickas apie Seimą rašė: „Kai Seimas bus 
perpus iš politikų ir scenos žvaigždžių, tai 
politikams nebereiks nei dainuot, nei prieš 
rinkėjus vaidint. Tą darys žvaigždės. O poli-
tikai ims dirbt. Mes gal nesulauksim. Bet vai-
kai... Juk ir keisčiausios fantazijos išsipildo.“ 
Tad aš noriu palinkėti, kad ateinantys metai 
būtų produktyvūs, taptų lūkesčių išsipildymo 
metais, tiek visuomenei, tiek ir mums – po-
litikams.

  
LSDP informacijos centras

Daug kas vylėsi, jog bus „atsigręžta į 
žmogų“, pasiremta krikščioniškais mei-
lės artimui principais. Deja, ši frazeologija 
pasirodė esanti tinkama slėpti pataikavimą 
turtingiesiems, bankams ir dėl to neprasivė-
rė žemė, ir neprarijo auksaburnių, sakančių 
viena, o darančių kita.

Postai – saviems

Prasidėjo politinio pasitikėjimo ir vals-
tybės tarnautojų keitimas savais, lojaliais, 

menkesnių kvalifikacijų žmonėmis. Aš jau 
maniau, kad konservatoriai bus nusvilę na-
gus į savo ankstesnio buvimo valdžioje prak-
tiką: „nors kvailesnis, bet užtat mums išti-
kimas“. Bet kur tau! Kada girdžiu, tarkime, 
kad atsiras „vyriausiojo archyvo tarnyba“, 
neabejoju, kas atsisės į tą lojaliam partiečiui 
įsteigtą kėdę. Konservatorių – krikdemų są-
jungininkai liberalai savo kontroliuojamose 
ministerijose ir jų sferoje esančiose įmonėse 
įtvirtino kapitalo, „laisvosios rinkos“ lobistų 
turtus. Pasižiūrėkime, kokie žmonės skubiai 
susodinti į pelningas vieteles „vandenyse“, 
įvairiose tarnybose, kas dalina europinę pa-

ramą. Greitai mes sulauksime šio atlyginimų 
priedais aptekusio sluoksnio gynybos. Galiu 
galvą guldyti, Seimas bus įklampintas svars-
tyti įstatymus, siekiant apsaugoti šiltas viete-
les, kad kitos Vyriausybės liktų supančiotom 
rankom ir kojom. Opozicija ir visuomenė ne-
pastebėjo patyliukais įvykdytos Vyriausybės 
kanceliarijos pertvarkos, o ji tikrai kainavo 
nemažus pinigus. Tas „ministro pirmininko 
biuras“ suderinamas su konstituciniais trečio-
jo valstybės asmens įgaliojimais, su Vyriau-
sybės kolegialumu – tai keistas Dauningstrito 
pamėgdžiojimas. Kas kita Didžioji Britanija, 
kur Ministras Pirmininkas gali skelbti Parla-

mento rinkimus. Kodėl mes verčiami manyti, 
kad žemės reikalai, likvidavus apskritis, bus 
tvarkomi geriau? Koks tas valdininkų sąži-
ningumas, kada jie nemažėja, o papildomi 
savais? Kodėl finansuojamos programos, ku-
rių galima buvo atsisakyti sunkmečiu, kodėl 
nebuvo atlikta jų revizija?

Pastaruosius keletą metų dirbau žurnalistų 
etikos inspektoriumi, stebėjau valstybės tar-
nybą įvairiomis progomis ir mačiau, kaip ne-
atsakingai švaistomos europinės ir valstybės 
lėšos visuomenės informavimo, informacinių 
technologijų, asmens duomenų apsaugos, 
žmogaus teisių apsaugos srityse, kaip 

Atkelta iš 1 p.

„Fiasco“, arba šie valdantieji niekada neklysta

V. Cibulskas siūlo rimtai apsvarstyti jungtinės regioninės ligoninės steigimo klausimą.



3 Pozicija

Europos Komisija siūlė išimtį

„Kai buvo svarstoma Europos Sąjungos 
(ES)  direktyva dėl gamtinių dujų vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, pati Europos Ko-
misija (EK) Lietuvai, Latvijai, Estijai bei 
Suomijai siūlė išimtį dėl dujų sektoriaus 
liberalizacijos izoliuotoms rinkoms, turin-
čioms vienintelį dujų tiekėją. Išimtis galioja 
iki tol, kol atsiras dar vienas tiekėjas iš ES 
šalių narių. Latvija, Suomija bei Estija pasi-
rinko išimtį ir iki šiol sėkmingai ja naudo-
jasi, gaudama pigesnes dujas, o Lietuva iš-
imties atsisakė. Kaip tu įvykių dalyvė, galiu 
atsakingai pareikšti, kad už išimties netai-
kymą atsakomybę turi prisiimti konservato-
riai. Direktyvą svarstė Seimo ekonomikos ir 
Europos reikalų komitetai. Nors Gedimino 
Kirkilo vadovaujama Vyriausybė buvo pri-
tarusi išimties Lietuvai taikymui, tam prita-

rė ir Ekonomikos komitetas, tačiau Europos 
reikalų komitete, kuriam tada vadovavo An-
drius Kubilius, reikalai pakrypo kita linkme. 
Kelių konservatorių balsų persvara nutarta 
išimties atsisakyti, todėl direktyvoje neliko 
Lietuvos vardo“, – teigia B.Vėsaitė.

Parlamentarės nuomone, ketinimai li-
beralizuoti dujų sektorių galėjo neigiamai 
paveikti derybas su Pietų Korėja dėl atomi-
nės elektrinės statybų. Anot B.Vėsaitės, jei 
konservatoriai nebūtų sužlugdę Gedimino 
Kirkilo Vyriausybės inicijuoto projekto su 
privačiu investuotoju, šiandien Lietuva jau 
būtų turėjusi alternatyvų dujų tiekėją – su-
skystintų dujų terminalą Klaipėdoje. Tai 
būtų buvęs puikus konkurentas rusiškoms 
dujoms.

„Štai kodėl Vokietija ir Lenkija, turėdamos 
alternatyvius tiekėjus, yra daug stipresnės de-
rybose su „Gazprom“ ir gali gauti gerokai pi-
gesnių rusiškų dujų. Per dvejus konservatorių 
valdymo metus suskystintų dujų terminalo 
statybai pasirinkta ta pati vieta, tie patys žai-
dėjai, bet realūs darbai nepradėti. Melas yra 
ir tai, kad ruošiantis terminalo statybai bū-
tina atskirti magistralinį dujotiekį, nes neva 
juo neleis pasinaudoti „Gazprom“. Gamtinių 
dujų įstatyme yra imperatyvi nuostata – pri-
jungti dujų tiekimo įmones prie magistralinio 
dujotiekio. Taigi kyla klausimas, kam laužtis 
pro atviras duris, kam erzinti pagrindinius 
Lietuvos dujų akcininkus, jeigu esame išim-
tinai priklausomi nuo rusiškų dujų?“, – klau-
sia Seimo narė.

Tautiečių bėdos nerūpi

B. Vėsaitė mano, kad toks neatsakingas 
A.Kubiliaus elgesys įrodo, jog konservato-
rių Vyriausybei Lietuvos gyventojai nerūpi.

„Nesuprantu, kaip galima nemylėti savo 
tautiečių. Pensijos ir atlyginimai apkarpyti, 
o Vyriausybė, užuot ieškojusi būdų, kaip su-
mažinti šildymo kaštus (dujų kaina sudaro 
70 proc. šildymo kaštų), elgiasi priešingai 
ir konfliktuoja su vieninteliu dujų tiekė-
ju, skųsdama jį EK, kurios pasiūlymą šalis 
pati atmetė. Šis kelias nei išmintingas, nei 
toliaregiškas. Siūlau Premjerui A.Kubiliui 
pasisemti išminties iš kaimyninių šalių 
premjerų, Lietuvos Prezidentei – vykdyti 
tokią užsienio politiką, kad ši labiau tarnau-
tų Lietuvos gyventojų ekonominiams inte-
resams“, – sako B.Vėsaitė.

Kreipėsi į Generalinę prokuratūrą

Gruodžio pabaigoje socialdemokratai 
kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kad ši 
pradėtų ikiteisminį tyrimą dėl Kruonio hi-
droelektrinėje galimai neskaidrių ir neteisėtų 
procesų. Dar praėjusių metų spalį Lietuvos 
socialdemokratų partija gavo informacijos 
apie galimai neskaidrią strateginę reikšmę 
nacionaliniam saugumui turinčios įmonės 
AB „Lietuvos energija“ filialo Kruonio hi-
droakumuliacinės elektrinės (HAE) ir duk-
terinės įmonės AB „Lietuvos elektrinė“ 
veiklą. Manoma, kad du iš Kruonio HAE 

blokų galėjo būti išnuomoti Rusijos bendro-
vei „Inter RAO JES“. 

2010 m. lapkričio mėn. vienas ikiteismi-
nis tyrimas jau pradėtas dėl galimų nusikals-
tamų veikų susijusių su Laimono Lukočiaus 
darbu Lietuvos elektrinės vadovo pareigose. 
Energetikos ministras Arvydas Sekmokas, 
susipažinęs su Kruonio HAE vadovų pik-
tnaudžiavimą tyrusios komisijos išvadomis, 
pareiškė nepasitikėjimą buvusiam šios elek-
trinės, o vėliau Lietuvos elektrinės vadovui 
L. Lukočiui. Komisija buvo sudaryta gavus 
Lietuvos Respublikos generalinės proku-
ratūros raštą dėl Kruonio HAE darbuotojų 
anoniminio skundo, kuriame pateikiami kai 
kurie buvusio įmonės direktoriaus L. Luko-
čiaus veiklos epizodai. Šie faktai suteikia 
pagrindo manyti, jog Kruonio HAE iš tiesų 
galėjo būti valdoma nesąžiningai. Pastebė-
tina, kad vienas iš oficialiai deklaruojamų 
Lietuvos Respublikos siekių yra energetinė 
nepriklausomybė, tuo tarpu galimai slapta 
vykdoma Kruonio HAE blokų nuoma Ru-
sijos bendrovei kelia didelę grėsmę Lietu-
vos energetikai. Blokų nuoma bendrovei 
„Inter RAO JES“ visiškai nesuderinama su 
Lietuvos interesais, pažeidžiamos Lietuvos 
energetikos strategijos esminės nuostatos ir 
tikslai. Jei paaiškėtų, kad blokai buvo išnuo-
moti, tai reikštų, kad nebuvo išnaudojamas 
strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui 
turinčios įmonės turto naudingumas.

