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Laikraštis,  tęsiantis šimtmetines tradici jas.  Leidžiamas nuo XX a.  pradžios.

Anonsai

Nukelta į 12 p.

Apie europarlamentarės gyvenimą, kaip 
liaudis sako, „ant lagaminų“, rašyta ne kar-
tą, tačiau Vilija niekad nepasakojo, kuo ski-
riasi tenykščiai europiečiai nuo mūsiškių. 
Kur ji pati gyvena, kokius kultūrų skirtu-
mus pastebi, kuo nusivylė ir ką atrado.

„Užaugusi mažame miestelyje, supras-
dama darbo svarbą, žmonių tarpusavio ryšio 
reikšmę – Briuselyje ar Strasbūre pasiilgs-
tu artimųjų, draugų, bendradarbių. Puikiai 
suprantu, kad išvykau ten dirbti, paskatinta 
Lietuvos gyventojų, kurie ne abejingi savo 
šalies ateičiai Europos Sąjungoje. Tokia 
mano pareiga. Tačiau, kai tik turiu galimy-
bę – grįžtu į Lietuvą“, – sako V. Blinkevi-
čiūtė.

Lietuviai – atviresni žmonės 

Kalbėdama apie kultūrų skirtumus, eu-
roparlamentarė pirmiausia pamini žmonių 
tarpusavio ryšį.

„Žmonės, su kuriais tenka susitikti yra 
mandagūs, besišypsantys, pakankamai to-

lerantiški kitoms tautoms ir pažiūroms. Čia  
labiau mėgstama bendrauti ne internetu, o 
prie puodelio kavos arba alaus bokalo gau-
siose lauko kavinėse. Tarp jų ypač malonu 
matyti orius ir besišypsančius senolius. 
Daug ko galėtų pasimokyti ir mūsų politikai 
iš europarlamentarų, pirmiausia – pagarbos 
oponentui, politinės kultūros ir noro bei 
mokėjimo rasti kompromisus svarbiausiais 
Europai klausimams. Tačiau  pasiilgstu tos 
tikros šilumos, sklindančios iš mūsų tautie-
čių – mes atviresni žmonės. Be to, lietuviai 
neabejotinai išsiskiria ir savo darbštumu. 
Tai ne kartą pažymėjo mano kolegos iš Eu-
ropos Parlamento, kurių šalyse darbuojasi 
mūsų tautiečiai. O štai dėl mūsų kantrumo 
bei mokėjimo tyliai  išgyventi sunkmetį ir 
nepriteklius galima būtų pasiginčyti“, – tei-
gia europarlamentarė.

Skirtumai matyti ir maitinimosi kultūro-
je.

„Briuselyje ir Strasbūre yra gausybė res-
toranų ir kavinių. Čia atstovaujamos viso 
pasaulio virtuvės, dirba aukščiausios kva-

lifikacijos virėjai. Labai daug žuvies patie-
kalų. Turistai labai mėgsta paskanauti tradi-
cinių jūros geldelių, tačiau išties nelengva 
vienam įveikti didelį puodą virtų moliuskų. 
Paprastai geriamas vynas arba alus, kurio 
Belgijoje yra daugiau nei 400 rūšių. Tačiau 
ragaujama su saiku – per trejus metus nete-
ko matyti nė vieno šlitinėjančio girto belgo 
arba prancūzo. Žmonės labiau linkę vaka-
rieniauti ne namuose, o restoranuose, kur 
yra puiki vieta pabendrauti. Tad čia yra vis-
ko, tačiau nėra juodos lietuviškos duonos, 
balto varškės sūrio bei gaivinančių šalti-
barščių, kuriuos pirmiausia ragauju grįžusi 
į Lietuvą“, – pasakoja V. Blinkevičiūtė.

Trūksta dėmesio mamų problemoms

Pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuva mi-
nėjo Motinos dieną. Šia gražia proga Vilija 
grįžusi į Linkuvą pasveikino savo mamą, su 

Užaugusi Šiaurės Lietuvos miestelyje Linkuvoje, 
Pakruojo rajone, europarlamentarė Vilija Blinkevi-
čiūtė sako, kad atgimus gamtai vis labiau pasiilgsta 
gimtinės. „Dirbdama Europos Parlamente Briuselyje 
ir Strasbūre,  neturiu laiko svajoti, tačiau radus laisvą 
minutę suprantu, kaip pasiilgau Lietuvos – kaip trūks-
ta žolės žalumo, juodos duonos kvapo, kaip pasiilgau 
žmonių, kurie gimtinėje“, – sako politikė.

Europarlamentarė V. Blinkevičiūtė: 
lietuviai išsiskiria darbštumu

In Memoriam: atsisveikiname su 
Profesoriumi Justinu Karosu

Nukelta į 3 p.

Birželio 6 d. netekome šviesaus at-
minimo prof. Justino Karoso. Lietuvos 
politinėje padangėje užgeso dar viena 
žvaigždė. J.Karosas buvo ir liks pavyz-
džiu ateinančioms kartoms, kaip santū-
riai, tyliai, bet nepaprastai išmintingai 
daryti didelius darbus, reikalingus gimti-
nei ir Lietuvos žmonėms.  

J.Karosas gimė 1937 m. rugsėjo 7 d. 
Marijampolės rajono Sangrūdos kaime 
valstiečių šeimoje. 1958 m. baigęs San-
grūdos vidurinę mokyklą, tais pačiais 
metais įstojo į Vilniaus universiteto Is-
torijos ir filologijos fakultetą, kurį bai-
gė 1963-iais, tapdamas lietuvių kalbos 
ir literatūros dėstytoju. Visą gyvenimą 
Justinas liko ištikimas savo profesijai ir 
gerbė gimtąją  kalbą, nesidrovėdamas pa-
taisyti netaisyklingai kalbančius kolegas, 
atkreipdamas dėmesį net į menkiausias 
klaidas.    

1967–1969 m. Justinas studijavo Vil-
niaus universiteto aspirantūroje, apgy-
nė filosofijos mokslų kandidato (dabar 
– daktaro) disertaciją. 1971–1972 m. 
stažavosi Austrijoje Vienos universitete. 
1981 m. jam buvo paskirta A. von Hum-
boldto fondo (VFR) stipendija, todėl nuo 
1984-ųjų daugiau negu pusantrų metų 
stažavosi Frankfurto prie Maino, Man-

heimo ir Gyseno universitetuose, kur rin-
ko medžiagą habilitaciniam darbui. 

1994-aisiais pirmasis iš nepriklauso-
mos Lietuvos filosofų Vilniaus universi-
tete apgynė habilitacinį darbą, už jį su-
teiktas habilituoto humanitarinių mokslų 
daktaro vardas. 1963–1967 m. J.Karosas 
buvo Vilniaus universiteto Filosofijos ka-
tedros asistentas, vyresnysis dėstytojas, 
docentas. 1989 m. buvo išrinktas šio uni-
versiteto naujo įkurto Filosofijos fakulte-
to dekanu, juo dirbo iki 1992 m. 2000 m. 
jam suteiktas profesoriaus vardas. Nuo tos 
dienos Justiną kolegos ir bičiuliai vadino 
Profesoriumi, pagerbdami jo išmintį ir fi-
losofišką požiūrį į gyvenimą bei politikoje 
vykstančius procesus.

Tapęs politiku, J.Karosas niekada ne-
sistengė retušuoti savo biografijos faktų. 
Jis buvo TSKP narys, aktyvus LKP at-

Kuo rūpinasi ši Vyriausybė: 
išlikimu ar išnykimu?
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Pasirašyta opozicinių partijų 
bendradarbiavimo sutartis.
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„Kaip susigrąžinti 
kultūros rinkos dalyvį?“ 

Jaunimo įspūdžiai iš Briuselio.

14 p. 



2AKTUALU

prof. Aloyzas Sakalas,
LSDP  Garbės pirmininkas 

Kalbu apie birželio 14-osios ma-
sinę Lietuvos gyventojų deportaciją į 
atokias Sibiro vietoves. Ji sukėlė tokį 
šoką visuomenėje, kokio ji dar nebu-
vo patyrusi. Bet pradėkime nuo pat 
Lietuvos okupacijos, kuri įvyko 1940 
m. birželio 15 d. Buvau dar 9 metų 
vaikas, gyvenau Kaune ir prisimenu, 
kaip kauniečiai su gėlėmis ir šauks-
mais „valio“ sveikindavo kiekvieną 
pravažiuojantį tarybinį tanką.

Sveikindavo tie, kuriems buvo 
vienaip ar kitaip įgrisusi Smetonos 
diktatūra. Sveikintojai dar nežinojo 
ar dar nesuprato, kad smetoninė dik-
tatūra, lyginant ją su tarybine, buvo 
rojus. Tuo tarpu okupantai neleido 
laiko veltui. Jau birželio 17 d. buvo 
sudaryta marionetinė Vyriausybė. 
Falsifikuotuose rinkimuose tų metų 
liepos mėnesį „išrinktas“ vadinama-
sis Liaudies seimas paskelbė Lietuvą 
tarybų socialistine respublika ir „pa-
prašė“ ją priimti į TSRS sudėtį kaip 
sąjunginę respubliką. Šis įjungimas 
– Lietuvos aneksija – buvo įformin-
tas 1940 m. rugpjūčio 3 d. Nuo tos 
dienos Lietuva buvo inkorporuota į 
TSRS sudėtį ir, pagal naujai sukurto 
Lietuvos himno žodžius,  tapo „lygi 
tarp lygių ir laisva“. Bet dar prieš šią 
oficialaus inkorporavimo datą prasi-
dėjo Lietuvos Respublikos politinių 
veikėjų deportacijos ir represijos 
prieš įvairius visuomenės sluoks-
nius. 1940 m. liepos 10-17 d. įvyko 
pirmieji suėmimai. Nuo 1940 m. 
birželio 15 d. iki 1941 m. birželio 
14 d. buvo suimti 6606 žmonės, iš jų 
3565 buvo išsiųsti į TSRS lagerius 

ir kalėjimus. Kadangi šie suėmimai 
nebūdavo sinchronizuoti, jie neįva-
rė tokio siaubo Lietuvos žmonėms, 
kokį jie  patyrė 1941-ųjų birželio 14 
dieną, kada prasidėjo masinė Lietu-
vos gyventojų deportacija. Ji dauge-
liui Lietuvos gyventojų sukėlė šoką 
savo brutalumu ir mastais. Nė vie-
nas nežinojo, bus jis šiandien, rytoj 
deportuotas ar dar ne.

Nutautinti ir asimiliuoti Lietuvą

Apie išsamų trėmimų mecha-
nizmą galima sužinoti specialiose 
interneto studijose, todėl pateiksiu 
tik studijose aprašytus pagrindinius 
momentus, kurie paaiškintų, koks 
gi buvo masinio trėmimo  tikslas, 
pagal kokius kriterijus buvo paren-
kami kandidatai, kas sudarinėjo tre-
miamųjų sąrašus, kas buvo užsako-
vai  ir vykdytojai.

Lietuvos gyventojų trėmimai – 
tai administracine tvarka vykdytas 
organizuotas, prievartinis ir masi-
nis žmonių bei šeimų išvežimas iš 
jų nuolatinių gyvenamųjų vietų ir 
įkurdinimas okupacinės valdžios 
nustatytose atšiauriose, netinkamo-
se gyventi ar mažai apgyvendintose 
TSRS vietovėse. Tikslas – iš Lietu-
vos pašalinti okupantams opozicines 
žmonių grupes, konfiskuoti jų turtą, 
pakeisti okupuotos Lietuvos sociali-
nę ir tautinę sudėtį, tuo pačiu nutau-
tinti ir asimiliuoti Lietuvą, įbauginti 
lietuvių tautą ir užgniaužti pasiprie-
šinimą okupaciniam režimui. Trėmi-
mus organizavo ir vykdė represinės 
struktūros – LTSR vidaus reikalų 
liaudies komisariatas (NKVD) ir 
LTSR valstybės saugumo liaudies 
komisariatas (NKGB).

Pasirengimas

Slaptas pasirengimas masiniam 
Lietuvos gyventojų trėmimui prasi-
dėjo netrukus po krašto inkorporavi-
mo į TSRS sudėtį. Nežiūrint to, kad 
TSRS valdžia dar nebuvo priėmusi 
politinio sprendimo dėl žmonių de-
portavimo, LTSR represinės žinybos 

rengėsi trėmimui pagal TSRS NKVD 
direktyvas. 1940 m. rudenį buvo 
pradėta ir 1941 m. pavasarį išplės-
ta represuotinų asmenų registracija. 
1941 m. balandžio 25 ir 29 d. LTSR 
vidaus reikalų ir valstybės saugumo 
liaudies komisarai išleido įsakymus 
ir instrukcijas dėl tremtinų asmenų 
ir jų šeimų apskaitos. Tremtini asme-
nys buvo suskirstyti į 10 kategorijų ir 
joms numatytos trijų rūšių represijos: 
įkalinimas TSRS NKVD Vyriausio-
sios lagerių valdybos (GULAGO) 
sistemos lageriuose, įkalinimas karo 
belaisvių stovyklose, apgyvendini-
mas specialiose gyvenvietėse pri-
žiūrint NKVD. Gegužės 12 d. LTSR 
NKGB pateikė TSRS NKGB orien-
tacinius duomenis apie pagal įvairias 
kategorijas apskaitytus tremtinus as-
menis ir jų šeimas. Politinės represi-
jos buvo taikomos žmonėms, kuriuos 
okupacinis režimas pripažino pavo-
jingais TSRS valstybei ir politinei 
santvarkai. Lietuvos gyventojai buvo 
suskirstyti į okupacinei valdžiai išti-
kimus ir priešiškus sluoksnius pagal 
politinius, socialinius ir kitus kriteri-
jus. Lietuvos Respublikos politikai, 
valstybės tarnautojai, įvairių įstaigų 
darbuotojai, politinių ir visuomeninių 
organizacijų nariai, karininkai, mo-
kytojai, dvasiškiai, ūkininkai, vers-
lininkai ir kiti aktyvūs, savarankiški, 
turėję nuosavybės asmenys buvo pri-
pažinti priešiškais ir pavojingais Ta-
rybų Sąjungos valstybei ir valdžiai. 
Jie buvo registruojami, skirstomi į 
represuojamų žmonių kategorijas, 
apskaitomi ir jiems buvo taikomos 
įvairios represinės priemonės.

Įspūdingi sąrašai

1941 m. gegužės 14 ir 16 d. Visa-
sąjunginės komunistų partijos (bol-
ševikų) centro komitetas ir TSRS 
liaudies komisarų taryba priėmė 
politinius sprendimus dėl gyventojų 
trėmimo iš Lietuvos, Latvijos, Esti-
jos, Vakarų Ukrainos, Vakarų Balta-
rusijos ir Moldavijos. Vadovaujantis 
šiais sprendimais, TSRS NKGB 
gegužės–birželio mėn. išleido di-

rektyvas ir instrukcijas dėl trėmimų 
organizavimo ir vykdymo šiuose 
kraštuose. Buvo nustatyta tremtinų 
asmenų apskaitos tvarka, išleistos 
instrukcijos apie tremtinių skirsty-
mą į grupes pagal politinius ir soci-
alinius kriterijus, nustatyta asmenų 
suėmimo, lydėjimo į pradines surin-
kimo stotis ir konvojavimo į ešelonų 
telkimo vietas tvarka, išleisti nuro-
dymai dėl šeimos narių atskyrimo 
ešelonų telkimo punktuose, parengti 
tremtinių etapavimo ir įkurdinimo 
tolimuose TSRS regionuose planai. 
Taip pat buvo tikslintas tremtinų as-
menų skaičius. Trėmimų išvakarėse, 
birželio 13 d., TSRS NKVD išleido 
telegramą, kurioje patikslino galuti-
nį iš Lietuvos tremtinų žmonių kiekį 
– 21214 žmonių – ir nurodė jų trem-
ties ir kalinimo vietas

Vykdant TSRS NKGB nuro-
dymus, LTSR valstybės saugumo 
liaudies komisaras 1941 m. gegužės 
23 d. sudarė centrinį operatyvinį šta-
bą trėmimo operacijai parengti ir jai 
vadovauti iš aukšto rango NKGB ir 
NKVD darbuotojų. Trėmimo ope-
racijai vadovauti vietose iš NKGB 
ir NKVD darbuotojų buvo sudaryti 
apskričių operatyviniai štabai (ope-
ratyviniai trejetai). Gegužės–bir-
želio mėn. buvo parengtos detalios 
trėmimo operacijos instrukcijos. Ap-
skričių operatyviniai štabai sudarė 
detalius trėmimų operacijų planus. 
Buvo tikslinami numatytų suimti 
ir ištremti asmenų („antisovietinio 
elemento“) kiekiai ir sąrašai, rengia-
mos šių asmenų bylos. Pagal LTSR 
NKGB ir NKVD įstaigų sudarytus 
ir trėmimų išvakarėse patikslintus 
sąrašus buvo numatyta suimti ir 
išvežti iš Lietuvos 16479 žmones. 
1941 m. birželio pradžioje Lietuvos 
komunistų partijos (bolševikų) cen-
tro komiteto – LKP(b) CK – biuras 
apsvarstė LTSR NKVD ir NKGB 
vadovų pranešimus apie pasirengi-
mą trėmimams ir pritarė trėmimų 
planams bei tremtinių apskaitos do-
kumentams. LKP(b) CK vadovybė 
nurodė partijos struktūroms akty-
viai dalyvauti trėmimo operacijoje. 

LKP(b) CK ir LTSR liaudies komi-
sarų tarybai 1941 m. birželio 10 d. 
pritarus Lietuvos gyventojų trėmi-
mo operacijai, buvo baigtas pasiren-
gimas trėmimui.

Demokratinė valstybė savęs 
neapgaudinėja

Masiniai trėmimai prasidėjo 
1941 m. birželio 14 d., šeštadienį, 
vienur antrą, kitur trečią valandą 
ryto. Deportaciją vykdė LTSR ir iš 
TSRS atvykę represinių struktūrų 
pareigūnai, jiems padėjo Lietuvoje 
dislokuotos Raudonosios armijos 
kariai, aktyviai talkino komunistų 
partijos vietos aktyvas. Trėmimų 
vykdytojų operatyvinė grupė įsi-
verždavo į tremiamųjų būstus, pa-
keldavo gyventojus iš miego, pagal 
turimus sąrašus patikrindavo šeimos 
sudėtį, paskui surengdavo kratą, ieš-
kodami ginklų, aukso, valiutos, po 
to pranešdavo apie jų ištrėmimą iš 
Lietuvos. Birželio 14–18 d. iš Lie-
tuvos buvo deportuota apie 17500 
žmonių. 41 proc. visų išsiųstųjų į 
tremties vietas buvo vaikai iki 16 
metų amžiaus.

Iš to, kas pasakyta, kiekvienas 
gali padaryti išvadą, kad trėmimai  
būtų vargu ar įmanomi, jei  šioje 
operacijoje nebūtų dalyvavę mūsų 
pačių piliečiai. Juk reikėjo sudaryti 
tremtinų asmenų sąrašus, kuriuos 
uoliai rengė lokalinės partinės orga-
nizacijos. Sąrašus tvirtindavo LTSR 
vadovai. Reikėjo žinoti, kur galima 
rasti tremiamojo būstą. Atsiųstam 
iš Rusijos kareiviui toks uždavinys 
būtų neišsprendžiamas. Todėl many-
ti, kad trėmimai buvo vykdomi vien 
svetimomis rankomis – tai tolygu ap-
gaudinėti save. Demokratinė valsty-
bė savęs neapgaudinėja. Tokios ar ki-
tokios politinės represijos įmanomos 
tik valstybėje, kurią valdo diktatorius. 
Tai dar kartą patvirtina žinomą tiesą, 
kad demokratija yra bloga santvarka, 
bet geresnės niekas dar nesugalvojo. 
Tą turėtų suprasti visi tie, kurie jau  
dabar ilgisi „stiprios rankos“.

Aloyzas Sakalas

1941-ųjų Juodasis birželis

Dešiniųjų Vyriausybei nesusi-
pratus ir be jokio pasipriešinimo 
1939 m. į Lietuvą  įsileidus sovie-
tinius karinius dalinius, netrukus 
pačia juodžiausia forma išsipildė      
Pupų dėdės pranašystė: „Vilnius – 
mūsų, o mes – rusų“ . 

1941 m. birželio 14 d. prasi-

dėjo skaudžiausias XX amžiaus 
Lietuvos žmonių dešimtmetis. 
Tos dienos ankstyvą rytą daugiau-
sia į Lietuvos miestų ir miestelių 
valstybės tarnautojų, inteligenti-
jos, valsčių tarnautojų šeimų du-
ris su dideliu trenksmu beldėsi so-
vietinių NKVD dalinių kariai ir jų 

vietiniai pakalikai. Leidę pasiimti 
tik ribotą kiekį būtiniausių daiktų, 
dažnai ir pasityčiodami, iš savų 
namų išvarė ištisas šeimas, ne-
pasigailėdami nei ligotų senolių, 
nei keletos dienų kūdikėlių. Ke-
liolikai tūkstančių Lietuvos švie-
suolių tą rytą prasidėjo kelionė į 
nežinią, nežinia už ką ir nežinia 
kuriam laikui, o skaudžiausia, jog 
nemažai daliai jų – per didžiausias 
kančias, badą, šaltį – į amžinybę. 
Dažnai paliekant sužalotus apša-
lusius kūnus nežinomose Sibiro 
platybėse, prie Altajaus kalnų ar 
Lenos upės žiočių.

