
Kovo mėnesį Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) pirmininkas Algirdas But-
kevičius tapo Seimo opozicijos lyderiu, o 
frakcijos vairą perdavė išrinktai frakcijos 
seniūnei Irenai Šiaulienei. Su politike kal-
bamės velykiniu laikotarpiu, tačiau ne apie 
šventes – juk šią pavasario sesiją Seime bus 
svarstomi strateginiai valstybės klausimai.

Dabar ne tik velykinis, bet ir priešrinkiminis 
laikotarpis, o jis visuomet yra sudėtingas, todėl 
ir dirbti nebus paprasta, įtampos visuomenėje 

ir Seime pakaks. Tokiu laikotarpiu svarbu ade-
kvačiai vertinti situaciją, siekti teigiamo mi-
kroklimato frakcijoje, kad žmonės vienas kitą 
girdėtų, įsiklausytų, veiktų sutelktai ir gebėtų 
priimti reikiamus sprendimus. Frakcija yra 
solidi, jos nariai yra atsakingi, nestokoja kom-
petencijos ir patirties, tad, tikiuosi, dirbsime 
konstruktyviai.

Pastaruoju metu įvykiai politinėje arenoje 
gerokai pakurstė aistras, o patys politikai ir 
politologai juos vadina politiniu šou, „cirku 
bokso ringe“ ir panašiais epitetais. Kas, jūsų 
nuomone, darosi mūsų šalyje? Ar tai nėra 
pasityčiojimas iš pačios valstybės? Juk šią 
Seimo sesiją teks spręsti itin svarbius strate-
ginius klausimus, tačiau jokio susikaupimo 
nematyti.

Šitas boksavimasis atima laiką ir jėgas, ku-
riuos politikai turėtų skirti esminėms proble-
moms. Socialdemokratai ne kartą viešai išsakė 
poziciją, kad po pasiektų susitarimų Preziden-
tūroje reikėtų nebeeskaluoti FNTT skandalo ir 
imtis aktualių klausimų. Vienas iš jų – šildymo 
kainos. Vyriausybė privalo turėti aiškią progra-
mą kitam šildymo sezonui. Daug kalbama apie 

energetinę nepriklausomybę, tačiau valdančio-
ji dauguma iki šiol nepateikia naujos atominės 
elektrinės statybos ekonominio pagrindimo, tik 
kaip užkeikimą kartoja, kad būtina pasirašyti 
koncesijos sutartį su „Hitachi“. Aistros ir emo-
cijos, ypatingas dėmesys tik specialiosioms 
struktūroms, įnirtingas tiesos gynimas, kaip de-
klaruoja konservatoriai, blaiviai mąstančiajam 
tampa įtartinas – ar teisybe nėra tik prisidengia-
ma, ar nesislepia tik siauri partiniai interesai.

Politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka 
pastebėjo, kad beveik visą kadenciją kon-
servatoriams kaip politiniai sugulovai tiko 
ne tik liberalcentristai, bet ir „prisikėlėliai“, 
tad kodėl dabar, likus iki rinkimų pusme-
čiui, jie staiga iš sugulovų tapo politiniais 
„banditais“? Ar viskas, kas vyksta, daroma 
tik dėl rinkimų? Ar socialdemokratai suge-
bės išlaikyti savo pozicijas?

Nesame išvengę koalicijų ir mes, dirbome 
mažumos Vyriausybėje, tačiau tokio politinio 
šou ir tokio valstybės institucijų diskreditavi-
mo nėra buvę.
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„Šiuo metu populiariausias klausimas 
visuomenėje –  „Kokią sąskaitą gavai už 
šildymą?“ Siekiant sumažinti sąskaitas už 
komunalines paslaugas, reikia sprendimų 
visumos: atsakingo sistemų eksploatavimo, 
šilumos izoliacijos didinimo, taupaus ište-
klių vartojimo. Tam būtina įgyvendinti du 
pagrindinius projektus“, – Seime socialde-
mokratų frakcijos inicijuotoje diskusijoje 
kalbėjo Seimo opozicijos lyderis Algirdas 
Butkevičius.

Pristatydamas esamą padėtį, A. Butke-
vičius priminė, jog Lietuvoje yra beveik 39 

tūkst. neefektyviai energiją 
vartojančių daugiabučių. Iki 
šiol renovuota tik apie 200 
namų,  o apie 750 daugiabu-
čių renovuota tik iš dalies. 
Pagal naują LR Vyriausybės 
programą nuo 2009-ųjų tu-
rėjo būti renovuota po 2500 
namų kasmet. 2009 m. buvo 
įsteigtas JESSICA fondas, 
skirtas daugiabučių namų 
atnaujinimui. Iš JESSICA 
fondo modernizuoti (atnau-
jinti) tik du daugiabučiai gy-
venamieji namai.

„Šie skaičiai įrodo, kad 
projektas nevykdomas. Vy-
riausybė nesistengė jo iš-
judinti. Menkos pažangos 
priežastys dabar jau slypi 
ir kitur – žmonės nepasitiki 
renovacijos proceso skai-
drumu ir rezultatais. Dalis 
gyventojų neturi ekonomi-

nės motyvacijos ir bijo prisiimti kreditinius 
įsipareigojimus“, – teigia A. Butkevičius.

Pasak socialdemokratų lyderio, šildymo 
bei šalto ir karšto vandens kainos gyvento-
jams skiriasi dvigubai, tokie šilumos tarifų 
skirtumai priklauso nuo naudojamų energeti-
nių išteklių rūšies – jų kaina sudaro net iki 70 
proc. galutinio tarifo.

„Dar pridedamos amortizacijos išlaidos, 
tačiau ši tarifo dalis gali būti reguliuojama. 
Kainai įtaką daro tiekėjo įmonės dydis, jo fi-
nansiniai įsipareigojimai. Vis dėlto galutinę 
sąskaitą už suteiktas paslaugas lemia ne tik 

tarifai, bet ir suvartojimas. Štai kodėl būtina 
šilumos ūkio pertvarka užtikrinant jo efekty-
vumą bei ekonomiškumą. Būtina įgyvendin-
ti efektyvias energiją taupančias priemones 
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ir 
užtikrinti šilumos apskaitą kiekviename būs-
te: šildymui, cirkuliacijai, karštam vandeniui 
ruošti“, – įsitikinęs Seimo opozicijos lyderis.

Kovo 9-ąją socialdemokratai ir ekspertai 
Seime surengė apskritojo stalo diskusiją dėl 
daugiabučių namų renovacijos. Konferenci-
jos dalyviai įsitikinę, kad būtina kartu su šiuo 
metu taikomu modeliu įteisinti kitus daugia-
bučių renovacijos modelius, valstybei (jos 
įgaliotai institucijai) perimant riziką, priežiūrą 
ir sukuriant tokią sistemą, kad būsto savinin-
kams tiesiogiai nereikėtų prisiimti kreditinių 
įsipareigojimų.

„Daugiabučių namų renovacijai reikėtų 
taikyti kitose šalyse populiarių skatinimo 
priemonių paketą. Fiskalines priemones, pvz., 
taikyti lengvatinį PVM tarifą šilumai arba tai-
kyti diferencijuotus PVM tarifus, priklauso-
mai nuo sunaudotos energijos kiekio. Mažinti 
kapitalo kaštus šilumos savikainoje. Tad naci-
onaliniu lygmeniu Vyriausybė turėtų skubiai 
suformuoti aiškius valstybės energinio efek-
tyvumo didinimo tikslus ir nustatyti gaires, 
kurių turėtų siekti savivaldybės, rengdamos 
ir įgyvendindamos energinio efektyvumo di-
dinimo programas. Reikia sukurti techninės, 
organizacinės bei finansinės pagalbos savi-
valdybėms sistemą tokiems planams rengti ir 
įgyvendinti“, – teigia A. Butkevičius.

Gabrielė Petkevičiūtė

Socialdemokratai: įsipareigojimus
dėl renovacijos turėtų prisiimti valstybė
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Seimo opozicijos lyderis, LSDP pirmininkas A. Butkevičius.

Seimo LSDP frakcijos seniūnė
I. Šiaulienė.
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Kas nedirba, tas neklysta – pasly-
dimai galimi, bet toks stumdymasis 
pačioje koalicijoje dėl įtakos, pa-
mirštant esminius žmonių ir valsty-
bės klausimus, yra nedovanotinas. 
Įvairios skubotos siūlomos pertvar-
kos, Konstitucijos, institucijų va-
dovų skyrimo peržiūrėjimai šitos 
problemos neišspręs. Jei dirba kom-
petentingi, aukštos politinės kultūros 
žmonės, kurie vadovaujasi įstaty-
mais, jaučia atsakomybę – tai pana-
šaus pobūdžio problemos nekyla.

 
Grįžkime prie aktualių visuomenei 
klausimų, prie energetikos. Žiemą 
mokėjome už šildymą didžiausią 
kainą per visą nepriklausomybės 
laikotarpį. O premjeras pareiškė, 
kad „šildymo perspektyvos yra ne-
blogos, orai šyla, pavasaris ateina“, 
tuo pademonstruodamas, kad jam 
ne itin rūpi, kokį galvos skausmą 
turi gyventojai. Kokios šalies pers-
pektyvos šioje srityje, kaip suma-
žinti mokesčius už šildymą?

Vasario šalčiai ir rekordinė dujų 
kaina garantavo didžiausias sąskai-
tas už šildymą. Problema yra kom-
pleksinė, o tokio požiūrio iki šiol 
nėra. Socialdemokratai, pasitelkę 
šios srities specialistus, rengia pro-
gramą, kad ateityje klausimas būtų 
sprendžiamas kompleksiškai. Kie-
kviena savivaldybė turėtų savo ener-
getinio efektyvumo programą, pagal 
ją galėtų planuoti investicijas, o jų 
kaštai būtų proporcingai padalinti 
tiekėjui ir vartotojui. Lygiagrečiai 
reikia imtis alternatyvių energetikos 
šaltinių ir daugiabučių renovacijos. 
Čia slypi ne tik didžiausi energijos 
taupymo resursai, bet ir darbo vietos. 
Pikta, kad Vyriausybė nevykdė savo 
veiklos programos, juk pusė bedar-
bių, kuriuos sudaro statybininkai, 
galėjo būti įdarbinti, jei renovacija 
būtų pajudėjusi. Tad galima drąsiai 
sakyti, jog A.Kubiliaus Vyriausybė, 
be deklaracijų apie energetikos ne-
priklausomybę, nieko konkretaus 
nenuveikė. 

Akivaizdu, kad visuomenei šian-
dien netinka valstybės siūlomas 
modelis daugiabučiams renovuoti. 
Žmonės bijo įsipareigoti bankams. 
Ar siūlysite alternatyvų modelį?

Valstybė turėtų dengti didesnę dalį 
renovacijos išlaidų, tuomet gyvento-
jai būtų suinteresuoti keisti savo gy-
venimo kokybę. Tad ieškome, rem-
damiesi valstybės ir ES finansiniais 
resursais, naudingiausio gyvento-
jams namų renovavimo modelio.

Jaunimas skundžiasi, kad jų pro-
blemoms apskritai skiriama per 
maža dėmesio. Tik dabar – po tre-
jų su puse metų – Vyriausybė ėmė 
kalbėti apie jaunimo nedarbą. Ko-
kias matote išeitis?

Jaunimo nedarbo problema šian-
dien slegia ne tik Lietuvą, tai – visos 

Europos Sąjungos bėda, tik vienos 
šalys sugeba šioje situacijoje tvarky-
tis geriau negu kitos. Jaunam žmogui 
ateiti į darbo rinką yra pakankamai 
sudėtinga. Reikia keisti ne tik įstaty-
mus, bet ir darbdavių mentalitetą, jie 
vengia į darbą priimti jauną žmogų. 
Taip, galbūt jaunas žmogus, tik įsi-
darbinęs, negalės duoti įmonei di-
delės pridėtinės vertės, bet, priėmus 
išsilavinusį jauną žmogų, galima 
formuoti įmonės poreikius atitinkan-
tį darbuotoją. Jaunas žmogus, norin-
tis įsitvirtinti, būti pripažintas, geba 
būti atsakingas ir stropus, tačiau jam 
reikia didesnio dėmesio. 

Kokybiškos darbo jėgos jau pra-
deda trūkti. Kita problema – atly-
ginimo dydis. Jauno žmogaus po-
reikiai yra suformuoti, jis supranta, 
kaip turi gyventi įgijęs išsilavinimą 
ir kvalifikaciją, todėl reikalauja ir 
atitinkamo darbo užmokesčio. Jei už 
darbą siūlomas tik minimalus atlygi-
nimas, būdamas laisvas jaunas žmo-
gus kelia sparnus ir išvyksta dirbti į 
užsienį. Šitaip prarandame ir gamy-
binį, ir demografinį potencialą.