Evelina Butkutė

Ar pavyks Premjerui gauti Europos Komisijos paramą 
konfliktuojant su „Gazprom“?

Seimo narė Birutė Vėsaitė prognozuoja, jog į Premjero pagalbos prašymą konflikte su vieninteliu dujų tiekėju bus atsakyta tyla. 
Anot socialdemokratės, tokio rezultato tikimasi, nes Lietuva pati atsisakė išimties sąlygų.

„Fiasco“ arba šie valdantieji niekada neklysta
dosniai finansuojamos kitos funkcijos, 

kurios realiai neatliekamos. Kur dabar Va-
lentino Milaknio pradėtas „Saulėlydžio ko-
misijos“ triukšmas ir kokios nebiurokratinės 
vizijos, schemos praturtins genialiojo Raiki-
no sentenciją: „Kai aš girdžiu apie etatų ma-
žinimą – matau, kaip neša naujas kėdes“?

Fanfaros – reformoms

Žvelgi, žmogus, į valdančiuosius ir 
stebiesi. Kalbi ne apie gėdos jausmą, 
kurio daug kam stinga ir kuris, būnant 
valdžioje, atrofuojasi ir numiršta. Turiu 
omenyje nakties košmarus, kurie turėtų 
sapnuotis konservatoriams-krikščionims 
demokratams, labiausiai atsakingiems už 
šią, atsiprašant, politiką. Taip pat, ponios 
ir ponai, jūs negalite išvengti košmarų, 
nes atidavėte švietimą ir sveikatos ap-
saugą į liberalių diktatų rankas. Žinojote: 
jiems paduok reformuoti bet kokią sritį – 
nereformuos didelių verslo pelnų, priva-
tizavimo, išvalstybinimo linkme – tačiau 
atidavėme. Ir jums nesisapnuoja šių „re-
formų“ makabriškos vizijos. Taigi, ponios 
ir ponai miega ramiai. Nesisapnuoja stu-
dentai – amžini bankų įkaitai, jų skolos, 
paliekantis šalį jaunimas, universitetų ab-
solventai. Nesisapnuoja medikai ir paci-
entai, nesisapnuoja „reformos“ nugydyti 
ir Anapilin išėjusieji. Tos merkantilinės  
reformos supriešino valstybę ir univer-
sitetus, gydytojus ir pacientus, atimdami 
iš paprastųjų abipusį pasitikėjimą. Tačiau 
aidi fanfaros „reformoms“ ir trimituoja 
konservatorių sparnas – krikščionys de-
mokratai, kitos prisišliejusios dešiniosios 
partijos. Kokia menka lieka erdvė visuo-
menės, žmogaus interesui ir kokia nauda 

niekšiškam interesui išspausti, išlupti pi-
nigą iš visuomenės, pamynus kiekvieno 
jos nario teises! Apie tautines vertybes, 
gimtąją kalbą, jos padėtį visuomenėje ir 
gyvenime gražiai pakalbama, tačiau re-
alią politiką vykdo ultramodernios glo-
balistinės pasaulėžiūros šalininkai, kurių 
„reformai” atiduota mokykla, universi-
tetai. Todėl kam stebėtis humanitarinės 
kultūros ir raštingumo nuosmukiu, patai-
kavimu masinei šou kultūrai ir jos supu-
vusiems „standartams”.

Kas dar lieka? Matyt, energetikos mi-
nisterija, atsiprašau, Tuščių pažadų mi-
nisterija. Plepumu ji lenkia kitas, juk tiek 
„realių darbų”, „naudos”, „strategijų”, 
troškimo įklampinti į atominės elektrinės 
„statybą”, nesibaigiančių karų su „Ivanu 
prie vamzdžio” ir t.t.

Dabartinė „permainų era“ patvirti-
na, kad niekas nepadarė tiek žalos, kiek 
manymas, jog pakanka tapti politiku, at-
sidurti valdančios daugumos kombinaci-
jose ir tu automatiškai įgyji galią vado-
vauti Vyriausybei, atskirai ministerijai 
ar sričiai. Tam dar būtina kvalifikacija, 
gilus dalykinis, ekspertinis išmanymas, 
sugebėjimas telkti žmones svarbiausiems 
tikslams, patirtis. Ir labai dažnai atsitinka, 
kad politinis angažavimas negarantuoja 
šių vykdomajai valdžiai būtinų savybių. 
Deja, dažnai matome, kad visi gali būti 
ministrais, kai kas net premjerais, bet ne 
visi tai sugeba. Andrius Kubilius neturi 
savybių, būtinų Ministrui Pirmininkui ir 
jų niekados neįgis. Jo stichija – oponavi-
mas Seime. Žmogus antrą kartą nemato, 
kad tas grėsmes Lietuvai ir jos žmonėms 
kelia būtent jo ankstesnis ir jo vadovauja-
mos „permainų koalicijos” valdymas.

Nuolat teisūs

Prisimenu, kai mes savo valia nutraukė-
me Aukščiausiosios Tarybos įgaliojimus, o 
dauguma net neketinome dalyvauti rinki-
muose – tą 1992 metų vasarą ant Mažvydo 
Nacionalinės bibliotekos laiptų A.Kubilius 
šūkavo per megafoną miniai: „Tik neišsi-
skirstykite! Rūmuose – sąmokslas!“

Tiek metų prabėgo, tokia patirtis, o 
A.Kubiliaus kompanija dar labiau padidėjo 
visokių sąmokslų ir politinių intrigų klau-
simais. „Politikieriauti“ Seime A.Kubilius 
puikiai sugeba, tačiau vadovauti Vyriausy-
bei – negali. Labai keista, jog Tėvynės Są-
jungos – „krikdemų“ stovykla to nepastebi.

Ilgokai dėl užimamų pareigų negalėjęs 
dalyvauti politinėje veikloje, galiu apsieiti 
be politkorektiškų frazių, be diplomatijos 
ir tiesiai šviesiai sakau: fiasko, ponios ir 
ponai! Ši jūsų koalicija pasirodė esanti ne 
permainų, o diletantų diktatūros, sujaukimo, 
merkantiliško, ciniško požiūrio į žmogų, di-
delių pinigų ir egoistinių interesų valdoma 
dauguma. Žinoma, dėl to kalti ne jūs, o kai-
riųjų, socialdemokratų valdymas ir, be abe-
jo, sąmokslas. Kaip visada jūs esate teisūs, o 
visi Lietuvos žvirbliai, kurie žiemą pasiuto 
čirkšti apie jūsų fiasko – ne.

Pažįstamas esu su šioje daugumoje esan-
čiais protingais žmonėmis ir stebiuosi, ko-
dėl nesigirdi jų balso, kodėl jie net nebando 
gelbėti padėties, kodėl jie nemato, jog kara-
lius – nuogas, o koalicijos rūbeliai – iš de-
magogijos skutų siūti.

Paminklas – nuostabiam valdymui

Matyt, daug kam kirba mintis, jog ekono-
mika pati atsigaus, žmonės patys išgyvens, 

emigracija pati liausis, švietimas ir sveika-
tos apsauga patys susitvarkys su problemo-
mis, todėl pralaimėjimas šios daugumos ir 
A.Kubiliaus Vyriausybės fiasko yra pergalė! 
Klysti tu, klysta išdrįsusieji abejoti valdan-
čiųjų metodais, dviguba morale, o šiandieni-
nė valdžia – niekados neklysta!

O iš reprezentacinių rūmų, iš reitingų 
aukštumų į šį Lietuvos suvaldymą taip gra-
žiai, taip elegantiškai, taip išmintingai žvel-
gia  Respublikos Prezidentė. Ir užplūsta sie-
los palaima, kad jokio fiasko nėra, nebuvo ir 
negali būti!

Esu taip suįžūlėjęs, kad drįstu sutrikdy-
ti šią idilę dviem meninėm idėjom. Juk šį 
nuostabų valdymą reikia įamžinti pamin-
klu iš dviejų figūrų. Politiko (iš didžiosios 
raidės) su menku krepšeliu rankoje (dėl 
kairiųjų, ypač socialdemokratų ir Rusijos 
kaltės) statula simbolizuos tą klaikų pavel-
dą, kuris paveldėtas pradžioje, „kai reikėjo 
griebtis kai kurių nepopuliarių sprendimų“. 
Ir didinga bronzinė statula Politiko (taip pat 
iš didžiosios raidės), kurio rankoje aukštyn 
iškeltas „mieliems Lietuvos žmonėms“ pri-
kimštas gėrybių maišas. Jūs atspėjote, taip, 
ši statula, ši figūra konceptualiai įkūnija 
„permainų koalicijos“ valdymo pabaigą, 
kuri baigsis tik po kitos valdymo kadencijos. 
Sakote, kad šios mano idėjos vogtos ir jos 
visai nemeniškos, kad aš išdrįsau spėlioti vi-
zijomis, sapnais, kurie sapnuojasi A.Kubiliui 
Vyriausybėje,kur jam neįdomu, ir Seime,kur 
jam be galo gera ir malonu?