Išgyventi pavyko tik laimin-
giausiems ir pasiaukojančių mo-
tinų prižiūrėtiems, kartais net 
jų krauju pamaitintiems. Minint 
septyniasdešimt pirmąsias trėmi-
mo metines jau likę tik pavieniai 
gyvi mūsų tautos šios tragedijos 
liudininkai ir dar kiek didesnis 
būrys tą laikmetį mena, kaip savo 

gimimo ir vaikystės vietas.
Savaitę po šio pirmojo veži-

mo prasidėjusi fašistinė Lietu-
vos okupacija nutraukė tremtis 
į Rytus, bet sukėlė kitą Lietuvos 
žmonių tragediją – holokaustą, 
prievartinius darbus ir kančias bei 
žūtis fašistinėse koncentracijos 
stovyklose. O vėl sugrįžusi sovie-
tinė okupacija dar keliomis trem-
čių bangomis ritosi per Lietuvą, iš 
kurių ypatingai didelė buvo 1948 
m. gegužės mėnesio. Tąkart gy-
vuliniais vagonais iš Tėvynės iš-
vežti dar keliasdešimt tūkstančių 
žmonių. Kad tavo šeima būtų iš-
vežta, nebuvo būtina nusikalsti ar 
būti partizanų ryšininku bei pasi-
priešinimo aktyvistu. Užteko būti 
Tėvynę mylinčiu tautiečiu, geru 
darbuotoju – mokytoju ar gydy-
toju, ūkininku. Sovietams Sibiro 
miškų bei iškasenų gavybai rei-
kėjo mažai ar visiškai neapmoka-
mos darbo jėgos. Reikėjo pakirsti 

naujai okupuotų valstybių žmonių 
dvasinį pagrindą, todėl trėmimai 
buvo nukreipti sunaikinti inteli-
gentiją ir stipresnius ūkininkus. 
Šios tremtys tęsėsi beveik iki pat 
J.Stalino mirties. Iš viso per tą lai-
kotarpį iš Lietuvos buvo ištremta 
per 130 tūkstančių žmonių. Ta-
čiau istorija įrodė, jog mūsų tau-
tos dvasia stipresnė už visas ne-
gandas, tremtis ir mirtis.

Mums, patyrusiems šias trem-
tis, buvusiems išvežtiems ar ten 
gimusiems yra didi užduotis, kad 
šios tremtys ir aukos nebūtų pa-
mirštos, ir dar didesnė pareiga, 
jog jos nesupriešintų mūsų pačių 
ir ateities kartų, bet leistų atsirė-
mus į mūsų išgyvenimų patirtį 
sukurti laimingesnę ir klestinčią 
Lietuvą. 

Juozas Olekas, 
LSDP pirmininko pavaduotojas, 

kandidatas rinkimuose į Seimą

Tremčių dešimtmetis

J.Olekas – dar 
vaikas – tremtyje 
su tėvais ir 
seneliais. 
Asmeninio 
archyvo nuotr.
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Nors ataskaitoje turėjo būti iš-
vardyti praėjusiais metais nuveik-
ti konkretūs darbai, deja, arogan-
tiškoje premjero kalboje politikai 
ir politologai pasigedo ir skaičių, 
ir faktų.

„Tikėjomės, kad bus paaiškin-
ta, kokios priežastys lėmė, kad 
Vyriausybės tikslai nebuvo rea-
lizuoti. Tačiau to nesulaukėme, 
užtat analizėje nestigo panegi-
rikos sau. Nors Vakarų pasaulio 
valstybių metinės veiklos atas-
kaitos pasižymi kitokiu formatu: 
paprastai būna daug skaičių ir 
faktinės informacijos, ji analizuo-
jama, lyginama įvairiais pjūviais. 
Primenama, kokie tikslai buvo 
iškelti, ar pavyko juos pasiekti, o 
jei ne, kokios priežastys tai lėmė. 
Konservatorių Vyriausybės vei-
klos ataskaita gerokai prasilenkė 
su standartais. Giriamasi darbais, 
kurie buvo padaryti ne per pasku-
tinius metus, o per trejus su puse 
metų – gal dėl artėjančių Seimo 
rinkimų?“, – svarsto Seimo opo-
zicijos lyderis A. Butkevičius.

Lietuvoje nėra nei nedarbo, nei 
emigracijos problemų?

Labiausiai parlamentarą nuvylė 
tai, kad ataskaitoje nebuvo pami-
nėti patys svarbiausi, opiausi vi-
suomenei klausimai, pavyzdžiui, 
nedarbas, emigracija. Neieškota 
šių problemų priežasčių.

„Vyriausybė pasigyrė suma-
žinusi nedarbą. Esą veiksmingai 
taikytos aktyvios priemonės lei-
do stabilizuoti ir pagerinti padėtį 
darbo rinkoje. Toks įspūdis, kad 
premjeras per ketverius metus ne-
kalbėjo su Lietuvos gyventojais, 
nematė skurdo, emigrantų laga-
minų ir nepastebėjo žmonių nusi-
vylimo. Nesugebėta sukurti darbo 
vietų net tomis lėšomis, kurias 
mums skiria ES fondai. Iš jų ne-

panaudota 1,2 
mlrd. Lt. Tai 
didžiulė suma, 
kurią buvo ga-
lima investuoti 
į infrastruktūrą, 
juk ten milijar-
das litų sukuria 
5 tūkst. naujų 
darbo vietų, o 
kiekviena jų 
netiesiogiai – 
dar 4-5 darbo 
vietas“, – sako 
LSDP pirmi-
ninkas.

Anot social-
demokratų ly-
derio, karščiuo-
janti ekonomika 
nėra pajėgi išspręsti socialines 
problemas. Nors 2011-aisiais ne-
darbo augimas stabtelėjo, tačiau 
valdančiųjų nesugebėjimas atsta-
tyti ekonomikos bent jau į 2007-
ųjų lygį, pagal visus pagrindinius 
parametrus 2011-ųjų pabaigoje 
darbo rinkos būklę nustūmė į itin 
žemą lygį. Padėtis buvo prastes-
nė nei bet kuriais metais 2005-
2008 m. laikotarpiu. Panašu, kad 
užimtumo problemos Vyriausy-
bės nedomino. Užuot pasirūpinu-
si nedarbo mažinimu Vyriausybė 
kaltino profsąjungas, eilinius dir-
bančiuosius ir svaičiojo apie dar-
bo santykių liberalizavimą.

„Pragaištinga politika įtikino 
lietuvius rinktis emigraciją. Žmo-
nės išvyksta ne tik dėl nedarbo, 
bet ir dėl mažo darbo užmokes-
čio, kuris lyginant su kaimyni-
nėmis valstybėmis siekia dugną. 
Remiantis Statistikos departa-
mento duomenimis, nuo 2009-ųjų 
realus darbo užmokestis nuolat 
mažėjo – iki 2011-ųjų nebuvo nė 
vieno ketvirčio, kad jis viršytų 
praėjusių metų atitinkamo ketvir-
čio lygį, nors Vyriausybė žadėjo, 

kad atlyginimai kils. Tas pats ir su 
pensijomis. Dabar jau raportuoja-
ma, kad jos pakeltos iki 2009 m. 
lygio, tik sąmoningai nutylima, 
kad per trejus metus pensininkų 
vartojamos prekės ir paslaugos 
pabrango net 15 proc. Taigi pen-
sininkai yra apgauti, nes šiemet 
jų pensija yra 15 proc. mažesnė 
negu konservatorių ir liberalų 
valdymo pradžioje. Beje, ir toliau 
sėkmingai mažėja“, – aiškina Sei-
mo opozicijos lyderis.

Mieganti Vyriausybė – 
stovintys projektai

Anot parlamentaro, kainų au-
gimui įtaką padarė ir 2009 m. 
pradžioje konservatorių Vyriau-
sybės padidintas PVM vaistams ir 
maistui. O kur dar nesuvaldomos 
komunalinių paslaugų kainos. 

„Jau dabar prognozuojama, 
kad kitą šildymo sezoną vidutinė 
šildymo kaina gali didėti 4 proc. 
Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos duomenimis, 
kainos nekils tik 9 savivaldybėse, 
likusiųjų gyventojams piniginės 

dar labiau ištuš-
tės. Nesiklausoma 
energetikos eks-
pertų specialistų, 
neskubama pereiti 
prie biokuro kati-
linių. Kam tuomet 
buvo įkurta Ener-
getikos ministe-
rija, jei į šilumos 
vartotojų interesus 
neatsižvelgiama“, 
– stebisi A. Butke-
vičius.

Nepaisant mi-
nimų ekonomi-
nių ir socialinių 
bėdų, panašu, kad 
A.Kubilius savo 
arkliuko – aklo 

taupymo, neketina atsisakyti.
„Sakote, esame netaupūs, bet 

pažiūrėkite, kiek pritaupėme skur-
do“ – rašė vienas Lietuvos aforiz-
mų meistras. Esu įsitikinęs, kad 
politiką būtina keisti iš pagrindų. 
Pradedant nuo MMA didinimo, 
baigiant PVM mažinimu svar-
biausiems maisto produktams, 
kad Lietuva galėtų konkuruoti su 
kaimynėmis. Juk Vyriausybei ne-
pavyko susidoroti su šešėliu. Ki-
tas dalykas – darbo vietų kūrimas. 
Būtina nesnausti ir panaudojant 
ES paramos lėšas vystyti projek-
tus, kuriančius darbo vietas. Pa-
judinti iš mirties taško renovaciją 
– tik, žinoma, su nauju finansavi-
mo modeliu, kai kreditinius įsi-
pareigojimus prisiima valstybė. 
Jei tokie projektai būtų vystomi – 
žmonėms nereikėtų darbo ieškoti 
užsienyje, emigracija sumažėtų“, 
– įsitikinęs LSDP lyderis.

Ar suvaldyti viešieji finansai?

Seimo opozicijos lyderis teigia 
pasigedęs ir išsamesnio paaiški-
nimo apie viešųjų finansų suval-

dymą. Statistikos departamento 
duomenimis, valdžios sektoriaus 
deficitas per trejus konservato-
rių valdymo metus buvo 4 kartus 
didesnis nei per trejus paskuti-
nius LSDP vyriausybių valdymo 
metus. Blogiausi pagal biudžeto 
deficito lygį Lietuvai buvo 1997, 
2009 ir 2010 metai. O A.Kubiliaus 
ministrų šlovinamieji 2011-ieji 
pagal biudžeto nesubalansavimo 
lygį yra ketvirti.

„Esu įsitikinęs, kad finansų su-
valdymas reiškia mažėjantį vals-
tybės skolos ir BVP santykį. Treji 
rekordiniai metai, kuriais šalies 
skolos rodikliai prastėjo sparčiau-
siai yra A.Kubiliaus vadovaujamų 
vyriausybių veiklos metai. Tad 
kalbos apie valdžios sektoriaus 
deficito mažėjimą verčia paklaus-
ti premjero: ar viešųjų finansų sta-
bilumas yra užtikrinamas didinant 
įsiskolinimą užsienio bankams?“,  
– sako A. Butkevičius.

Prisimenant politologo Vladi-
miro Laučiaus žodžius, negalima 
nesutikti: „Valstybės skola yra iš-
augusi tiek, kad kalbėti, jog Lie-
tuvą iš krizės išgelbėjo Kubilius, 
yra ir juokinga, ir neatsakinga. 
Lietuva buvo gelbėjama visų jos 
piliečių sąskaita, lendant į jų visų 
pinigines ir didinant kiekvieno 
iš mūsų skolą kone geometrine 
progresija“. Kiekvienas tautietis 
privalės grąžinti skolos dalį, o 
šiandien skola perkopusi 45 mlrd. 
litų.

„Valio... Viską parduoti ir išva-
žiuoti į Airiją... kas paskutinis, už-
gesinkite šviesą oro uoste“. Tokie 
komentarai lydi šios Vyriausybės 
sprendimus ir tekstus apie juos 
internete. Tai dar kartą noriu pa-
klausti – kuo ši Vyriausybė labiau 
rūpinasi: išlikimu ar išnykimu?“

Evelina Butkutė-Lazdauskienė

pOZICIJA

Kuo rūpinasi ši Vyriausybė: 
išlikimu ar išnykimu?

Gegužės mėnesį konservatorių ir liberalų Vyriausybė pristatė 2011 metų Vyriausybės veiklos ataskaitą. Premjeras Andrius Kubilius skaičių ir faktų 
vengė – esą ir taip aišku, ką nuveikė Vyriausybė. Ir iš tiesų aišku – pažadai taip ir liko neįgyvendinti – nesustabdyta emigracija bei nedarbas, nesuma-
žėjo socialinė atskirtis, minimalus atlyginimas įšaldytas, o energetikos projektų ateitis iki šiol miglota. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas, 
Seimo opozicijos lyderis Algirdas Butkevičius sako, kad jam nesuprantama, kuo ši Vyriausybė labiau rūpinosi: Lietuvos išlikimu ar išnykimu.

siskyrimo nuo TSKP šalininkas. 
Nuo 1990 m. – Lietuvos demo-
kratinės darbo partijos narys, 
buvo partijos pirmininko pava-
duotojas, tarybos narys. Nuo 
2001 m. – Lietuvos socialde-
mokratų partijos tarybos narys. 
1992–1996 m. ir 1996–2000 m. 
– Lietuvos Respublikos Seimo 
narys, išrinktas pagal LDDP są-
rašą. 2000–2003 m. J.Karosas 
dirbo Druskininkų savivaldybės 
tarybos nariu. 2000 m. išrinktas 

Seimo nariu Lazdijų–Druskinin-
kų rinkimų apygardoje. Dzūkijos 
žmonės įvertino Justino darbš-
tumą, atsakingumą, konkrečius 
darbus, sprendžiant vietinių 
žmonių problemas, todėl patikėjo 
jam mandatą ir 2004, ir 2008 m. 
Atsidėkodami už gerus darbus, 
druskininkiečiai išrinko J.Karosą 
Druskininkų miesto Garbės pi-
liečiu. 2004 m. vadovavo Seimo 
Užsienio reikalų komitetui, buvo 
Tarptautinių ryšių su Vokietija 
grupės pirmininkas. Užsienio 
politikoje Justinas akcentavo 

geros kaimynystės santykius, pa-
brėžė, jog mažai valstybei reikia 
išminties puoselėti santykius su 
kaimynais, tik tokia užsienio po-
litika bus naudinga Lietuvai.

J.Karosas buvo kelių knygų, 
keliasdešimties straipsnių ideo-
logijos ir vertybių teorijos klau-
simais, paskelbtų Lietuvoje ir 
užsienyje, autorius. Apdovanotas 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Komandoro didžiuoju kryžiumi. 
Justinas mėgo bendrauti su jau-
nais žmonėmis, dosniai dalinda-
mas sukauptą patirtį ir patarimus. 

Jo filosofinį požiūrį į gyvenimą ir 
politiko darbą puikiai atskleidžia 
jo paties žodžiai: „Prancūzijos 
aristokratai mokėdavo kalbėti 
neįžeisdami, netiesiogiai, pavyz-
džiui, užuot tarę „sėskis“, saky-
davo: „padaryk kėdę laimingą“, 
o vietoj žodžio „meluoju“ var-
todavo „nesakau tiesos“. Taigi 
politikas negali šnekėti pagau-
tas impulsų. Jo žodžiai turi būti 
gerai apgalvoti, kad nepakenktų 
partijai ar net valstybei“. 

Justinas visą gyvenimą jau-
tė didžiulę atsakomybę už žodį, 

už žmones, už savo kraštą. Savo 
kilniu pavyzdžiu įkvėpdamas ir 
kitus. J.Karosas buvo iš tų asme-
nybių, kurios mokėdavo padalyti 
laiką. Jis mylėjo savo šeimą – 
žmoną Vidą Zitą, dukras ir pen-
kis vaikaičius. Kolegos ir bičiu-
liai Justiną prisimins kaip šviesų, 
šiltą žmogų, stebinusį ne tik iš-
mintimi, santūrumu, bet ir nepa-
prastai subtiliu humoro jausmu, 
tai padėdavo išspręsti sudėtingus 
klausimus, priversdavo susimąs-
tyti ir pačius didžiausius karšta-
košius.

Atkelta iš 1 p.

In Memoriam: atsisveikiname su Profesoriumi Justinu Karosu

Seimo opozicijos lyderis, LSDP pirmininkas A. Butkevičius
Nuotrauka Mindaugo Ružės
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Algirdas Sysas,
Seimo narys,
LSDP pirmininko pavaduotojas

Nepaprastai „drąsus“ Vyriau-
sybės sumanymas – XXI a. įtei-
sinti vergiją, liberalizuojant dar-
bo santykius taip, kaip nesvajojo 
net patys darbdaviai: leidžiant 
verslininkams sudaryti terminuo-
tas darbo sutartis su nuolatiniais 
darbuotojais, sumažinant išeiti-
nes, atleidžiant 65 metų sulau-
kusius žmones... Ir tai daroma, 
šantažuojant Lietuvos žmones, 
girdi, padidinsime minimalų mė-
nesio atlyginimą... 

Kaip ši Vyriausybė „drąsiai“ 
taupė, taip „drąsiai“ ir 
išlaidauja

Imamos paskolos iš privačių 

bankų, kad valstybinės įmonės 
savo akcininkams ir vadovams 
galėtų išmokėti milžiniškus divi-
dendus. Viena tokia įmonė, per-
nai patyrusi 20 mln. Lt nuosto-
lį, nusprendė išsimokėti net 391 
mln. Lt dividendų, tam iš bankų 
pasiskolindama net 195 mln. Ar 
ne „gyvulių ūkis“? Kažkas už 
kitus lygesnis, gudresnis ir, žino-
ma, „drąsesnis“. 

Iš A. Kubiliaus „drąsiųjų“ se-
rijos  – Energetikos ministerijos 
sukūrimas. 2008 m. gruodį–2009 
m. sausį premjeras kartu su Sei-
mo Biudžeto ir finansų komiteto 
vadovu Kęstučiu Glavecku bei 
tuometiniu Seimo Pirmininku 
Arūnu Valinsku dievagojosi, kad 
naujai steigiama ministerija nie-
ko nekainuos. Per ketverius kon-
servatorių ir liberalų valdymo 
metus Lietuvos žmonių kišenėms 
ji bus atsiėjusi daugiau nei mili-
jardą litų! 

Tuometinės valdančiųjų kal-
bos, kad lėšos naujajai ministe-
rijai bus atseikėtos iš Ūkio mi-
nisterijos iždo, nes ši prieš tai 
kuravo energetiką – irgi iš piršto 
laužtos. Bendros Ūkio ministeri-

jos išlaidos per tuos metus išliko 
maždaug tolygios, o išlaidos dar-
bo užmokesčiui nuo 2009 m. sta-
biliai augo ir jau 2012 m. dvigu-
bai viršijo 2008-ųjų išlaidas. Tuo 
tarpu A. Kubilius vis kalba apie 
krizę ir taupymą. Nemokamai tik 
sūris pelėkautuose! Štai ką rodo 
valstybės biudžeto ataskaitos: 

Visuomenės atsiklausti nenori

Bene „drąsiausias“ Vyriausy-
bės sumanymas, be abejonės, yra 
Visagino atominė elektrinė. Iki 
galo nepasverta, nepamatuota, 
Lietuvos žmonių neatsiklausta, 

į pasikeitusias aplinkybes pasau-
lyje ir pačioje Lietuvoje neatsi-
žvelgta, bet vis tiek abejotinas ir 
rizikingas projektas tęsiamas. Ir 
iš kur tiek drąsos, ypač po Fuku-
šimos tragedijos? 

Vienas iš šviežiausių Vyriau-
sybės „drąsių“ sprendimų – pa-
laiminti ir finansiškai paremti 

1941 m. Lietuvos Laikinosios 
Vyriausybės vadovo Juozo Bra-
zaičio (Ambrazevičiaus) perlai-
dojimą iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų Kaune. Jo vadovaujamas 
ministrų kabinetas buvo glau-
džiai susijęs su Lietuvių aktyvis-
tų frontu, dalyvavusiu holokaus-

te ir kvietusiu  „nedelsiant ir iš 
pagrindų atlikti lietuvių tautos ir 
žemės išvalymą nuo žydų“. Pats 
J.Brazaitis niekada viešai nepa-
smerkė Lietuvos žydų žudynių 
ir netgi pasirašė nutarimus dėl 
jų turto nusavinimo, izoliavimo 
ir kitų priemonių, kurios sudarė 
sąlygas holokaustui. 

Galima vardinti ir vardinti 
„drąsius“ ir neatsakingus bei so-
cialiai nejautrius šios Vyriausy-
bės žingsnius. Džiugina bent tai, 
kad ši Vyriausybė, sprendžiant iš 
visuomenės apklausų, Kalėdų se-
nelio nesulauks…

„Drąsi“ Andriaus Kubiliaus Vyriausybė
Prieš keletą metų iškeltą mūsų valstybės įvaizdžio idėją „Lietuva – drąsi šalis“ nustekeno konservatorių ir liberalų Vyriausybė bei 

jos „drąsa“ imtis sunkiai suvokiamų sumanymų. Jų dėka iš drąsios Lietuvos valstybės beliko „drąsi“ Vyriausybė. 

Metai
Ūkio ministerija Energetikos ministerija 

Išlaidos Išlaidos darbo užmo-
kesčiui Išlaidos Išlaidos darbo užmo-

kesčiui
2008 1,1 mlrd. Lt 16,88 mln. Lt - - 
2009 1,1 mlrd. Lt 13,1 mln. Lt 99,3 mln. Lt 1,47 mln. Lt
2010 906,1 mln.Lt 18,3 mln. Lt 241,1 mln. Lt 2,82 mln. Lt
2011 962,7 mln. Lt 31,3 mln. Lt 281,5 mln. Lt 4,79 mln. Lt
2012* 1,1 mlrd. Lt 30,2 mln. Lt 409,6 mln. Lt 5,33 mln. Lt
Iš viso 4,1 mlrd. Lt 92,9 mln. Lt 1,032 mlrd. Lt 14,41 mln. Lt

* Planuojamos išlaidos pagal 2012 m. Valstybės biudžetą 
„Drąsu“ sukurti milijardo vertės Ministeriją, nieko neprikiši!