Išvyksta net ir tie, kurie ką tik bai-
gė vidurines mokyklas. Jaunimas 
mielai renkasi aukštojo mokslo 
studijas kitose šalyse, nes ten pi-
giau. Kaip socialdemokratai žada 
koreguoti aukštojo mokslo siste-
mą? Ar valstybė turėtų planuoti, 
kokių specialistų Lietuvai reikia?

Manau, prognozuoti būtina. Dėl 
aukštojo mokslo reformos perlen-
kimų kai kurios specialybės, kurios 
yra būtinos valstybei, nesulaukia no-
rinčiųjų studijuoti dėmesio. Net tokia 
svarbi ūkio šaka, kaip žemės ūkis, 
šiandien jaučia agronomų, veterina-
rų ir kitų specialistų stygių. Neregu-
liuojant, neplanuojant, valstybė liks 
be kai kurių sričių specialistų. Vals-
tybė turėtų deklaruoti aukštosioms 
mokykloms, kokių specialistų darbo 
rinkoje trūksta, atitinkamai turėtų 
būti skiriamas finansavimas.

Savo padėtimi nepatenkinta ir kita 
visuomenės grupė – pensininkai.

Žinote, mūsų visuomenė yra per 
daug supriešinama. Ką tik kalbėjome 
apie jaunimą, kuriam ši Vyriausybė 
formuoja nuomonę, jog pensininkai 
kalti, kad dar dirba ir neužleidžia 
vietos jaunesniems. Mes norime 
harmonizuoti santykius, kad viena 
visuomenės grupė nebūtų priešina-
ma su kita. Išėjimo iš krizės planas 
buvo paremtas, visų pirma, pensi-
ninkų sąskaita, mažinant pensijas, 
bet negalvojant, kaip išsaugoti darbo 
vietas. Štai kodėl „Sodra“ šiandien 
yra tokioje padėtyje. Deja, valdan-
tieji mūsų siūlymų nenorėjo girdėti, 
vykdė tik „diržų veržimo“ politiką, 
užuot ieškoję būdų, kaip išlaikyti 
gyvybingą verslą, ekonomiką. Jei 
sugebėsime išjudinti ekonomiką, ra-
sime kelią ir iš „Sodros“ krizės. 

Dėkoju už pokalbį.

Evelina Butkutė-Lazdauskienė
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LSDP frakcijos seniūnė I. Šiaulienė:
 „Boksavimasis atima jėgas,  kurias 

politikai turėtų skirti esminėms 
problemoms spręsti“

Projekto „Mano programa 2012“ 
nugalėtojas N. Šiupinis įsitikinęs, 
kad didžiausia bėda mūsų valstybė-
je yra vis didėjanti socialinė nely-
gybė ir teisybės trūkumas. „Skau-
dančia širdimi matau, jog šalyje 
žmonės dirba pusvelčiui. Vergiškas 
minimalus atlyginimas daugelį Lie-
tuvos žmonių paverčia valstybės 
išlaikytiniais. Jau seniai nesistebiu, 
kad atlyginimo dydžiu lenkiame tik 
Bulgariją ir Rumuniją, tad raginu 
daugiau dėmesio skirti eilinio žmo-
gaus gyvenimo lygio kėlimui“, – 
teigia projekto nugalėtojas. 

Jo mintims pritaria absoliuti 
dauguma Lietuvos gyventojų. Net 
85 proc. žmonių įsitikinę, kad mini-
malus darbo užmokestis turi būti ne 

mažesnis negu 50 proc. vidutinio 
darbo užmokesčio. Pasak projekto 
laureato M. Visocko, minimalus 
darbo užmokestis turi būti net 65 
proc. vidutinio darbo užmokesčio. 
„Minimalios algos didinimas turi 
tapti valstybės prioritetu. Reikia su-
prasti, kad pakėlus darbo užmokes-
tį, padidės žmonių perkamoji galia, 
pastebimai sumažės prašančiųjų 
socialinės paramos ir kompensaci-
jų, o valstybė sutaupys lėšų“, –  pa-
brėžia projekto dalyvis.

Daugiau negu pusė Lietuvos 
gyventojų atkreipė dėmesį į tai, 
jog valstybė turi labiau padėti 
žmonėms, kuriantiems darbo vie-
tas, gerinti smulkaus bei vidutinio 
verslo padėtį. Vilnietis verslininkas 

D. Tumkevičius mano, jog siekiant 
spartesnio ekonomikos augimo, 
valstybė pirmiausia turi atsigręžti į 
tuos, kurie pildo valstybės biudže-
tą. „Sudarykime palankesnes sąly-
gas ateiti užsienio investuotojams, 
skatinkime smulkaus ir vidutinio 
verslo kūrimąsi, padėkime prade-
dantiems verslininkams, taikydami 
jiems palankesnius mokesčių tari-
fus. Šios paprastos priemonės už-
tikrintų ilgalaikį ekonomikos augi-
mą ir valstybės išlaidų bei nedarbo 
mažėjimą “, – tvaraus ekonomikos 
augimo akcentus sudėliojo D. Tum-
kevičius. 

Nepalikti nuošalyje ir labai 
svarbūs energetikos klausimai. 
Dauguma „Facebook“ lankytojų, 
sudariusių savo programą, įvar-
dijo, kad būtent „žalioji“ energe-
tika turi tapti Lietuvos prioritetu. 
„Negalime pamiršti „žaliosios“ 
energijos, kuri turi būti gaminama 
paraleliai, kartu su atomine energi-
ja. Akivaizdu, jog turime vykdyti 
įsipareigojimus Europos Sąjungai, 
o kartu atsižvelgti į jos priimtas di-
rektyvas“, –  akcentavo V. Raupys. 
Rokiškietis taip pat pabrėžė, kad 
nepaprastai svarbu, jog įsibėgėtų 
daugiabučių namų renovacija. Ji 
turi būti visuotinė ir suprantama 
kaip socialinės atsakomybės dalis. 
Juk renovacijos nauda akivaizdi: 
pirma – tai yra papildomos darbo 
vietos ir teigiamas impulsas vers-
lui, o antra – sumažėja energijos 
suvartojimas ir jos kaštai.

Pilietinis projektas „Mano programa 2012“ 
sulaukė didelio Lietuvos žmonių palaikymo

Projekto „Mano programa 2012“ nugalėtojas Bajorų miestelyje gyvenantis N. Šiupinis.

Lietuvos socialdemokratų partija pirmoji Lietuvoje inicijavo pilietinį projektą 
„Mano programa 2012“ socialiniame tinkle „Facebook“. Ši graži idėja virtualioje erdvėje sulaukė 

didelio Lietuvos žmonių palaikymo bei įrodė, kad visuomenei – ne tas pats, kokiu keliu eina valstybė.  
Pilietiniu projektu „Mano programa 2012“ susidomėjo beveik 8 tūkst. žmonių, iš kurių buvo išrinkti 

keturi nugalėtojai: vilnietis verslininkas D. Tumkevičius, kaunietis studentas 
M. Visockas, teisininko išsilavinimą turintis rokiškietis V. Raupys bei Bajorų miestelyje 
gyvenantis vienos įmonės darbuotojas Nauris Šiupinis. Pastarasis susilaukė didžiausio 

palaikymo ir tapo absoliučiu projekto nugalėtoju. Pateikiame  pagrindines projekto laureatų mintis.

Galime tik pasidžiaugti, kad daugelis piliečių pateiktų idėjų ir minčių sutampa su socialdemokratų 
keliamais tikslais ir atsispindės LSDP politinėje programoje  „SVARBIAUSIA – ŽMOGUS!“

Dėl Vilniui skiriamo biudžeto į KT kreipėsi trisde-
šimties Seimo narių grupė 

Parlamentarų grupė pasirašė kreipimąsi į Lietuvos 
Respublikos Konstitucinį Teismą, prašydama ištirti, ar 
tai, kaip tarp Lietuvos savivaldybių yra perskirstomos 
Gyventojų pajamų mokesčio lėšos, atitinka Konstitu-
ciją. „Beveik visose savivaldybėse lieka 100 proc. gy-
ventojų sumokamo pajamų mokesčio. Bene vieninte-
lio Vilniaus gyventojai diskriminuojami ir išskiriami iš 
kitų savivaldybių, didžiąją dalį jų sumokėto mokesčio 
patenka į Valstybės biudžetą“, – teigia Vytenis Andriu-
kaitis, Seimo narių grupės atstovas.

LSDP prezidiumas kviečia politines partijas vykdy-
ti korektišką rinkimų kampaniją 

„Artėjant Seimo rinkimams, Lietuvos socialdemo-
kratų partija pastebi pavojingas populizmo ir gatvės 
politiką deklaruojančias tendencijas. Baigiama sužlug-
dyti viena svarbiausių valstybės sričių – teisėsauga ir 
teismai. O atsakomybės už teisėsaugos darbą paraly-
žiuojančią gatvės politiką, panašu, niekas ir neketina 
prisiimti. [...] Seimas yra aukščiausio lygio valstybės 
institucija, kuri savo rankose turi visus mechanizmus 
keisti teisinę sistemą, būtent Seimo narių bei Parlamen-
to vadovybės rankose yra galimybės keisti įstatymus ir 
tobulinti teisėsaugos bei teismų darbą. Užuot keitę įsta-
tymus, kai kurie politikai renkasi minios kelią, įsijungia 

į gatvės politikos procesus, diskredituoja valstybę, visą 
politinę ir teismų sistemą. Socialdemokratai kviečia už 
Lietuvos ateitį atsakomybę jaučiančias politines par-
tijas vykdyti korektišką rinkimų kampaniją, negriauti 
valstybės pagrindų, nepasiduoti gatvės politikų reika-
lavimams bei jais manipuliuojančių parlamentarų rin-
kiminiams žaidimams“, – teigiama LSDP prezidiumo 
pareiškime.

Nenaikinkime verslo informacijos centrų

Konservatorių ir liberalų Vyriausybė žadėjo skatinti 
verslą regionuose, tačiau dar 2009-aisiais žengė lemia-
mą žingsnį –  „optimizuodama“ verslo informacijos 
centrų administravimo išlaidas, sumažino Ūkio minis-
terijos skiriamą finansavimą ir mažesniuose miestuose 
bei rajonuose privertė juos užsidaryti. LSDP pirminin-
kas A.Butkevičius sako, kad dėl to nukenčia regionų 
gyventojai, norintys pradėti verslą. Pasak Seimo opo-
zicijos lyderio, šie centrai privalo išlikti, jei šalies prio-
ritetas iš tiesų yra verslo plėtra regionuose.

Nauji vadovai LSDP skyriuose

LSDP skyriuose išrinkti nauji skyrių pirmininkai, 
kurie pagal  Statuto 39 straipsnį  tampa ir LSDP tary-
bos nariais. Panevėžio miesto skyriui vadovaus Ingrida 
Mazaliauskienė, Skuodo rajono  – Daiva Budrienė, o 
Pakruojo rajono skyriui – Emilijus Juknevičius.
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Kovo pabaigoje Kaišiadorių savi-
valdybės taryba Seimo nariui Broniui 
Bradauskui suteikė Kaišiadorių garbės 
piliečio vardą. Pasak savivaldybės ta-
rybos narių, garbės piliečio vardo par-
lamentaras nusipelnė už aktyvią lab-
daringą veiklą Kaišiadoryse. Anksčiau 
Kaišiadorių savivaldybės garbės pilie-
čio vardas buvo suteiktas pirmajam po 
nepriklausomybės atkūrimo išrinktam 
šalies vadovui, šviesaus atminimo Al-
girdui Mykolui Brazauskui.

Pozicija

Bronius Pauža,
Seimo narys,
LSDP žemės ūkio ir kaimo rei-

kalų komiteto narys

Lietuvos kaimo plėtros 2007-
2013 metų programai skirti 4 mlrd. 
litų žemdirbiams jau išmokėti. Įsi-
savinus tokias lėšas, turi kilti že-
mės ūkio gamyba, didėti gyvulių 
skaičius ir produktyvumas, turėtų 
būti vystomas intensyvus ūkis, bet 
skaičiai rodo ką kitą.