Su šiomis meninėmis idėjomis aš brau-
siuosi pas Alfredą Bumblauską dėl kitų metų 
nacionalinės premijos. Turiu tokią teisę – ši 
„era“ juk turi būti įamžinta, ponios ir ponai!

Romas Gudaitis

Seimo narė B. Vėsaitė.



4LSDP skyriø naujienos

Gruodžio 23-iosios pavakarę 
daugiakultūriame centre Kėdainių 
jaunieji socialdemokratai sukvie-
tė gausų būrį sunkiai gyvenančių 
šeimų su vaikais pakalbėti apie 
pasiruošimą artėjančioms gražiau-
sioms metų šventėms – Kalėdoms. 
Renginyje dalyvavo studentės 
Katarina ir Simona, atvykusios iš 
Austrijos Zalcburgo miesto.

Studentės atlieka praktiką 
Kauno kolegijos Kėdainių Jonu-
šo Radvilos fakultete. Merginos 
labai vaizdžiai papasakojo apie 

Kalėdų šventimo tradicijas Aus-
trijoje, pateikė austriškų kalėdinių 
valgių receptų. Renginio dalyviai 
aktyviai pasakojo apie šventines 
tradicijas jų šeimose, dalijosi kalė-
dinių papuošalų gamybos paslap-
timis. Visus pasveikino ir gražių 
švenčių linkėjo LSDP Kėdainių 
skyriaus pirmininko pavaduotojas 
V.Gaižauskas, Kėdainių rajono sa-
vivaldybės tarybos narė sveikatos 
ir socialinės apsaugos komiteto 
pirmininkė G.Noreikienė. Visiems 
renginio svečiams buvo įteikti 

LSDP pirmininko A.Butkevičiaus 
sveikinimai. Vaikai labiausiai 
džiaugėsi sulaukę Kalėdų senelio, 
kuris visus gausiai apdovanojo sal-
dainiais. Vaikų globos namų „Sau-
lutė“ auklėtiniai susirinkusiuosius 
mokė gražiausios kalėdinės gies-
mės „Džiaugsmingų Šventų Ka-
lėdų“.

Lina Adomaitienė,
LSDP Kėdainių skyriaus 
pirmininkės pavaduotoja

   

Kalėdos apkabino širdis

Čia priėjo Žakaris ir tarė: „O 
kam tualetuose reikalingas kriš-
tolinis geriamas vanduo?“ Geras 
klausimas. Politinės batalijos, 
valdininkų nusišnekėjimai ir 
kvaili sprendimai vienu iš popu-
liariausių miesto politikų renka-
mo Edvardo Žakario lūpose virsta 
taikliu anekdotu. Gal dėl to „ant 

žemės nuleidžiančio“ politiko lie-
žuvio privengia ir oponentai, ir 
saviškiai.

Apie koalicijos peliukus

Eina žinomas Šiauliuose poli-
tikas bulvaru ir sutinka moterį. Ši 
iškelia vieną kumštį. Politikas irgi 

iškelia kumštį. Tada moteris iške-
lia du kumščius. Politikas pasukio-
ja pirštą prie smilkinio. Kiekvienas 
nueina savo keliais, grįžta namo ir 
pasakoja namiškiams.

Politikas: „Sutikau moteriškę, 
ji rodo, kad duos man į dantis. Aš 
jai rodau, kad duosiu atgal. Tada ji 
man rodo, kad duos abiem kumš-
čiais. Aš rodau, kad ji gal kvaila...“

Moteris: „Sutikau žinomą po-
litiką, pakėliau kumštį – gerai 
dirbi. Jis pakėlė kumštį – sutiko, 
kad gerai dirba. Tada pakėliau abu 
kumščius – girdi, ir toliau taip 
dirbk. O jis rodo, kad negali – per 
kvailas“.

„Tipiška prisidirbusio politiko 
reakcija“, – šypsosi Seimo na-
rys Edvardas Žakaris. – Buvusi 
Šiaulių merė kažkada savivaldybę 
pavertė pernykščių morkų daržu, 
ties kurio vartais stovi didelė kiau-
lė, užsispyrusi kaip aplinkosaugos 
ožys, krankia nepakartos Seimo 
varnos, dirvą purena nacionalistai 
sliekai, o ji pati, pasivertusi į katę, 

gaudo koalicijos peliukus“, – taip 
vaizdingai eksmerės valdymo lai-
kotarpį iš jos pačios pasisakymų 
apie aplinkos ministrą, naciona-
listus, Seimo narius ir opoziciją 
prieš kelerius metus piešė E. Žaka-
ris. Tuometiniai „peliukai“ patyrė 
nokdauną, tačiau į žodžių mūšį ne-
kilo. Kvailas užsiėmimas šmaikš-
tauti su E. Žakariu. Labai.

Visko būna...

Kartą Edvardo žmona Jolanta 
paprašė vyro pašildyti vakarienę. 
Jolanta vos ant žemės neatsisėdo 
išvydusi ant viryklės garuojan-
čius... šaltibarščius. Politikas juo-
kiasi prisiminęs, kaip išsivalė dan-
tis žmonos gydomuoju kremu... O 
mėlynėmis po avarijos atsipirkęs 
guodė prie vairo sėdėjusią kolegę, 
girdi reklama per visą šalies žinias-
klaidą jai būtų brangiau kainavusi 
nei vertas automobilis. Ir džiaugėsi: 
„Gerai, kad nenusikandau liežuvio 
– būčiau praradęs darbo įrankį“.

Apie teigiamą juoko naudą

E. Žakaris – paskutinis iš Šiau-
lių politikų šmaikštautojų mohika-
nų. Gal politikų liežuviai atšipo? 
E. Žakaris pastebi, kad juokai 
tampa lėkštesni. Dažnas pokštus 
repetuoja iš anksto, mėgsta pasi-
šaipyti, bet įsižeidžia patrauktas 
per dantį pats. Politikas sako, kad 
nevengia pašmaikštauti net rimtų 
pokalbių metu. Jis pastebi, kad tai-
klus pajuokavimas, laiku pasakyta 
šmaikšti replika „nuima“ neigiamas 
emocijas, kurios kyla  diskutuojant 
ir apsaugo nuo rimtų pykčių.

„Tai – mokėjimas valdyti audi-
toriją“, – sako politikas. Anot jo, 
šioje srityje nepralenkiamas virtu-
ozas – buvęs Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas. Pasak E. Žaka-
rio, būta situacijų, kai viskas galėjo 
baigtis didžiuliais pykčiais, tačiau 
Č. Juršėnas sugebėdavo konfliktą 
užgesinti šmaikščia replika.

Lina Krivickienė

Čia priėjo Žakaris...Politiniai Seimo nario Edvardo Žakario anekdotai

Baigiantis 2010 metams, kurie Žagarės regioniniam parkui buvo itin 
sėkmingi, Lietuvos socialdemokratų partijos Joniškio skyriaus pirminin-
kė Stasė Tamulionė ir partijos nariai Liudas Jonaitis, Boleslovas Švabas, 
Romas Karūžna, Erika Šivickaitė ir Juozas Vaičiulevičius pasveikino savo 
bičiulį, Žagarės regioninio parko direktorių Mindaugą Balčiūną, neseniai 
gavusį apdovanojimą.

Lietuvos valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos pa-
skelbė sėkmingiausius 2010 metų turizmo projektus. Konkurso laureatu 
tapo Žagarės regioninio parko kasmet organizuojamas Vyšnių festivalis. 
Į Žagarę atvykę bičiuliai sveikino festivalio organizatorių M. Balčiūną ir 
projektų vadovę Vidą Paulauskienę su puikiu apdovanojimu, kartu su jais 
džiaugėsi neeilinėmis pergalėmis ir ta proga įteikė dovanų. Žagarės regio-
ninio parko direktorius kalbėjo, kad visada jaučia savo darbuotojų, bičiulių 
paramą ir be pagalbininkų nebūtų pasiekęs puikių rezultatų. 

LSDP Joniškio skyriaus informacija

Maltos ordino pagalbos Tar-
nybos Panevėžio skyriaus orga-
nizuojamoje kasmetinėje gerumo 
akcijoje „Maltiečių sriuba“ daly-
vavo Lietuvos socialdemokratų 
partijos Panevėžio miesto skyriaus 
nariai. Kaip ir kiekvienais metais, 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose 
ir vietovėse, kur veikia maltie-
čių skyriai, prieš Šv. Kalėdas yra 
rengiami susitikimai prie sriubos. 
Labdaros akcija, norint pabrėžti 
jos esmę, buvo pavadinta „Maltie-
čių sriuba”. 

 „Pritariame solidarumo idė-
joms bei akcijoms“, – kalbėjo 
partijos bičiuliai, aukodami alks-
tantiems bei ragaudami Karaliaus 
Mindaugo bataliono valgykloje 
virtų  barščių. 

„Kiekvienas aukoja tiek, kiek 
gali. Tai – solidarumo akcija, ku-
rioje ne pirmus metus dalyvauja ir 
socialdemokratai. Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad yra žmonių, kuriems 
reikia pagalbos ne tik Kalėdų pro-
ga, bet kasdien“, – sakė LSDP Pa-
nevėžio miesto skyriaus tarybos 
narė Marija Čirienė, jau penketą 
metų savanoriaujanti MOPT Pane-

vėžio skyriuje.
Maltiečiai nuo 1998 m. stengia-

si palengvinti vargingiausiųjų se-
natvę – maitina namuose, globoja, 
slaugo. Didžiąją dalį lėšų, už ku-
rias maitinami senoliai, suaukoja 
Lietuvos žmonės labdaros rinkimo 
akcijų metu. 19 metų maltiečio 
vardą su pagarba ir viltimi Lietu-

voje taria labai daug vargo ir skur-
do prispaustų žmonių. Skyriai vei-
kia 24 miestuose ir miesteliuose. 
Maltos ordino pagalbos tarnybos 
veikla paremta savanoryste.