Birutė Vėsaitė,
Seimo narė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Daugelis gali sakyti, kad social-
demokratai keičia savo nuomonę, 
nes prieš ketverius metus pasisakė 
už atominės energetikos tęstinumą 
Lietuvoje. Tačiau iš tiesų per tuos 
ketverius metus, o ypač po Fuku-
šimos avarijos, pasaulyje daug kas 
pasikeitė. Pasirodo, jog ne vien 
žemės drebėjimas Japonijoje, bet 
ir žmogaus klaidos sukėlė minėtą 
siaubingą katastrofą. Pasak šios 
šalies parlamentarų, su kuriais pas-
tarosiomis dienomis teko susitikti, 
Japonija apie tai netrukus turėtų 
pranešti pasauliui. Černobylio ka-
tastrofos priežastys buvo taip pat 
žmonių klaidos, o ne pati technolo-
gija. Ar esame tikri, kad tai nepasi-
kartos Lietuvoje?

Jeigu paklaustume daugiau nei 
pusantro milijono Lietuvos dau-
giabučių gyventojų, kas jiems la-
biau iškrausto kišenes, mokestis 
už elektros energiją ar už šilumą, 
atsakymas, be abejonės, būtų – už 

šildymą. Elektros energiją gyvento-
jai gali taupyti, o šilumos, gyvenant 
kiauruose daugiabučiuose, sutau-
pyti beveik neįmanoma. Manau, 
kad valdantieji Energetikos nepri-
klausomybės strategijoje supainio-
jo prioritetus. Pirmiausia Lietuvoje 
reikia pertvarkyti šilumos ūkį, per-
einant prie atsinaujinančių šaltinių, 
o taip pat vykdyti masinę daugia-
bučių, kurie sunaudoja triskart dau-
giau energijos nei analogai Švedi-
joje, renovacijos programą. Tokią 
racionalią programą, pagal kurią 
žmonės nebus varomi į bankus, o 
renovacijos priežiūrą vykdys savi-
valdybių paskirti administratoriai, 
jau esame paruošę.

Nėra akcininkų sutarties

Kalbant apie VAE, kol kas nėra 
jokio aiškumo dėl regioninių part-
nerių – latvių ir estų  dalyvavimo 
projekte. Abiejų šalių parlamenta-
rai teigia, kad jokių svarstymų šiuo 
klausimu jų parlamentuose nebu-
vo, ir kol kas tiktai Lietuva atsa-
kinga prieš strateginį investuotoją 
„Hitachi“. Nei Latvija, nei Estija 
iki šiol nepasirašė jokių susitari-
mų su „Hitachi“, ir visos projek-
tavimo išlaidos, kurios siekia 283 
mln. JAV dolerių bei 250 mln. litų 
stambiagabaričių krovinių kelto 
ruošimui, užguls vien tik Lietuvos 
mokesčių mokėtojų pečius. Lietu-
va viena negali įsipareigoti ir prisi-
imti atsakomybę pagal koncesijos 

sutartį, sutartis turi įsigalioti tik 
tada, kai bus pasirašyta akcinin-
kų sutartis su regiono partneriais. 
Jausdami milžinišką atsakomybę 
Lietuvos gyventojams, socialde-
mokratai vien dėl šios priežasties 
negali pritarti atominės elektrinės 
projektui.

Projekto ekonominis 
gyvybingumas

Kita priežastis, verčianti mus 
abejoti – komercinis gyvybingu-
mas. ABWR reaktorių galios iš-
naudojimo koeficientas pasaulyje 
nustatytas 2001-2010 m. ir siekia 
61,2 proc. Energetikos ministerija 
rodo kur kas didesnį – 85 proc. ko-
eficientą. Mažesnis naudingumo 
koeficientas didina elektros ener-
gijos kilovatvalandės savikainą. 
Kapitalo, kurio teks skolintis ato-
minės statybai, kaina taip pat turės 
didelės įtakos galutinei elektros 
energijos kainai. Ministerija skai-
čiuoja 5 proc. metines palūkanas, 
kurios bus atiduodamos per 18 
metų. Neaišku, kokia tuo metu bus 
padėtis finansinėse rinkose – pa-
lūkanos gali pakilti iki 8 proc. O 
atominės statybos laikotarpis gali 
užsitęsti ilgiau negu planuojama, 
kaip tai atsitiko Suomijoje. Be to, 
pernelyg optimistiškai vertinamos 
lėšos elektrinės uždarymui bei ra-
dioaktyviųjų atliekų saugojimui 
ir laidojimui. Įvertinę visas šias 
prielaidas ekonomikos ekspertai 

daro išvadas, jog projektas gali 
būti komerciškai net nuostolingas. 
Jau šiandien galėtume jaustis daug 
ramiau, jei savo skaičiavimus apie 
atominės projekto ekonominį gy-
vybingumą būtų atlikę latviai ir 
pragmatiškieji estai.

Dar vienas argumentas, verčian-
tis abejoti, yra reaktoriaus galia.

„Lietuva būtų pirmoji valstybė 
pasaulyje, turinti vienintelį 1350 
megavatų galios reaktorių. Pasi-
rinktas toks galingas reaktorius, 
kad net visos trys Baltijos valsty-
bės nebus pajėgios užtikrinti mo-
mentinės rezervo galios, – sako 
energetikos ekspertas, kurio sim-
patijomis konservatoriams niekas 
neabejoja. – Su Rusija tai beveik 
nieko nekainuotų, su Lenkija tai 
kainuotų 6 mlrd. litų. Turėtume 
įskaičiuoti į VAE kainą, taigi tap-
tume Lenkijos energetine provin-
cija“. Beje, siekiant integruotis 
į Europos kontinentinę sistemą, 
reikalingos dvi jungtys su Lenkija. 
Šiuo metu ir dėl pirmosios jungties 
iš Lenkijos pusės nežengtas joks 
žingsnis.

Mūsų pasiūlymai

Užuot ėmęsi tokio abejotino ir 
rizikingo projekto, turėtume in-
vestuoti į Lietuvos alternatyviąją 
energetiką bent 3 mlrd. litų, į dau-
giabučių renovaciją apie 4 mlrd., 
tuomet gyventojai iš karto pajustų 
ekonominę naudą. Sumažėtų išlai-

dos už šildymą, elektros energijos 
pasigamintume iš atsinaujinančių 
šaltinių už panašią kainą, būtų 
sukurta naujų darbo vietų dešimt 
kartų daugiau nei jų planuojama 
sukurti, pastačius atominę elektri-
nę, sumažėtų priklausomybė nuo 
importuojamo kuro, ypač gamtinių 
dujų, o taip pat sumažėtų kapitalo 
išvežimas, ypatingai už rusiškas 
dujas. Pinigai pasiliktų Lietuvoje, 
o ne pildytų kitų valstybių biudže-
tus. Atsirastų erdvės inovacijoms, 
nes ,,žalioji‘‘ energetika eina koja 
kojon su inovacijomis. Neberei-
kėtų taip ilgai laukti ekonominės 
naudos, nes pagal optimistinius 
scenarijus pirmoji elektros energi-
ja atominėje jėgainėje būtų pradėta 
gaminti tiktai 2022 m., o žmonėms 
mokėti už šildymą reikia kiekvie-
nais metais.

Manome, kad dabartinė Vy-
riausybė neatliko namų darbų, 
neparuošė dviejų reikšmingų ša-
liai scenarijų, kuriuos būtų galima 
palyginti: „Lietuva – be atominės 
elektrinės“ ir „Lietuva – atominę 
energiją gaminanti šalis“. Tą teks 
padaryti kitai Vyriausybei. Be to, 
gyventojai turėtų pareikšti savo 
nuomonę referendume, nes mes 
– politikai – žmonių atstovai, tu-
rėtume išgirsti jų balsus. Juk ne-
sėkmės atveju, visi kaštai guls ant 
vartotojų pečių. Štai kodėl būtina 
paklausti žmonių, ar jie sutinka 
dalyvauti tokiame brangiame ir ri-
zikingame projekte.

Kodėl abejojame VAE projekto nauda?
Ar Lietuvos ekonomikai reikia šešiasdešimčiai metų užsikrauti ,,atominę‘‘ naštą, kuri yra labai rizikinga ir gali stabdyti kitų eko-

nomikos šakų sėkmę, nes visos lėšos, skirtos ekonomikos vystymui, bus nukreiptos į Visagino atominę elektrinę (VAE)? Kuo labiau 
gilinuosi į VAE projektą,  tuo daugiau jis man kelia abejonių.
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Šiauliai – ne Vilnius

Šiuo metu galiojantis Šilumos 
ūkio įstatymas – tikras galvos 
skausmas daugiabučių gyvento-
jams. Įstatyme teigiama, kad dau-
giabučių šilumos punktų negali 
prižiūrėti šilumos tiekėjas, kad ši-
lumos punktai turi priklausyti butų 
savininkams – kaip bendroji dalinė 
nuosavybė.

„Susi t ikimuose 
su šiauliečiais, dau-
giabučių bendrijų 
atstovais ne kartą 
nuskambėjo mintis, 
kad daugumą gyven-
tojų – centralizuotai 
tiekiamos šilumos 
vartotojų – tenkino 
mieste buvusi tvarka, 
kai šilumos punk-
tai nuosavybės teise 
priklausė (ir kol kas 
dar tebepriklauso) 
bendrovei „Šiaulių 
energija“, bei buvusi 
jų eksploatavimo ir 
priežiūros praktika“, - teigia Sei-
mo narys Edvardas Žakaris.

Be to, gyventojai piktinosi, kad 
siūloma prievarta išsipirkti šilumos 
punktus: taip laužomas Civilinio 
kodekso garantuojamas sutarčių 
laisvės principas – suvaržomos gy-
ventojų teisės ir pasirinkimo, kaip 
organizuoti namo šildymą, laisvė. 

„Akivaizdu, kad įstatymas tai-
kytas Vilniaus miestui. Deja, Šiau-
liuose situacija kitokia. Manyda-
mi, kad įstatymo įgyvendinimas 
pažeidžia teisėtus Šiaulių miesto 
daugiabučių gyventojų lūkesčius, 
pasiūlėme priimti Šilumos ūkio 
įstatymo pakeitimus“, - teigia ki-
tas šiaulietis Seimo narys Valerijus 
Simulik.

Nemelavo tik trečias kartas

Pirmąjį įstatymo pakeitimo pro-
jektą parengė pati Šiaulių miesto 
savivaldybė. Buvo siūloma gyven-
tojams suteikti pasirinkimo teisę: 
arba perimti šilumos punktus savo 
nuosavybėn ir pasirinkti prižiūrė-
toją, arba pasilikti prie senosios 
tvarkos, kuri galiojo iki įstatymo 
priėmimo.

Deja, Seimas nepriėmė šio pro-
jekto svarstyti.

Seimas nepriėmė svarstyti ir 
antrojo projekto, kai buvo siūloma 
didesnių miestų (iki 150 tūkstančių 
gyventojų) žmonėms leisti pasilikti 
prie anksčiau galiojusios tvarkos, 
kai šildymo ir karšto vandens sis-
temas prižiūrėjo (prižiūri) šilumos 
tiekėjas.

Parlamentarų penketukas nenu-
leido rankų ir pasiūlė trečią įstaty-
mo pakeitimo variantą. Jį Seimas 
nusprendė svarstyti.

Šiauliečių siūlymų visus tris kar-
tus nepalaikė didžioji dalis konser-
vatorių ir partijos „Tvarka ir teisin-
gumas“ atstovai.

Palaikymas – iš Šiaulių ir kitų 
miestų

„Mes pasiūlėme, kad teisė ap-
sispręsti dėl šilumos punktų būtų 
palikta bent daugiabučių bendri-
joms. Nori bendrija – samdo fir-
mą šilumos punktui prižiūrėti, 
nori – samdo šilumos tiekėją. Šiuo 
atveju – „Šiaulių energiją“. Seimas 
birželio 19 dieną turės apsispręsti ir 

balsuoti. Žinoma, norė-
jom ir norim, kad tokia 
teisė būtų palikta ne tik 
bendrijoms, bet visiems 
gyventojams, tačiau... 
sprendžia visas Sei-
mas“, - teigia Valerijus 
Simulik. 

Edvardas Žakaris 
teigė jaučiąs šiauliečių 
palaikymą. Į jį raštu 
kreipėsi Šiaulių apskri-
ties bendruomenių kon-
federacijos pirmininkė 
Nijolė Malakauskienė 
išvardindama, su kokio-
mis problemomis susi-

duria gyventojai dėl pernai pakeisto 
įstatymo. 

„Rašte, kurį pasirašė keliolika 
Šiaulių daugiabučių bendrijų pir-
mininkų, aiškiai įvardijama būti-
nybė keisti Šilumos ūkio įstatymą, 
nes jis žalingas gyventojams. Šio 
rašto kopijos posėdžių salėje buvo 
padėtos ant kiekvieno Seimo nario 
stalo“, - teigia E.Žakaris.

Dėl pasiūlymo keisti Šilumos 
ūkio įstatymą ir Valerijus Simulik, 
ir Edvardas Žakaris sako sulaukę 
padėkų iš kitų Lietuvos miestų dau-
giabučių bendrijų – iš Klaipėdos, 
Panevėžio, Kauno, Alytaus.

„Tai dar kartą įrodo, kad įstaty-
mą būtina keisti“, - įsitikinęs Vale-
rijus Simulik. 

Seimo narė prof. Marija Auš-
rinė Pavilionienė gavo Europos 
parlamentarų gyventojų plėtros ir 
vystomojo bendradarbiavimo fo-
rumo apdovanojimą už dvidešim-
ties metų žmogaus teisių, moterų 
teisių, gėjų, lesbiečių, biseksualių, 
transseksualių žmonių teisių gy-
nimo veiklą. Už dvasinę stiprybę 
ir drąsą ginant žmogaus orumą, 
pagarbą žmogui mokslinėje, par-
lamentinėje ir visuomeninėje vei-
kloje.

Garbingas apdovanojimas Sei-
mo narei buvo įteiktas 2012 m. 
gegužės 24 d. Stambule, Turkijo-
je, kur vyko Penktoji tarptautinė 
parlamentarų konferencija, skirta 
Kairo gyventojų plėtros ir vysto-
mojo bendradarbiavimo konferen-
cijos (1994) Veiksmų programai 
įgyvendinti. Stambulo konferenci-

joje dalyvavo per 250 par-
lamentarų iš 110 pasaulio 
valstybių, vyriausybių at-
stovai, JT Vystomojo ben-
dradarbiavimo fondo va-
dovai, nacionalinių Šeimos 
planavimo asociacijų nariai, 
mokslininkai.

Konferencijos dalyviai 
parengė Įsipareigojimų 
pareiškimą, kuriame pabrėžiama 
būtinybė iki 2015 m. dirbti su na-
cionalinėmis vyriausybėmis vyk-
dant Tūkstant mečio vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus regioni-
nėje ir pasaulinėje plotmėje: ginti 
demokratijos principus, žmogaus 
teises ir laisves, lyčių lygybę ir ly-
gias galimybes; spręsti gyventojų 
senėjimo ir vaisingumo mažėjimo, 
klimato kaitos, stichinių nelaimių, 
karinių konfliktų ir migracijos pro-

blemas; mažinti skurdą, socialinę 
ir ekonominę nelygybę; ŽIV/AIDS 
plitimą; saugoti žmonių sveikatą ir 
moterų, vyrų, jaunimo, mergaičių 
ir berniukų teises; lytinę ir repro-
dukcinę sveikatą ir teises; kurti 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos, 
šeimos planavimo paslaugas; dieg-
ti pažangų lytinį švietimą. 

Artūras Rudomanskis,
Seimo narės padėjėjas-sekretorius

 „Siekdamos po 2012 m. Seimo 
rinkimų sudaryti bendrą valdančią-
ją daugumą ir suformuoti tripartinę 
Vyriausybę, partijos susitaria: 2012 
m. Seimo rinkimų kampanijos metu 
laikytis korektiškos, sąžiningos ir 
skaidrios rinkimų kovos principų; 
rinkimų agitaciją grįsti išimtinai 
partijos rinkimų programos nuos-
tatomis, jų sklaida, taip pat partijos 
vertybių propagavimu; sudaryti tri-
partinę darbo grupę rinkiminiams 
ir porinkiminio bendradarbiavimo 
klausimams spręsti; pakartotiniame 
balsavime vienmandatėse rinkimų 
apygardose, esant galimybei, rem-
ti šį Susitarimą pasirašiusių poli-
tinių partijų iškeltus kandidatus; 
suformuoti tripartinę darbo grupę 
bendros Vyriausybės programos 
nuostatoms parengti“, – tokį susita-
rimą gegužės 25 d. pasirašė Seimo 
opozicinių partijų lyderiai Algirdas 
Butkevičius (Lietuvos socialdemo-
kratų partija), Viktoras Uspaskich 
(Darbo partija) ir Rolandas Paksas 
(partija „Tvarka ir teisingumas“).

„Mūsų partijos vadovybei gimė 
idėja pasirašyti bendradarbiavimo 
susitarimą tarp pagrindinių Sei-
mo opozicinių partijų. Mes susi-
tarėme, kad elgsimės korektiškai 
rinkiminės kampanijos metu, de-
monstruosime aukštą politinę kul-
tūrą ir pristatydami savo progra-
mines nuostatas, ir susitikdami su 
žmonėmis, diskutuodami. Norime 
akcentuoti pagrindines Lietuvos 
problemas ir keliame klausimą, 
kodėl jos nėra valdančiųjų spren-
džiamos“, – kalbėjo Seimo opo-
zicijos lyderis, LSDP pirmininkas 
Algirdas Butkevičius.

Į pagrindinį žurnalistų klausi-
mą, kurios partijos pirmininkas 
po Seimo rinkimų tikisi premjero 
posto, visų partijų lyderiai atsakė 
vieningai: kuri partija gaus dau-
giausia rinkėjų pasitikėjimo man-
datų, tai partijai ir bus patikėta for-
muoti Vyriausybę.

Auksė Kontrimienė,
atstovė spaudai

Gegužės 26-ąją, vykstant didžia-
jai Marijampolės miesto šventei 
„Miesto dienos 2012“, dedikuotai 
Marijampolės miesto savivaldos 
220 metų jubiliejui, surengtame 
iškilmingame Tarybos posėdyje 
Marijampolės savivaldybės apdo-
vanojimai įteikti aštuoniems savi-
valdybės gyventojams.

Garbės piliečio vardas ir žen-
klas už svarų indėlį kuriant Mari-
jampolės savivaldybės gyventojų 
ekonominę, socialinę, kultūrinę ir 
dvasinę gerovę suteiktas Savival-
dybės merui Vidmantui Braziui.

Ramūnas Burokas,
LSDP Marijampolės skyrius

Dėl šilumos punktų tegul sprendžia 
daugiabučių bendrijos

Praėjusiais metais Prezidentės D. Grybauskaitės pateiktos, o Seimo priimtos Šilumos ūkio įstaty-
mo pataisos sukėlė sumaištį ir problemų kai kurių miestų, tarp jų ir Šiaulių, daugiabučių gyvento-
jams. Padėtį taisyti ėmėsi 5 Seimo nariai socialdemokratai: Jonas Juozapaitis, Albinas Mitrulevi-
čius, Julius Sabatauskas, Valerijus Simulik ir Edvardas  Žakaris. Jų iniciatyva įstatymas jau birželį 
gali būti pakeistas.

Opozicinių partijų lyderiai 
pasirašė bendradarbiavimo 

susitarimą

Parlamentarei M. A. Pavilionienei 
įteiktas Europos parlamentarų 
forumo apdovanojimas

Vidmantui Braziui 
suteiktas Marijampolės 
garbės piliečio vardas

Marijampolės miesto merui, LSDP skyriaus pirmininkui įteikiamos Marijampolės garbės 
piliečio regalijos.

Seimo nariai V. Simulik (kairėje) ir E. Žakaris.

Iš kairės: DP yderis V. Uspaskich, TTP vadovas R. Paksas ir LSDP pirmininkas 
A. Butkevičius. V. Šereikos nuotr.
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Vilija Blinkevičiūtė, 
Europos Parlamento narė, LSDP 
pirmininko pavaduotoja

Vyriausybės siūlymai liberali-
zuoti darbo santykius buvo vie-
nintelis atsakas į Tarptautinę dar-
bo dieną išsakytus profsąjungų 
reikalavimus valdžiai. Matyt, toks 
skubotumas sąlygotas negeros artė-
jančių rinkimų rezultatų nuojautos. 
Pasitelktas argumentas, jog šiuo ke-
liu eina visa Europa, pateikta kate-
goriška garantija, jog siūlymai nei-
giamų pasekmių neturės ir iš karto 
pasiūlyta už sutikimą pabloginti 

darbuotojų darbo teisių apsaugą 
sumokėti nežymiu minimalios mė-
nesio algos padidinimu. Neabejoju, 
kad profsąjungos bus principingos 
ir nepirks to, kas jiems ir taip seniai 
turėjo teisėtai priklausyti, bei atsa-
kingai išnagrinės siūlymus.

Apie darbo teisės modernizavi-
mą ES buvo prabilta 2006 metais 
Europos Komisijos žaliojoje kny-
goje, kurioje teigiama, kad darbo 
santykių teisinis reguliavimas ne-
turi trukdyti  įmonėms ir darbuoto-
jams prisitaikyti prie sparčiai kin-
tančių sąlygų ir padėti įgyvendinti 
užimtumo didinimo siekius. Tačiau 
darbo santykių lankstumas turi būti 
derinamas su darbuotojų saugumu 
darbo rinkoje, kurį užtikrina aktyvi 
darbo rinkos politika, mokymosi 
visą gyvenimą galimybės bei mo-
derni socialinės apsaugos sistema. 
Jei mes palengviname darbuotojų 
atleidimą, turime padidinti jų sau-
gumą darbo rinkoje ieškant nau-
jo darbo. Silpnesnis darbo sąlygų 
teisinis reglamentavimas turi būti 
kompensuotas pakankamai išplėto-
tais kolektyviniais darbo santykiais. 
Tai yra bendrieji principai, kuriais 

vadovaujasi dauguma ES šalių, 
modernizuodamos darbo teisę. Ta-
čiau bendro ES modelio nėra – kas 
tinka Danijai ar Nyderlandams, ne-
būtinai tinka Lietuvai. 