Esama padėtis nedžiugina

Nuo 2009 m. bendra galvijų 
skaičiaus kreivė ėmė smarkiai 
lenktis į apačią – turėjome per 771 
tūkst. galvijų, o 2012 m. vasario 
mėn. jų liko 670 tūkst. Per 3 metus 
prarasta 100 tūkst. galvijų, to vien 
ekonomine krize nepaaiškinsi. 
Dar didesni praradimai melžiamų 
karvių bandoje, per minėtą laiko-
tarpį jų skaičius sumažėjo nuo 395 
iki 327 tūkst. – prarasta 68 tūkst. 
karvių, dėl to netekome per 400 
tūkst. tonų pieno. Lietuvos pieno 
perdirbimo pramonė priversta ža-
liavinį pieną importuoti iš kaimy-
ninių valstybių. Dabar mėgstama 
sakyti, kad žemės ūkis yra eks-
porto garvežys, tačiau akivaizdu, 
kad tas garvežys jau kūrenamas 
atvežtinėmis žaliavomis. Reikia 
atkreipti dėmesį į tą faktą, kad vis 
dar 70 proc. pieną parduodančių 
ūkių sudaro 1-5 karvių laikytojai, 
kurie dėl amžiaus ir griežtėjančių  
pienininkystės reikalavimų pa-
sitraukia iš gamybos. Negana to, 
kasmet į užsienį išvežama 130-
140 tūkst. veršelių, beveik pusė 
visų atvestų jauniklių. Likusių 
nepakanka atnaujinti dėl ligų iš-
brokuotas pieninių karvių bandas. 
Esant tokiai sujauktai pieninin-
kystės strategijai, žemdirbiams 
tapo parankesnė augalininkystės 
šaka, kuriai reikia mažiau darbo 
išteklių, o pelnas didesnis.

Apgailėtina padėtis ir mėsinė-
je galvijininkystėje. Grynaveislių 
mėsinių galvijų šalyje yra netoli 
12 tūkst., o mišrūnų šiek tiek dau-
giau negu 80 tūkst. Nuo 2009 m. 
auginamų kiaulių skaičius krito 
nuo 900 tūkst. iki 600 tūkst. Skir-
tingais periodais į Rusiją buvo 
išvežama apie 70 proc. Lietuvoje 
užauginamų kiaulių, o į Lietuvą 
įvežama pusė reikiamos kiaulie-
nos. Pradėta į Lenkija vežti gy-
vas kiaules, o iš Lenkijos kiaulių 
skerdiena. 2011-aisiais sumažėjo 

ir  kiaušinių gamybos apimtys.
Man, agronomui, skaudu ir dėl 

grėsmės šalies dirvožemiui – jis 
nualinamas, mažėja humuso. O 
juk gamtoje viskas susieta. Žen-
kliai sumažinus gyvulių skaičių, 
mažėja mėšlo kiekis, o jo įterpimas 
teisės aktais dar labiau apsunki-
namas. Pasitaikydavo negerų da-
lykų, šiaudai būdavo sudeginami 
laukuose, tačiau dabar vis labiau 
norima juos deginti pramoninėse 
katilinėse. Jau planuojama šiaudų 
granulių gamykla, kuri galės pa-
gaminti per metus 480 tūkst. tonų 
šiaudų granulių. Dar keletas tokių 
gamyklų – ir kokią tada organiką 
galėsime įterpti į dirvą? Apie tai 
dažnai kalba ASU Agronomijos 
fakulteto dekanas doc. dr. Vikto-
ras Pranckietis, tačiau jo balsas 
valstybės institucijose nelabai 
girdimas. Be to,  lietingi metai pa-
ryškino melioracijos problemas, 
jau patvinsta ištisi laukų masyvai.  
Specialistai teigia, kad šalyje rei-
kia remontuoti apie 17 tūkst. km 
drenažo, melioracijos laukia per 
220 tūkst. ha žemės. Vargu, ar 
dabartinė valdžia įsivaizduoja to-
kių darbų mastą, kasmet skirdama 
melioracijai tik 28 mln. litų.

Nėra strategijos

Man atrodo keistas valdžios 
sprendimas nebepriimti žemdir-
bių prašymų pirkti žemės ūkio 
paskirties žemę. Lietuvoje kaip 
visada: kas greitesnis, tas pir-
mesnis. Kuo nusikalto žmonės, 
kurie ne vienerius metus sąžinin-
gai nuomojosi ir dirbo žemę? Jie 
buvo įtikinti, kad ir toliau galės ja 
naudotis. Gudrieji, kurie suprato, 
kad ateityje bus galima uždirbti iš 
žemės pardavimo, laiku suskato 
tvarkyti dokumentus. Žemės ūkio 
ministerija, pasirengusi  tvarkyti 
apleistas žemes, neturėtų manyti, 
kad skatinti gyventojus kuo dau-
giau žemės apželdinti mišku bus 
panacėja. Miškas duos produkciją 
po šimto metų, o sparčiai augantis 
pasaulyje maisto poreikis parei-
kalaus daugiau žemės.

Drįstu teigti, kad Lietuvoje, at-
sižvelgiant į dabartines pasaulio 
ir šalies žemės ūkio vystymosi 
tendencijas, nėra sukurtos ilgalai-
kės žemės ūkio sektoriaus plėtros 
strategijos ir nuolatinių priorite-
tų. Štai ryškus pavyzdys. Lietu-
va tampa javų ir rapsų auginimo 
kraštu, kai tuo tarpu racionaliau-
sia būtų šalyje vystyti pieninin-
kystę ir galvijininkystę tinkamai 
pertvarkius veislininkystę. Kaip 
toliau strateguoti žemės ūkio ga-
mybos vystymosi kryptis – užda-
vinys labai sudėtingas, reikalinga 
išsami žemės ūkio sričių analizė, 
svarus mokslininkų ir gamybi-
ninkų žodis, tvirta Žemės ūkio 
ministerijos vadovybės pozicija 
kardinaliais šios šakos vystymo 
klausimais.

Audringi debatai dėl mokesčių

„Naktinė“ konservatorių mo-
kesčių reforma paliko gilų randą 

šalies verslo subjektams. Nors 
didelėmis pastangomis pavyko 
žemės ūkio subjektams sumažinti 
pelno ir gyventojų pajamų mo-
kesčio tarifus nuo 15 iki 5 proc., 
tačiau atkakliai bandoma didinti 
pajamų mokesčių tarifus. Lyg ir 
nepastebimai didėja įmokos už 
pasėlių draudimą, už sveikų bandų 
statusą, už aplinkosaugos reikala-
vimus. Jau tenka mokėti ženklų 
selekcinį mokestį už javų, rapsų ir 
bulvių veisles, nutarta, kad pieno 
gamintojai privalo atlikti moka-
mą metrologinę šaldytuvų patikrą 
ne kas 5, o kas 2 metus. 

Nuo kovo 1 d. už dyzelinius 
variklius turinčių automobilių 
techninę apžiūra tenka mokėti 12 
litų daugiau. Lietuvos žemės ūkio 
bendrovių asociacijos prezidentas 
Jeronimas Kraujelis suskaičiavo, 
kad įvairūs mokesčiai 1 ha jau 
sudaro daugiau kaip po 300 litų 
išlaidų. Kaip J. Kraujelis sako: 
viena ranka duoda, kita atima.

Skubotas įstatymas

Paskubomis, gerai su žemdir-
biais neišdiskutavus, buvo pri-
imtas naujas Žemės mokesčio 
įstatymas. Teisė nustatyti žemės 
mokesčio tarifą nuo 0,1 iki 4 proc. 
palikta savivaldybėms. Nauja ir 
tai, kad žemė bus vertinama rin-
kos verte. Švelniai tariant, nusi-
spjauta į mūsų mokslininkų, ga-
mybininkų dešimtmečiais kurtą 
unikalią ekonominę žemės našu-
mo vertinimo sistemą. 

Man ne kartą teko nagrinėti 
bei tobulinti šią sistemą ir tikrai 
žinau, kad ji geriausiai atspindi 
dirvožemio derlingumo kriterijų, 
o ne spekuliaciniais motyvais pa-
grįstą žemės vertę.  

Dar 1923 metais Lietuvos Res-
publikos Prezidentas A. Stulgins-
kis pasirašė Žemės mokestinių 
įstatymą, kuriame žemės rūšys 
paprastai ir aiškiai buvo nustaty-
tos pagal dirvožemio ir podirvio 
ypatybes ir derlingumą. Jau tada 
šviesios galvos numatė galimas 
protekcijas savivaldybėse ir tiktai 
ministras turėjo teisę atleisti arba 
mažinti žemės mokestį.

Nepastebimai vis daugiau ne-
tiesioginių mokesčių kraunama 
ant žemdirbių pečių ir atkakliai 
nenorima išgirsti jų nuomonės. 
Kiek metų į uždarytas duris bel-
džiasi sodininkai ir daržininkai su 
pagristais ir paskaičiuotais argu-
mentais apie galimybę sumažin-
ti PVM vaisiams ir daržovėms. 
Mėsos perdirbimo sektoriaus 
atstovai gyvu pavyzdžiu įrodinė-
ja, jog 2003 m. sumažinus PVM 
šviežiai mėsai, jos pardavimai per 
kelis metus šoktelėjo net pusantro 
karto. 

Socialdemokratų frakcijos na-
riai daug kartų siūlė mažinti ats-
kiriems maisto produktams PVM 
tarifus, tačiau šioje kadencijoje 
dėl valdančiųjų abejingumo to 
pasiekti negalėsime. 

Apie žemdirbius slegiančias 
problemas

Seimo socialdemokratų frakci-
joje lankęsis energetikos ministras 
Arvydas Sekmokas taip ir nepatei-
kė konkrečių atsakymų dėl Visa-
gino atominės elektrinės statybų. 
Aišku viena – iki šiol kaimynai 
latviai ir estai nėra patvirtinę, ar ti-
krai dalyvaus statant Visagino ato-
minę elektrinę.

„Šiuo metu vyksta derybos, 
skaičiai yra tikslinami, mes labai 
aiškiai jums įvardiname elektros 
gamybos kaštus ir kainą su kapi-
talo kaštais, o visi skaičiai, baigus 
derybas, jums bus pateikti“, – tiki-
no A.Sekmokas.

Energetikos ministras žada, jog 
elektros gamybos kaštai sieks nuo 
7 iki 10 ct, o kapitalo kaštai – nuo 
10 iki 15 ct. Tad elektros kilova-
tvalandės savikaina gali siekti 25 
ct. Ar gaminti Lietuvai elektros 
energiją ekonomiškai atsipirks, 
ministras iki šiol atsakyti negali, 
nes jokių paskaičiavimų nėra.

Socialdemokratai piktinasi, jog 
A.Sekmokas siekia, kad Seimas 
pasirašytų koncesijos sutartį, nors 
iki šiol nėra aišku, ar regioniniame 
projekte tikrai dalyvaus latviai bei 
estai, kokia bus elektros kilovatva-
landės kaina bėgant laikui, ar aps-
kritai šis projektas atsipirks.

„Dar vakar vakare premjeras 
kalbėjo, jog elektrinė nebus eko-
nomiškai naudinga. O šiandien jūs 
sakote, kad tokio projekto sužlug-
dyti negalima, nors iki šiol nėra 
pateikti paskaičiavimai, ar jis bus 
ekonomiškai naudingas. Kalinin-
grade statoma atominė elektrinė 
pradės darbą dar iki 2020 m., o 
jos gaminama elektros energija 

bus pigesnė, todėl mes negalėsi-
me konkuruoti“, – piktinosi LSDP 
frakcijos seniūnės pavaduotojas 
Juozas Olekas.

Seimo narė Birutė Vėsaitė sako 
negalinti tikėti ministro žodžiais, 
nes 2009-aisiais jis kalbėjęs ki-
taip.

„Viešai duodamas interviu 
A.Sekmokas teigė, jog VAE bus 
statoma investicinėmis lėšomis, o 
Lietuvos indėlis bus: infrastruktū-
ra, darbuotojai, patirtis, saugumo 
dalykai, palanki visuomenės nuo-
monė bei įsipareigojimai laidoti 
branduolines atliekas. Šiandien 
Lietuvos įsipareigojimai siekia 6 
mlrd. litų. Tai kaip galime tikė-
ti ministro pažadais dėl elektros 
energijos kainos“, – stebisi Seimo 
narė. 

Socialdemokratai esamą situa-
ciją vadina vežimo stumimu prieš 
arklį.