Ingrida Mazaliauskienė,
LSDP Panevėžio miesto skyriaus 

koordinatorė

Apdovanojimu paskatintas Žagarės 
regioninio parko vadovas

Panevėžio socialdemokratai neabejingi 
solidarumo idėjoms

Jau penktus metus panevėžiečius vaišina sriuba ir renka aukas Maltos ordino pagalbos 
Tarnybos Panevėžio skyrius.

K. Pabijuto pieš.
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Gruodžio 28 dienos vakarą 
Vilniaus socialdemokratai sosti-
nės gyventojus pakvietė į tradi-
cine tapusią gerumo ir šilumos 
akciją „Kalėdų laužai 2011“. 
Lukiškių aikštėje susirinkusius 
vilniečius linksmino Kalėdų Se-
nelis, vilniečiai buvo vaišinami 
kareiviška koše, karšta arbata, 
aikštėje vyko kalėdinė prekyba 
meduoliais, pyragėliais ir kitais 
skanumynais.

Tą vakarą Lukiškių aikštė 
skambėte skambėjo nuo vuvuze-
los garsų – taip Kalėdų Senelis 
prie laužo kvietė mažus ir dide-
lius pažaisti, patrepsėti, pran-
cūzišką dainą kartu sudainuot. 
Kiekvienas išdrįsęs sudalyvauti 
nepasigailėjo, nes buvo apdova-
notas specialiai akcijai pagamin-
tais šokoladiniais saldainiais.

LSDP Vilniaus miesto sky-
riaus pirmininkas, sostinės vi-
cemeras Romas Adomavičius 
įžiebęs Kalėdų laužą vilniečius 
skatino vienytis ir dirbti kartu: – 
„Dirbdami kartu galime nuversti 

kalnus, bet turime vienytis“. Su-
sirinkusius vilniečius pasveikino 
ir Savivaldybės administracijos 
direktorius Vytautas Milėnas, 
tarybos narė Vitalija Kliukienė, 
Naujamiesčio seniūnė Jūratė 
Paulionienė.

Karštą kareivišką košę ir ar-
batą parūpino Lazdynų poskyrio 
komanda: Trakų Vokės grupės 
pirmininkė – Julija Kuzminaitė, 
poskyrio pirmininko pavaduoto-
ja Daiva Mikulskienė. Į renginio 
pabaigą šventės dalyviai turėjo 
progą perduoti linkėjimus Vil-
niui ir vilniečiams.

„Linkime saugaus ir ramaus 
gyvenimo“, „Sotesnio ir geres-
nio rytojaus“, „Meilės, gerumo ir 
santarvės Jūsų šeimoms“, – tokie 
linkėjimai skambėjo iš vilniečių 
lūpų.

Vilnijantys nuotaikingos mu-
zikos garsai, žibanti kalėdinė 
eglė, originalaus humoro nesto-
kojantis renginio vedėjas, Egi-
dijaus Gaidamavičiaus kepamų 
dešrelių kvapas, pasklidęs po va-

karėjančias Fabijoniškes, viliojo 
grįžtančius iš darbų fabijoniškie-
čius, nebyliai kvietė pajusti artė-
jančių Naujųjų metų nuotaiką ir 
sušilti artimų bičiulių, draugų, 
kaimynų būryje. Fabijoniškie-
čiams pasisekė, kad jų seniūni-
jos vairą perėmęs žmogus yra 
ryžto ir tikėjimo pilnas entuzias-
tas, tikintis, kad gerais norais ir 
bendromis pastangomis galima 
nuversti kalnus. „Kalėdų laužai 
2011“ akcijos Fabijoniškėse or-
ganizatoriaus seniūno Jono No-
vikevičiaus viltingą, skatinantį 
dirbti, siekti užsibrėžtų tikslų 
sveikinimą lydėjo padėkos raštų 
bei rėmėjo – kabelinės televizi-
jos „Vinita“ įsteigtų apdovano-
jimų įteikimas aktyviausiems 
bendruomenės nariams. Su artė-
jančiais Naujaisiais metais gau-
siai susirinkusią Fabijoniškių 
bendruomenę taip pat pasveikino 
LSDP Vilniaus miesto skyriaus 
vadovai, Šeškinės ir Fabijoniškių 
bendruomenių pirmininkai. Su 
Fabijoniškių gyventojais bendra-
vo Seimo narys Juozas Olekas, 
kandidatai į Vilniaus miesto sa-
vivaldybės tarybą – socialdemo-
kratai Egidijus Gaidamavičius, 
Paulius Silickas, Alfonsas Navic-
kas, Danutė Šukelienė, Gedimi-
nas Kolonas ir kt. Vilniaus mies-
to vicemero R.Adomavičiaus 
įžiebtas socialdemokratų laužas 
krištolinio sniego fone žvarboką 
vakarą tapo traukos objektu, prie 
kurio buvo šokama, dainuojama 
bei džiaugiamasi Kalėdų Senelio 
dovanomis.

Vakaro prietemoje ir Žirmū-
nuose įsiliepsnojo sukrautas 
didžiulis Kalėdų laužas. Prie jo 
pasišildyti, pasivaišinti ir pa-
bendrauti Žirmūnų rajono gy-
ventojus bei svečius pakvietė 
LSDP Vilniaus miesto skyriaus 

Žirmūnų poskyrio pirmininkė 
Rasa Pajarskienė, bendruomenės 
pirmininkas Petras Demšė ir se-
niūnijos seniūnės pavaduotojas 
Viktoras Rudys. Organizatoriai 
džiaugėsi, kad jų suręstas kalė-
dinis laužas įsižiebė lengvai ir 
greitai, o jo šiluma, kartu ir en-
tuziastingojo šauklio Andriaus 
Pronckaus kvietimas visus su-
būrė draugėn, paskanauti karei-
viškos košės ir paragauti karštos 
arbatos. Kareivišką košę ir arba-
tą dosniai dalijo Vilius Meškuta-
vičius, Audronė Čekauskienė ir 

savivaldybės tarybos narys Juras 
Požela. Buvo labai svarbu, kad 
visi jaustųsi šventiškai: kiekvie-
nas būtų pakalbintas, pavaišintas 
koše ir sušildytas karšta arbata. 
Į šventę atskubėjusiam LR Sei-
mo nariui Vyteniui Povilui An-
driukaičiui teko kietas riešutėlis 
– pabendrauti su rimtais oponen-
tais, kuriems teko karštai įrodi-
nėti socialdemokratines verty-
bes. Žirmūniečiai šoko, dainavo, 
skaitė eiles, o už iniciatyvą buvo 
apdovanoti specialiai pagamin-
tais socialdemokratiškais kalė-
diniais saldainiais. Šventės da-
lyvius kalbino filmavimo grupė, 
tad kiekvienas norintis turėjo 

galimybę pasakyti savo palinkė-
jimą Vilniaus miestui.

„Vilniečiams linkėčiau, kad 
būtų visapusiškai saugūs. Kad 
būtų ramūs ir saugūs dėl savo 
sveikatos, orumo. Saugūs dėl 
darbo, teisingo ir pakankamo 
atlyginimo, ateities, o jaunimas 
,mokydamasis Lietuvos univer-
sitetuose, užtikrintai planuotų 
savo ateitį Lietuvoje, kad ne-
reikėtų jiems rinktis emigrantų 
dalios, kad visiems būtų priei-
namos medicinos paslaugos, visi 
gyventų tvarkingame ir švariame 

Vilniuje ir būtų aktyvūs“, – lin-
kėjo Žirmūnų poskyrio pirmi-
ninkė R.Pajarskienė. 

Seimo LSDP frakcijos at-
stovės spaudai Auksės Kontri-
mienės sūnus Rapolas, kuris su 
klasės draugais per šventes lan-
kėsi „SOS vaikų kaime“ ir vai-
dino kalėdinį spektaklį tėvelių 
neturintiems sostinės vaikams, 
palinkėjo visiems Vilniaus vai-
kučiams turėti šeimas ir būti 
mylimiems.

 
Jolanta Grigorjevienė, 

Dalia Bacevičienė, 
Auksė Kontrimienė

A. Kubiliaus vadovaujama 
Vyriausybė ir visa valdančioji 
dauguma patiria nokdaunus vie-
ną po kito. Apgailėtinas fiasko 
ištiko taip reklamuotą tarptautinį 
konkursą dėl atominės elektrinės 
statybos, o tik sulaukus naujųjų 
metų – dar vienas smūgis žemiau 
juostos.  

Seimo socialdemokratų frak-
cija stebisi valdančiosios dau-
gumos nesugebėjimu ar nenoru 
padėti smulkiajam ir vidutiniam 

verslui, nors tam tikslui praėju-
siais metais buvo skirta milijar-
das litų. 

„Tai, kad bankai sugebėjo iš-
dalinti kreditų tik už 50 mln. litų 
rodo visišką Lietuvos Vyriausy-
bės bejėgiškumą ir priklauso-
mybę nuo bankų“, – sako Seimo 
LSDP frakcijos seniūnas, Sei-
mo opozicijos lyderis Algirdas 
Butkevičius. Jo teigimu, jeigu 
valdančioji dauguma nesėdėtų 
bankų kišenėje, o būtų sugebėju-

si milijardu litų paskatinti smul-
kiąsias šalies ūkio įmones, būtų 
sukurta daug darbo vietų, būtų 
suaktyvėjęs vartojimas ir krizės 
padarinius būtų galima likviduo-
ti kur kas lengviau.