Labai gaila, kad Lietuvoje ban-
doma keisti Darbo kodeksą, matant 
tik verslo interesus ir nesirūpinant 
pasekmėmis darbuotojui. Nors 
projekto aiškinamajame rašte tei-
giama, kad lankstumą reikia derinti 
su saugumu, nepateikta nė vieno 
siūlymo, kaip tai padaryti. Reikė-
tų įvertinti ir nepakankamą mūsų 
verslo socialinės atsakomybės lygį 
bei menkai išplėtotą kolektyvinių 
darbo santykių sistemą. Lietuvoje 
profsąjungoms priklauso tik 10-14 
proc. darbuotojų, tuo tarpu Da-
nijoje – 69 proc. Jei įmonėje nėra 
profsąjungos, galima steigti darbo 
tarybą. Tačiau šis darbo santykių 
lankstumo didinimo rezervas dar 
naudojamas menkai. Taipogi ne-
reikėtų aklai remtis kitų šalių darbo 

santykių modernizavimo patirtimi, 
nematant, kas yra daroma darbo 
rinkos saugumui didinti. 

Dažnai sektinu lankstumo ir 
saugumo darbo rinkoje pavyzdžiu 
pateikiamos Danija ir Nyderlandai. 
Tačiau pažiūrėkime, kiek lėšų jos 
skiria aktyviai darbo rinkos politikai 
bei bedarbių socialinei apsaugai, net 
turėdamos palyginti žemą nedarbą.

2009 m. Lietuvoje bedarbių  pa-
daugėjo beveik 2,4 karto, o išlaidos 
aktyviai darbo rinkos politikai išau-
go tik 1,2 karto. O mūsų kaimynai 
estai į darbo rinkos saugumą inves-
tavo net 3,7 karto daugiau lėšų, ly-
ginant su ikikriziniu laikotarpiu bei 
padidino nedarbo išmokas. Tuo tar-
pu mes jas sumažinome, susilpnin-
dami bedarbių socialinę apsaugą ir 
paskatas ieškotis darbo gimtinėje.

Nerimą kelia ir vyresniojo am-
žiaus žmonių padėtis darbo rinkoje, 
kurią gali dar labiau komplikuoti 
pensinio amžiaus vėlinimas. EP 

mes ne kartą pažymėjome, jog 
priimant tokius sprendimus, reikia 
didinti darbuotojų paskatas kuo il-
giau išlikti darbo rinkoje ir sudaryti 
papildomas vyresniojo amžiaus 
žmonių užimtumo garantijas. O 
Vyriausybė siūlo palengvinti vyres-
niojo amžiaus žmonių atleidimą iš 
darbo. Tai tikrai nepadės sustiprinti 
kartų solidarumo, nesumažins jau-
nimo nedarbo. O siūlymas atsisa-
kyti darbo sutarčių registravimo ir 
darbo pažymėjimų nepadės apsau-
goti nuo nelegalaus darbo grėsmių.

Suprantama, nelengva rasti vi-
soms pusėms priimtinus sprendi-
mus. Geru pavyzdžiu derybinin-
kams galėtų būti Tarptautinė darbo 
organizacija, kuri nuo 1919 metų 
trišaliu principu priėmė net 189 
konvencijas. Tai rodo, jog įma-
noma rasti bendrus sprendimus, 
kurie priimtini net 184 šalių darb-
davių ir darbuotojų atstovams bei 
vyriausybėms. Reikia tik pagarbos 
socialiniams partneriams bei noro 
ir mokėjimo rasti kompromisus. Ir 
svarbu nepasiklysti tarp darbo san-
tykių lankstumo bei žmonių saugu-
mo darbo rinkoje.

VILNIUS-BRIUSELIS-STRASBÛRAS

Zigmantas Balčytis,
europarlamentaras, LSDP 
pirmininko pavaduotojas

Laiške atsakydamas europar-
lamentarui Zigmantui Balčyčiui 
Europos Parlamento (EP) pirmi-
ninkas Martinas Šulcas tvirtina 
palaikysiąs visas EP pastangas 
užtikrinti pakankamą finansavi-
mą ES žemdirbiams bei pasiekti, 
kad išmokos būtų teisingos.

Europarlamentaras Z. Bal-
čytis į Europos Parlamento 
pirmininką oficialiai kreipėsi 

balandžio mėnesį, prašydamas 
paramos sprendžiant tiesio-
ginių išmokų Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių žemdirbiams 
klausimą.

„Lietuvos ūkininkų padėtis 
yra viena blogiausių visoje ES, 
o žemės ūkis yra svarbi mūsų 
ekonomikos dalis, potencialiai 
vienas iš svarbiausių darbdavių 
regionuose“, – savo laiške EP 

pirmininkui tąsyk teigė Z. Bal-
čytis.

Atsakydamas į Lietuvos atsto-
vo kreipimąsi, įtakingas ES poli-
tikas Martinas Šulcas tikina, kad 
yra gerai susipažinęs su esama 
situacija ir šiuo klausimu jau dis-
kutavęs su už šią sritį atsakingu 
Europos Komisaru D. Ciolos.

„Esamų išmokų skirtumų su-
mažinimas turi būti bet kokių 

Bendrosios ES žemės ūkio poli-
tikos reformų ašis“, – savo laiške 
teigia M. Šulcas.

EP pirmininko teigimu, šiam 
tikslui pasiekti turėtų pagelbėti 
ir tai, kad po Lisabonos sutarties 
pasirašymo EP įgijo svarbesnį 
vaidmenį sprendžiant ES žemės 
ūkio klausimus.

EP nario biuro informacija

Išmokos žemdirbiams. Z. Balčytį palaiko pats EP pirmininkas

Pasiklydę tarp lankstumo ir saugumo

2009 m. ES Lietuva Danija Nyderlandai
Aktyvi darbo rinkos politika (BVPproc.) 0,54 0,20 1,17 0,79
Nedarbo išmokos (BVP proc.) 1,40 0,61 1,73 1,70
Nedarbo lygis 9,0 13,7 6,0 3,7

Šaltinis: Eurostat

Justas Vincas Paleckis,
Europos Parlamento narys 

Šiemet Europos diena tikrai 
buvo džiugi Europos kairiesiems. 
Neprisimenu mūsų frakcijos po-
sėdžio Europos Parlamente nuo 
pat krizės pradžios, kuriame vy-
rautų tokia gera, pakili nuotaika, 
kaip gegužės 8-ąją Briuselyje. 
Ypač sveikinome kolegas prancū-
zus su „Bastilijos paėmimu“. Bet 
ne tik juos. Juk ir parlamento rin-
kimų Serbijoje, ir vietos rinkimų 
JK, Italijoje ir Vokietijoje rezulta-
tai puikūs socialdemokratų parti-

joms. Negana to: kairieji perėmė 
valdžią ir Rumunijoje, o prieš tai 
– Danijoje ir Slovėnijoje.

Prancūzijoje pirmą kartą penk-
tos respublikos istorijoje pra-
laimėjo savo pareigas einantis 
prezidentas. Rinkėjai nubaudė 
N. Sarkozy už jo politiką, už jo 
arogantišką elgesį, visuomenės 
supriešinimą. Dešinieji „Merko-
zy dueto“ dėka iki šiol diktavo 
savo valią Europos Sąjungai, su-
sikoncentruodami tik į taupymą. 
F. Olandas parodė, kad kairieji 
gali laimėti rinkimus siūlydami 
subalansuoti biudžetus, neauko-
jant socialinių reikalų ir socialinio 
teisingumo, daugiau dėmesio ski-
riant darbo vietoms ir ekonomi-
kos augimui. F. Olandas pareiškė 
nenorįs vien taupymo Europos, 
kuri parklupdo tautas. Jo ketini-
mas daugiau apmokestinti tur-
tuolius ir nuimti pernelyg didelę 
krizės naštą nuo nepasiturinčiųjų 
pečių, įvesti finansinių transakci-
jų mokestį, euroobligacijas buvo 
palaikytas daugelio prancūzų, 
ypač jaunimo ir dirbančiųjų.

Parlamento rinkimuose birželio 
16 d. prancūzai tradiciškai turėtų 

balsuoti už tą pačią politinę jėgą, 
kaip ir prezidento rinkimuose. So-
cialistų sąjungininkai – kairieji ir 
žalieji. Tačiau sustiprėjo radika-
lieji Marine Le Pen nacionalistai, 
mėgins mobilizuotis pralaimėjusi 
N. Sarkozy partija. Neaišku, su 
kuo eitų centristai. Jeigu laimės 
socialistai ir jų sąjungininkai, 
F. Olandui bus dar labiau atrištos 
rankos. Jei ne, laukia sudėtinges-
nis „kohebitacijos“ (sugyvenimo) 
laikotarpis, kai prezidentui teks 
dirbti neturint daugumos Parla-
mente.

Bet kokiu atveju F. Olandui 
bus labai nelengva per trumpą 
laiką parodyti, kad pokyčiai įma-
nomi. N. Sarkozy paliko jam di-
džiausią euro zonoje valstybės 
skolą, didelį nedarbą, konfliktus 
su imigrantais.

Rinkimų rezultatai Graikijoje 
– deguto šaukštas socialdemo-
kratinio medaus statinėje. Dar 
daugiau, tai lyg sprogimas poli-
tiniame lauke. Vokietijos ir kitų 
dešiniųjų politika, primesta visai 
ES, sugriovė ne tik daugelio grai-
kų gyvenimą, bet ir politinę siste-
mą. Juk iš mažinamų darbo užmo-

kesčių, pensijų, socialinių išmokų 
išsunkiamų pinigų didžioji dalis 
subyra į bankų ir kitų finansinių 
institucijų kišenes. Žmonės tai su-
prato ir pasipriešino tam, balsuo-
dami už kraštutinius kairiuosius 
ir dešiniuosius. Siunčiama aiški 
žinia: graikai nepalaiko taupymo 
paketų. Europa turi apie ką pagal-
voti, kai ten bankrutuoja daugybė 
įmonių, o bedarbių skaičius pa-
siekė neregėtas aukštumas.

Socialistų partija, kaip ir kitos 
proeuropietiškos partijos, nesuge-
bėjo įtikinti rinkėjų, kad taupymas 
leistų Graikijai likti euro zonoje. 
Paradoksas: 80 proc. graikų nori 
likti euro zonoje, tvirtai pasisako 
už ES, o dauguma balsuoja už 
radikalius kairiuosius ir dešiniuo-
sius. Juk jie populistiškai tvirtina: 
atsisakius taupymo politikos ir ES 
finansinių injekcijų, bus galima 
išlikti euro zonoje. Bet tai, deja, 
neįmanoma.

Frakcijos posėdyje kalbėjome: 
per mažai rodytos pragaištingos 
neoliberalizmo pasekmės, kai 
viskas atiduodama nežabotai rin-
kai. Jei nesugebėsime įtikinti, kad 
yra alternatyva jai, pavojingas 

Graikijos užkratas gali paplisti 
ir į kitas ekonominius sunkumus 
patiriančias šalis. Valdžios pasi-
keitimai ES šalyse paneigia sam-
protavimus apie tai, kad Europa 
krypsta dešinėn. Tačiau per anksti 
įžiūrėti ilgalaikį posūkį kairėn. 
Juk konservatoriai, labiau jiems 
prijaučianti žiniasklaida mėgins 
izoliuoti F. Olandą, sudaryti įspū-
dį, kad jis ir kiti kairieji lyderiai 
sugriaus taupymo politiką, nors 
siekiama papildyti ją ekonomi-
nio augimo ir darbo vietų kūrimo 
priemonėmis. Rimtas pavojus 
kyla ir iš ekstremistinio naciona-
lizmo stiprėjimo. Artimiausi mė-
nesiai ir metai parodys, ar ateitis 
priklauso nežabotai rinkai, ar Eu-
ropos piliečiams.              

Europa žengia kairėn

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



7

Kalbos apie jūsų įvertinimą – 
tarptautinės K. Stanislavskio pre-
mijos įteikimą netyla jau pusmetį. 
Kiek Jums svarbus šis apdovano-
jimas?

Džiaugsmas dėl prestižinio ap-
dovanojimo jau priblėso, juk laukia 
nauji darbai. Tačiau įvertinimas vi-
suomet būna malonus, o ypač dėl to, 
kad tai buvo pirmoji premija kom-
pozitoriui už muziką spektakliuose. 
Tai įrodymas, kad muzika spekta-
klyje labai svarbus komponentas.  
Lietuviai ir čia pralaužė ledus.

Kas jums yra muzika spektaklyje?

Tai labai svarbus komponentas, 
priklausantis nuo to, kokia dalis 
skiriama muzikai spektaklyje. De-
koracija gali būti viena kėdė, visas 
namas, sodas. O muzikos gali būti 
labai daug, bet ji gali būti tokia, kuri 
nesigirdi tartum atmosfera. Muzika 
gali būti kaip leitmotyvas ar temos, 
atspindinčios herojus. Ji gali užimti 
ir šimtą procentų spektaklio. Gali 
trukti tik penkias paskutines minu-
tes, bet tokia, kurią išgirdę finale 
žiūrovai įsimins.

Dirbate su teatro korifėjais Rimu 
Tuminu, Eimuntu Nekrošiumi. 
Kokiam spektakliui svajojate pa-
rašyti muziką ? 

Norėjau, ir matyt, tai įvyks. Da-
bar Rimas Tuminas stato A.Puškino 
„Eugenijų Oneginą“. Tikėkimės, 
kad viskas bus gerai. Yra dar viena 
labai įdomi pjesė – „Barščiai“, kurią 

statys jaunas režisierius Konstanti-
nas Bogomolovas, su kuriuo man 
jau teko dirbti. Pjesė įdomi, para-
šyta anksčiau negu Mariaus Ivaške-
vičiaus „Išvarymas“, joje – viskas 
žymiai globaliau... 

Kaip manote, kodėl?

Todėl, kad mes galvojame tik 
apie savo problemas, smulkias pro-
blemas, ten labai didelė šalis, ir joje 
daugiau problemų. Tiek daug, kad 
į jas smulkiai žiūrėti neišeina. Pas 
mus rašo trys, keturi dramaturgai, 
o Rusijoje atranka vyksta iš šimtų 
rašytojų. Statoma tai, kas lieka ver-
tingiausio. Didesnė selekcija.

Gyvendamas Maskvoje žaviuosi 
kultūriniu meniniu gyvenimu, kuris 
iš tiesų yra nesulyginamas su tuo, 
kas vyksta pas mus – Lietuvoje. Ir 
šalis didesnė, ir teatro žiūrovas yra 
visai kitoks. Nors Maskvoje teatrų 
yra per tris šimtus, šimtai renginių 
kas vakarą, tačiau visuose juose – 
anšlagas. Žmonių susidomėjimas 
menu didelis. Kiekvienai meno rū-
šiai atsiranda savas „vartotojas“. 

O žmonės kitokie?

Taip, kitokie, net lyginant su Pe-
terburgu jie yra absoliučiai kitokie. 
Tačiau nepasakyčiau, kad viskas 
tviska prabanga. Juk pas mus pra-
banga – Gedimino prospekte, sena-
miestyje  – kur išeina pasivaikščioti 
gražios merginos, madingai vilkin-
tys vaikinai, Maskvoje yra tas pats. 
Bet šalia to – didžiulis skurdas, di-
delė socialinė atskirtis. Metro elge-

tauja vyresnio amžiaus žmonės.

Jei Maskvos teatrų salės pilnos, 
gal ten menininkų pragyvenimo 
lygis aukštesnis, atlyginimai di-
desni?

Būna įvairiai, yra teatrų, vadina-
mų viešųjų įstaigų. Arba susikuria 
būrelis mėgėjų, norinčių kurti – 
jiems iš tiesų sunku pragyventi. Yra 
valdžios, miesto teatrai, juos išlaiko 
miestas iš savo biudžeto. Rusija 
neužmiršta, kad teatras yra svarbi 
meno rūšis, todėl valdžia stengiasi 
teatrus palaikyti, artistams atitinka-
mai mokėti, kad jie nesiskųstų.

Visuomenėje gajus stereotipas, 
kad menininkai skraido padebe-
siais. Beveik pusmetį dirbate kul-
tūros atašė Lietuvos ambasadoje 
Maskvoje, tai įrodo, kad ir meni-
ninkai sugeba tvirtai stovėti ant 
žemės, priimti reikšmingus ne tik 
sau, bet ir visuomenei sprendimus. 
Ar nesunku dirbti administracinį 
darbą?

Tie darbai labai skirtingi. Tai, ką 
tu darai teatre, muzika, kurią kuri 
scenai, yra vienas dalykas. Pasitelki 
savo fantaziją ir padedi įgyvendinti 
režisieriaus susikurtą spektaklio vi-
ziją. Tai artima sielai. Visai kas kita 
– kultūros atašė, kaip ir minėjote, 
administracinis darbas. Dažniausia 
tai: telefonų skambučiai, organiza-
cinis darbas, įvairūs klausimai pvz.; 
ar galima Baltrušaičio namuose 
surengti parodą? Kada tai galima 
padaryti? Tuomet derinu grafiką. 
Tame darbe nemaža biurokratizmo. 
Anksčiau tai erzino, o dabar jau iš-
mokau suderinti. Jei nori ko nors 
pasiekti, tenka stengtis.

Esate neabejingas politikai, esa-
mai padėčiai šalyje. O kultūros 
srityje problemų nestinga. Ko-
kios, jūsų nuomone, esminės 
spragos kultūros politikoje?

Mane stebina pačių politikų po-
žiūris ne tik į kultūrą, bet ir į kul-
tūros ministro postą. Vienas buvęs 
kultūros ministras taikliai pastebė-
jo, kad Vyriausybės požiūriu, kultū-

ros ministro postas tėra „likutinis“ 
postas. „Ir atiduosim jums tą kul-
tūros ministeriją.“ Ar tokioje pozi-
cijoje ministras gali įveikti kultūros 
srities sunkumus? Man atrodo, kad 
daugiausia galima nuveikti bendra-
darbiaujant su Prezidentūra, Seimu 
ir kitomis ministerijomis.

Šiuo metu, manau, opiausias 
dalykas – mokesčiai ir viešieji pir-
kimai. Ką jau kalbėti apie finansa-
vimą ar pastatų renovaciją? Griūva 
net tai, kas jau buvo renovuota, nes 
neužteko pinigų renovaciją tęsti. 
Dar vienas svarbus dalykas – mūsų 
regionų politika. Kaimuose baigia 
užgesti kultūros židiniai. Kai kas 
man paprieštaraus – „ne, ne – pas-
tatėm kažką“, bet pastatėm vieną ar 
du kultūros objektus visoje Lietuvo-
je, o daugelyje regionų tie židiniai 
tikrai užgesę, jaunimas išvažiuoja, 
kaime nebeliko taip vadinamo kul-
tūros „vartotojo“.

Man atrodo, į šią problemą bū-
tina žiūrėti plačiau. Negalima duoti 
žmonėms pinigų už tai, kad jie ne-
dirbtų. Europos Sąjunga mums duo-
da pinigų, už tai, kad kaimo žmogus 
nedirbtų. Tai demoralizuoja žmogų. 
Šito neturi būti. Tai – didžiulė nelai-
mė. Reikia galvoti, kokiu būdu at-
kovoti žmonėms apleistą žemę. Po 
truputį žengti ta linkme. Kai žmo-
nės sugrįš čia dirbti – atsiras vietos 
ir kultūrai.

Kultūra tikriausiai nyksta ne tik 
dėl to, kad emigruoja žiūrovai ar 
klausytojai, uždarbiauti į užsienį 
išvyksta ir patys menininkai – jei 
jiems nesuteikiama galimybė pra-
gyventi tėvynėje.

Išvažiuoja daugybė žmonių, ku-
rie susiję su kultūra. Lietuva praran-
da ne tik klausytoją, žiūrovą, poten-
cialų mūsų kultūros rinkos dalyvį. 
Jei anksčiau miesteliuose būdavo 
pilnos salės, tai dabar ten niekas ne-
važiuoja, nes ten nieko nėra. Tai yra 
Lietuvos tragedija. Naujos kartos 
mes taip greitai neužsiauginsime, o 
kaip susigrąžinti tuos žmones, ku-
rie išvažiavo, kad ir sunkiu darbu 
pajuto ten geresnį gyvenimą? Gal 
vėl turėtume padalinti po žemės lo-
pinėlį, kad vėl galėtų atsirasti smul-

kus ūkis, kad žmonės matytų viltį ir 
grįžtų, kad vyktų judėjimas? Jei lie-
tuviui būtų palanki mokesčių siste-
ma čia, jei žmonės matytų Lietuvo-
je ir ūkinį, ir kultūrinį svetingumą, 
tuomet grįžtų – gal grįžtų jų vaikai 
ir pabandytų gyventi tėvynėje...

O ar daug kultūros žmonių pra-
randame? Pvz., medikai išvyksta 
dirbti į užsienį, jie graibstomi. Ar 
kultūrininkams lengva susirasti 
darbo užsienyje?

Išvyksta ir muzikantai, ir daili-
ninkai, ir režisieriai. Jei režisierius 
kartą per metus pastato spektaklį 
Lietuvoje, tai nereiškia, kad jis čia 
dirba – tiesiog atiduoda savotišką 
duoklę Lietuvai, bet iš to jis nepra-
gyvena, stengiasi dirbti kitur, kur 
mokamas normalus honoraras, už 
kurį žmogus gali gyventi, o ne susi-
mokėti už butą ir likti be nieko. Pas 
mus visose srityse neretai išlaidos 
viršija pajamas. Gal iš tiesų žmo-
nių mes grįžti jau nepriversime, bet 
gal galime pažaboti emigraciją per 
kapitalą, per įmones, jų vadybinin-
kus? Reikia investicijų.