„Į šį projektą reikia žiūrėti at-
sakingai – mes turime būti infor-
muoti, mums privalo būti iš anksto 
pateikti skaičiai, kad, prieš priim-
dami sprendimus Seime, galėtume 
atlikti analizę. Kol kas esame ver-
čiami pasirašyti koncesijos sutartį 
visai neįsigilinę į skaičius – toks 
elgesys nekorektiškas ir neatsakin-
gas. Energetikos ministras žada, 
kad ekonomiškai pagrįsti skaičiai 
Seimą pasieks jau po Velykų, ta-
čiau mums bus pateikta pasirašy-
ti ir koncesijos sutartis. Dar kartą 
pabrėžiu – mūsų frakcija nepirks 
katės maiše“, – teigia Seimo opo-
zicijos lyderis A.Butkevičius.

LSDP informacijos centras

LSDP frakcijos pozicija: 
energetikos ministras siūlo 

parlamentarams „katę maiše“

Kovo 16 d. Vilniuje, Taikomosios dai-
lės muziejuje vyko iškilmingas „Santar-
vės“ fondo vakaras, kurio metu Lietuvos 
socialdemokratų partijos garbės pirmi-
ninkas, vienintelis visų kadencijų Seimo 
narys, signataras, Seimo vicepirminin-
kas Česlovas Juršėnas buvo apdovanotas 
„Santarvės“ ordinu „Pro augenda con-
cordia“, kuris Lietuvoje jau yra sulaukęs 
pripažinimo. „Santarvės“ fondo tarybos 
narys Sigitas Renčys teigė, jog šis ordi-
nas Č.Juršėnui skiriamas už tolerancijos 
ir santarvės puoselėjimą politikoje.

LSDP garbės primininkui 
Č. Juršėnui – „Santarvės“ ordinas

Seimo nariui Broniui Bradauskui 
– Kaišiadorių savivaldybės garbės 

piliečio regalijos

V. Šereikos nuotr.
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Visą Didžiąją savaitę prieš šv. 
Velykas Elektrėnų, Žebertonių, Gi-
lučių bei Kietaviškių gyventojus su 
dovanomis lankė LSDP Elektrėnų 
skyriaus bičiuliai bei savanoriai. 
Vyko velykinė akcija, kurią remė 
Seimo narys Bronius Bradauskas.

Būrys jaunųjų savanorių ir LSDP 
Elektrėnų skyriaus narių vien Elek-
trėnų mieste per savaitę aplankė 
daugiau nei 300 šeimų bei išdalino 
apie 6 tūkst. kiaušinių, kurie, virtę 
margučiais, papuošė Velykųį stalą. 
Dar apie 200 gyventojų Elektrėnų 
skyriaus bičiuliai su dovanomis 
aplankė Jagelonyse, Abromiškėse, 
Žebertonyse, Gilučiuose bei Kieta-
viškėse. 

Gilučių seniūnijos gyventojai, 
atvėrę duris šiai velykinei gerumo 
akcijai, ypač nustebo: juos aplan-
kė Seimo narys B. Bradauskas. 
Ne vienas gyventojas pasinaudojo 
proga  ir Seimo nariui išsakė savo 
lūkesčius ir paramą. 

Seimo nario B. Bradausko do-
vanų taip pat sulaukė Elektrėnų 
socialinės globos namų gyventojai 
bei Paramos šeimai tarnybos lanky-

tojai – jie taip pat galės šv. Velykas 
sutikti prie turtingesnio, margučiais 
puošto stalo.

Aplankyti gyventojai, pasak 
akcijoje dalyvavusio ir žmones 
lankiusio Elektrėnų skyriaus pir-
mininko Arvydo Vyšniausko, buvo 
maloniai nustebinti ir džiaugėsi 
prieš šventes sulaukę dėmesio. Be-
silankydami pas gyventojus bičiu-
liai bei savanoriai bendravo, linkėjo 
linksmų šv. Velykų. „Aplankytuose 
namuose jautėsi artėjančios šven-
tės – šv. Velykų – nuotaika, žmonės 
šypsojosi, tad ir patys pasisėmėme 
geros nuotaikos, pakrovėme savo 
emocinį „akumuliatorių“. Džiugina 
tai, jog aplankyti žmonės reiškė pa-
ramą ir socialdemokratams,“ – sakė 
A. Vyšniauskas.

Velykinė gerumo akcija tampa 
tradicine. Gerumo, supratingumo 
žmogui niekada nebūna per daug, 
o tai – rūpestis žmogumi – social-
demokratams ir yra didžiausia ver-
tybė.

LSDP Elektrėnų 
skyriaus informacija

Velykinė akcija Elektrėnuose

Elektrėnų skyriaus pirmininkas A.Vyšniauskas su akcijos savanoriais.

Klaipėdos rajono 
savivaldybės iniciaty-
va Gargžduose buvo 
atidengta memorialinė 
lenta Nepriklausomybės 
akto signatarui, Gargždų 
miesto garbės piliečiui, 
akademikui Eduardui-
Vilkui atminti. 

Šio renginio dalyviai 
apie akademiką kalbėjo 
kaip apie darbštų, par-
eigingą, tolerantišką ir 
paprastą žmogų, turė-
jusį tvirtus įsitikinimus. 
Memorialinę lentą žy-
miam mokslininkui, 
dirbusiam matematinių 
ekonomikos metodų 
srityje, atidengė Klaipė-
dos rajono savivaldybės 
meras, socialdemokratų 
partijos skyriaus pirmi-
ninkas Vaclovas Dač-
kauskas. 

LSDP Gargždų 
skyriaus informacija

Gargžduose – 
memorialinė lenta 

akademikui Eduardui Vilkui

Po memorialinės lentos atidengimo ceremonijos: 
Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas 
Dačkauskas ir  LSDP atsakingasis sekretorius Antanas 
Valys (kairėje).

Neįgaliųjų draugijos narius Seime 
pasitiko Seimo narys Juozas Olekas 
ir ekskursijos vadovė Laima Šanda-
rienė. Antrųjų rūmų vestibiulyje ap-
žiūrėjome Seimo komandų  iškovo-
tas taures, apdovanojimus įvairiose 
sportinėse varžybose.

Pasirodo, kad Seimo nariai žai-
džia krepšinį, futbolą, laimi taures 
už įveiktas maratono distancijas, 
žaidžia rankinį, tinklinį, jie ne tik 
politikai, bet ir sportininkai. ,,Kas 
spėja, tai spėja visur, kas nespėja, tai 
– niekur...“ – juokavo nuotaikingos 
Kazlų Rūdos gyventojos.

Ekskursantai turėjo puikią progą 
supažindinti su įstatymus leidžia-
mosios institucijos darbu, stebėti 
vykstantį Seimo posėdį, matyti, kur 
sėdi socialdemokratai, o kur konser-
vatoriai, kas posėdyje dalyvavo, o 
kas – ne. Neįgaliųjų draugijos nariai 
ne pirmą kartą lankėsi Seime, tačiau 
tokio dėmesio ir nuoširdaus bendra-
vimo su Seimo nariais neprisimena. 
Vyko posėdis, tačiau J. Olekas sve-
čių nepamiršo ir, turėdamas laisvą  
minutėlę, prisijungdavo prie grupės. 
Konferencijų salėje vyko diskusija 
apie valdžią, norus ir artėjančius rin-
kimus. Parlamento svečiai pasidalino 

ir Kazlų Rūdos  savivaldybės gyven-
tojų  kasdieniais rūpesčiais: mokslas 
ir gydymo paslaugos brangsta, šil-
dymo ir degalų kainos auga; šiukšlių 
išvežimas irgi labai aktuali tema.

Kaip tik šiomis dienomis Seimo 
III rūmų vestibiulyje vyksta kai ku-
rių draugijos narių  rankdarbių par-
oda. 

Ekskursijos vadovė papasakojo 
Seimo kūrimosi istoriją, palydėjo 
į Konstitucijos salę, parodė Sausio 
13-osios gynybinės sienos likučius. 
Ne vienas prisiminė, kaip sunkiai 
skynėmės kelią į laisvą Lietuvą. 
Aplankytos A.M. Brazausko, Pre-

zidento salės. Kovo 11-osios salėje 
ekskursijos dalyviai buvo ilgiausiai 
– pasijuto parlamentarais – imitavo 
Seimo  posėdį. 

Europos informacijos biure ap-
žiūrėjome Ugdymo centro „Viltis“ 
netradicinę darbų parodą. Susiti-
kome su žemiečiu – Seimo nariu 
Albinu Mitrulevičiumi ir geradariu 
– Lietuvos Garbės piliečiu Karlu. 
Švytintys, kupini įspūdžių ir puikios 
nuotaikos ekskursantai atsisveikino 
su Seimo nariu Juozu Oleku.

LSDP Kazlų Rūdos 
skyriaus infomacija 

Kazlų Rūdos neįgalieji lankėsi parlamente

Seimo narys Juozas Olekas su svečiais iš Kazlų Rūdos.

Kovo 31 d. Vilkaviškio S.Nėries 
pagrindinės mokyklos sporto salėje, 
įvyko kaimo bendruomenių krep-
šinio turnyras, skirtas Seimo nario 
Algirdo Butkevičiaus taurei laimėti. 
Šiame turnyre susirungė komandos, 
sudarytos iš neprofesionalių krep-
šinio žaidėjų, kurie susirinko ne 
tik atstovauti savoms bendruome-
nėms, bet ir smagiai praleisti laiko. 
Iš viso turnyre dalyvavo komandos 
iš Čyčkų, Karalkrėslio, Žaliosios, 

Pašeimenių, Karalių, Patunkiškių ir 
Lakštučių. 

Turnyro atidaryme pirmiausia su-
sibūrusius krepšininkus ir žiūrovus 
pasveikino Lietuvos socialdemokra-
tų partijos Vilkaviškio rajono  sky-
riaus pirmininkas Algirdas Neiberka, 
kuris visiems linkėjo gerų emocijų ir 
gražių varžybų.

Bendruomenių krepšinio turnyro 
organizatoriai nuoširdžiai džiaugėsi 
azartiškomis rungtynėmis, kom-

petentingais krepšinio teisėjais E. 
Kučinsku ir R. Girniukaičiu, S. Jan-
kienės šokių kolektyvu, kurio pasi-
rodymas pertraukėlių metu  prablaš-
kė ir krepšinio žaidėjus, ir žiūrovus, 
ir svečius.

Seimo nariai  Algirdas Butke-
vičius ir Juozas Olekas padėkojo 
visiems, padėjusiems surengti šias 
krepšinio varžybas, dėkojo koman-
doms už ryžtą dalyvauti. Svečiai 
apdovanojo trečiąją vietą iškovo-
jusią „Karalių“ komandą ir antrąją 
vietą užėmusią „Žaliosios“ ko-
mandą, įteikdami padėkos raštus ir 
suvenyrus.  Pirmąją vietą iškovo-
jusiai „Pašeimenių“ komandai  A. 
Butkevičius įteikė turnyro taurę 
ir padovanojo sportinės aprangos 
komplektus. Naudingiausiam ben-
druomenių krepšinio turnyro krep-
šininkui Mindaugui Krinciui  Seimo 
narys J.Olekas įteikė prizą.

Mavliuda Melibajeva, 
LSDP Vilkaviškio rajono
 skyriaus atstovė spaudai 

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenės 
varžėsi krepšinio aikštelėje

Akcijos „Kaip gražu miške“ globėjas – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas, 
LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Romas Adomavičius.
Akcijos dalyviai bus aprūpinti darbui skirtomis priemonėmis (pirštinės, maišai šiukšlėms ir kt.).
Renginio organizatoriai:
Visuomeninės organizacijos „Lietuvos atminties keliai“ pirmininkas Vytautas Anušauskas (tel. 8613 69 286, 8655 68 552), 
sekretorė Laura Bočiarovienė (el. paštas l.bociaroviene@gmail.com)
Agnė Povilaitytė

Visuomeninė organizacija „Lietuvos atminties keliai“
LSDP Vilniaus miesto skyrius

KVIEčIA į TALKą „KAIP GRAŽu mIŠKE“
2012 metų balandžio 27 dieną Pavilnių regioniniame parke Vytautui Kernagiui, 

Janinai miščiukaitei, Justinui marcinkevičiui, Rolandui Janavičiui, 
Jonui Kubiliui ir kitiems iškiliems visuomenės, meno, mokslo ir kultūros veikėjams 

atminti skelbiama švaros akcija „Kaip gražu miške“.
10 val. 15 min. – talka Pavilnių regioniniame parke (renkamės prieš 1- ajį troleibusų parką).
14 val. vaišinamės arbata, sumuštiniais.
16 val. akcijos dalyviai vyksta pagerbti Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje palaidotų garsių visuome-
nės, meno, mokslo ir kultūros veikėjų.
18 val. Antakalnyje, kavinėje „Žolyno svetainė“ (Žolyno g. 6), Pivašiūnų vidurinės mokyklos vaikų ir jau-
nimo kapelos „Griežliukė“ koncertas.
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Buvusi ilgametė Seimo 
narė, LSDP frakcijos Seime 
referentė Sigita Burbienė, 
lydima jaunųjų Kėdainių 
socialdemokratų Jolantos 
Klimovos ir Martyno Šukio, 
lankėsi vaikų globos namuo-
se „Saulutė“, kur susitiko su 
darbuotojais ir vaikų namų 
gyventojais, įteikė jiems ve-
lykinių dovanėlių. Vėliau 
Sigita Burbienė dalyvavo 
LSDP Kėdainių skyriaus 
ataskaitinėje konferencijoje.