„Jeigu jau gerokai anksčiau 
buvo požymių, kad programa 
neveikia, jog kreditų išdavimo 
sąlygos pernelyg griežtos, kodėl 
nebuvo skambinama pavojaus 
varpais ir prarandamas brangus 
laikas“, – klausia A.Butkevičius. 
Jo įsitikinimu, buvo galima su-
kurti kur kas efektyvesnį mode-
lį. 

Socialdemokratams kyla įtari-
mų, ar bankai nėra suinteresuoti 
tokiu Vyriausybės neveiklumu, 
juk kur kas saugiau disponuo-
ti sąskaitose gulinčiu milijardu, 
o ne dalinti jį verslui. Juk labai 
patogu prisidengti rizikos pavo-
jumi... O užtikrintomis lėšomis 
disponuojantys bankai nėra su-
interesuoti ir pritraukti lėšų iš 
gyventojų, nes palūkanas už in-
dėlius jau senokai galima vadinti 
tik simbolinėmis.  

Kol Vyriausybė snaudžia, 

smulkusis ir vidutinis verslas 
bankrutuoja. Kreditų biuro „Cre-
ditinfo“ duomenimis, daugiausiai 
bankrotų – 73 proc. visų atvejų 
– užregistruota statybos, apdir-
bamosios pramonės, prekybos 
ir paslaugų sektoriuose, o būtent 
šioje srityje dominuoja smulkios 
ir vidutinės įmonės. „Creditinfo“ 
duomenimis, iš 55 tūkst. realią 
veiklą vykdančių šalies įmonių 
kas antra turi pradelstų įsiskoli-
nimų, o vidutinė jų skola siekia 
54 tūkst. litų.

Įmonių bankroto valdymo 
departamentas nurodo, kad per 
tris pirmuosius praėjusių metų 
ketvirčius bankroto procesai pra-
dėti 1163 įmonėms – tai beveik 
tris kartus daugiau nei per tą patį 
laikotarpį 2007 m., kai bankroto 
procedūros buvo pradėtos 428 
įmonėms. Daugiausia bankroto 
procedūrų buvo pradėta pernai 
– net 1844 įmonėms per visus 
metus. 

Įmonių bankroto departamen-
to duomenimis, 2010 m. per tris 
metų ketvirčius daugiausia ban-
krutavo prekybos įmonės – 318, 

statybos – 248, apdirbamosios 
gamybos – 148, o transporto bei 
saugojimo veikla užsiimančių 
įmonių – 126. Jeigu Vyriausy-
bė įgyvendins savo grasinimus 
įvesti kasos aparatus turgaus pre-
keiviams – prie smulkiųjų verslo 
įmonių bankrotų prisidės ir ma-
siškas pagal verslo liudijimus 
dirbančių prekybininkų pasitrau-
kimas iš darbo rinkos.

Akivaizdu, kad vykdant tokią 
verslo „skatinimo” politiką, šiais 
metais biudžete paskirto rekor-
dinio skaičiaus lėšų socialinėms 
išmokoms bei kompensacijoms 
gali ir neužtekti. Finansų minis-
terijos duomenimis, per savival-
dybes skiriamoms socialinėms 
išmokoms ir kompensacijoms 
numatyta 770 mln. litų daugiau, 
dėl padidėjusio paramos gavėjų 
skaičiaus – 389 mln. litų daugiau 
nei 2010 metais.

O A.Kubiliaus Vyriausybė, ko 
gero, įsitikinusi, jog smulkiam ir 
vidutiniam verslui užtenka po-
pierinių pažadų. Tik ar ilgai už-
teks?

Auksė Kontrimienė

Sostinėje liepsnojo socialdemokratų kalėdiniai laužai

Bankai tarpsta, o Lietuvos smulkusis verslas skursta ir bankrutuoja

Iš kairės: R. Adomavičius, V. Kliukienė, V. Milėnas.

Šventėje dalyvavo Seimo narys J. Olekas (nuotr. viduryje).
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Rengta kartu su Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų pažangiojo 
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Praėjusių metų pabaigoje raštu 
kreipiausi į Europos Sąjungos (ES) 
komisarą Dacianą Ciolos (jo sritis 
– žemės ūkis) dėl maisto produktų 
švaistymo ES. Rašiau, kad Jungti-
nių Tautų (JT) duomenimis, daugiau 
kaip pusė pasaulio maisto sunai-
kinama arba keliauja į šiukšlynus. 
Atlikti tyrimai  rodo, kad išmestam 
maistui pagaminti kasmet sunaudo-
jama ketvirtadalis viso suvartojamo 
planetoje vandens ir 50 mlrd. litrų 
naftos.

Maisto, kurį išmetame arba uti-
lizuojame ES, užtektų du kartus 
pamaitinti visus pasaulio badau-
jančius. Ir pačioje ES šiuo metu 43 
mln. jos piliečių patiria skurdo riziką 
arba gyvena žemiau jo ribos. Klau-
siau komisaro: kokių veiksmų imasi 
Europos Komisija (EK), siekdama 
sumažinti išmetamo maisto kiekius? 
Kokiomis priemonėmis EK galėtų 
paskatinti įmones atiduoti labdarai 
išmesti skirtus, bet dar tinkamus 
vartoti maisto produktus?

Visi esame matę, kaip, ieškodami 
maisto atliekų šiukšlių konteineriuo-

se rausiasi žmonės. Tokių vaizdų 
galime išvysti Vilniuje ir Briusely-
je, Maskvoje ir Vašingtone... Nėra 
normalaus žmogaus, kuris abejingai 
žiūrėtų į šiuos vaizdus, neišgyventų 
dėl homo sapiens pažeminimo. Pra-
eidami nusukame žvilgsnius į šalį, 
kad nesusitiktume akimis su tais bė-
džiais. O juk tikrai įmanoma imtis 
veiksmų ir pasiekti, kad šios liūdnos 
scenos, kurios yra gyvas priekaiš-
tas ir sunkus kaltinimas vartotojų 
visuomenei bei nežabotai laisvai 
rinkai, išnyktų arba bent taptų rete-
nybe. Kad į praeitį nuslinktų slogūs 
vaizdai, kaip sunkūs traktoriai traiš-
ko pomidorų, pieno pakuočių ar kitų 
maisto produktų kalnus, reikia kie-
kvieno iš mūsų pastangų – kiekvie-
nos valstybės,  visos ES.

Parduotuvėse maistas daugiau-
siai sunaikinamas dėl besibaigian-
čio galiojimo laiko, dėl deforma-
cijos, nestandartinės išvaizdos, dėl 
pažeistų pakuočių, klaidingo žymė-
jimo. Namuose jis išmetamas dėl 
nesaikingo pirkimo ar tiesiog švais-
tūniškų įpročių. Štai Vokietijoje 

kasmet sunaikinama ir išmetama 15 
mln. tonų maisto. Ar tai daug? Jei tą 
maistą sukrautume į sunkvežimius, 
susidarytų 500 tūkst. sunkvežimių 
eilė, kuri nusidriektų nuo Berly-
no iki Pekino. Lietuvoje tikslesnių 
duomenų nėra. Vis dėlto dalis pre-
kybos įmonių pripažino, kad išme-
ta 4 300 tonų produktų už dešimtis 
mln. litų, tai – tik ledkalnio viršūnė, 
bet ir to pakaktų, kad būtų pamaitin-
ti 60 tūkst. skurstančiųjų. Liūdnoka, 
kad apklausose daugiau kaip pusė 
lietuvių atviravo nuolat išmetantys 
maistą – net ir sunkmečiu. ES kas-
met Lietuvai skiria paramą maisto 
produktais, vertais 30 mln. litų, tai 
– grūdai, pieno milteliai, kruopos, 
kondensuotas pienas ir kiti žaliavi-
niai produktai. Prieš dvejus metus 
šia pagalba naudojosi 250 tūkst. 
sunkiausiai gyvenančių Lietuvos 
žmonių,  dabar – dvigubai daugiau. 
Deja, dėl išaugusio prašytojų skai-
čiaus dabar maisto produktų išduo-
dama perpus mažiau. Šiuo klausimu 
kreipiausi į EK, kuri atsakė, jog dėl 
krizės padaugėjo valstybių, prašan-

čių paramos, todėl ateityje bus ieš-
koma galimybių ją padidinti.

Ekspertai tvirtina, jog remiantis 
galiojančiais įstatymais, įmonėms 
Europoje pelningiau maistą su-
naikinti nei pardavinėti, kad ir su 
nuolaida. Valdantieji turėtų para-
ginti įmones daugiau dėmesio skirti 
labdarai, nenaikinti vis dar tinkamo 
vartoti maisto. Čia galėtų pasitei-
sinti „meduolio ir bizūno“ politika: 
mokesčių lengvatos socialiai at-
sakingoms įmonėms ir baudos už 
maisto produktų naikinimą. Būtina 
padėti savanoriams entuziastams, 
kurie per trumpą laiką „nurašytą“, 
bet vis dar tinkamą vartoti maistą 
sugeba greitai išdalyti. Tai nėra len-
gva. Lietuvos Vyriausybė neremia 
tokių organizacijų, o suteikus joms 
pagalbą būtų galima padėti žymiai 
didesniam žmonių būriui.

Žinoma, labai svarbus ir visuo-
menės požiūris į maisto švaistymą. 
Prisimenu, kaip Berlyne svečias iš 
Lietuvos užsisakė „aisbainą“ (virta 
kiaulės koja) ir, kiek pakrapštęs pa-
tiekalą šakute, beveik visą jį paliko 

lėkštėje. Į jį susmigo ne tiktai smer-
kiantys žvilgsniai – pasigirdo ir ne-
malonios replikos, sugėdinimai.