Ar to pasiekti gali politikai?

Turi būti vykdoma tokia politi-
ka, kad emigracija būtų sustabdyta. 
Kitas dalykas – ar tai daroma, ar to 
norima. Viskas priklauso nuo to, 
kokie yra valdančiųjų prioritetai. 
Šiuo metu daroma atvirkščiai.

Viename interviu sakėte, kad vis-
kas ateina iš Dievo. Ar esate tikin-
tis?

Dievas yra visiems vienas. Ta-
čiau būna, kad menininkas bando 
susikurti Dievą sau – kažkokį ki-
tokį. Kad susikursiu sau patogesnį 
Dievą, mano nuodėmės nebus ma-
žesnės. Jei būsiu padaręs gerą dar-
bą, tai ir būsiu padaręs jį gerą... Man 
svarbu padėti žmogui. Tai pagrindi-
nis dalykas. Padaryti jo gyvenimą 
lengvesnį ir prasmingesnį, kiek tai 
esu pajėgus padaryti. 

Dėkoju už pokalbį.
Evelina Butkutė-Lazdauskienė

NUOMONËS

Kaip susigrąžinti kultūros rinkos dalyvį?
Žymus kompozitorius, prestižinės Konstantino Stanislavskio premijos laureatas, Faustas Latėnas pusmetį dirba kul-

tūros atašė Lietuvos ambasadoje Maskvoje. Su menininku kalbamės, ar nesudėtinga derinti skirtingas pareigas, kuo 
žavi laikina stotelė Maskvoje, ir kodėl F. Latėnui neramu dėl Lietuvoje vykdomos kultūros bei socialinės politikos.

Algirdas Meškauskas,
LSDP Vilniaus skyriaus pirmininko 
pavaduotojas

Nors Lietuvoje tai dar nėra labai 
populiaru, visgi turime pripažinti, 
kad mūsų šalis tikrai tolsta nuo pir-
mykštės bendruomenės, kadangi di-
delis būrys vyrų pradeda nesigėdyti 
imti vaiko priežiūros atostogų. „So-
dros“ duomenimis, 2011 m. tėvystės 
atostogomis, kai jaunajam tėveliui 
suteikiama galimybė gimus vaikui 
mėnesį būti šalia jo ir mamos, pasi-
naudojo apie 12 tūkst. vyrų. O moti-
nystės – tėvystės atostogų, iki vaikui 
sueis 3 metai, išėjo tik 3 tūkst. vyrų. 
Iš viso tokių išmokų gavėjų pernai 
buvo 43600. Taigi vyrai nesudaro nė 

7 proc. motinystės – tėvystės išmo-
kų gavėjų skaičiaus. Panaši tenden-
cija vyrauja pastaruosius trejus me-
tus. Kodėl ji nesikeičia? Pagrindinė 
to priežastis, manau – stereotipinis 
požiūris į vaidmenis šeimoje. Ir tas 
požiūris, jeigu ir keičiasi, tai labai 
pamažu. Bet tenka pripažinti, kad 
jauni vyrai vis mažiau kreipia dėme-
sio į aplinkinių nuomonę ir renkasi 
tai, kas naudingiau jų šeimoms – tai 
esminis skirtumas tarp jaunesnės ir 
vyresnės kartos vyrų. Akivaizdu, 
kad vaiko priežiūros atostogas ima 
tas, kurio atlyginimas mažesnis, nes 

šeimai finansiškai naudingiau. 
Tačiau vis dažnesnė situacija, kai 

moteris turi geresnes perspektyvas 
darbe negu vyras, bet vyrai nesiryž-
ta eiti vaiko priežiūros atostogų, nes 
bijo aplinkinių reakcijos. Slegia vi-
suomenės požiūris, kad tai nevyriš-
ka. Ar požiūris – aš atnešu pinigus, o 
tu auklėk, kaip nori – tikrai vyriškas? 
Vyrų požiūrio į šeimą keitimas, jų 
vaidmens šeimos gyvenime didini-
mas yra aktualūs ne tik jų žmonoms, 
vaikams, bet ir patiems vyrams. Jie 
dažnai suvokia, kad nesutarimų šei-
mose priežastis – vien darbui skirtas 

gyvenimas, kuriame šeima užima 
antraeilį vaidmenį. Teikdami prio-
ritetą karjerai, o namų ir šeimos rū-
pesčius, tuo pačiu ir džiaugsmus pa-
likę moterims, jie silpnina kontaktus 
su kitais šeimos nariais, praranda 
artumo, dalyvavimo namų gyveni-
me jausmą, neberanda savo vietos, 
išgyvena susvetimėjimą, sako, kad 
yra artimųjų nesuprasti. Taip atsi-
randa sunkus vienišumo jausmas, 
kuris tampa įvairių žalingų priklau-
somybių ir skyrybų pradžia.

Pamąstymai Tėvo dienos proga
Vis daugiau šiuolaikinių moterų siekia karjeros, todėl vyrams tenka labiau dalintis buities rūpesčiais. Aktyviau dalyvauti šeimos 
gyvenime vyrus skatina ir tėvystės atostogos. Jomis noriai naudojasi daugelis Europos ir ypač Šiaurės šalių vyrų. 

Nukelta į 13 p.
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„Mero ataskaitoje – jo-
kio supratimo apie Lazdijų 
rajono žmogų. Joje nėra 
nė vieno sakinio apie dar-
bo vietų sukūrimą... Jaunų 
žmonių paskatas įsidarbinti 
ir dirbančiųjų perspekty-
vas... Apie jaunų žmonių 
motyvaciją likti rajone – nė 
žodžio... Ūkininkui – nė 
žodelio... “, – teigia Justas 
Pankauskas. 

Ką simbolizuoja įsitiki-
nimas mero Artūro Marge-
lio ataskaitoje „Įveikėme 
ekonominius ir finansinius sunku-
mus”? Jaučiamės įveikę? Situacija 
tik pablogėjo!

Prieš dvejus metus konservato-
rius A.Margelis gyrėsi sukursiantis 
bent 500 darbo vietų Mockavos ter-
minale. Iš to išėjo šnipštas...

“Pasityčiojimas iš Lazdijų rajono 
gyventojų. Gaila, kad mero ataskai-
ta yra tokia apgaulinga, stengiantis 
rajono žmonėms parodyti, jog me-
ras veiklus. Tikrovėje strateginiai 
projektai, kuriais jis gyrėsi, neįgy-
vendinti, o žmonėms žadėta nau-

da pameluota. Tiesa, paties mero 
A.Margelio turtas krizės akivaizdo-
je per trejus metus išaugo daugiau 
nei dvigubai. Ar, susipažinęs su 
mero panegirika, rajono gyventojas 
pasakys, kad gyvenimas pagerėjo? 
Labai abejoju“ – sako opozicijos 
lyderis Justas Pankauskas.

   “Mero ataskaitoje nė vienu 
žodžiu neužsimenama apie krimi-
nogeninę situaciją, kuri blogėja. 
Strateginiai projektai dėl Moc-
kavos terminalo, Lazdijų hipo-
dromo, vandentiekio projektų net 
nepaminėti ataskaitoje, nes patyrė 

visišką A.Margelio fias-
ko. Ataskaita neišsami ir 
prasilenkianti su realybe, 
todėl verta neigiamo įver-
tinimo su stipriu minuso 
ženklu“, – teigia Lazdijų 
rajono tarybos narys Sau-
lius Petrauskas. 

„Rajone demografinė 
situacija nuolat blogėja, 
išvykstančiųjų skaičius 
propocingai neigiamas 
atvykstančiųjų rodikliui. 
Rajono valdžia ataskaitoje 
nepastebi, kad užsienyje 

siūlomas dešimteriopai didesnis 
atlyginimas baigia išvilioti darbš-
čiausius ir energingiausius rajono 
gyventojus. Jaunimas neranda kito 
pasirinkimo – tik emigruoti, už-
gniaužus patriotišką nusiteikimą, 
nes abejingas rajono vadovų po-
žiūris į jauną žmogų nesuteikia jam 
motyvacijos  likti tėvynėje. Tai turi 
kardinaliai keistis”, – teigia LSDP 
Lazdijų skyriaus pirmininkas Al-
mantas Štreimikis.

LSDP Lazdijų skyriaus 
informacija 

Lazdijų mero ataskaita  –  pasityčiojimas iš 
rajono žmonių

“Turime du stiprius kandidatus 
ir galimybių pasiekti gerų rezultatų 
Seimo rinkimuose, todėl šiandien 
svarbu susitelkti bendram darbui ir 
pateisinti rinkėjų lūkesčius”, – kal-
bėjo LSDP Kauno rajono skyriaus 
pirmininkas, Kauno rajono savival-
dybės meras Valerijus Makūnas.

Subūrė tvirtą komandą

Gegužės 18 dieną „Šaltupio” 
kaimo turizmo sodyboje (Prienų 

raj.) LSDP Kauno rajono skyriaus 
rinkimų štabas surengė pasitari-
mą – mokymus grupių pirminin-
kams „Rinkimai į Seimą: aktualijos 
ir problemos“.  Renginyje dalyva-
vo ne tik grupių pirmininkai, bet ir 
LSDP Kauno rajono prezidiumo, 
rinkimų štabo nariai, partijos talki-
ninkai, komunikacijos specialistai.

„Kalbame apie tai, kas svarbiau-
sia Lietuvos žmonėms, esame tvir-
ta komanda, todėl tikiu, kad šiuo-
se Seimo rinkimuose pasieksime 

proveržį“, – optimistiškai kalbėjo 
V. Makūnas. Jis pabrėžė, kad labai 
svarbu rasti raktą į rinkėjų širdis ir 
pakvietė visus nuoširdžiai dirbti.

Kandidatai – veidu į žmones

Kauno kaimiškojoje rinkimų 
apygardoje LSDP kelia laiko pa-
tikrintą, didžiulę valstybės tarnau-
tojo patirtį turintį politiką, Kauno 
miesto savivaldybės administraci-
jos direktorių Antaną Nesteckį. Jis 
jau yra buvęs Seimo nariu, daug 
metų dirbo Valstybinėje mokesčių 
inspekcijoje, todėl itin gerai žino 
verslo ir socialines problemas.  

A. Nesteckis yra Kauno rajono 
patriotas, pelnęs dalykiško, ūkiško 
ir patikimo politiko reputaciją.  Bū-
damas Kauno rajono savivaldybės 
tarybos Biudžeto ir finansų komi-
teto pirmininku, jis daug prisidėjo, 
kad gerėtų smulkiųjų ir vidutiniųjų 
verslininkų padėtis, būtų kuriamos 
darbo vietos. „Privalome daug be-
tarpiškai bendrauti su žmonėmis, 
įsiklausyti į jų problemas, tik tada 
galime tikėtis sėkmės“, – kalbėjo 
A. Nesteckis.

Kauno – Kėdainių rinkimų apy-

gardoje LSDP iškėlė Kauno rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoją, eduko-
logijos magistrę Ramintą Popo-
vienę.

Veikli moteris dirba Kauno ra-
jono socialinių paslaugų centro 
direktorės poste. Raminta daug ir 
nuoširdžiai dirbo su neįgaliaisiais, 
socialinėje atskirtyje atsidūrusiais 
žmonėmis, vaikais. Todėl ir jos 
šūkis – „Jei gali padėti žmogui – 
padėk!”.

„Seimo rinkimai  – sudėtingas 
procesas, čia reikia patirties. Noriu 
būti geriau matoma ir atpažįstama. 
Jūs geriau žinote tikrąją padėtį apy-
linkėse, todėl prašysiu jus padėti 
parengti veiksmų planą“, – kreipė-
si į grupių pirmininkus Seimo rin-
kimuose debiutuojanti politikė.

Žino raktą į sėkmę

Rinkimų štabo narys Alfonsas 
Norkus pristatė agitatoriaus atmin-
tinę. Renginio metu taip pat buvo 
pristatyti kandidatų kalendoriukai 
ir atšvaitai.

Grupių pirmininkai gavo ne tik 
žinių, reklaminės medžiagos, bet ir 

įpareigojimą - atlikti Kauno rajono 
gyventojų apklausą. „Privalome 
užtikrinti grįžtamąjį ryšį, žinoti 
žmonių nuotaikas ir lūkesčius“, – 
apie anketos paskirtį kalbėjo Povi-
las Junas.

Skirmantė Subačienė atkreipė 
dėmesį į Rinkimų įstatymo vietas, 
reglamentuojančias politinės re-
klamos pateikimo tvarką ir ragino 
jos laikytis. Snieguolė Navickie-
nė pristatė išsamų renginių pla-
ną. Marius Norvaiša kalbėjo apie 
pasirengimą birželio pabaigoje 
planuojamam  LSDP sąskrydžiui 
Giruliuose.

„Dirbkime  kartu, aktyviai da-
lyvaukime renginiuose, nebūkime 
abejingi. Socialdemokratu pirmiau-
sia reikia būti širdyje. Tai raktas į 
sėkmę“, – apibendrino LSDP Kau-
no skyriaus lyderis  V. Makūnas.

Renginio dalyviai dar ilgai 
bendravo neformalioje aplinkoje: 
diskutavo apie politines aktualijas, 
apžiūrėjo fotografijų parodą, kloji-
mo teatrą ir šeimininkų išpuoselė-
tą sodybą su avimis, ožkomis bei 
gagenančiomis žąsimis.

Rima Noreikaitė

Kauno rajono socialdemokratai telkia jėgas Seimo rinkimams

Antrojo pasaulinio karo vetera-
nai Antakalnio kapinėse paminė-
jo gegužės 9-ąją. Minėti 67-ąsias 
pergalės prieš nacistinę Vokietiją 
per Antrąjį pasaulinį karą metines 
į sostinės Antakalnio kapines atvy-
ko LSDP Vilniaus skyriaus pirmi-
ninkas, sostinės vicemeras Romas 
Adomavičius, reziduojančių šalių 
diplomatų vadovai,  keli tūkstan-
čiai žmonių, apie 800 karo vete-
ranų, nešinų gėlėmis bei pasipuo-

šusių Georgijaus juosta (juodais 
ir oranžiniais dryžiais išmargintu 
kaspinu), simbolizuojančiu kau-
tynių dūmus ir ugnį. Antakalnio 
kapinėse palaidota apie  4 tūkstan-
čiai karių, iš kurių beveik 1000 – 
lietuviai, kiti – rusai, ukrainiečiai, 
lenkai ir žydai ir kt.

LSDP Vilniaus skyriaus 
informacija

Vilniaus Antakalnio kapinėse 
paminėta Pergalės diena

Kalba Vilniaus skyriaus pirmininkas, sostinės vicemeras Romas Adomavičius.
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Iš kairės: Skirmantė Subačienė, Valerijus Makūnas, Raminta Popovienė, kalba Antanas 
Nesteckis.

LSDP Biržų skyriaus iškeltas 
kandidatas Aleksandras Zeltinis 
paprašė Biržų „Aušros“ vidurinės 
mokyklos direktoriaus paskutinio 
skambučio šventėje gegužės 25 d. 
pasveikinti abiturientus, perduoti 
jiems linkėjimus nenuilstant siekti 
kuo geresnių mokymosi rezultatų ir 
supažindinti mokyklos bendruome-
nę su Simin ir Aleksandro Zeltinių 
laišku apie įsteigtą Jono Zeltinio 
vardo premiją. 

Kitąmet bus minimos buvusio 
ilgamečio Biržų 2-osios (dabar 
„Aušros“) vidurinės mokyklos 
direktoriaus Jono Zeltinio (Alek-
sandro tėvelio) 100-osios gimimo 
metinės. Norėdami įamžinti Jono 
Zeltinio vardą ir siekdami paska-
tinti moksleivius siekti labai gerų 
mokymosi rezultatų bei parem-
ti gabius, tačiau dėl materialinių 
sąlygų negalinčius studijuoti abi-
turientus, Aleksandras su žmo-

na Simin nusprendė įsteigti Jono 
Zeltinio vardo premiją. Pagal jos 
nuostatus, S. ir A. Zeltiniai, šios 
premijos steigėjai, numato kas-
met dviems - trims gabiausiems 
mokyk los abiturientams skirti 
vienkartines  pinigines premijas ir 
jomis apdovanoti atestatų įteikimo 
šventėje. 

LSDP Biržų skyriaus informacija

Įsteigta  Jono Zeltinio vardo premija

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariai, socialdemokratai.
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 „Kokios negandos gyvenime 
mus beištiktų, mes visada turėsi-
me į ką atsiremti ir dėl ko gyventi, 
nes mes esame mamos, nes mes 
turime savo vaikus“, – tokiais šil-
tais žodžiais į Vilniaus Motinos ir 
vaiko pensiono gyventojas ir dar-
buotojas kreipėsi šventės „Mano 
mama pati gražiausia“ sumanyto-
ja, Seimo LSDP frakcijos atstovė 
spaudai Auksė Kontrimienė.

Žurnalistė, trijų vaikų mama 
perskaitė savo jauniausiojo sū-
naus Rapolo Benedikto eilėraštį: 
„Mama, tu graži, / Kaip rugiagėlių 
kvapai... / Mama, tu puiki, / Kaip 
angelų sparnai... / Mama, tu saldi, 
/ Kaip karamelių ledai.../ Mama, 
tu šilta, / Kaip saulės spinduliai... / 
Mamyte, tu Tikra, / Kaip Lietuvos 
Karalienė...“

Eilėraštis sušildė mamų širdis 

ir privertė nusišypsoti. Nors savo 
vaikams mamos visada yra pačios 
gražiausios, tačiau kosmetologės 
Rūtos Bražiūnienės paskaitos, kaip 
rūpintis savo grožiu, prižiūrėti odą 
paprasčiausiomis priemonėmis 
moterys klausėsi labai susidomė-
jusios. Ne tik klausėsi patarimų, 
bet ir uždavė daug klausimų: kiek 
galima degintis saulėje, kuo skiria-
si sausos ir riebios odos priežiūra 
ir t.t. 

O mažaisiais pensiono gy-
ventojais tuo metu rūpinosi dvi 
patyrusios pedagogės Jolita Ivaš-
kevičienė ir Danutė Marcinku-
tė-Petruškevičienė. Joms talkino 
jaunuoliai iš Lietuvos sakaliukų 
organizacijos, kartu su jų vadove 
Inesa Karsten. Tokia pagalba itin 
džiaugėsi pensiono direktorė Ni-
jolė Dirsienė: „Mūsų auklėtojos 

turės minutę atokvėpio ir galės 
kartu su mamomis pasiklausyti 
paskaitos“. Kol vyresnieji vaikai 
spalvino knygeles, rašė mamy-
tėms sveikinimus, mažieji vijurkai 
prižiūrėtojus privertė nubraukti ne 
vieną prakaito lašą. 

Po paskaitos mažieji sugūžėjo 
į salę, apsikabino savo mamas ir 
įteikė pačių užrašytus sveikinimo 
atvirukus. „Vaikai, o ką kiekvie-
ną vakarą turėtų daryti labai gera 
mama?‘‘ - pensiono gyventojų pa-
klausė žurnalistė A.Kontrimienė. 
„Skaityti pasakas!”, – choru atsakė 
vaikai. „Žinoma, todėl ir noriu vi-
siems jums padovanoti šitą didelę 
ir storą knygą „Brolių Grimų pasa-
kos“, kad kiekvieną vakarą vis kita 
mama ją pasiimtų ir paskaitytų 
pasaką savo vaikams“, – kalbėjo 
A.Kontrimienė, įteikdama knygą 
pensiono direktorei N.Dirsienei. 

Atsidėkodami už gražų ir šiltą 
renginį, vaikai padainavo keletą 
dainelių, kurias išmoko specialiai 
mamyčių dienai. Viešnios irgi su-
laukė dovanų – puokštelės pavasa-
riu kvepiančių narcizų ir pensiono 
gyventojų pagamintų rankdarbių.

Šventės kulminacija – vaikų 
svajonių ir didelių norų išsipildy-
mas – juos į dangų turėjo nunešti 
didžiuliai spalvingi balionai, tik ne 
visi mažieji norėjo su jais atsisvei-
kinti ir paleisti...

Aurelija Jokubauskienė

Minint Tarptautinę šeimos 
dieną, gegužės 12-osios popie-
tę Lietuvos sakaliukų sąjungos 
Alytaus skyrius trečiąkart su-
kvietė alytiškius į tradicinį ren-
ginį – Šeimų sporto žaidynes. 
Alytaus Jaunimo parke skambė-
jo pergalingi tėvelių šūksniai ir 
smagūs vaikų krykštavimai. Nors 
lietaus debesys grasino sugadin-
ti šventę, tačiau organizatorių ir 
nepabūgusių prasto oro dalyvių 
entuziazmas bei gera nuotaika 
juos išsklaidė.

Renginį šventiškai atidarė 
Alytaus muzikos mokyklos pu-
čiamųjų instrumentų orkestras. 
Sušokusios bendrą šokį su orga-
nizatoriais, šeimos savo jėgas iš-

bandė netradicinėse sporto rung-
tyse. 

Tėveliai ir mažieji galėjo iš-
bandyti savo ištvermę žaisdami 
„šluotabolą“, bėgdami su slidėmis 
bei surištomis kojomis, sprogdin-
dami balionus ar sukdami galvas 
„Proto mūšyje“. Šeimos taip pat 
dalyvavo ekologinėje rungtyje, 
kurioje teko rūšiuoti šiukšles. Vi-
sus renginio dalyvius savo daino-
mis džiugino jaunieji alytiškiai: 
Aušra Kamandulytė, Evelina 
Norkutė ir Justas, Dovydas Čer-
niauskas ir Evelina Rožkovaitė.