Skyriaus pirmininkė Da-
nutė Vitauskienė pateikė 
išsamią skyriaus veiklos 
metinę ataskaitą, padėkojo 
bičiuliams už solidarumą, bendrą 
darbą ir palinkėjo visiems tolesnės 
prasmingos veiklos.

Pirmininkės pavaduotoja Ge-
novaitė Noreikienė pateikė Mote-
rų klubo veiklos metinę ataskaitą, 
papasakojo apie atstovės spaudai 
veiklą, paragino skyriaus narius 
pasinaudoti www.lsdp.lt siūlomo-
mis galimybėmis. Už savo veiklą 
savivaldybės taryboje atsiskaitė 

tarybos nariai, pirmininkės pava-
duotojas Viktoras Gaižauskas ir 
Jūratė Judickienė.

Pirmininkės pavaduotojas Edu-
ardas Rakauskas savo pasisakyme 
pabrėžė, kad, dirbdamas seniūno 
pavaduotoju, stengiasi padėti se-
niūnijos gyventojams, pakvietė 
visus stengtis gerai  dirbti  savo 
srityje, padėti žmonėms.

Pristatydamas jaunųjų socialde-

mokratų veiklą, Martynas 
Šukys informavo susirinku-
sius, kokiuose respubliki-
niuose renginiuose dalyva-
vo Kėdainių jaunimiečiai, 
pasidžiaugė, kad pastarieji 
metai mūsų skyriui buvo 
ypač ,,derlingi” – net pen-
kios skyriaus narės susilau-
kė vaikučių. 

Bičiulė Sigita Burbie-
nė, dalyvavusi kėdainiečių 
ataskaitinėje konferenci-
joje,  pristatė LSDP rinki-
mų programos pagrindines 
nuostatas, papasakojo  apie 
LSDP rinkimų programos 
kūrimą, pristatė kandidatą 

į Kėdainių vienmandatę apygardą 
Kęstutį Virbicką. Savo mintimis 
apie kandidatą pasidalino ir LSDP 
Kėdainių skyriaus pirmininkė Da-
nutė Vitauskienė, narė Gražina Sa-
gulinienė. Kęstučio Virbicko kan-
didatūrai pritarta vienbalsiai.

Genovaitė Noreikienė,
LSDP Kėdainių skyriaus 

atstovė spaudai

Kėdainiai jau turi savo kandidatą

S. Burbienė lankėsi vaikų globos namuose ir dalyvavo 
LSDP Kėdainių skyriaus ataskaitinėje konferencijoje.

Seimo narys Albinas Mitrulevi-
čius išpildė gabaus marijampolie-
čio berniuko svajonę – padovanojo 
gitarą. 2012 m. kovo 11 – ąją Ma-

rijampolės kultūros centre 
buvo švenčiama Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
diena.  Didžiausias dėmesys 
šios šventės proga buvo skir-
tas jauniems gabiems jau-
nuoliams. Apdovanoti miestą 
garsinantys mokiniai, raštin-
giausia marijampolietė. 

Miestiečius pasveikino ir 
Seimo narys Albinas Mitru-
levičius.

„Noriu Jus pasveikinti su 
šia gražia, reikšminga Valsty-
bei ir mums diena, palinkėti 
visiems sėkmės mūsų ben-
druose darbuose,  sutarimo ir 

supratimo įgyvendinant idėjas“, – 
kalbėjo Albinas Mitrulevičius.

LSDP Marijampolės  infocentras

Seimo narys  
Albinas Mitrulevičius išpildė 

berniuko svajonę

Seimo narys A.Mitrulevičius išpildė gabaus 
marijampoliečio berniuko svajonę – padovanojo 
gitarą. Berniukas iškart scenoje pademonstravo, jog 
groti šiuo instrumentu tikrai moka.

Kovo 26 dieną jaunieji socialdemokratai surengė akciją „Linkime šil-
to ir saulėto pavasario“.Miesto centre Rokiškio žmones stebinome savo 
pačių išlankstytomis gėlėmis. Nors diena nebuvo pati gražiausia, tačiau 
padovanotos gėlės ne vieną privertė nusišypsoti.

Liveta Pupienytė, 
Rokiškio skyriaus jaunųjų socialdemokratų pirmininkė

Rokiškio jaunieji 
socialdemokratai: linkime 
šilto ir saulėto pavasario

„Man sunku patikėti, kad Tra-
kuose kiekvienais metais gimsta 
beveik 500 naujagimių, kai tik  
tiek jų sulaukia kur kas didesnis 
miestas Marijampolė“, – stebėjosi 
žurnalo „Naujagimis“ redaktorė 
Auksė Kontrimienė. 

Europos Sąjungos finansuotos 
permainos Trakų ligoninėje ma-
tomos tik peržengus duris,  jos di-
rektoriaus Arkadijaus Goldino su-
manumu ir ūkiškumu džiaugėsi ir 
Trakų savivaldybės administraci-
jos direktorė Asta Kandratavičie-

nė, kuri įsitikinusi, kad renovavus 
akušerijos ir ginekologijos skyrių, 
dar daugiau būsimųjų mamų rink-
sis būtent Trakų ligoninę. 

„Smagu, kad darbai verda, ES 
parama įsisavinama sėkmingai. 
Džiaugiuosi, kad trakiškiams, no-
rintiems pasikonsultuoti, išsitirti, 
nebereikės važiuoti pas specialis-
tus į Vilnių“, – kalbėjo A. Kandra-
tavičienė.  

Nemokamus žurnalus „Nau-
jagimis“ perdavusi vyriausiajai 
Trakų ligoninės akušerei Reginai 
Jankauskienei, A. Kontrimienė 
padėkojo medikei už pagalbą vi-
sus metus dalinant žurnalus gim-
dyvėms. „Trakų gimdymo skyrius 
nuolat giriamas mamų forumuose, 
puikiai vertinami ten dirbantys gy-
dytojai ir visas medicinos persona-
las, nenuostabu, kad čia važiuoja 
gimdyti vis daugiau moterų iš sos-
tinės“, – kalbėjo A. Kontrimienė.

LSDP Trakų skyriaus 
informacijos

Trakai laukia naujagimių bumo

Trakų savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė, žurnalo „Naujagimis“ 
redaktorė Auksė Kontrimienė ir medikų kolektyvas pasveikino beveik 5 kg sveriančio 
Mantvydo mamytę. 

 Valdo Šereikos nuotrauka  

Žmonės, pasipuošę raudonomis 
nosimis, eina linksminti vaikų, gu-
linčių ligoninėse, ir stengiasi, kad 
jie bent akimirkai nusišypsotų... Ir 
mes nuo ankstyvo ryto pasipuošę 
raudonomis klouno nosimis, ap-
lankėme Respublikinės Šiaulių li-
goninės Moters ir vaiko klinikoje 
besigydančius vaikus, kur kartu 
su draugais, jaunaisiais socialde-
mokratais, minėjome Raudonos 
nosies dieną. Ši idėja gimė Didžio-
joje Britanijoje dar 1988 metais. 
Vėliau ji paplito po visą pasaulį. 
Šiais metais didesnį atgarsį įgavo 
ir Lietuvoje, džiugu, kad mes ga-
lėjome matyti vaikų šypsenas ir 
Šiauliuose! 

Drauge su mažaisiais ligoniu-
kais, jų tėvais bei ligoninės perso-
nalu mes puikiai praleidome laiką. 
Tikimės, kad ateityje tai taps gra-
žia tradicija ir pasės mūsų visuo-

menėje daugiau optimizmo, juk 
galima šypsotis net ir sergant.

Domas Griškevičius,
LSDJS Šiaulių miesto skyriaus 

valdybos narys 

Raudona nosis - proga nusišypsoti! 

Pagerbiant ilgamečio rajono 
šachmatų varžybų dalyvio, šios in-
telektualios sporto šakos entuziasto, 
kriūkiečio buvusio Seimo nario Juo-
zo Basčio atminimą, kovo 17 dieną 
Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje 
įvyko antrasis  šachmatų turnyras. 
Jame dalyvavo 23 įvairaus amžiaus 
šios sporto šakos mėgėjai.

Tarp jų – J. Basčio sūnus Algirdas 
bei trys anūkai: Robertas, Vytautas ir 
Raminta. Vienam iš anūkų - Rober-
tui – turnyre labiausia ir pasisekė: 
jis laimėjo pagrindinį prizą – senelio 
atminimo turnyro taurę. Praeitų metų 
nugalėtojas Laimutis Kasparavičius 
užėmė antrąją vietą. Trečiasis liko 
Valentinas Jankūnas iš Jurbarko. Tur-
nyro vyriausiuoju teisėju ir šiemet 
buvo šachmatų entuziastas, šakietis 

Alvydas Grinkevičius.
Turnyro dalyviams pasiūlyta 

sužaisti simultaną su tarptautiniu 
šachmatų meistru, Pasaulio šachma-
tų olimpiados Maljorkoje (2004 m.) 
aukso medalio laimėtoju, Lietuvos 
moterų šachmatų rinktinės treneriu 
Vaidu Sakalausku. Svečias taip pat 
dalyvavo jau antrą kartą ir sveikino 
tokią iniciatyvą, džiaugėsi entuzias-
tingais žaidėjas, negailėjo pamoky-
mų.  Simultaną ryžosi žaisti 15 tur-
nyro dalyvių.

Tėvo atminimui šachmatų turnyrą 
organizavo Seimo narys Mindaugas 
Bastys. Dėkodamas turnyro daly-
viams už turiningai praleistą popie-
tę, juos pakvietė ir į ateinančių metų 
turnyrą.

LSDP Šakių skyriaus 

Šachmatų turnyras, 
Juozui Basčiui atminti

Seimo narys M.Bastys su turnyro dalyviais. 
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Rengta kartu su Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų pažangiojo 
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Vilija Blinkevičiūtė,
Europos Parlamento narė, 
LSDP pirmininko pavaduotoja.

Džiugu, kad jau tapo įprasta žvelgti į 
sunkumus bei iššūkius, vertinti proble-
mas lyčių lygybės požiūriu. Ir ne vien 
dėl to, kad lyčių lygybė yra visuotinai 
pripažinta teisė bei viena svarbiausių 
Europos Sąjungos (ES) vertybių, tie-
siog pagarba žmogaus teisėms vis la-
biau tampa savaime suprantama mūsų 
gyvenimo norma. Tačiau pastebima 
ir politinio skepticizmo apraiškų, kai 
vis garsiau prabylama apie būtinybę 
spręsti moterų problemas. Dar blogiau, 
kai šis skepticizmas sąlygoja ir politinį 

neveiklumą, o tai ypač pastebima Lie-
tuvoje. Tuo tarpu Europos Komisijos 
parengta apžvalga apie lyčių lygybės 
būklę rodo, kad spręstinų problemų yra 
apstu ir ypač darbo rinkoje. 

ES siekia per ateinantį dešimtmetį 
padidinti moterų ir vyrų užimtumą iki 
75 proc. bei pastebimai sumažinti skur-
dą. Tačiau akivaizdu, jog šiuos siekius 
bus sunku įgyvendinti, jei neskirsime 
daugiau dėmesio ir pastangų pagerinti 
moterų padėtį darbo rinkoje. Eurostato 
duomenys rodo, jog moterų užimtu-
mo lygis beveik 12 proc. mažesnis nei 
vyrų. O tai reiškia, kad užsibrėžto de-
šimtmečio užimtumo tikslų moterims 
teks siekti greičiau. Moterų užimtumo 
kokybė blogesnė. Jos beveik keturis 
kartus dažniau negu vyrai renkasi ne 
visą darbo dieną ir už juos uždirba net 
17,5 proc. mažiau. Visa tai daro moterį 
ekonomiškai priklausomą nuo šeimos, 
socialinės apsaugos, o taip pat pažei-
džiamą skurdo. Tik turėdamos geras 
sąlygas dirbti ir gaudamos orų atlygi-
nimą, moterys galės gauti ir deramą 
pensiją.