Žodžiai materializuojasi į kon-
krečius veiksmus. EP socialdemo-
kratai iškėlė uždavinį: iki 2025 metų 
bent du kartus sumažinti išmetamo 
maisto kiekį, sutelkiant pastangas 
regioniniame, nacionaliniame ir 
globaliame lygmenyse. Būtina pa-
skleisti geriausius technologinius 
procesus ir idėjas. Maisto švaisty-
mo ir naikinimo problema turėtų 
tapti ne tik vienu iš svarbiausiu EK 
taikiniu, bet ir atsidurti JT dėmesio 
centre. Siekti, kad švaistūniškas po-
žiūris nyktų, reikia visame maisto 
produkto gaminimo procese: pra-
dedant ūkininkais, maisto gaminto-
jais, prekiautojais ir baigiant varto-
tojais. EK šiuo klausimu privalėtų 
paruošti specialią direktyvą  – kartu 
su kolegomis pasistengsime, kad 
taip ir būtų.

Justas Paleckis,
Europos Parlamento narys

Vilija Blinkevičiūtė,
LSDP pirmininko pavaduotoja,
Europos Parlamento narė

Praėję 2010-ieji Europos Par-
lamente (EP) buvo darbingi ir 
rezultatyvūs. Priėmėme nemažai 
Europos ir Lietuvos žmonėms 
reikšmingų sprendimų. 

Patvirtinome Europos Sąjungos 
(ES) dešimties metų strategiją bei 

užimtumo politikos gaires, kurio-
mis siekiama ženkliai sumažinti 
nedarbą, skurdą ir socialinę atskir-
tį. Šiam tikslui turėtų būti raciona-
liau naudojamos ES lėšos, todėl 
pasiūlėme sumažinti biurokratines 
kliūtis finansinei paramai gauti. 
Strategijos įgyvendinimo sėkmė 
daug kuo priklausys ir nuo mūsų 
valdžios, kuri privalo suvokti, jog 
ekonomika turi tarnauti žmogui, o 
ne atvirkščiai, ir sunkmečio pro-
blemų negalima spręsti sunkiau-
siai gyvenančių žmonių sąskaita. 
Europos socialinės vertybės tvirtai 
remiamos daugelio europarlamen-
tarų.  Akivaizdu, jog vien nedarbo 
mažėjimas skurdo nepanaikins. 
Juk dabar skursta ir dirbantieji. To-
dėl mes pasiūlėme įteisinti mini-
malių pajamų garantijas. Jei šiam 
pasiūlymui būtų pritarta, Lietuvos 
žmonės gautų patikimą apsaugą 
nuo skurdo.

Mes pasiuntėme Europai tvir-

tą žinią, jog reikia labiau rūpintis 
esamais bei būsimais pensinin-
kais. Negalima vėlinti pensinio 
amžiaus, jei neužtikriname vyres-
nio amžiaus žmonėms darbo vietų 
ir reikiamos sveikatos apsaugos. 
Moterys neturėtų gauti mažes-
nių pensijų vien dėl to, kad tenka 
darbą derinti su įsipareigojimais 
savo šeimai. Turi būti padidintas 
ir kaupiamųjų pensijų saugumas. 
Pensininkai negali tapti ekonomi-
nių krizių įkaitais. Į šią žinią ypač 
turėtų įsiklausyti Lietuvos politi-
kai. Negalima pamiršti, jog Euro-
pos ateitis daug kuo priklauso ir 
nuo jaunimo. Būtina išsaugoti gy-
vybiškai svarbią kartų solidarumo 
sąsają. Todėl EP pasiūlėme įteisin-
ti Europos jaunimo garantijas, ku-
rios visiems užtikrintų galimybes 
dirbti ir mokytis, apsaugotų nuo 
skurdo. Tikiu, kad ateis laikas, kai 
Lietuvos jaunimas sugrįš iš svečių 
šalių į savo gimtuosius miestus ir 

kaimus.
Senstanti Europa turi daugiau 

dėmesio skirti ir motinystės ap-
saugai. Mes pasiūlėme įteisin-
ti ilgesnes nėštumo ir gimdymo 
atostogas, suteikti teisę pabūti su 
vaikeliu ir tėvui, pagerinti būsi-
mų ir esamų motinų darbo teisių 
apsaugą, visiems užtikrinti reikia-
mas vaikų priežiūros paslaugas. 
Gimstamumą būtina skatinti ne tik 
žodžiais, bet ir konkrečiais veiks-
mais. Akivaizdu, jog privalome 
geriau apsaugoti ir savo vaikus. 
ES turi padėti toms šalims, ku-
rios vienos nepajėgia to padaryti. 
Todėl EP pritarė direktyvai, kuri 
turėtų sugriežtinti bausmes ir bau-
džiamąjį persekiojimą asmenų, 
atsakingų už seksualinę prievartą 
prieš vaikus, bei pagerinti vaikų 
apsaugą nuo internetu platinamos 
žalingos informacijos.

Gerų žinių iš EP sulaukė Lie-
tuvos neįgalieji. Pradėjome svars-

tyti dešimties metų strategiją, kuri 
numato iš esmės pagerinti neįga-
liesiems aplinkos prieinamumą, 
mokymosi ir darbo galimybes, 
sveikatos ir socialinę apsaugą. Bus 
visokeriopai skatinamas ir finan-
siškai remiamas globos paslaugų 
priartinimas prie neįgalaus žmo-
gaus, kas šeštam ES piliečiui tai – 
gyvybiškai svarbūs sprendimai.

Džiugu, jog sunkmečio sąly-
gomis pavyko patvirtinti didesnį 
2011 metų ES biudžetą. Tai reiš-
kia, kad Lietuvos verslas, savi-
valdybės, darbo rinkos instituci-
jos, žemdirbiai, įvairių programų 
vykdytojai gaus reikiamą Europos 
finansinę paramą. Pateikiau tik ke-
lis pavyzdžius žmonėms aktualių 
sprendimų, kurie praėjusiais me-
tais buvo priimti EP. Norisi tikėti, 
kad šie sprendimai bent kiek lems 
geresnį gyvenimą Lietuvoje, kurio 
taip laukia mūsų žmonės šiais me-
tais. 

Zigmantas Balčytis, 
Europos Parlamento narys

2010–ieji Europos Sąjungos (ES) 
politikoje buvo intensyvūs: pokyčiai 
energetikos politikoje, išsiveržusio 
Islandijos ugnikalnio kontekste tu-
rėjome galimybę išryškinti savo ge-
ležinkelio vėžės ir mūsų atotrūkio 
nuo ES sistemos problemą, finansų 
srityje pagreitį įgavo finansų prie-
žiūros mechanizmo kūrimas, ėmė 

skintis kelią ES reitingų agentūros 
ir nuosavo valiutos fondo įsteigimo 
idėjos.

Konkurencingumas ir pama-
tuota rizika finansuose

Neatsitiktinai 2010 m. ES insti-
tucijose tiek dėmesio gavo finansų 
politika. Finansų krizė ir recesija 
atskleidė nebesustabdomą ekono-
mikos globalizaciją, įrodė didelę 
pernelyg liberalaus požiūrio į fi-
nansų verslo riziką žalą, supurtė 
pasitikėjimą tarptautinėmis kredito 
reitingo agentūromis, iškėlė biudže-
to deficitų finansavimo problemą, 
ES valstybėms vienai po kitos ri-
kiuojantis prie TVF durų. Užduotis, 
kuri laukia Europos, nėra paprasta: 
iš vienos pusės, norėdami mažinti 
riziką, turime apsaugoti savo rinkas 
nuo neigiamos kitų regionų įtakos, 
iš kitos pusės, akivaizdu, kad jeigu 
priimsime vienašališkus sprendimus 

– problemos išspręsti nepavyks.
Po sudėtingų derybų šiais metais 

buvo susitarta dėl finansų sistemos 
priežiūros mechanizmo veikimo. 
Jau 2011 m. turi pradėti veikti ben-
dras mechanizmas, kuris sustiprins 
ir papildys iki šiol veikusias nacio-
nalines institucijas, kurios negalėjo 
efektyviai prižiūrėti didelių, kelio-
likoje ir daugiau rinkų dirbančių 
finansinių kompanijų.  Nuo 2011 m. 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
stebės bendrą ES finansų riziką, taip 
pat bus sukurtos trys Europos finan-
sų priežiūros institucijos bankams, 
finansų rinkoms bei draudimo vei-
klai prižiūrėti.

Tikiu, kad Europos tradiciškai 
kairesnė politikos tradicija padės 
sukurti efektyvius reguliacinius 
saugiklius, nukreiptus prieš speku-
liaciją ir nepamatuotai rizikingus 
finansinių investuotojų žaidimus, 

tačiau, kad politika ta pačia krypti-
mi keistųsi ir kitose pasaulio valsty-
bėse, pasiekti bus nelengva.

Atsipalaiduoti ne laikas
Situaciją, kurioje dabar yra mūsų 

valstybė energetinio saugumo ir 
transporto izoliacijos problemų 
kontekste, galima pavadinti „ka-
muolys mūsų rankose“, nes tik nuo 
mūsų aktyvumo ir sugebėjimo pri-
klausys, ar pritrauksime reikalingų 
investicijų, ar laimėsime derybas, 
vystant esminius energetikos (elek-
tros ir dujų jungtys, suskystintų 
dujų terminalas) ir transporto („Rail 
Baltica“) projektus.

Žvelgiant iš politinių perspekty-
vų, šių metų darbotvarkė daugeliu 
atveju mus skatino būti centralizuo-
tų ES sprendimų šalininkais. To-
kiose srityse kaip finansų priežiūra, 
transportas ar energetika veikdami 
kartu galime pasiekti daug daugiau 

tiek investicijų, tiek derybinės ga-
lios prasme. Kita vertus, turėjome 
rimtų signalų, kad Europos Komi-
sijos sprendimai mums gali būti ne 
visada priimtini – kalbu apie gene-
tiškai modifikuotų bulvių auginimo 
įteisinimą Bendrijoje. Šie kontrastai 
įpareigoja mus atidžiai sekti ir ak-
tyviai dalyvauti ES diskusijose, ieš-
kant balanso tarp bendraeuropinių 
ir nacionalinių interesų.