Rimantė Adomaitienė,
Lietuvos sakaliukų sąjungos 
Alytaus skyriaus pirmininkė

Gegužės 18-ąją Utenoje buvo 
surengta LSDP DIENA, kurios 
metu susitikti su miesto ir rajono 
gyventojais atvyko LR Seimo LSDP 
frakcijos nariai Algirdas Butkevi-
čius, Milda Petrauskienė, Algirdas 
Sysas, Vytenis Andriukaitis, Irena 
Šiaulienė, Marija Aušrinė Pavilio-
nienė, Dainius Budrys, Rimantas  
Sinkevičius ir Mindaugas Bastys. 

LSDP DIENA prasidėjo Seimo 
narių susitikimu su Utenos rajono 
savivaldybės meru Alvydu Katinu. 
Aptarę su LSDP DIENA susijusius 
klausimus, Seimo nariai išskubė-
jo susitikti su Utenos gyventojais, 
įvairių įstaigų, įmonių, organizaci-
jų atstovais, verslininkais.

Parlamentarai Algirdas Sysas 
ir  Marija Aušrinė Pavilionienė 
Utenos rajono savivaldybėje su-
sitiko su socialiniais darbuotojais, 
neįgaliųjų organizacijų atstovais, 
vaikų teisių apsaugos specialistais, 
o Utenos A. ir M. Miškinių viešo-
joje bibliotekoje kultūros aktualijas 
ir problemas aptarė su  kultūros 
darbuotojais, muziejininkais, tauto-
dailininkais, muzikos ir dailės mo-
kyklų pedagogais. Su Utenos me-
dikais Utenos ligoninėje įvairiais 
savo srities klausimais diskutavo  
Vytenis Andriukaitis, vėliau išsku-
bėjęs į Užpalius susitikti su mieste-
lio bendruomene. Sėkmingu Utenos 
šilumos ūkio gyvavimu domėjosi 
parlamentarai Dainius Budrys ir 
Rimantas  Sinkevičius, bendrovė-
je „Utenos šilumos tinklai“ susiti-

kę su darbuotojais ir susipažinę su 
įmonės veikla bei perspektyvomis. 
Seimo narys Mindaugas Bastys 
Leliūnuose, Vytauto Valiušio kera-
mikos muziejuje, susitiko su vietos 
bendruomenės atstovais.

Seimo nariai Milda Petrauskie-
nė, Irena Šiaulienė ir LSDP pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius, lydimi 
Utenos rajono savivaldybės mero 
Alvydo Katino, pirmiausia apsilan-
kė Utenos kolegijoje, susitiko su 
studentais ir dėstytojais. Trumpai 
aptarę šiandienos aktualijas,  parla-
mentarai  Milda Petrauskienė ir Al-
girdas Butkevičius kartu su Utenos 
rajono savivaldybės meru Alvydu 

Katinu pažintį su Utena ir jos gy-
ventojais pratęsė Utenos sporto  ir 
pramogų arenoje, A. ir M. Miškinių 
viešojoje bibliotekoje, bendrauda-
mi su prekeiviais ir pirkėjais Ute-
nos turgavietėje. 

Vėliau Utenos verslo informa-
cijos centre buvo surengtas minėtų 
parlamentarų ir Utenos rajono savi-
valdybės mero susitikimas su Ute-
nos verslininkais. 

Kalbėdamas su verslininkais, 
Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad 
vienas svarbiausių dalykų, norint 
pagerinti ekonominę, socialinę, fi-
nansinę šalies situaciją, yra naujų 
darbo vietų kūrimas bei ūkio mo-

dernizavimas. Tada atgims gamy-
ba, kuri pritrauks daugiau užsienio 
investicijų, prasidės ekonomikos 
atgimimas, atsiras galimybių kurti 
naujus gamybos pajėgumus. O da-
bar šalyje susiklostė tokia situacija, 
kad žvyras keliams remontuoti yra 
atvežamas iš Lenkijos... „Labai ne-
gražiai elgiasi dabartinė valdančioji 
dauguma, ketindama liberalizuoti 
darbo santykius ir mainais už tai 
siūlydama minimalų atlyginimą 
padidinti 50 Lt, – kalbėjo Algirdas 
Butkevičius. – Tai panašu į šantažą. 
Juk darbuotojų ir darbdavių santy-
kiai su atlyginimais nėra susiję“.

Susitikime su verslininkais 

LSDP pirmininkas aptarė svar-
biausias šiandienos problemas: 
energetikos projektus, viešųjų 
pirkimų procedūrų ydingumą, 
korupcijos vešėjimą, atsakė į su-
sirinkusiųjų klausimus. Utenos 
verslininkai išsakė savo nuomonę 
apie  atsiskaitymų už atliktus dar-
bus terminų netobulumą, dujų ter-
minalo statybą, Visagino atominės 
elektrinės  Lietuvoje reikalingumą 
ir kt. 

Su visais Seimo nariais uteniš-
kiai susitiko Utenos muzikos mo-
kykloje. Parlamentarai pasidalijo 
įspūdžiais iš susitikimų, kalbėjo 
apie per ketverius metus susikau-
pusias problemas, darbus, būtinus 
pradėti po Seimo rinkimų, atsa-
kė į klausimus. Atsidėkodama už 
vizitą į Uteną, Seimo narė Milda 
Petrauskienė savo kolegoms pado-
vanojo po kepalą kaimiškos duo-

nos, kurią iškepė Užpalių seniūnas, 
bičiulis Eugenijus Keraminas. Na-
minės duonelės kvapas netruko pa-
sklisti po visą salę.

Baigiantis viešnagei, Seimo na-
riai apsilankė prie Dauniškio eže-
ro, kur grožėjosi miesto simboliu 
–  grojančiu šviečiančiu fontanu. 
Nors kaitri vakarinė saulė ir ne-
leido pamatyti fontano spalvų, bet 
jas pakeitusi vaivorykštė, muzika 
ir įvairios vandens figūros paliko 
gilų įspūdį.  Reikia tikėtis, kad ši 
viešnagė Utenoje Seimo nariams 
įsimins ilgam ir paskatins  dar ne 
kartą sugrįžti. 

Lolita Kaminskienė

Socialdemokratų desantas Utenoje

Socialdemokratų delegacija prie Dauniškio ežero grožėjosi miesto simboliu –  grojančiu šviečiančiu fontanu. Valdo Šereikos nuotr.

Motinos dienos šventė Vilniaus Motinos ir 
vaiko pensiono gyventojams

Šventės sumanytoja A.Kontrimienė dalina vaikams balionus, jog šie nuneštų mažųjų 
svajones į dangų... Valdo Šereikos nuotrauka.

Šeimų sporto žaidynės 
Alytuje

Renginį globojo Seimo narys, Alytaus sakaliukų geras draugas Julius Sabatauskas. 
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Gediminas Kirkilas,
LSDP Informacijos ir komunikacijų 
komiteto pirmininkas,
kandidatas į Seimą 2012 m. 
rinkimuose

Per trejus su puse savo kadenci-
jos metų sugebėję pabloginti san-
tykius kone su visais kaimynais 
valdantieji prieš rinkimus „griebiasi 
šiaudo“. Andriaus Kubiliaus Vyriau-
sybė ėmėsi sudarinėti komisiją oku-
pacijos žalos atlyginimo įstatymo 
derybinėms nuostatoms su Rusija ir 
veiksmų planui parengti.

Iškyla natūralus klausimas – ką ši 
Vyriausybė nuveikė lig šiol jų pačių 
pirmosios kadencijos pabaigoje 2000 

metais prastumtam minėtam įstaty-
mui vykdyti, jei net derybų veiksmų 
plano nebuvo? Priminsiu, jog val-
dant socialdemokratams, opoziciniai 
konservatoriai nuolat reikalaudavo 
vykdyti šį įstatymą, piktindavosi esą 
mūsų vyriausybės neveiklios ar ne-
nori jo vykdyti. Manėme, kad atėję į 
valdžią patys, vadovaudami Vyriau-
sybei bei Užsienio reikalų ministe-
rijai konservatoriai parodys, kaip tą 
žalą iš Rusijos reikia išsireikalauti, 
tačiau atsitiko priešingai – jie ne tik to 
nepadarė, bet ir nė sykio neišdrįso šio 
klausimo iškelti Rusijai oficialiu ly-
gmeniu. Progų buvo, ir ne viena. Tin-
kamiausia proga pasitaikė Lietuvai 
pirmininkaujant Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizacijai 
Vilniuje. Tačiau, susitikęs su Rusijos 
užsienio reikalų ministru Sergejumi 
Lavrovu, Lietuvos diplomatijos šefas 
Audronius Ažubalis (beje, būdamas 
opozicijoje ne sykį priekaištavęs šiuo 
klausimu socialdemokratams) nė ne-
drįso to žalos atlyginimo pokalbyje 
paminėti. Nors žurnalistų paklaustas 
ministras teigė ta tema su S.Lavrovu 
kalbėjęs, tačiau kolega iš Rusijos tai 
paneigė ir net nusišaipė.

Kodėl tik dabar A.Kubiliaus Vy-
riausybė ėmėsi sudarinėti komisiją 
žalos dydžiui apskaičiuoti ir veiks-
mų planui sudaryti? Pirmiausia, 
mano nuomone, todėl, jog artėja rin-
kimai ir konservatoriams truks plyš 
būtina aktyvinti jais nusivylusį jų 
elektoratą. O svarbiausia – jų pačių 
partijos sudedamąją ir gausiausią 
dalį – Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungą. Neatsitiktinai, matyt, šios 
sąjungos pirmininkas P.Jakučionis 
siūlomas žalos atlyginimo skaičiavi-
mo komisijos vadovu.

Manau, kad tokiu būdu konser-
vatoriai bando pridengti ne tik savo 
neveiklumą ir bailumą, bet ir tai, jog 
šis vienašališkai priimtas įstatymas, 
vargu, ar yra įvykdomas be kitos 
derybinės pusės t.y. Rusijos sutiki-
mo (kas sunkiai tikėtina, nes apie 
tai ji yra ne sykį pareiškusi). Be to, 
konservatoriai ruošia sau patogią 
dirvą po rinkimų sėdėti opozicijoje 
ir vėl lyg niekur nieko reikalauti iš 
kitų valdžių šio įstatymo vykdymo. 
Tai leistų jiems kaltinti oponentus 
nepakankamu patriotiškumu, „par-
sidavimu“ Rusijai, ką ypač dažnai 
eskaluoja jų patriarchas Vytautas 

Landsbergis kitų politinių jėgų, o 
ypač socialdemokratų atžvilgiu. Ir 
šiame kontekste, aišku, Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščionys de-
mokratai išliktų „vieninteliai Lie-
tuvos nepriklausomybe susirūpinę 
patriotai“... Ir tai tikrai ne naujiena. 
Vis tik kadencijai baigiantis ir per 
ją nieko nenuveikus, skubus žalos 
atlyginimo skaičiavimo komisijos 
sudarymas iš tikrųjų reiškia pačių 
konservatorių prisipažinimą, kad jie 
patys ne tik nieko nenuveikė, bet net 
ir nedrįso  mėginti to daryti.

Visa tai būtų gal ir ne tiek svarbu 
bei reikšminga (nes prie konserva-
torių veidmainystės esame jau pri-
pratę), jei ne realūs Lietuvos ir jos 
žmonių interesai. Rusija yra Lietu-
vos kaimynė, viena didžiausių (an-
tra po Europos Sąjungos) prekybos 
partnerių. Mes turime daug spręsti-
nų problemų: prekybinės, mūsų pro-
dukcijos eksporto sąlygos, muitai, 
Kaliningrado tranzitas, energetika 
ir daugelis kitų. Socialdemokratai 
ryžtingai siūlo spręsti šią problemą 
ir keisti politiką kaimyninės šalies 
atžvilgiu, siekiant lygiateisių, abi-
pusės pagarbos, naudingų abiems 

šalims bei jų žmonėms santykių. Jei 
šis žalos įstatymas yra nevykdomas 
ir net konservatoriai neparodė, kaip 
jį reikėtų įvykdyti, tai kam jis toks 
reikalingas? Gal reikia ieškoti kito-
kių – konstruktyvesnių, produkty-
vesnių sprendimų? To nori ir šalies 
verslas, ir žemės ūkio produkcijos 
gamintojai, ir eksportuotojai. Tai rei-
kalinga visiems Lietuvos žmonėms, 
šiandien didele dalimi dėl tokių san-
tykių su Rusija ir nepamatuotų rei-
kalavimų mokančių brangiau nei ki-
tos šalys, tarp jų ir Latvija bei Estija, 
už dujas, šildymą, elektros energiją.

Pagaliau ši konservatorių vado-
vaujamos Vyriausybės kadencija tik 
dar sykį pademonstravo dešiniųjų 
politikos veidmainiškumą – nei jie 
tos žalos reikalavo, nei ji jiems rei-
kalinga iš esmės.  Tai – tiesiog dar 
vienas žmonių klaidinimo, kiršini-
mo ir vidaus politikos žaisliukas, 
kurių lietuviškieji konservatoriai turi 
ir daugiau. Nesugebėdami spręsti 
realių problemų, jie kuria „sąmoks-
lo teorijas“ ar tariamus konfliktus, 
o ši dar viena trumpa konservatorių 
veidmainystės istorija su žalos atly-
ginimu tai tik patvirtina.

Dar viena konservatorių veidmainystės istorija

Jonas Budrevičius,
Lietuvos biodujų asociacijos 
generalinis direktorius, kandidatas 
2012 m. rinkimuose į Seimą

Neapgalvota ir paskubomis 2008 
m. įvykdyta „naktinė“ mokesčių 
reforma sukėlė griūtį šalies ekono-
mikoje. Dabar išlipti iš duobės gali 
padėti tik verslas. Smulkusis ir vidu-

tinis verslas Lietuvoje net sunk mečiu 
tebėra visos ekonomikos stuburas. 
Šiuo metu šalyje veikia 72 tūkst. ben-
drovių, o mažos ir vidutinės įmonės 
sudaro net 98 proc. Akivaizdu, kad 
jos yra nepaprastai svarbios atkuriant 
ekonomikos augimą. Seniai laikas 
suprasti, kad verslas ir valstybė yra 
vienuma. Tačiau ar per pastaruosiuos 
metus buvo priimti įstatymai, kurie 
ženkliai paskatintų verslo plėtrą, o jo 
uždirbti pinigai papildytų šalies biu-
džetą? Nieko panašaus. Verslininkų 
dalis, tenkanti šimtui gyventojų, yra 
tragiškai maža – vos 12. Graikijoje, 
kuri atsidūrė ant ekonominės katas-
trofos slenksčio, ši dalis yra beveik 
tris kartus didesnė negu Lietuvoje – 
34. Ispanijoje, artėjančioje prie kra-
cho, 1000 gyventojų tenka 71 smul-

kiojo verslo įmonė, o Lietuvoje – vos 
19. Šis skaičius kasmet mažėja, tai 
reiškia, kad skandinama vidurinioji 
klasė – socialinė grupė, kuri yra bet 
kurios valstybės nugarkaulis.

85 proc. naujų darbo vietų ES 
sukuria mažos ir vidutinės įmonės. 
Jų reikšmė ekonomikai kaip niekad 
išaugo, todėl būtina jas remti visais 
lygiais. Skaičiai rodo, kad smulkusis 
ir vidutinis verslas į biudžetą sumo-
ka 52 proc. visų mokesčių sumos ir 
vis dar nusveria stambiųjų įmonių 
atseikėtų mokesčių dalį. Statistika 
teigia, kad vos 981 tūkst. privačiame 
versle dirbančių gyventojų išlaiko li-
kusius 2 mln. – pensininkus, vaikus, 
bedarbius, neįgaliuosius, studentus, 
valstybės sektoriaus darbuotojus. 
Padėtis liūdna ir be perspektyvos, 

kai 30 proc. Lietuvos gyventojų, 
dirbančių privačiame sektoriuje, turi 
uždirbti pinigus likusiems 70 proc. 
žmonių. Manau, kad nėra kito kelio, 
būtina smarkiai gerinti verslo sąly-
gas, atlikti rimtą valstybės valdymo 
auditą ir įdiegti modernią valstybės 
valdymo vadybą, atkuriant normalias 
valstybės ir privataus sektoriaus dar-
buotojų proporcijas. Esu įsitikinęs, 
kad be smulkaus ir vidutinio verslo 
atkūrimo Lietuvoje greito ekonomi-
nio atsigavimo pasiekti neįmanoma. 
Tam būtinos verslo skatinimo pro-
gramos, kuriose turi būti numatoma 
imtis skubių priemonių sutvarkant 
pramonės, statybų kreditavimo siste-
mą. Tai leistų atgaivinti šių sektorių 
veiklą. Reikia sudaryti palankesnes 
mokestines sąlygas naujai steigia-

moms įmonėms, peržiūrėti smulkaus 
ir vidutinio verslo pajamų apmokes-
tinimo  tarifus bei sąlygas, numatyti 
mokesčių lengvatas naujų darbo vie-
tų kūrimui bei atnaujinimui, skatinti 
darbdavius verčiau mažinti darbuo-
tojų krūvį ir darbo valandų per savai-
tę skaičių, nei mažinti etatus. Aktualu 
nedelsiant didinti minimalų mėnesinį 
darbo užmokestį iki 1000 Lt, kad jis 
būtų ne mažesnis už 50 proc. vidu-
tinio mėnesinio darbo užmokesčio. 
Iki šiol minimalus užmokestis išlieka 
įšaldytas nuo tada, kai konservatorių 
ir liberalų Vyriausybė atėjo į valdžią. 
Lietuvą ištikusios krizės padariniai 
dar nėra įveikti, todėl tik smulkiojo ir 
vidutinio verslo skatinimas bei plėto-
jimas užtikrins visos Lietuvos ekono-
minį augimą.

Verslas ir valstybė yra vienuma

Rimantas Vaitkus,
kandidatas rinkimuose į Seimą

Lietuvos istorija paženklinta liū-
dnų datų. Viena jų – kasmet mini-
ma tremties pradžia, prasidėjusi dar 
1941-ųjų birželį. Turbūt nerasime 
šeimos, kurios nepalietė tremties 
kirčiai. Tremtimi į Rusijos platybes 
buvo „auklėjamos“ ištisos Lietuvos 
kartos. Daugelis mūsų pasakojimus 
apie svetimuose kraštuose patirtas 
negandas, kovą už išlikimą, viltį, kad 
galiausiai blogis bus įveiktas, girdėjo 

iš savo tėvų, senelių, dėdžių ir tetų, o 
dalies atmintyje dar ir dabar yra išlikę 
vaikystės ar jaunystės prisiminimai iš 
Sibiro, Rusijos tundros, tolimosios 
šiaurės.

Tremtis palietė ne tik tuos, kurie 
ikikarinėje Lietuvoje gyveno pasi-
turinčiai ar užėmė aukštas pareigas. 
Kai žiūriu į savo šeimos nuotraukas, 
niekaip negaliu suprasti, kuo galėjo 
nusikalsti mano giminės vaikai, ku-
riems tada tebuvo vos keleri metukai. 
Jie atsidūrė Sibire dėl to, kad vienas 
mano dėdė buvo partizanas, padėjęs 
galvą už Lietuvos laisvę. Pirmuo-
sius tremties kirčius pajuto Lietuvos 
mokytojai, nešę tiesos ir vilties žodį 
bolševikinio gaivalo apimtoje valsty-
bėje. Valstiečiai, kurie savo sūriu pra-
kaitu laistė žemę, siekdami išmaitinti 
ir išmokslinti savo vaikus, kad bent 
jie turėtų šviesesnę ateitį – ir jie buvo 
tremiami dažnai tik dėl to, kad juos 
įskundė koks nors pavydus kaimynas. 

Sugrūsti į gyvulių vagonus, palikę 
namus, tėviškes, taip sunkiai uždirbtą 
turtą žmonės išvežti į nežinią. Deja, 
Lietuvoje susidarė savitas stereoti-
pas, kad apie tremtį kalba dažniausiai 
vien konservatoriai ir juos remiančios 
jėgos. Ši skaudi praeitis palietė visus, 
nepriklausomai nuo įsitikinimų. Tarp 
socialdemokratų, kaip ir tarp visos 
Lietuvos žmonių, yra daug nuken-
tėjusių nuo bolševikų teroro. Dalis 
socialdemokratų vadovų savo kailiu 
patyrė tremtį, kentė nepriteklius ir 
šaltį. Todėl yra neteisinga rūšiuoti 
Lietuvos žmones. Tenka pripažinti, 
kad ir mes, socialdemokratai, patys 
mažai kalbame apie tai, kas skaudu 
kiekvienam Lietuvos žmogui.

Dirbau su lapteviečiu, tokiu Jonu, 
kuris tremtyje atsidūrė dar prieš karą. 
Jo gyvenimo istorija tarsi įkūnija 
visos Lietuvos kančias. Būdamas 
vaikas Jonas išmoko kovoti už būvį. 
Įsivaizduokime jo tėvų drąsą, nu-

sprendus išsiųsti savo du sūnus atgal 
į Lietuvą kartu su iš tremties išsiva-
davusia ukrainiečių šeima. Maskvoje 
bendrakeleivių keliai išsiskyrė. Du 
maži lietuvaičiai, ieškodami bilieto į 
Lietuvą, Maskvos geležinkelio stoty-
je iškart atkreipė milicininkų dėmesį. 
Būdami nuoširdūs, jie papasakojo iš 
kur keliauja, kaip atsidūrė jiems sve-
timame mieste. Ir... už tai buvo paso-
dinti į vaikų kalėjimą. (!) O tėvai ilgai 
nieko nežinojo apie Jonuko ir jo bro-
lio likimą, kol juos surado ir iš protu 
nesuvokiamo kalėjimo išvadavo gi-
minės. Tremtyje Jonas išmoko tole-
rancijos, atlaidumo. Tarp mūsų nėra 
kilę jokių ginčų dėl pažiūrų, nors jis 
rėmė konservatorius.