Taip jau susiklostė, jog darbo rin-
koje savaime formuojasi „moteriški“, 
mažiau apmokami darbai. Vien sveika-

tos apsaugos ir socialinio darbo srityse 
dirba apie 80 proc. moterų. Analogiš-
kos tendencijos yra švietimo, kultūros, 
viešo administravimo ir kituose sekto-
riuose. Daugelis moterų dirba mažai 
apmokamus ir nekvalifikuotus valy-
mo, aplinkos priežiūros darbus. Dažnai 
nutinka taip, kad moterų triūsas būna 
prasčiau apmokamas ir nepakanka-
mai įvertinamas. Tuo tarpu moterų, 
užimančių aukščiausias pareigas, 
nėra daug. Ir nors moterys yra labiau 
už vyrus išsilavinusios, darbo rinko-
je joms sekasi blogiau. Būtina ieškoti 
šių problemų priežasčių ir sprendimų. 
Pirmiausia reikėtų įvertinti tai, jog 
moterims sunkiau suderinti darbą bei 
įsipareigojimus šeimai. Ant jų pečių 
dažniausiai gula gimdymo, vaiko prie-
žiūros, auklėjimo, o taip pat ir šeimos 
narių slaugos rūpesčiai. Įrodyta, jog 
vaikų turėjimas daugiau nei dešimta-
daliu sumažina moterų darbinį aktyvu-
mą. Dėl to gali nukentėti jos socialinės 
garantijos bei profesinė karjera. Todėl 
labai svarbu turėti pakankamai koky-
biškų, prieinamų ir įperkamų vaiko 
priežiūros paslaugų. 

Šioje paslaugų srityje nereikėtų 
taupyti, nes investicijos atsipirks pa-

pildomomis darbo vietomis bei di-
desniu moterų užimtumu. Manau, jog 
dirbti norinčios moterys privalo turėti 
visas galimybes patikėti sergančių, ne-
įgalių ar pagyvenusių artimųjų slaugą 
ir globą institucijoms ir nebijoti dėl 
paslaugų kokybės bei prieinamumo. 
Žinoma, negalime neįvertinti mūsų 
globos ir slaugos įstaigų darbo, geros 
patirties bei nuvertinti nelengvo socia-
linių darbuotojų triūso. Tiesiog turime 
užtikrinti, jog paslaugų kokybė, o taip 
pat ir sąlygos darbuotojams būtų aukš-
čiausio lygio.   

Socialinė apsauga neturėtų būti al-
ternatyva darbui. Ji privalo ne tik sau-
goti nuo skurdo, bet ir skatinti dirbti. 
Pritariu ir tam, jog vaiko priežiūros 
atostogas reikia derinti su galimybe 
dirbti. Tai leidžia neprarasti kvalifikaci-
jos, ryšių su savo darboviete, o taip pat 
neprarasti reikiamų įgūdžių. Esu įsitiki-
nusi, kad po vaiko priežiūros atostogų 
būtina sudaryti tinkamas sąlygas mote-
rims sugrįžti į darbo rinką. Darbo birža 
ir darbdaviai turėtų pasirūpinti tinkamo 
darbo paieška bei kvalifikacijos atnau-
jinimu. O moterys neturėtų jausti kal-
tės, jog laikinai negalėjo dirbti. Juk vai-
ko gimdymas ir auginimas taip pat yra 

ne mažiau reikšmingas darbas, kuriuo 
sukuriama pagrindinė mūsų vertybė – 
žmogus.

Greitai pakeisti šias disproporcijas 
nėra lengva, kadangi jos susijusios 
su tradicijomis bei gajais stereotipais. 
Būtinas nuoseklus jaunimo profesinis 
ir kultūrinis švietimas. Privalo keistis 
ir darbdavių vertinimas bei požiūris į 
moterų darbą. EP mes pasiūlėme im-
tis priemonių, kad socialinės apsaugos 
bei švietimo srities darbai būtų labiau 
vertinami ir teisingiau apmokami. Eu-
ropos Komisija paskelbė diskusiją dėl 
moterų kvotų įteisinimo vadovaujamo-
se kompanijų pozicijose. Be abejo, šis 
pasiūlymas sukėlė daug diskusijų, ta-
čiau jis paremtas gera valia ir patirtimi. 
Manau, kad ir Lietuvoje ši diskusija 
susilauks atgarsio. Tikiuosi, kad šiemet 
EP pavyks rasti sutarimą ir dėl moti-
nystės apsaugos darbe direktyvos pro-
jekto. Tai būtų puikus impulsas gerinti 
moterų padėtį darbo rinkoje. O Lietu-
vos politikams norėčiau palinkėti lyčių 
lygybės problemas prisiminti ne tik 
Kovo 8-ają arba prieš rinkimus. Šioje 
srityje būtinas nuolatinis ir nuoseklus 
visų mūsų darbas. 

Moteris (nu)vertiname?

Justas Vincas Paleckis,
Europos Parlamento narys

Ne vienas kolega iš Vokietijos Eu-
ropos Parlamente manęs klausė, ar 
susipažinau su jų naujojo prezidento 
kalba. Sakiau, kad susiradau tą tekstą 
laikraštyje ir įdėmiai perskaičiau. Iš-
ties, nedažnai trumpa kalba sužadina 
tiek minčių, palyginimų.

VFR prezidento figūra ne itin ryški 
politiniame šalies landšafte. Jis dau-
giau reprezentuoja valstybę užsienyje, 
o šalies viduje turėtų būti aukščiausias 
moralinis autoritetas, darantis įtaką pi-
liečiams savo svariu žodžiu. Pastaruo-

ju metu VFR prezidentams tai nelabai 
sekėsi atlikti. H. Kioleris prieš dvejus 
metus savo noru pasitraukė iš forma-
liai aukščiausio valstybės posto, kai 
pasijuto įžeistas žurnalistų komentarų 
dėl jo ginčytino interviu. Su jo įpėdiniu 
Ch. Vulfu – dar blogiau. Jis paslydo 
„ant banano žievelės“. Iš savo įtakingo 
draugo paėmė paskolą neįtikėtinai ge-
romis sąlygomis, kitas draugas apmo-
kėjo jo prabangaus viešbučio sąskaitas. 
Prezidentas bandė sutrukdyti publi-
kacijų apie šias istorijas pasirodymą. 
Visuomenė pasipiktino, teko atsistaty-
dinti. Ir štai vėl tenka rinkti preziden-
tą abiejuose parlamento rūmuose, kur 
persvarą turi krikščionys demokratai. 
Kanclerė Angela Merkel pradžioje 
atsainiai atmetė opozicijos – socialde-
mokratų ir žaliųjų – vėl, kaip ir prieš 
dvejus metus, siūlomą nepartinio Joa-
chimo Gauko kandidatūrą. Pastorius 
Rytų Vokietijoje, disidentas, vienas iš 
pasipriešinimo režimui lyderių. Po Vo-
kietijos susivienijimo jis išgarsėjo kaip 
„Štazi“ – VDR slaptosios policijos – 
archyvų atvėrėjas, paskui kaip filoso-
fas, populiarus visuomenėje.

Kanclerė vėl tikėjosi pasodinti į ofi-
cialiai aukščiausią valdžios kėdę ištiki-
mą savo partijos narį. Tačiau kai jau-
nesnieji koalicijos partneriai, liberalai, 
irgi pritarė opozicijai, A. Merkel neliko 
nieko kito, kaip pasiūlyti J. Gauko kan-
didatūrą.

Tuoj po inauguracijos sekusi nau-
jojo prezidento kalba Bundestage kaip 
niekad suvienijo šalį. Jau kalbėdamas 
apie VFR istoriją jis pasakė, kad už 
pokario metų „ekonominį stebuklą“ 
ne mažiau svarbus buvo „demokrati-
jos stebuklas“. Būtent šis stebuklas su 
šaknimis išrovė revanšizmo ir naciona-
lizmo piktžoles. Labai aiškus vokiečių 
„taip“ Europos integracijai, pasak pre-
zidento, yra vertas ypatingo pasididžia-
vimo sukurta demokratine valstybe. Šį 
„taip“ reikia saugoti ir ginti. Nes būtent 
krizių metu stiprėja tendencijos bėgti 
atgal į nacionalines valstybes. Tačiau 
nacionalizmas gali ir turi būti sustab-
dytas, siekiant sukurti „daugiau Euro-
pos“.

„Europa buvo pažadėtoji žemė 
mūsų kartai, –sakė jis. – Tuo tarpu 
mano Europa jau seniai yra dalis jų 

kasdienės tikrovės, su laisve tarp jos 
sienų ir atviros visuomenės teikiamo-
mis galimybėmis bei rūpesčiais“.

J. Gaukas aštriai kalbėjo apie eks-
tremizmą, ypač dešinįjį, kuris visai 
neseniai Vokietijoje vėl parodė savo 
aštrius dantis – neonaciai nužudė de-
šimt turkų kilmės piliečių ir policinin-
kę. „Dešiniesiems ekstremistams, ku-
rie nekenčia mūsų demokratijos, mes 
sakome labai aiškiai: jūsų neapykanta 
tik skatina mus dar drąsiau prieš jus 
kovoti. Mes ginsime savo šalį. Mes ne-
išsigąsime jūsų. Jūs nuslinksite į praeitį 
ir mūsų demokratija gyvuos toliau“. 
Naujasis prezidentas negalėjo apeiti 
savo mėgstamiausios laisvės temos. 
Tačiau šį kartą daug kam netikėtai jis 
laisvę susiejo su kitais dalykais. „Lais-
vė – tai sąlyga teisingumui įgyvendinti, 
o teisingumas – tai sąlyga laisvei. Soci-
alinis teisingumas reikalingas tam, kad 
būtų išsaugota laisvė. Jei atsiranda vis 
daugiau žmonių, kurie nebetiki, kad 
jų valstybė rūpinasi socialiniu teisin-
gumu, iškyla pavojus demokratijai“. 
„Mes neturėtumėm leisti, – kalbėjo 
prezidentas, – kad žmonės pasijustų 

mūsų visuomenės paribyje, jeigu jie 
yra neturtingi, seni arba neįgalūs. Mūsų 
šalis toli gražu nėra tobula, tačiau mes 
didžiuodamiesi galime pasakyti, kad 
niekada Vokietijos istorijoje mūsų šalis 
nebuvo tokia laisva, demokratiška, so-
cialiai teisinga“.

Vokiečių europarlamentarai tikrai 
neklydo sakydami, kad Vokietijos pre-
zidento mintys svarbios ir už šalies sie-
nų. Ar galėtų mūsų šalies pirmieji as-
menys pasakyti panašius žodžius: kad 
Lietuva dar niekad nebuvo tokia laisva, 
demokratinė, socialiai teisinga kaip da-
bar? O  jeigu ir ištartų, tai kokia būtų 
Lietuvos piliečių reakcija? Apklausos, 
o ir rinkimų rezultatai – „sūpuoklės“ 
iš vienos pusės į kitą – rodo, kad pra-
sidėjus 23-iesiems atkurtos nepriklau-
somybės metams, mūsų šalyje daug 
nusivylimo ir laisve, ir demokratija, ir 
teisingumu, ypač socialiniu. Nemažai 
dar ką reikia nuveikti, pakeisti, kad 
Lietuvos lyderiai ir, kas dar svarbiau, 
eiliniai piliečiai, galėtų didžiuodamiesi 
pasakyti: tokios laisvos, teisingos ir pa-
trauklios Lietuvos niekad nebuvo.

Prezidento kalba – savo šaliai ir Europai

Zigmantas Balčytis,
Europos Parlamento narys, 
LSDP pirmininko pavaduotojas

Kovo pabaigoje jungtiniame Eu-
ropos Parlamento (EP) transporto ir 
turizmo (TRAN) bei Pramonės moks-

linių tyrimų ir energetikos komitetų 
posėdyje buvo svarstomas pasiūlymas 
dėl EP ir Tarybos reglamento dėl Euro-
pos infrastruktūros tinklų sukūrimo.

Apibendrinant Europos Sąjungos 
(ES) siekius dėl infrastruktūros objektų 
vystymo naujos finansinės perspekty-
vos laikotarpiu, galima sakyti, kad sie-
kiai yra ambicingi, o jų įgyvendinimas 
turėtų neabejotinai teigiamą impulsą 
ES ūkio augimui ir jos gyventojų gy-
venimo kokybės gerėjimui.