Europos Parlamentas dirba žmonėms

Maisto švaistymas, šiukšlynų žmonės ir ES

2010–ieji buvo svarbių ES sprendimų metai
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Virmantas Velikonis – poli-
tinė, visuomeninė bei mokslinė 
asmenybė, nestokojanti išminties 
ir ironijos, iš Panevėžio rajono 
Ramygalos miestelio. Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 
narys, tris kartus išrinktas jau į ne-
priklausomos Lietuvos Seimą, ke-
lių visuomeninių organizacijų įkū-
rėjas. Daug epitetų nusipelnė šis 
žmogus, bet šį kartą pamėginkime 
pažvelgti į V.Velikonio visuome-
ninį bei politinį portretą. Pats esu 
baigęs politikos mokslų studijas, 
domiuosi politika ir man nėra sve-
timas visuomeninis darbas. Seniai 
norėjau susitikti su šiuo žmogumi 
ir pasikalbėti, pasisemti išminties, 
išgirsti patarimų, iš žmogaus, jau 
pasitraukusio iš aktyvios politikos, 
bet galinčio pasidalinti savo pa-
tirtimi. Šiltas pokalbis prasideda 
apie aktualiausią šių dienų politinį 
etapą – artėjančius savivaldos rin-
kimus.

Gerbiamas V. Velikoni, artėja 
rinkimai, todėl įdomu, ar social-
demokratai gali juos laimėti? Ką 
reikėtų daryti Panevėžio rajono 
skyriui, kad žmonės mumis pati-
kėtų?

Paprastai laimi tas, kuris rei-
kalingas žmonėms. Svarbiausia – 
stipriai stengtis ir dirbti, niekada 
nežadėti to, ko negali įgyvendinti. 
Jei tokiomis nuostatomis mes va-
dovausimės – laimėsime!

Būdamas didžiojoje politikoje 
labai daug dirbote Panevėžio, o 
kartu ir visos Lietuvos žmonių 
gerovei. Kokius savo darbus galė-
tumėte išskirti?

Visų pirma – statybas – Ramy-
galos senelių namų, Ramygalos 
gimnazijos sporto salės. Prisidėjau 
prie Ramygalos herbo kūrėjų, mo-
kyklos muziejaus įkūrimo. Aps-

kritai dariau viską, kad rezultatas 
būtų apčiuopiamas, kad žmonės 
pajustų realią naudą.

Jūs visą gyvenimą aktyviai daly-
vavote visuomeniniame gyvenime 
– steigėte įvairius visuomeninius 
susivienijimus, stengėtės sujungti 
kaimo žmones, žemdirbius ir t.t. 
Gal galėtumėte detaliau papasa-
koti apie juos?

1978-aisiais su bendraminčiais 
įkūrėme „Žemiečių klubą“, paskui 
buvo įkurta visuomeninė organiza-
cija „Agronomų seklyčia“, „Žem-
dirbių sąjunga“. Visą laiką sten-
giausi, kad į Ramygalą ir apskritai 
į Panevėžio rajoną suvažiuotų kuo 
daugiau Lietuvos šviesuomenės: 
medikai, agronomai, kultūros elito 
atstovai. Per suvažiavimus žmonės 
galėdavo išgirsti pačią aktualiau-
sią informaciją apie nūdienos re-
alijas iš savo srities profesionalų. 
Tarkim, medikai konsultuodavo, 
menininkai rodydavo spektaklius.

Kas didžiausią įtaką darė vai-
kystėje, kas daugiausiai prisidė-
jo prie Jūsų asmenybės brandos 
ir domėjimosi viskuo, kas vėliau 
nutiesė kelią į didžiąją politiką?

Didžiausią įtaką padarė sene-
liai. Jie užkrėtė mane smalsumu. 
Senelis buvo aklas, bet viskuo 
labai domėjosi, ypač politika. Pri-
simenu grįždavau iš mokyklos, o 
jis įduodavo į rankas laikraštį ir 
prašydavo jį garsiai skaityti. Apie 
viską: apie politiką, ekonomiką ir 
kultūrą. Taip ir formavosi mano 

pasaulėžiūra: spauda, radijas, se-
nelių globa.

Kada susipažinote su dabarti-
nės politikos grandais? Gal koks 
linksmas įvykis įstrigo į atmintį?

Prisimenu, vadovavau „Per-
galės kolūkiui“, ir pas mane at-
važiavo jaunas korespondentas 
Česlovas Juršėnas. Tuo metu buvo 
rodomas spektaklis „Beržai svy-
ruokliai“. Jaunasis žurnalistas tuo 
metu turėjo rėžti kalbą iš tribūnos, 
o ta tribūna buvo didelė ir Česlovas 
nelabai matėsi. Tai jis greitai rado 
išeitį – pasiėmė gerą šūsnį „Pra-
vdos“ laikraščių, atsistojo ant jų, 
o tada jau visi jį matė iš tribūnos. 
Ką Č. Juršėnas kalbėjo nelabai pa-
menu, bet tai buvo labai linksmas 
epizodas.

Sukotės įvairių rinkimų sūkury-
je, kokie labiausiai įsiminė?

Prisimenu 1992 metų rinkimus 
į Seimą, man tuo metu pasiūlė 
kandidatuoti su LDDP. Tuo metu 
buvau įkūręs ir vadovavau „Žem-
dirbių sąjungai“, ir jai buvo pasiū-
lyta deleguoti keturis kandidatus į 
LDDP sąrašą. Tai buvo Giedraitis, 
Budvytis, Albertynas ir aš. Niekas 
tuo metu nesitikėjo, kad triuški-
nama pergale juose laimės LDDP, 
bet atsitiko taip, kad laimėjome, 
net pritrūko sąraše žmonių, tai 
teko atiduoti kelis mandatus kitų 
partijų atstovams.

Po rinkimų tuometinei LDDP 
buvo pavesta formuoti Vyriausy-

bę. Ar „Žemdirbių sąjungos“ at-
stovai turėjo didelę įtaką tuome-
tinėje Vyriausybėje?

Prisimenu, jog, dabar jau a.a. 
Prezidentas Algirdas Mykolas 
Brazauskas, tąkart siūlė man že-
mės ūkio ministro portfelį. Aš 
atsisakiau, tai A. Brazauskas įga-
liojo mane, kad per tris dienas su-
rasčiau kitą kandidatą į ministrus. 
Kaip ir daugelis prisimena, tuomet 
ministro portfelis buvo patikėtas 
Veterinarijos akademijos rektoriui 
Rimantui Karazijai.

Ką galėtumėte pasakyti apie šių 
dienų politiką ir politikus?

Šių dienų politika man primena 
„stringus“. Gražu – bet nepatogu. 
Politika taip persipynė šou ele-
mentais, kad jau sunku atskirti, kas 
yra kas? Šokiai, nuogybės, realy-
bės šou – ar tai politika? 

Kokiomis savybėmis turi pasižy-
mėti geras politikas?

Geras politikas, visų pirma, turi 
būti doras, patikimas žmogus bei 
nepraradusi humoro jausmo as-
menybė. Savaime suprantama, jis 
niekuomet netūrėtų prarasti ryšio 
su žmonėmis, visą laiką nuošir-
džiai gilintis į žmonių problemas. 
Dar labai svarbus dalykas – geras 
politikas turi pasižymėti aukšta vi-
dine kultūra. 

Kalbėjosi Domas Petrulis,
Panevėžio rajono LSDJS

 skyriaus pirmininkas  

V. Velikonis: dabartinė politika primena „stringus“

Juras Požela

Lietuva giriasi augančiu ekspor-
tu, o Premjeras A. Kubilius svajoja 
apie nė 10 proc. nesieksiantį ne-
darbo lygį jau kitąmet. Tuo pačiu 
metu Lietuvos žmonės vis dar 
skundžiasi vergiškomis darbo są-
lygomis, o kas penktas dirbantysis 
gauna minimalią algą, kuri bloškia 
jį žemiau skurdo ribos.

Prieš trejus metus Pašilaičių 
Mados prekybos centre įvykęs 
„Iki“ kasininkių streikas bene pir-
mą kartą atkreipė didesnį dėmesį į 
vergiškas darbo sąlygas, kuriomis 
buvo priverstos dirbti kiek daugiau 
nei minimalią algą gaunančios dar-
buotojos. Sekinančios darbo sąly-
gos, neapmokami viršvalandžiai ir 
darbas savaitgaliais, įtampa, grasi-
nimai ir spaudimas – tokias streiko 
priežastis tąsyk vardijo kasininkės.  
Šiandien galime pasidžiaugti, kad 

po šio streiko pradėjo kurtis preky-
bos centrų darbuotojų profesinės 
sąjungos, kurios bent jau mėgina 
ginti savo narių interesus. Tačiau, 
net jeigu kasininkės daugiau ne-
streikuoja, vargu, ar tai reiškia, 
kad situacija prekybos centruose 
labai pagerėjo.

Tokios pačios vergiškos darbo 
sąlygos ir vos 500 litų siekianti 
mėnesio alga šiandien protestuoti 
verčia jau kitos profesijos atstoves 
– į gatves išėjo moterys iš „Leli-
jos“ siuvimo įmonės. Tokių įmo-
nių ir jose vergaujančių darbuotojų 
Lietuvoje yra ir daugiau. Profesi-
nės sąjungos pripažįsta neturinčios 
tiek jėgų išspręsti visas socialines 
ir teisines darbo santykių proble-
mas. Sunku, nes niekam daugiau 
tai nerūpi. Vyriausybę užvaldę 
laisvos rinkos apologetai, užsiėmę 
ES paramos likučių dalybomis, o 
ministerijų klerkai springsta seilė-
mis tas dalybas kuo gražiau viešin-
dami. Todėl taip ir atsitinka, kad 
darbuotojus išnaudojantys „vers-
lininkai“ plečia eksporto rinkas ir 
gauna apdovanojimus už puikią 
vadybą.