Deja, tolerancijos ir pagarbos 
kitai nuomonei dabar labai trūksta. 
Lietuva pasidalijo (arba ją dirbtinai 
padalino) į „kedofilus“ ir pedofilus, 
į „patriotus“ ir „nepatriotus“.  Viena 
grupė tarsi stengiasi prisiimti „patri-

otų“ aureolę ir paniekinti visus kitus, 
kurie turi kitokį požiūrį į šalies soci-
alinę politiką ir nepritaria konserva-
torių daromoms kvailystėms. Spauda 
stengiasi nutylėti, kad visus svarbiau-
sius Lietuvos dokumentus: Nepri-
klausomybės atkūrimo aktą, Stojimo 
į Europos Sąjungą ir NATO sutartis 
pasirašė mūsų partijos Garbės pir-
mininkas Prezidentas A.Brazauskas. 
Kaip ir tai, kad išeivijoje veikusiam 
Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo 
komitetui vadovavo mūsų partijos 
vadovas Steponas Kairys. 

Todėl, minėdami Gedulo ir vilties 
dieną, atminkime, kad ant Lietuvos 
nepriklausomybės aukuro sudėtos 
daugelio žmonių aukos ir likimai. 
Tada visus vienijo vienas tikslas – 
laisvė. Todėl ši diena negali būti „pri-
vatizuota“ kurios nors politinės jė-
gos. Tai visų mūsų skaudžių netekčių 
ir kovos už mūsų atgimimą atminimo 
diena.

Diena, kurią norima „privatizuoti“
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Gegužės 1-osios eitynės, 
LSDP konferencija ir gegužinė prie Baltojo tilto
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kuria europarlamentarės santykiai 
itin šilti.

„Nors daug laiko praleidžiu 
užsienyje, tačiau ryšys su mama, 
rodos, tik tvirtėja. Abiems trūksta 
buvimo kartu. Tai kompensuo-
ja skambučiai telefonu. Motinos 
meilė iš prigimties yra besąlygiš-
ka, nesvarbu, kiek metų praeina. 
Mama myli savo vaiką ne todėl, 
kad jis turi kažkokių nepaprastų 
savybių, bet dėl to, kad jis – jos 
vaikas. Esu be galo dėkinga savo 
mamai. Ji visuomet buvo ir bus, 
kaip rašė mūsų šviesaus atminimo 
dainius Justinas Marcinkevičius – 
„teisybės ir meilės idėja, gimtosios 
žemės sinonimas“. Visoms Lietu-
vos mamoms linkiu būti apsup-
toms artimųjų meilės, supratimo ir 
šilumos“, – sako politikė.

Tačiau europarlamentarė apgai-
lestauja, kad šiuo metu Lietuvoje 
nepakankamai dėmesio skiriama 

motinystės problemoms. Moti-
nystės išmokų mažinimas, vaiko 
pinigų ribojimas, vaikų lopšelių 
ir darželių stoka neskatina gims-
tamumo.  

„Sunku net šeimoms, kur ir tė-
tis, ir mama – dirbantys žmonės. 
O ką kalbėti apie vienišų motinų 
padėtį arba tų, kurių sutuoktiniai 
išvyko uždarbiauti į užsienį? Juk 
neretai vienišoms mamoms tenka 
dirbti kelis darbus arba dirbti be 
garantijų, nelegaliai, kad iš pasku-
tiniųjų sudurtų galą su galu. Būti-
na tobulinti mūsų darbo įstatymus, 
kad jie žymiai geriau gintų moti-
nystę“, – įsitikinusi politikė.

V.Blinkevičiūtė džiaugiasi, kad 
Europos Parlamente motinystės ap-
saugai skiriama nemaža dėmesio. 
Svarstoma direktyva, kuria ilgina-
mos motinystės atostogos, įteisina-
ma galimybė gimus vaikui paimti 
atostogas tėvui, stiprinama nėščių 
moterų darbo teisių apsauga. 

„Nagrinėjame tokius pasiūly-

mus kaip mokesčių lengvatų nepil-
noms šeimoms taikymas, gydymo 
išlaidų kompensavimas, šeimos 
centrų steigimas arba pirmeny-
bės teisė gauti vietas lopšeliuose 
ir darželiuose“, – vardija politikė. 
Vilija pabrėžia, kad pagal lygių 
galimybių principą visos priemo-
nės ir veiksmai, kurių imamasi 
vienišoms motinoms remti, turėtų 
būti taikomi ir vienišiems tėvams.

„Ir vyrai, ir moterys galvodami 
vieni apie kitus kartais klysta“

Sukaupusi didelį praktikos ir 
žinių bagažą socialinės apsaugos 
ir darbo srityje Vilija jį puikiai 
panaudoja dirbdama Europos Par-
lamente. Tarp įvairių problemų, 
kurias jai tenka nagrinėti trijuose 
komitetuose, svarbią vietą užima 
ir moterų padėties bei lyčių lygy-
bės klausimai.

„Ir vyrai, ir moterys galvoda-
mi vieni apie kitus kartais klysta. 
Vyrai galvoja, kad visos moterys 
skirtingos, o moterys, kad visi vy-
rai vienodi, – juokauja politikė. – 
Esu įsitikinusi, kad ir moterų, ir 
vyrų būna visokių – žmonės skir-
tingo charakterio. Tik, deja, mote-
rys šiandien  vis dar turi nemaža 
problemų. Joms sunkiau derinti 
darbą su pareigomis šeimai, daryti 
karjerą darbe ir politikoje. Niekaip 
negalime išgyvendinti gėdingo 
smurto prieš moteris. Europos 
lyčių lygybės instituto duomeni-
mis, moterys per valandą uždirba 
beveik 2 eurais mažiau už kole-
gas vyrus, tuo tarpu kas savaitę 
net 13 valandų daugiau jų pečius 
slegia namų ruošos darbai. Lygy-
bės ieškokime čia. Viso pasaulio 
moterys dar prieš gerą šimtmetį 
kovojo už teisę dirbti, o dabar jos 
turi kovoti, kad gautų vienodą at-

lyginimą už tą patį darbą“, – sako 
V.Blinkevičiūtė.

Stereotipus būtina keisti

Pasak politikės, krizė, apėmusi 
Europą, dar labiau pakoregavo pa-
dėtį. Sunkmetis paveikė abi lytis, 
tačiau moterims atlyginimai buvo 
apkarpyti stipriau. Daugiau mote-
rų prarado darbą.

„Moterų teisių klausimai turi 
būti įtraukti į visas Europos Są-
jungos politikos sritis ir gražios 
idėjos, iniciatyvos neturi likti tik 
popieriuose, bet jos turi būti įgy-
vendinamos visose Europos Są-
jungos valstybėse narėse. Nesa-
kau, kad padėtis Lietuvoje labai 
skiriasi nuo moterų padėties kitose 
ES  šalyse.  Ko gero, tik skandina-
vės yra užsitikrinusios lygias gali-
mybes, nes už savo teises kovoja 
pakankamai seniai. Šiose šalyse 
ne tik pavyksta priimti moterims 
palankius įstatymus, bet ir juos 
įgyvendinti. O mūsų visuomenėje 
pastebimas vis dar gajus stereo-
tipas, jog moterys pačios nenori 
dirbti, todėl renkasi šeimą. Tačiau 
reikia suvokti, kad jos yra privers-
tos tai daryti, nes neretai nebūna su 

kuo dalintis atsakomybe“, – teigia 
pašnekovė.

Taigi, gyvendama tarp Vilniaus, 
Briuselio ir Strasbūro, politikė 
stengiasi neatitrūkti nuo Lietuvos 
aktualijų. Ji skaito spaudą, „žalio-
siomis“ europarlamentarų savaitė-
mis keliauja po Lietuvą ir mieste-
liuose bendrauja su žmonėmis.

„Tuose susitikimuose sustiprė-
ju dvasiškai, bet neslėpsiu, būna ir 
itin aštrių klausimų. Džiaugiuosi, 
kad Lietuvoje dar yra jaunimo, be-
sidominčio ne tik savo šalies, bet ir 
visos Europos ateitimi. Diskutuoja-
me įvairiausiomis temomis. Žmonės 
pasiguodžia ir dėl juos ištikusių pro-
blemų, kurios man, buvusiai sociali-
nės apsaugos ir darbo ministrei, yra 
gerai žinomos. Mano darbui Euro-
pos Parlamente labai padeda ir nuo-
latinis bendravimas su neįgaliųjų, 
pensininkų, ir kitomis nevyriausy-
binėmis organizacijomis, profesinė-
mis sąjungomis, žemdirbiais, soci-
aliniais darbuotojais ir kitais, kurie 
išsako spręstinas problemas. Tai yra 
labai svarbu, kadangi Europos Par-
lamente priimami sprendimai skirti 
ir Lietuvos žmonėms.“

Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Europarlamentarė V. Blinkevičiūtė: lietuviai išsiskiria darbštumu

Atkelta iš 1 p.

Gegužės 12-13 dienomis Palan-
goje vyko Lietuvos socialdemokra-
čių moterų sąjungos (LSDMS) kon-
ferencija „Moterys ir ekonomika“. 
Konferencijos dalyvės konstatavo, 
kad krizė dar labiau padidino skur-
de gyvenančių moterų skaičių. Du 
trečdalius gyvenančiųjų už skurdo 
ribos sudaro moterys. Didžioji da-
lis gaunančiųjų socialines išmokas 
bei pašalpas – taip pat moterys, o 
jų skaičius nuo 2008 m. išaugo ke-
liasdešimt kartų. 

Minimali alga, kurios konser-
vatorių Vyriausybė užsispyrusiai 
nenori padidinti, pakilus būsto ir 
maisto kainoms, neleidžia išgy-
venti be socialinės pašalpos. Mo-
terų ir vyrų atlyginimai skiriasi 
18-20 proc. Šis skirtumas nemažė-
ja jau antrą dešimtmetį. Ir tai ne-
nuostabu, nes stambių kompanijų 
vadovių moterų skaičius Lietuvoje 
yra tik 3 proc., o stambių kompa-
nijų valdybose moterų yra 13 proc. 
Socialdemokratų valdymo metu 
moterų verslo skatinimas buvo 
vienas iš prioritetų.

 „Šeima ir vaikai buvo ir bus 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
prioritetas bei valstybės pagrindas, 

todėl mes netoleruojame jokio 
atviro ar paslėpto vaikų, vienišų 
motinų diskriminavimo“, – akcen-
tavo Seimo narė, LSDMS pirmi-
ninkė Birutė Vėsaitė.

Apie jaunų moterų karjeros 
ypatumus, dalyvaujant darbo rin-
koje, derinant šeimos ir karjeros 
interesus kalbėjo Vilniaus miesto 
savivaldybės socialinių reikalų 
komiteto pirmininkas Juras Pože-
la. Lyčių lygybės prioritetus bei 

sėkmingą vyrų ir moterų darbui 
ir šeimai įsipareigojimų vykdymą 
apibūdino Algirdas Meškauskas, 
ilgus metus dirbęs lyčių lygybės 
kontrolierės Aušrinės Burneikie-
nės komandoje. Norėdamos pa-
žymėti socialinio teisingumo ir 
solidarumo su Lietuvos moterimis 
svarbą, LSDMS narės  iš Kauno, 
Vilniaus, Klaipėdos, Tauragės ir 
kitų miestų bei miestelių dalyvavo 
eitynėse. Kolonos priekyje garbin-

gai žygiavo Seimo narės Birutė 
Vėsaitė, Milda Petrauskienė, Irena 
Šiaulienė, LSDP pirmininko pava-
duotoja Giedrė Purvaneckienė ir 
Palangos miesto savivaldybės ta-
rybos narys, LSDP Palangos sky-
riaus pirmininkas Danas Paluckas.

Daug minčių, klausimų ir karš-
tų diskusijų kilo, LSDP atstovei 
spaudai Auksei Kontrimienei pri-
stačius galimybes kuo plačiau 
naudoti modernias technologijas, 

socialinius tinklus www.facebook.
com ir kitus, ieškant patrauklių 
būdų pasiekti moterų auditoriją. 
Doc. Giedrė Purvaneckienė prane-
šime „Šeima ir užimtumas darbo 
rinkoje“ pateikė visuomenės po-
žiūrio į moterį asmenybę, šeimos 
kūrėją, aktyvios visuomenės kū-
rėją analizę, palygindama situa-
ciją  Lietuvoje ir kitose pasaulio 
šalyse. G. Purvaneckienė akcen-
tavo  LSDMS programos  siekius: 
pradinių klasių vaikų maitinimas, 
popamokinis mokyklinio amžiaus 
vaikų užimtumas, prailgintos die-
nos grupės, vasaros stovyklos, o 
svarbiausia – siekis ugdyti visa-
vertes asmenybes.

Tauragės moterų užimtumo ir 
informacijos centro vadovė Nijo-
lė Meilutienė pranešime „Smurto 
prieš moteris poveikis ekonomi-
kai“ apžvelgė 14 metų gyvuo-
jančio centro veiklos kryptis, 
daugiausia dėmesio skirdama įsta-
tymui prieš smurtą artimoje aplin-
koje, kuris užtikrino  didelę pagal-
bą moterims – smurto aukoms, kai 
smurtautojas gali būti iškeldintas 
iš namų. 

Ilona Katiliūtė 

Moterys ir ekonomika: žinios, patirtis ir siekiamybė, kad žodis virstų kūnu

Konferencijos dalyvės prie Jono Basanavičiaus paminklo. 
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Asmeninio archyvo nuotr.

V. Blinkevičiūtė – neįgaliųjų darbų mugėje, Vilniuje.
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Mindaugas Bastys,
Seimo narys

Lietuva – žemdirbių šalis. Dirb-
ti žemę čia palankios sąlygos, tarsi 
specialiai gamtos duotos – miškų 
užuovėjomis išvagotos lygumos, 
geras klimatas, todėl nuo seno 
lietuviai įleido šaknis į šią žemę. 
Žemė buvo jų ir jų vaikų ateities 
garantas, buvo puoselėjamos ir iš 
kartos į kartą perduodamos šeimos 
ar giminės žemdirbystės tradicijos. 
Valstybės gerovė visada labai pri-
klausė  nuo žemės ūkio. Kas atsi-
tiko šiandien? Kodėl vis daugiau 
žemdirbių traukiasi? Kodėl didėja 
apleistų žemių plotai?

Vyriausybės pateiktoje 2011 m. 
veiklos ataskaitoje žemės ūkio 
reikalai apžvelgti labai aptakiai. 
Keliomis frazėmis. Pažymėta, kad 
2011-ieji žemės ūkiui buvo gana 
geri, kad pagerėjo rodikliai, o tam 
įtakos turėjo geresnis derlius, pa-
didėjusios žemės ūkio produktų 
supirkimo kainos. Tačiau ar tai 
Vyriausybės nuopelnas?

Nuolat kalbama, jog būtina 
spręsti klausimą dėl tiesioginių iš-
mokų suvienodinimo tarp Europos 
Sąjungos senbuvių ir Lietuvos ūki-
ninkų. Vyriausybė sugebėjo ir dar-
bo grupę sudaryti, kad ši formuotų 
Lietuvos poziciją europinių pinigų 
klausimais. Minėtos darbo grupės 
vadovas Vyriausybės kancleris 
Deividas Matulionis tvirtina, kad 
derybos sėkmingai vyksta visais 
trimis klausimais (dėl struktūrinės 
paramos, dėl Ignalinos atominės 
elektrinės ir dėl išmokų žemdir-
biams), bet mažiausia vilčių, pasak 
kanclerio, teikia derybos dėl išmo-
kų žemdirbiams. O jeigu šios de-
rybos būtų pradėtos dar 2009 m., 

gal ir rezultatai būtų geresni?
Žemdirbius žlugdo nauji že-

mės ūkio sektoriaus mokesčiai. 
Itin didelis, net 21 proc. PVM ta-
rifas maisto produktams. Ne kartą 
siūlėme mažinti šį tarifą bent jau 
būtiniausiems maisto produktams, 
kuriems gyventojai daugiausia iš-
leidžia, tačiau argumentai ir moty-
vai liko neišgirsti. Tuo tarpu lietu-
viai sėkmingai pildo lenkų iždą. Iš 
Lenkijos plūsta pigesni ir ne visada 
pačios geriausios kokybės maisto 
produktai, milžiniški pinigai palie-
kami kaimyninės šalies parduotu-
vėse.

Konservatorių ir liberalų Vy-
riausybės žemės ūkio politika 
atvedė Lietuvą į antrąjį sodybų 
tuštėjimo etapą. Pirmasis buvo 
vykdomas, prisidengiant kilniais 
tikslais: žemių melioravimu, kai-
mo žmonių gyvenimo lengvinimu, 
žemės ūkio gamybos centraliza-
vimu; o dabartinį tuštėjimą išpro-
vokavo visiškas kaimo politikos 
nebuvimas – atsainus požiūris į 
duoną auginančius, pieną ir mėsą 

siūlančius žemdirbius. Statistikos 
departamento duomenys rodo, 
kad žymiai aptirpo gyvulių skai-
čius, mėsos gamyba bei mėsos ir 
jos produktų pardavimas Lietuvos 
rinkoje. Dėl mažėjančio gyvu-
lių skaičiaus, padidėjusio galvijų 
prieauglio ir kiaulių eksporto, dėl 
dideliais kiekiais įvežamos mė-
sos iš užsienio mūsų šalies mėsos 
perdirbimo įmonės bankrutuoja. 
Lietuvos gyventojai netenka darbo 
vietų, nebemoka mokesčių. To-
kioms įmonėms bankrutavus, dau-
giausia kenčia žemdirbiai, jie nėra 
garantuoti dėl atsiskaitymo už par-
duotus gyvulius – nebegauna paja-
mų ir atsisuka į valstybę – prašo 
pašalpų, kad galėtų išgyventi.

Mažėjanti bendroji žemės ūkio 
gamyba lyg sniego gniūžtė sukelia 
visą laviną negatyvių reiškinių: dėl 
nepakankamo finansavimo blogė-
ja melioracijos įrenginių priežiūra 
ir renovacija, blogėja kelių infra-
struktūra. Kaimo gyventojai pri-
versti emigruoti, dėl to kyla kaimo 
mokyklų uždarymo, sveikatos prie-

žiūros punktų naikinimo grėsmės, o 
tai kenkia tiems, kurie lieka. Būtina 
iš pagrindų keisti požiūrį į kaimą ir 
žemės ūkio plėtrą. Tik modernus, 
konkurencingas ir stabilus šalies 
žemės ūkis gali garantuoti šiuolai-
kišką, patrauklų gyvenimą kaime.

Mes – socialdemokratai – esame 
numatę priemones, kurios padėtų 
spręsti susikaupusias problemas. 
Reikia peržiūrėti mokesčių sistemą 
žemdirbiams, sudaryti sąlygas jau-
nimui savarankiškai ūkininkauti. 
Reikia sutvarkyti teisinę bazę, re-
guliuojančią žemės ūkio produkci-
jos pirkimą bei pardavimą, stiprinti 
žemdirbių savivaldos ir kaimo ne-
vyriausybinių organizacijų statusą, 
atsigręžti į jau išnykusias žemdir-
bystės šakas. Lietuvos žemės ūkis 
turi didelį potencialą eksportui, 
ekonomikai augti. Į žemės ūkį in-
vestuotas 1 litas sugrąžina 4 litus 
į šalies BVP. Gal jau laikas baig-
ti kaimo genocidą, nes priešingu 
atveju – ne tik linai, bet ir pati Lie-
tuva gali būti įrašyta į Raudonąją 
knygą.

Grąžinkime Lietuvai žemės ūkį! 

Vytenis Povilas Andriukaitis,
Seimo narys

Vasarą saulė sukasi ratu 24 va-
landas – tai poliarinė diena. Rudenį 
saulė artėja prie horizonto, oras vis 
šaltėja, artėja 24 valandų poliarinė 
naktis. Visą gruodžio mėnesį – juo-
da naktis. Poliarinės dienos ir poli-
arinės naktys buvo mano gyvenimo 
įprasta, normali dalis, nors kitose 
geografinėse platumose gimusiems 
tai neatrodo normalu. Saulės spin-
duliai nekrenta kaip pusiaujuje sta-
tmenai, o tarsi praslenka paviršiumi, 
niekada nekaitina žemės, o tik tru-
putį atšildo jos paviršių, todėl ten – 
amžinasis įšalas, metro gylyje – jau 
ledas. Nėra nei normalaus ryto, nei 
dienos, nei vakaro ir nakties, tokių 
Lietuvai įprastų paros kaitos ciklų. 
Gamta skurdi – auga tik samanos, 
žemi berželiai, gali rasti vieną kitą 
uogą. Pelkių samanos, tundra su 

pavasarį pražystančiais Lietuvoje 
nematytais gležnučiais žiedais ir 
milijardai uodų. Tūkstančiai paukš-
čių skrenda perėti į tą vietą, tačiau 
apskritai gamta vienoda ir, kur akis 
užmato, plyti tundra.