Nauji infrastruktūros objektai to-
kiose strateginėse srityse kaip energe-
tika, transportas ar telekomunikacijos 
reikalingi tam, kad šiose srityse būtų 
sukurta bendroji rinka. Mums artimi 
pavyzdžiai galėtų būti dujų ir elektros 
jungtys su Lenkija ir Skandinavijos 

šalimis, geležinkelio linija per Baltijos 
šalis „Rail Baltica“ ir plačiajuosčio in-
terneto prieigos suteikimas toliau nuo 
didžiųjų miestų gyvenantiems žmo-
nėms.

Taigi, kaip matome, projektai iš tie-
sų svarbūs, tačiau jų finansavimui visos 
ES mastu reikia preliminariais skai-
čiavimais apie 3 trilijonų eurų. Iš kur 
paimti tokias sumas, kai ES struktūrinė 
parama numato tik 50 mlrd. eurų. Kaip 
žinome, valstybių narių finansai tebe-
sitęsiant ekonominėms ir finansų kri-
zėms yra įtempti. Ir ne vien mums, bet 
daugeliui valstybių narių investicijos 
į infrastruktūrą reikštų dar didesnius 
įsiskolinimus užsienio kreditoriams. 
Tradiciškai į valstybinės reikšmės inf-
rastruktūros objektų statybas yra pri-

traukiamas ir privatus kapitalas, tačiau 
dabartinėmis makroekonominėmis 
aplinkybėmis pri vačių investuotojų ga-
limybės yra sumenkusios, investiciniai 
sprendimai atliekami labai atsargiai ir 
tik matant konkrečios finansinės grą-
žos perspektyvas.

Tokia situacija verčia sukti galvas 
ir ieškoti kitų finansavimo modelių. 
Alternatyva investavimui skolintomis 
lėšomis galėtų tapti europinės inf-
rastruktūros objektų obligacijos. Šių 
vertybinių popierių išskirtinumas rin-
koje būtų jų saugumas, nes jos būtų 
platinamos su ES garantijomis. ES ir 
valstybėms narėms jų išleidimas būtų 
naudingas, nes leistų per didelių infra-
struktūros objektų statybas įsukti rece-
sijoje esančią Europos ekonomiką.

Reikia tikėtis, kad ši konstruktyvi 
ir potenciali idėja nebus pamiršta, o 
taps realiai veikiančiu instrumentu, lei-
siančiu įgyvendinti itin ambicingus ES 
planus sukurti bendrą Europos žemy-
no infrastruktūrinį „stuburą“, be kurio 
toliau plėtoti bendrąją ES rinką būtų 
labai sunku.

ES siekiai infrastruktūros srityje ir liks siekiais, 
jei nebus surasta papildomo finansavimo
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Jau nebe pirmus metus eskaluo-
jama emigracijos tema. Ir tikrai 
– jei nuvažiuotume į mažesnį 
kaimelį, matytume – didžioji da-
lis namų apleisti, nerasi nė vieno 
žmogaus. Emigravę ištisi kaimai. 
Kokios yra viso to priežastys?

D.Skusevičius: Jei Lietuvoje 
būtų viskas gerai – turbūt dauge-
lis neieškotų darbo užsienyje. Jei 
studijos Lietuvoje būtų prieina-
mos visiems – jaunimas neieško-
tų galimybių studijuoti užsienyje 
taip atkakliai. Deja, pripažinkime, 
situacija yra prasta. Emigracijos 
pasekmes jaučiame jau dabar. 
Darbingų žmonių išvykimas blo-
gina demografinę situaciją. Soci-
alinė padėtis blogėja. Vis daugiau 
valstybės išlaikomų žmonių tenka 
vienam dirbančiajam. Kas bus dar  
po 10 metų, net baisu pagalvoti. 
Viena didžiausių problemų yra 
nepakankamas gyventojų užimtu-
mas. Mokyklos kaimuose uždaro-
mos, darbo vietų nėra, laisvalaikio 
praleidimo būdų – vis mažiau ir 
mažiau. 

J.Požela: Pati emigracija nėra 
blogis savaime. Nieko blogo, jei 
dalis žmonių nuspręstų pamėgin-
ti laimę siekti mokslo ar karjeros 
kitoje šalyje. Tam ir buvo atvertos 
Europos Sąjungos sienos, priimtas 
laisvas darbo jėgos judėjimas, kad 
žmogus turėtų pasirinkimą. Tačiau 

Lietuvos bėda yra 
milžiniškas emi-
gracijos mastas. 
Žmonės važiuoja iš 
nevilties.  Tik tam, 
kad išsigelbėtų, iš-
gyventų. Daug va-
žinėju po Lietuvą. 
Leipalingyje, Ru-
kloje, Varniuose, 
visur, kur beužsuk-
tum, nerasi emi-
gracijos nepaliesto 
namo. Per pasta-
rąjį dešimtmetį iš 
Lietuvos emigravo 
daugiau nei trečda-
lis milijono lietuvių. Tendencija, 
kai tėvai išvyksta uždirbti duonai, 
palikdami namuose nepilnamečius 
savo vaikus, jau seniai pastebima 
mūsų savivaldybėse. Apie kokį as-
menybės ugdymą galime kalbėti, 
jei pasiekėme tokį lygį?

Kodėl dabartinė valdžia neran-
da būdų mažinti emigraciją?

D. Skusevičius: Dažnai atrodo, 
kad savo sprendimais valdantieji 
elgiasi atvirkščiai ir tik dar labiau 
mažina žmonių pasitikėjimą savo 
valstybe. Natūralu, kad valdžiai 
nesprendžiant žmogaus problemų, 
tikėtis teigiamo požiūrio į valsty-
bę nėra realu. Mes pasisakome už 
kompleksinę darbo jėgos susigrą-

žinimo iš emigracijos programą, 
kuri turi apimti skubų naujų darbo 
vietų steigimą, socialinių stimulų 
sugrįžti į Lietuvą paketo parengi-
mą, geresnių sąlygų sugrįžtančiųjų 
socialiniams poreikiams patenkin-
ti sukūrimą.

J. Požela: Neseniai spaudoje 
perskaičiau, kad vieno Klaipėdos 
milijonieriaus, buvusio Seimo na-
rio, įmonės jau daugiau kaip dve-
jus metus neišmoka darbuotojams 
jų uždirbtų algų. Jei tokius žmo-
nes renkame į valdžią, kaip gali-
me tikėtis, kad jie rūpinsis mūsų 
gerove? Dabar pamatome, kad 
mūsų šalyje nėra jokių priemonių 
priversti darbdavį atsiskaityti su 
darbuotojais.

Antai Vokietijoje įstatymai 

įpareigoja kiekvie-
ną didesnę įmonę 
turėti darbuotojų 
profsąjungą. To-
dėl ten neįmano-
ma, kad darbdavys 
laiku neišmokėtų 
atlyginimo. Tokia 
problema neįsivaiz-
duojama visoje Va-
karų Europoje. Ko-
dėl Lietuvoje nėra 
tokio įstatymo? 
Privalome sukurti 
tokią aplinką ir są-
lygas savo šalyje, 
kad kuo daugiau 

žmonių norėtų čia kurti šeimas, 
gimdyti ir auginti vaikus, dirbti 
mūsų Tėvynės gerovei. Socialinio 
teisingumo užtikrinimas, nely-
gybės tarp žmonių sumažinimas 
– štai pirmieji receptai, kuriais va-
dovaujantis galima atkurti žmonių 
tikėjimą ir pasitikėjimą Lietuva.

Jei sutinkame, kad didžiausia 
problema yra ne pati emigraci-
ja, o jos mastas, galbūt turėtume 
labiau rūpintis ir išvykusiais lie-
tuviais?

D. Skusevičius: Privalome su-
prasti, kad emigracija šiais laikais 
yra kitokia nei prieš dvidešimt ar 
daugiau metų. Nuolatinė gyvento-
jų migracija yra normalus reiški-

nys. Pasaulis globalėja, todėl turi-
me tik džiaugtis, kad jauni žmonės 
aukštos kokybės išsilavinimą įgyja 
užsienyje. Ir tikėtis, kad tie jauni 
žmonės sugrįš. O tai priklauso tik 
nuo valdžios sprendimų ir bendros 
situacijos. Tik sukūrus sąlygas 
jauniems žmonėms mūsų šalyje, 
atkūrus valstybės ir jaunimo tar-
pusavio pasitikėjimą, galėsime su-
mažinti emigraciją. 

J. Požela: Laikas kalbėti apie 
dvigubą pilietybę. Daugeliui žmo-
nių tai vis dar nepriimtina, bet, 
mano manymu, mes neturime 
kitos išeities. Juk neuždarysime 
valstybės sienų, per prievarta ne-
išlaikysime žmonių. Ką būtina 
padaryti – tai nenutraukti sąsajų 
su tautiečiais. Lietuvos pilietybės 
palikimas yra vienas iš būdų tą už-
tikrinti.

Dar viena labai pavojinga 
tendencija, – bandymas priešin-
ti mūsų tautiečius tarpusavyje. 
Bandoma rodyti į tuos, išvykusius 
neva lengvesnio kąsnio ieškoti, ir 
tuos, kurie lieka dirbti Lietuvo-
je. Neturėtume pasiduoti tokiems 
priešinimams. Per mažai mūsų 
yra, kad nebrangintume kiekvieno 
lietuvio, nepaisant to,  kur jis šiuo 
metu būtų ir ką bedarytų.

Dėkoju už pokalbį.

Dimitrijus Kucevičius

Jaunieji socialdemokratai: emigraciją stabdytų socialinis teisingumas
Apie emigracijos problemą ir priemones, kaip sumažinti žmonių išvykimą iš Lietuvos 

kalbamės su jaunaisiais socialdemokratais Dariumi Skusevičiumi ir Juru Požela.

Marius Skarupskas,
LSDJS valdybos narys

Įsivaizduokite, kad miestelio 
verslininkui reikia pinigų naujos 
parduotuvės statybai. Kaip Jūs 
pasielgtumėte šioje situacijoje: 
tiesiog duotumėte savo pinigus 
verslininkui ar investuotumėte į 
jo verslą? O kaip turėtų pasielgti 
valstybė remdama verslą: subsidi-
juoti, t.y. išdalinti, ar investuoti – 
tapti verslo dalininke?

Šiuo metu valstybė valdo 151 
įmonę, kuriose turi nuo kelių de-
šimčių iki 100 proc. akcijų. Vals-
tybės valdomų bendrovių ampli-
tudė labai plati – nuo miškų ūkio, 
logistikos, kelių tiesimo, aukcionų 
administravimo bei kitų komerci-
nių paslaugų iki įvairių nekomer-
cinių veiklų, kurios būtinos visuo-
menei.

Pažvelgus į savivaldybėms pri-

klausančių įmonių žemėlapį, situ-
acija dar margesnė – ne visos savo 
rankose išlaikė namų administra-
vimo bendroves, miesto tvarkymo 
įmones, natūralias energetikos 
monopolijas, tačiau kai kurios 
įkūrė ir valdo technologijų parkus, 
konsultacijų centrus, kino teatrus, 
turgus, knygynus, o taip pat atran-
da naujas bendradarbiavimo su 
verslu formas, kurdamos keleivių 
vežimo įmones ir t.t.

Kodėl valstybė ir verslas turi 
žiūrėti viena kryptimi?

Daugelis turbūt sutiksite, jog 
viešbučiai naudojasi šalies ir ats-
kirų miestų sukurta infrastruktūra, 
o taip pat kitų verslo segmentų, 
pavyzdžiui, pramogų parkų ar 
koncertų salių, pritrauktais klientų 
srautais. Tačiau nutinka taip, jog 
Druskininkų miesto savivaldybę 
šio kurorto verslininkai paduoda į 
teismą už „pagalvės mokesčio“ (2 
Lt už naktį, praleistą viešbutyje) 
įvedimą. Šis mokestis skiriamas 
miesto infrastruktūrai, gėlynams 
apželdinti ir kitiems patogumams, 
kuriais naudojasi ne tik miestie-
čiai, bet ir turistai, kurti.

Verslas turi ne konfrontuoti, 
o eiti koja kojon su valstybe ir 
žvelgti į situaciją plačiau. Ar ne-
būtų geriau, jei valstybė kartu su 
verslininkais investuotų į tam ti-
krus objektus bei sritis? Esu įsiti-
kinęs, kad veikla būtų skaidresnė, 
plačiau matytume situaciją, o tai 

leistų veiklai plėtotis efektyviau 
ir greičiau reaguoti į pokyčius rin-
kose.