Atlikti tyrimai rodo, kad gyve-
nančiais ties skurdo riba galima 
laikyti tuos žmones, kurių pajamos 
per mėnesį siekia 831 litą. Tuo tar-
pu minimalus atlyginimas Lietuvo-
je atskaičius mokesčius siekia 680 
litų. ES statistikos agentūros „Eu-
rostat“ duomenimis, tai yra vienas 

mažiausių atlyginimų bendrijoje. 
Gyventojas, gaunantis minimalią 
algą, Lietuvoje didžiąją jos dalį 
išleidžia komunaliniams mokes-
čiams ir maistui. Paskaičiuota, kad 
minimalios algos savininkas gali 
sau leisti laisvalaikio pramogoms 
ir kultūrai išleisti vos 12 litų per 
mėnesį.

Socialdemokratai – už mini-
malaus atlyginimo didinimą! Ši 
iniciatyva turi būti palaikoma jau 
vien todėl, kad tas penktadalis 
dirbančiųjų gautų padoresnį at-
lygį už savo darbą, o darbdaviai 
nepiktnaudžiautų, siekdami kuo 
didesnio pelno. Pastaruoju metu 
pasigirsta kai kurių verslininkų 
skundai, kad neberandami tinka-
mi darbuotojai. Tokias kalbas, ko 
gero, ypač mėgsta Vyriausybė – 
juk tai signalas apie atsigaunančią 
ekonomiką ir mažėjantį nedarbą. 
Tačiau ar darbas už vergišką už-
mokestį yra normalu? Ar normalu 
verslininkams samdyti sau darbuo-
tojus, mokant jiems grašius?

Šiandien tarptautinės profesinių 
sąjungų organizacijos, Europos 
Sąjungos atsakingos institucijos 
vis garsiau pradeda šnekėti apie 
padoraus darbo garantijas (decent 
work). Manau, kad Lietuvoje so-
cialdemokratai taip pat turėtų ak-
tyviai dirbti šia linkme, kad darbo 
vieta būtų ne tik išgyvenimo būti-
nybė, bet ir oraus gyvenimo garan-
tas žmogui.

Šiuolaikinės vergovės grimasos

Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskri-
tas stalas“ („JonAS“) gruodžio 29 – ąją dieną paskelbė „2010-ųjų JonAS 
draugas“ nominacijas. Tarp daugiausia asociacijos narių simpatijų pel-
niusių keturių nugalėtojų – Jonavos rajono mero pavaduotojas, socialde-
mokratas Mindaugas Sinkevičius. 

„JonAS“ koordinuoja Jonavos rajono savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimą, siekia užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant 
Jonavos rajono savivaldybės jaunimo politikos klausimus, stiprina ben-
dradarbiavimą tarp Jonavos rajono savivaldybės institucijų ar įstaigų ir 
jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, taip pat su verslo sekto-
riumi.

Asociacijos nariais yra daugiau nei 10 rajono jaunimo organizacijų, 
todėl „JonAS“ metų draugo nominacija – svarbus ir reikšmingas jaunojo 
politiko M. Sinkevičiaus įvertinimas.

LSDP Jonavos skyriaus informacija

M. Sinkevičiui – 
metų draugo nominacija

Panevėžio rajono politikas V. Velikonis. Asmeninio archyvo nuotrauka.

Iš kairės – Jonavos rajono mero pavaduotojas M. Sinkevičius.
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Tai ádomu

GEROS 
NUOTAIKOS!

Receptai!

Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.

1. Lietuvos sostinė.
2. Saulės miestu vadinami...
3. Sanatorijomis garsus Lietuvos kurortas.
4. Uostamiestis prie Baltijos jūros.
5. Lenkijai inkorporavus Vilniaus kraštą į savo valstybės sudėtį, iki 1940 metų sostine 

laikytas miestas.
6. Miestas, kurio žiburiai apdainuojami dainoje.
7. Miestas, kuriame turėtų būti statoma atominė elektrinė.
8. Miestas, kuriame į Seimo narius išrinktas LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius.
9. Miestas – Lietuvos Šiaurės Rytuose, garsus gaminamais sūriais.
10. Miestas – Lietuvos Šiaurėje, garsus alumi.
11. Pietų Lietuvos politinis, ekonominis, kultūrinis centras, šeštas pagal dydį Lietuvos 

miestas.
12. Aukštaitijos sostinė, įsikūrusi abipus Nevėžio upės.
13. Suvalkijos sostinė, kurios pagrindinėje aikštėje praėjusiais metais pastatytas pamin-

klas lietuvių kalbai, tautai ir Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimui atminti (skulptorius 
Balčiūnas).

14. Miestas, apie kurį sakoma: „... kap ir Šiaule, veini mūra, tik longa mažesni“.

G V A I S M O P Y U S J A D
A I M A J A S I K Š I K O R
I L A S O R U A I M I E N U

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

Utenos socialdemokratės lankė vienišus, sunkiai gyvenančius, 
ligotus garbaus amžiaus miesto gyventojus.

Dvi blondinės, miške, ieško 
eglutės. Valandą… Dvi… 
Tris… Viena pavargo ir 
sako:
– Žinai, Onute, kirsime 
pirmą pasitaikiusią, net jei ji 
ir nebus papuošta!

* * * 

Jei vaikas laiku neatpra-
tinamas meluoti – didelė 
tikimybė, kad iš jo išaugs 
politikas.

* * * 

Vairuotojau, atmink: asmeni-
nis angelas sargas skraido ne 
greičiau kaip 110 km/h.

* * * 

Stovi autobusų stotelėje Pe-
triukas ir Jonukas. Jonukas 
klausia šalia laukiančios 
moters:
– Šiuo autobusu nuvažiuosiu 
į stotį?
– Ne.
Petriukas:
– O aš?

Juodą duoną smulkiai sumalame, dedame 2 arbatinius šaukštelius 
cinamono ir 2 šaukštus cukraus. Į grietinėlę dedame 2 šaukštus cu-
kraus ir viską išplakame. Į dubens dugną plonai dedame paruoštus 
duonos trupinius su cinamonu ir cukrumi, ant viršaus pilame obuolių 
džemą. Po to vėl užpilame sluoksnį duonos trupinių, dedame plaktos 
grietinėlės sluoksnį, vėl duonos, obuolių džemo ir t.t. Paskutinis (vir-
šutinis) sluoksnis – duonos. Jei liko plaktos grietinėlės, ja galime pa-
puošti desertą. Visą masę laikome šaldytuve 4–5 valandas. Skanaus!  

Sausio 6 dieną minėta Trijų Karalių šventė. Nuo Kalėdų iki Trijų 
Karalių diena pailgėja „per gaidžio žingsnį“. Manyta, kad žiemos 
vidurys būna sausio 25 d. Tądien minima apaštalo šv. Povilo atsiver-
timo diena. Žmonės sakydavo, kad per Povilą barsukas (meška ar 
ežys) išlenda iš olos. Tada antra žiemos pusė bus šalta. Jeigu diena 
apsiniaukusi, barsukas šešėlio nemato, galvoja, kad jau pavasaris, ir 
į olą nelenda. Reiškia, iš tiesų pavasaris jau arti.

Tai įdomu...

S o c i a l d e m o k r a t a i   d a l i n o s i   š i l u m a   i r   r a m y b e
Visoje Lietuvoje vyko tradicinė Lietuvos socialdemokratų akcija „Šilumos ir ramybės visiems“. Skirtingose Lietuvos kampeliuose socialdemokratai sveikino savo kaimynus, 

bičiulius, lankė daugiavaikes šeimas, vaikų namus, dalino dovanėles, bendravo ir linkėjo gerų metų.

Parengė Auksė Kontrimienė

Vilniaus socialdemokratai pakvietė vaikučius į smagią šventinę 
popietę pažaisti su Kalėdų Seneliu, burtininke ir klounu. 

Kauniečiai suruošė 77 dovanų maišelius, kuriuos išdalino sunkiai gyvenančioms, 
gausioms šeimoms. Vaikų globos namams padovanojo trejas medines rogutes. 

  Alytaus miesto meras socialdemokratas Feliksas Džiautas kartu su bičiuliais aplankė 
vaikus auginančią Eglės ir Vilmanto Petraškų šeimą.

Kėdainių jaunieji socialdemokratai sukvietė gausų būrį sunkiai 
gyvenančių šeimų su vaikais pakalbėti apie gražiausias metų 
šventes.

Panevėžiečiai socialdemokratai aplankė per dvidešimt skyriaus bičiulių bei šešias 
daugiavaikes panevėžiečių šeimynas. Visiems aplankytiesiems įteikti dovanų krepšeliai, 
LSDP Panevėžio miesto skyriaus sveikinimo atvirukai, dovanota per 30 kg saldumynų.

Rokiškio socialdemokratai dalijo kalėdinius kūčiukus, linkėjo, 
kad Kalėdų naktį užgimtų nauja viltis, o Naujųjų metų 
sniegas visas skriaudas džiaugsmu užklotų.

Jums reikės: 
300 g juodos duonos 
(pastovėjusios, kad būtų kieta)
500 g obuolių džemo
 (naminės obuolienės)
2 arbatiniai šaukšteliai cinamono
4 šaukštai cukraus
500 g grietinėlės

Joniškio skyriaus pirmininkės Stasės Tamulionės 
gaivus desertas su duona