Taip pat esu įsitikinęs, jog tam 
tikrose srityse turi išlikti valstybės 
kontrolė. Tai yra oficiali Jaunųjų 
socialdemokratų  sąjungos pozi-
cija, kurią mes deklaruojame savo 
politinėje programoje:

„Valstybė turi tapti aktyvia 
ūkinės veiklos dalyve, valdyti na-
tūralias monopolijas, kontroliuoti 
žalingų visuomenei produktų (al-
koholio, tabako ir t.t) gamybą ir 
realizaciją, taip pat tapti verslovių 
dalininke. Respublikoje priva-
lo būti pažabotas natūralių mo-
nopolijų apetitas, o galiausiai ir 
perimta tokių verslovių kontrolė, 
siekiant teisingos kainos paslau-
gos vartotojams. Valstybė privalo 
kaupti kapitalą, tapdama verslo-
vių dalininke: subsidijos, sklypai, 
skirti investicijoms ir kita pagalba 
įmonėms suteikiama tik gaunant 
dalį verslovių akcijų. Verslovės, 
užsiimančios žalingų produktų 
gamyba ir realizacija, į verslą žiū-
ri per pelno prizmę. Valstybė šioje 
srityje turi įvesti griežtą socialinę 
dimensiją ir iki minimumo suma-
žinti ekonominį tokio verslo ver-
tės matavimą.“

Subsidijuoti ar investuoti?

Jeigu atidžiau pažvelgsite į da-
bar parduodamų sodybų ant ežerų 
kranto skelbimus ir palyginsite 
juos su prieš penkerius metus pa-

teiktomis paraiškomis ES lėšoms 
gauti, rasite daug panašumų. Pa-
sibaigus kontrolės laikui, kai ku-
rie pareiškėjai, taip juos vadina 
ministerijos ir agentūros, siekia 
atsiimti Europos subsidiją kaip 
savo investiciją. Gavus subsidiją, 
vėliau reikia mokėti „teisingai“ 
pateikti ataskaitą, kad buvo įdar-
binta X žmonių, parduota Y pre-
kių ir nupirkta Z įrenginių.

Valstybė šioje situacijoje turė-
tų būti partneris, o ne prievaizdas. 
Prisimenu bičiulio iš Moldovos pa-
sakojimą apie jų įgyvendintą pro-
gramą, skirtą sugrąžinti jaunimą iš 
emigracijos. Verslininkai gavo ne 
vien subsidijų verslo pradžiai, bet 
ir aiškų valdžios palaikymą, jie 
galėjo konsultuotis, dalyvauti pro-
cedūriniuose procesuose, o esant 
būtinybei, buvo pasitelkiamas ir 
visas valdžios lobizmo mechaniz-
mas. Taigi, valstybė ir savivaldy-
bių institucijos į subsidijas turėtų 
žiūrėti kaip į investicijas ir kaupti 
kapitalą, tapdamos aktyviomis 
įmonių dalininkėmis. Subsidijos, 
sklypai skirti investicijoms, ir kita 
materialinė pagalba įmonėms turi 
būti suteikiama tik gaunant dalį 
įmonių akcijų. Iki 2016 m. valsty-
bė ir savivaldybės galėtų padidinti 
turimų įmonių portfelį tiek, kad 
papildomai būtų sukurta per 50 
tūkst. darbo vietų. Tai reiškia, kad 
kiekvienais metais savivaldybės 
vidutiniškai turėtų sukurti apie 
200 naujų darbo vietų, o tai jau – 
15 smulkių įmonių.

Valstybė verslo kurti negali?

Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos (LSDJS) na-
riai pavasarį pasitinka itin dar-
bingai nusiteikę. Kovo mėnesį 
suorganizuoti net keli reikšmingi 
renginiai, kuriuose socialdemo-
kratinis jaunimas svarstė klausi-
mus, aktualius ne tik pačiai or-
ganizacijai, bet ir visuomenei.

Kovo 9-11 d. Druskininkuose 
vyko LSDJS vadovų klubo rengi-
nys, kuriame diskutuota apie pasi-
ruošimą rinkimams. Kovo 17-ąją 
LSDJS Klaipėdos miesto skyriuje 
suorganizuoti mokymai „jaunimie-
čiams“ iš Klaipėdos, Kretingos, 
Telšių, Gargždų, Skuodo skyrių. 
Renginyje diskutuota socialdemo-
kratijos tema. 

Kovo 23 d. LSDJS “Smege-
nų centro” atstovai susitikime su 
LSDP rinkimų programos grupės 
vadovu Vyteniu Povilu Andriukai-
čiu pristatė jaunųjų socialdemo-
kratų pastabas ir pasiūlymus LSDP 
rinkimų programai. Tikimasi, kad 
reikšmingi Lietuvos jaunimui 
klausimai bus įtraukti į programą. 
Siūlyta išplėsti pajamų ir išlaidų 
deklaravimo bazę, sukurti palan-
kesnes sąlygas skelbti streikus, 
skatinti imigraciją. Kalbėta apie 
privalomą vidurinį išsilavinimą, 
didesnę savivaldybių mokestinę 
laisvę.

LSDJS biuro informacija

Kovą praūžę LSDJS 
renginiai reikšmingi 

ir visuomenei

LSDJS valdybos narys D. Skusevičius. LSDJS pirmininkas J. Požela.



8

“Socialdemokratas” redaktorė Evelina Butkutė-Lazdauskienė (8 5) 2396327. LSDP informacijos centras: Auksė Kontrimienė (8 5) 2396327, Gediminas Kirkilas (8 5) 2396609.          ISSN 2029-3933

Tai ádomu

Receptai

Vertikaliai
1. Gerokai primirštas Velykų personažas, savotiškai panašus į Ka-

lėdų senelį.
2. Paukštis, dedantis didžiausius kiaušinius.
6. Tradicinė Velykų apeiga, kai kaimo gyventojai pasiimdavo barš-

kalus, eidavo apie laukus ir barškindami dainuodavo dainas, kurių 
priedainiuose būdavo „ai lalu“.

8. Augalijos ir gyvūnijos pasaulyje paplitusi medžiaga, sudaryta iš 
sočiųjų rūgščių ir alkoholių. Ja marginami velykiniai kiaušiniai.

Horizontaliai:
3. Pirmąjį gegužės sekmadienį švenčiama ... diena.
4. Raudona margučio spalva simbolizuoja ... . 
5. Žodis, iš kurio kilo lietuviškas Velykų pavadinimas.
7. Pavasario šventė, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą, gamtos 

atgimimą.
9. Lotyniškasis balandžio mėnesio pavadinimas.
10. Balandžio 1-oji – juokų arba ... diena.

Atvelykio receptas:  tunu įdaryti kiaušiniai
4 kietai virti kiaušiniai, 50 g konservuoto tuno, 30 g majonezo, šaukštas grietinės, druska, pipirai, 

citrinos sultys, alyvuogės ir žalumynai.
Paruošimas: kiaušinius perpjauname per pusę, išimame trynius. Du trynius sumaišome su tunu, druska, 

pipirais, įpilame truputį citrinos sulčių. Likusius du trynius išplakame su majonezu ir grietine. Į kiaušinių 
puseles dedame tuno įdarą, užpilame majonezo-grietinės padažu, puošiame per pusę perpjautomis alyvuo-
gėmis ir barstome žalumynais.

2012-ieji metai – Europos akty-
vaus senėjimo ir kartų solidarumo 
metai. Šia proga Socialinių ir eko-
nominių tyrimų institutas (SETI) 
kartu su Europos Parlamento nariu 
Justu Paleckiu organizavo konkursą, 
kuriuo siekta skatinti mokinius ben-
drauti su senjorais, pažinti jų pasaulį, 
norus, poreikius, mainytis gerąja pa-
tirtimi. Organizatoriai džiaugiasi, ga-
lėdami pasveikinti konkurso „Kaip 
skatinti jaunimo bendravimą su sen-
jorais“ nugalėtoją – vienuoliktokę 
Viktoriją Stanevičiūtę iš Kauno.

Pasak SETI direktoriaus pava-
duotojo Edvino Menčikovo, mergi-
nos rašinys „Gyvenimo lobio daly-
bos“ sužavėjo konkurso komisijos 
narius ne tik kūrybingumu, bet ir 
konkrečiais pasiūlymais.

„Bręstant imi vis geriau suprasti, 
kad metai nėra trūkumas. Tai yra pri-
valumas su visa sukaupta patirtimi, 

išgyventais jausmais, patirtais skaus-
mais, mylėtais žmonėmis, prarastais 
draugais. Visi prisiminimai – tai su-
kauptas lobis, užkastas ne kur nors 
giliai po žeme, o paslėptas žmogaus 
širdyje, užrašytas jo akyse, įrėžtas jo 
veide. Bet ar iš tiesų šiomis dieno-
mis yra vertinamas šis lobis? Ar se-
natvė gali būti gerbtina?” – rašinyje 
klausia Kauno Dainavos vidurinės 
mokyklos mokinė. Mokytojos Auk-
sės Urbonienės paskatinta mergina 
rašinyje analizuoja, kokiais būdais 
galima suartinti jaunąją ir vyresniąją 
kartas.

“Būtų galima organizuoti ”Sene-
lių dienas” ir kviesti į klases savo 
senelius, kad jie papasakotų šiek tiek 
apie savo gyvenimą. Be abejo, vieni-
šų ir pamirštų senelių lankymas turė-
tų būti aptartas kiekvienoje klasėje” 
– pateikė idėjas rašinio autorė. Kon-
kurso nugalėtoja Viktorija apdova-
nojama diplomu ir pagrindiniu prizu 
– europarlamentaro J.V.Paleckio 
kvietimu vyks į Europos Parlamen-
tą. 

Prizais apdovanota ir dar viena 
konkurso laureatė – Jiezno gimna-
zijos mokinė Liveta Bartuševičiūtė. 
Atsiųsti rašinį „Mano močiutės is-
torijos“ ją paskatino mokytoja Jo-
lita Stačiokaitė. Europarlamentaras 
J.V.Paleckis už dalyvavimą konkur-
se devintokei dovanoja mobiliojo 
ryšio telefoną, kanceliarinių prekių, 
o SETI – kuprinę ir diplomą. Kon-
kurso organizatoriai dėkoja visiems 
konkurso dalyviams ir linki sėkmės, 
realizuojant idėjas gyvenime.

Išdalintos SETI rašinių konkurso  
„Kaip skatinti jaunimo bendravimą 

su senjorais“ dovanos

Konkurso nugalėtoja Viktorija Stanevičiūtė.

Pažymėdami politikų profesinę 
šventę – balandžio 1-ąją, Vilniaus 
socialdemokratai jau antrus metus 
rinkosi į nuotaikingą šventę – da-
lino humoristines nominacijas už 
metų „nuopelnus“. Bičiulius pa-
sveikino LSDP Vilniaus skyriaus 
pirmininkas Romas Adomavičius, 
Seimo nariai: Gediminas Kirkilas, 
Vytenis Andriukaitis, Mindaugas 
Bastys, LSDJS vadovas Juras Po-
žela. 

Nominacija  „Metų citrinos 
kauliukas” atiteko R. Adomavi-
čiui, „Metų druska... prie citrinos” 
– pavaduotojai Vitalijai Kliukie-
nei, „Metų tekila... prie citrinos” – 
iždininkei Marijai Lysenko, nomi-
nacija „Metų medus su...citrina” 
teko bičiulei Irenai Stanionienei, 
o nominacija „Prinokęs citrinu-
kas” apsidžiaugė „jaunimiečių“ 
vadas Juras Požela.

Teminio patiekalo „Ar pakan-
ka citrinos rūgštelės” nominacijas 
pelnė net du patiekalai: „Spalvo-
tas išprotėjimas” (Pylimo grupės 
kolektyvinis darbas) ir saldus tor-
tas „Spalvota citrina” (autorė  – 
Zinaida Striogienė).

Valdo Šereikos 
nuotraukos

Vilniaus socialdemokratai dalino citrinas… 
melagiams profesionalams 

Būsimieji kandidatai rinkimuose į Seimą (iš kairės) Auksė Kontrimienė, Juras Požela ir 
Romas Adomavičius.

„LSDP citrina 2012“ vakaro vedėjas Tomas 
Tracevskis.

Sveikinimo žodį taria politikos 
profesionalas Gediminas Kirkilas. 