Tik vėliau supratau, kad ir aš, 
gimęs Jakutijoje, ir kiti tenykščiai 
nežino lietuviams įprastų sąvokų, 
nežino, o tik įsivaizduoja, kas yra 
tikras miškas, kelias, bulvės, ari-
mas. Gimiau tokiose sąlygose, ma-
čiau tik tokią gamtą ir man tai buvo 
įprasta, o mano tėvams – primesta 
ir svetima. Prisimenu, kaip ūžauda-
vo stiprios, ilgai trunkančios sniego 
pūgos, vadinamos „purga“. Šaltis 
minus 56–60 laipsnių ir tai man, 
berniukui, atrodydavo normalu, bet 
– ne mano tėvams. Prisimenu ba-
rakus, kuriuose gyvenome, sopkas, 
ledjūrio vaizdus – neįmantrus pei-
zažas. To neužmirši. Mano gimtinė, 
amžinojo įšalo žemė, man tuomet 
atrodė sava ir esanti čia pat, arčiau 
nei tėvų rožinėmis spalvomis spal-
vinta tolimoji Lietuva. Kai tėvai pa-
sakodavo apie Lietuvą, joje baltais 
žiedais pavasarį apsipilančias obelis 
ir slyvas, visokius kitokius grožius, 

skanėstus, augančius žemėje ir ant 
medžių, krūmų šakų, medų ir ki-
tus gardumynus, kvapus, miškus 
ir žolynus, Lietuva atrodė lyg tikrų 
tikriausia pasaka, nes tai, ką mačiau 
gyvendamas savo gimtinėje, nė kiek 
nepanėšėjo į tą tolimą rojaus šalį 
prie Baltijos jūros. Mano gimtinės 
savotiško grožio sampratai buvo bū-
tinos ir Laptevų jūrai įprastos šiau-
rės pašvaistės. Iš tiesų tas pašvaisčių 
grožis sunkiai nupasakojamas, įspū-
dis išlieka visam gyvenimui. Deja, 
Lietuva neturi to pašvaisčių grožio, 
bet turi vaivorykščių spalvas. Visa 
kita mano jakutiškoje gimtinėje – 
pilka ir rūstu, ūžauja ledinis vėjas, 
spaudžia šaltis, žvelgiant į peizažą  
žiemai artėjant, darosi tuščia širdyje, 
daug tamsos.

 Mes, vaikai, nekantriai laukda-
vome tėvelių, grįžtančių iš darbo, 
žvejybos arba iš šunų nartų važny-
čiojimo, ir tų akimirkų, kada tėvai 
vėl papasakos ką nors apie Lietuvą. 
O jie padainuodavo ir lietuviškų dai-
nų, pasakodavo apie savo jaunystės 
dienas Lietuvoje. Iš mamos ranka 
perrašytų tekstų mokėmės lietuviš-
kų raidžių. Kadangi neturėjome jo-

kių lietuviškų knygų, tik rusiškas ir 
jakutiškas, mama ranka sąsiuvinyje 
buvo prirašiusi lietuviškų eilėraščių. 
Tai mūsų vaikystės lietuviškoji mo-
kykla. Pirmąją tikrą lietuvišką knygą 
pamačiau Lietuvoje būdamas septy-
nerių. Mus tėvai tremtyje auklėjo 
tautiškai, sekė liaudies pasakas, sa-
kmes, kalbėjo apie šalį, kurioje gera 
lyg danguje. Tyt Ary, Trofimovskas, 
Kisiūras, Bulunas – tai vietovės, 
kuriose prabėgo ankstyvoji mano 
vaikystė. Barakų blakės, utėlės, tara-
konai buvo įprastas „zoologinis“ fo-
nas. Pakinkytos tarakonų „nartos“, 
traukiančios tuščią degtukų dėžutę, 
buvo labai smagios lenktynių daly-
vės, teikiančios jų žiūrovams – vai-
kams – smagių emocijų.

 Pamenu, lageryje gyveno įvairių 
tautų žmonės. Mes, vaikai, tarpusa-
vyje kalbėjomės gal net septyniomis 
kalbomis, o namie, žinoma, lietuviš-
kai – to ten niekas nedraudė. Kie-
kviena šeima, tauta turėjo savo tradi-
cijas, šventes, maldas. Tai matydami, 
sugyvendami su kitataučiais savo li-
kimo broliais, puikiausiai supratome, 
kas yra tautiškumas. Visi gyvenome 
svetimoje, necivilizuotoje erdvėje. 

Keli tūkstančiai lietuvių sudarė Lie-
tuvą, estai – Estiją, suomiai – Suo-
miją. Tautiškumo vizija – nuostabi 
Lietuva, neišpasakytai graži šalis, to-
bula, pasakiška. Broliai lietuviai ken-
čia, kovoja, jie – darbštūs, sąžiningi, 
mylintys, padorūs. Maironio, Kudir-
kos dainos žadino  tautinius jausmus. 
Dainos „Leiskit į tėvynę, leiskit pas 
savus / Ten pradžiugs krūtinė, atgai-
vins jausmus...“ žodžiai mums buvo 
kaip himnas. Tėvai dainuodavo, o 
mes, klausydami jų, labai norėjome 
sugrįžti kada nors į tėvynę. Labai. 
Mus, įvairių tautybių vaikus, jungė 
mūsų likimai, turėjome savo bendrą 
– tremtinių gyvenimą ir atskirus – 
tautos ir šeimos. Tolimieji ir mažai 
lietuviams žinomi Kiusiūras, Tyt 
Ary, Trofimovskas – vietovės, kurio-
se gyveno žmonės iš Lietuvos ir ten, 
ko gero, jautėsi labiau lietuviais negu 
dalis žmonių, dabar gyvenančių savo 
gimtinėje Lietuvoje. Paradoksas, bet 
galbūt iš kai kurių tėvynė  kartais 
turėtų būti trumpam atimta, kad su-
prastų, kas ji yra ir ką tai reiškia. Tik 
aš to niekam nelinkiu. Geriau per 
kiekvieno iš mūsų patyrimą suvokti 
Tėvynės grožį ir prasmę. 

Galbūt iš kai kurių tėvynė turėtų būti trumpam atimta, 
kad suprastų, kas ji yra ir ką reiškia
Man lemta buvo gimti Jakutijoje, Bulunsko rajone, Kiusiūro kaime, prie Laptevų jūros, dešimtaisiais mano tėvelių ir brolių gyvenimo 
tremtyje metais. Be galo daug skausmo ir kančių teko patirti mano brangiausiems žmonėms – apie tai tėvelis rašė savo prisimini-
muose. Mano paties pirmieji prisiminimai iš šio, rodos, Dievo užmiršto krašto yra labai ryškūs.

Labai svarbus 
ir tėvo nebuvimo ar nepakankamo 
buvimo šeimoje aspektas. Tėvams 
nedalyvaujant ar nepakankamai 
dalyvaujant vaikų auklėjime, jų 
asmenybės formavimo ir vystymo 
procese mažėja tėvo autoritetas, 
netgi prarandama vyriškos raiškos 
dimensija. Akivaizdu, kad ne tik 
vaiko priežiūra, bet ir jo asmenybės 
ugdymu Lietuvoje užsiima daugiau-

sia moterys. Juk neretai pastebime, 
kad tėvų susirinkimuose mokykloje 
apsilanko daugiau mamyčių negu 
tėvelių. Tad išeitų, kad jos ne tik 
verda, skalbia, valo, tikrina, kaip pa-
ruoštos pamokos, bet ir auklėja vai-
kus kartu su mokytojais, kurių dau-
guma – taip pat moterys. O ką tuo 
metu veikia tėveliai? Dirba? O gal 
ilsisi prie televizoriaus su laikraščiu 
rankoje?

Rūpintis vaiku reikėtų ne prie-
šokiais, o nuolat. Tyrimai rodo, kad 
tėvo ir vaiko santykiai tampa tvirtesni 
ir ilgalaikiai, jei tėvas skiria daugiau 
dėmesio vaikui jau nuo kūdikystės. 
Jei tėvas atlieka tik darbinio arklio 
vaidmenį, ateis diena, kai jis pasijus 
nebereikalingas. Vienas iš galimų 
būdų padėti vyrams grįžti į šeimą – 
skatinti juos dalyvauti vaiko priežiū-
roje ir auklėjime. Įgyvendinti šį sie-

kį galėtų padėti tėvystės atostogos. 
Kai kuriose Skandinavijos šalyse 
dalis vaiko priežiūros atostogų tėvui 
yra privalomos ir be pateisinamos 
priežasties jų atsisakyti negalima. 
Tyrimai rodo, kad Lietuvoje vyrai ir 
moterys apie šeimą mąsto tradiciš-
kai, nors moterys ir labiau linkusios 
manyti, kad vyras turėtų daugiau 
dalyvauti šeimos gyvenime, tačiau 
dažnai bijo duoti vyrui į rankas nau-

jagimį, mano, kad jis nesugebės juo 
pasirūpinti. Tuo tarpu JAV ar kitose 
Europos šalyse įsitvirtina „naujasis“ 
vyras: rūpestingas, globojantis, švel-
nus, nenutolęs nuo šeimos. O Lietu-
voje jautresni moterų rūpesčiams, 
galvojantys apie vaikų auklėjimą 
vyrai yra menkinami „tikrų” vyrų. 
Bet ar tikrai „tikras“ vyras turi būti 
agresyvus, primetantis jėgą ir nepai-
santis kitų nuomonės?

Atkelta iš 7 p.

Pamąstymai Tėvo dienos proga
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Pirmosios stotelės

Pakeliui į Briuselį aplankėme 
viduramžių dvasią išsaugojusį 
Šiaurės Vokietijos miestelį Celę. 
Apie 350 metų Celė buvo Braunš-
veigo – Liūneburgo hercogų rezi-
dencija, XIX a. Hanoverio herco-
gų rezidencija. Pamatėme vienus 
gražiausių Vokietijoje renesan-

sinius hercogų rūmus, kuriuose 
dar ir šiandien veikia seniausias 
Vokietijoje „Pilies teatras“. Celės 
įžymybė – senamiestis: daugybė 
puikiai restauruotų XVI – XIX a. 
fachverkinių namų, Rotušė, pran-
cūziško stiliaus parkas. Po pietų 
išvykome į Leuveną, kuriame 
praleidome 3 dienas. Leuvenas – 
miestas vidurio Belgijoje, 30 km 

į rytus nuo Briu-
selio. Šis miestelis 
nuo seno garsėja 
savuoju universi-
tetu, todėl būtent 
jame galima pa-
justi jaunatviš-
kumu ir energija 
alsuojančią dva-
sią, pamatyti, kaip 
dieną ir naktį ver-
da studentiškas 
gyvenimas. Mieste 
stovi didelė rotu-
šė (XV a. vėlyvoji 
gotika), Šv. Petro 
bažnyčia (XV a.), 

kunigaikščių pilys. Sužinojome, 
kad Leuveno universitete mokėsi 
žymūs lietuviai: lietuvių raštijos 
pradininkas, kultūros veikėjas 
Abraomas Kulvietis, rašytojas 
Antanas Baranauskas, pirmasis 
lietuvis filosofas profesionalas 
Pranas Kuraitis.

Belgijoje aplankėme ,,Mini 
Europos“ parką, kuriame vos per 

keletą valandų galima pamatyti 
visą Europą ir žymųjį Briuselio 
,,Atomiumą“. Kiekviena šalis 
parke pristato tai, ką turi įdomiau-
sio, žinomiausio, įspūdingiau-
sio ar vertingiausio. Daugiausiai 
savo šalies simbolių parke yra 
pastačiusios Belgija, Olandija, 
Didžioji Britanija, Vokietija ir 
Italija. Lietuvos vardą didingai 
atstovauja Vilniaus universiteto 
pastatas. Didžiausias parko sta-
tinys – 13 metrų aukščio Eifelio 
bokštas. Parke galima pamatyti ne 
tik pastatų. Čia įkurdinta ir Šiau-
rės jūroje esanti naftos platforma 
,,Oil Rig“, Eurotunelis, jungian-
tis Didžiąją Britaniją su žemynu, 
oro ir jūrų uostai, rieda vienas iš 
didžiausią greitį išvystančių trau-
kinių ,,Thalys“. Apžiūrėję ,,Mini 
Europos“ parką,pasukome  Briu-
gės link.Tai miestas - muziejus po 
atviru dangumi, dar vadinamas 
„Šiaurės Venecija“. Atvykę trum-
pai pasivaikščiojome po viduram-
žiais dvelkiantį flamandų miestą 

su vingiuotomis gatvelėmis, ka-
nalais, bažnyčiomis, bokštais ir 
tiltais. Šių dienų miestas žavi di-
dingu senovės paminklų grožiu, 
rūmais, muziejų gausa. 

Briugė mus sužavėjo ir už-
gniaužė kvapą. Visi vieningai su-
tarėme, kad kada nors čia reikės 
grįžti ir dar kartą juo pasigrožėti.

Briuselio įžymybės

Mūsų pagrindinis kelionės tiks-
las buvo Briuselis. Atvykę į Briu-
selį turėjome trumpą ekskursiją 
po sostinę, kur susimaišę kalbos 
ir architektūros stiliai, kur stebiesi 
didžiuliais parkais ir moderniais 
dangoraižiais bei senovę ir gra-
žią istoriją primenančia Didžiąją 
aikšte (,,Grand Place“), apsuptą 
gildijų namais. Aplankėme besi-
šlapinantį Briuselio ,,Manneken 
Pis“ berniuką ir  ,,Jeanneke Pis“ 
mergaitę, pasivaikščiojome po 
įspūdingąją miesto Rotušės aikštę 
ir apžiūrėjome Karališkuosius 

Socialdemokratų jaunimo įspūdžiai iš Briuselio
Balandžio 21–27 dienomis europarlamentarės Vilijos Blinkevičiūtės kvietimu 50 
asmenų grupė, tarp kurių buvo 6 LSDJS nariai iš visos Lietuvos, išvyko į Europos 
Parlamentą Briuselyje.

Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos (LSDJS) Šiaulių 
miesto skyrius surengė nuotrau-
kų konkursą „Mums dar nematyti 
Šiauliai“.  Balandžio, gegužės mė-
nesiais vykusio konkurso nugalė-
tojai  gegužės 16 d. buvo apdova-
noti LSDJS įsteigtais diplomais ir 
kitais prizais.

LSDJS Šiaulių miesto skyriaus 
pirmininko Malik Agamalijev 
teigimu, konkursas buvo skirtas 
Pinhole fotografijos dienai pami-
nėti (paskutinis balandžio sekma-
dienis). Taip pat norėta atrasti ir 
parodyti Šiaulių miesto gyvenimą 
kitu kampu. Šiaulių skyriaus val-
dybos narys Denis Michalenko at-

kreipė dėmesį, kad konkurse buvo 
įsteigtos trys nominacijos, kate-
gorijos. „Geriausios“ nuotraukos 
kategorijoje nugalėtoja tapo Živilė 
Martinonytė ir jos nuotrauka „34“. 
„Populiariausia“ nuotrauka, kuri 
surinko daugiausiai žmonių balsų 
„patinka“, pripažinta Evaldo Čer-
niausko – „Vakarėjant...“ „Nefor-
mato“ kategorijoje nugalėtoja tapo 
Ieva Laurinavičiūtė ir jos nuotrau-
ka „Šiauliai auštant“.

Domas Griškevičius, Šiaulių 
skyriaus valdybos narys, konkur-
sui pasibaigus, pasidžiaugė, kad 
pavyko pasiekti tikslą – fotografi-
jos mėgėjai paskatinti ieškoti ne-
standartinių kasdienio gyvenimo 

Šiauliuose kadrų.
„Džiaugiamės, kad konkurse 

nepabijojo dalyvauti ir mėgėjai, 
ir profesionalai. Savo padarytais 
kadrais konkurso dalyviai pade-
monstravo, kad ir kasdienybė turi 
savo gražiąją pusę. Pastarąją  daž-
niausia ir pastebime tik tokiuose 
konkursuose.Tikimės, kad ateityje  
konkursas taps puikia proga vi-
siems bent minutėlei stabtelėti šia-
me pašėlusiame gyvenimo kelyje 
ir pasigrožėti akimirkomis, kurios 
ne tik džiugina, bet ir verčia susi-
mąstyti“, – sako D.Griškevičius.

LSDJS Šiaulių miesto skyriaus 
informacija

Apdovanoti nuotraukų konkurso „Mums dar nematyti Šiauliai“ nugalėtojai

Su lietum ir vėju pirmą birže-
lio savaitgalį nuaidėjo kasmetinė 
Lazdijų rajono šventė „Pasienio 
fiesta“, kurioje, net ir esant nepa-
lankiam orui, apsilankė nemaža 
rajono gyventojų ir svečių.

„Kaip ir kasmet aktyviai šioje 
šventėje dalyvavo LSDP Lazdi-
jų raj. skyrius bei gausus būrys 
svečių: Seimo narė Birutė Vė-
saitė, kandidatė Seimo rinki-
muose Sigita Burbienė, bičiuliai 
iš Alytaus, Kalvarijos, Kazlų 
Rūdos skyrių. Labai dėkoja-
me Auksei Kontrimienei, kuri 
su komanda atvyko iš Vilniaus 
ir šventėje aktyviai atstovavo 
socialdemokratams, bičiulei 
Romai Stankauskienei, nenuils-
tančiam entuziastingajam Justui 
Pankauskui bei LSDJS Lazdijų 
skyriaus jaunimui už pagalbą or-

ganizuojant renginį. Kaip žinia, 
šie metai yra kartų solidarumo 
metai, todėl mes, vyresnieji so-
cialdemokratai, daugiau dėme-
sio skyrėme jaunimui ir vaikams 
– suteikėme galimybę smagiai 
pašėlti ant batuto, išbandyti ran-
kos taiklumą žaidžiant krepšinį. 
Džiugu, jog jaunimas ir vaikai 
gausiai lankė mūsų palapinę ir 
pasinaudojo suteikta galimybe. 
Gaila, kad dėl oro sąlygų teko 
atsisakyti dar vieno sumany-
mo – filmų jaunimui peržiūros. 
Ir kitąmet kviečiame visus su-
dalyvauti smagioje ir šaunioje 
Lazdijų rajono šventėje „Pasie-
nio fiesta“, – kalbėjo Lazdijų 
skyriaus pirmininkas Almantas 
Štreimikis.

LSDP Lazdijų skyriaus 
informacija

„Pasienio fiesta 2012” Lazdijų rajone

V. Šereikos nuotr.

LSDJS nariai Briuselyje su europarlamentare V. Blinkevičiūte.
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Ramūnas Burokas, 
LSDJS Marijampolės skyriaus 

pirmininkas

Regioninės televizijos laidoje 
kartu su trimis jaunais žmonėmis 
dalyvavau diskusijoje apie iššū-
kius ir problemas, su kuriomis 
susiduria jauni žmonės. Diskur-
sui pakrypus jaunimo nedarbo 
problematikos link, jaunasis 
diskusijos dalyvis, konservato-
rių partijos atstovas, išrėžė, kad 
dirbantys vyresni nei 65 metų 
žmonės turėtų „susiprasti“ ir 
savo vietą užleisti jaunimui. Ko-
dėl žmonių senėjimas viešojoje 
erdvėje dažnai yra pateikiamas 
kaip rizika ir grėsmė visuomenei, 
o senyvo amžiaus žmonės pozi-
cionuojami kaip našta „Sodros“ 
biudžetui arba kaip kliūtis jau-
nesniajai kartai įsidarbinti?

Aktyvaus senėjimo ir kartų so-
lidarumo metais, sakyčiau, gana 
arogantiškai nuskambėjęs kon-
servatorių siūlymas – 65 metų 
žmones atleisti be priežasties 
– verčia susimąstyti. Ar greitai 
gaivinsime graudžią lietuvių tau-
tosaką, kurioje vaikai senolius 
veža rogutėmis į mišką palikti?

Demografinė padėtis Lietu-
voje iš esmės nelabai skiriasi 

nuo padėties Europoje: kasmet 
vis didesnę gyventojų dalį su-
daro pagyvenę, t.y. 60 metų ir 
vyresni, žmonės. 2000 m. tokių 
asmenų Lietuvoje buvo 668,3 
tūkst., arba beveik kas penktas 
Lietuvos gyventojas, o 2011 m. 
pradžioje gyveno 701,2 tūkst. 
pagyvenusių žmonių, tai sudarė 
21,6 proc. visų gyventojų. Sta-
tistikos departamento duome-
nimis, 2008-aisiais pirmą kartą 
mūsų šalyje pagyvenusių žmonių 
skaičius viršijo vaikų iki 18 metų 
amžiaus skaičių. Prognozuoja-
ma, kad 2050 m. jau kas trečias 
Lietuvos gyventojas bus vyresnis 
nei 60 metų.

Pagyvenę žmonės yra neat-
siejama mūsų visuomenės dalis, 
todėl neįmanoma pateisinti nuo-
latinio visuomenės kiršinimo, 
kuris yra jaučiamas valdančiųjų 
retorikoje. Kartų solidarumo me-
tais valdantieji teigia, kad jauni-
mo darbo vietų atsiras tik tada, 
kai pagyvenę žmonės vienaip 
ar kitaip „susipras“ pasitrauk-
ti iš darbo rinkos. Mūsų, jaunų 
žmonių, pozicija yra tokia, kad 
kiekvienas norintis ir galintis 
dirbti mūsų šalies žmogus turi 
teisę įgyti reikalingus gebėji-
mus ir rasti, kur juos pritaiky-
ti. Valstybė turi imtis aktyvaus 
vaidmens, skatinant investicijas, 
naujų įmonių bei gamyklų steigi-
mą, užtikrinant palankias sąlygas 
smulkiajam ir vidutiniam vers-
lui, efektyviai panaudojant visus 
turimus valstybės ir šalies fizinių 
bei juridinių asmenų išteklius, 
Europos Sąjungos lėšas, vykdy-
ti viešojo sektoriaus reformas ir 
gyvenamųjų pastatų renovaciją.

Negalima vienos socialinės 
grupės problemų spręsti kitos 
socialinės grupės sąskaita. Nu-
kreipus valdančiųjų energiją nuo 
pastovaus „priešų“ ir „atpirkimo 
ožių“ ieškojimo prie nuolatinių 

pastangų skatinti ekonomiką, 
darbo vietų užtektų visiems – ir 
jaunajai kartai, ir pagyvenusiems 
žmonėms. Aktyvus verslo ir vals-
tybės vaidmuo kuriant naujas 
darbo vietas taip pat gali išgelbė-
ti skylėtą „Sodros“ biudžetą bei 
užtikrinti, kad vidutinė pensija 
būtų ne mažesnė negu 50 proc. 
vidutinio darbo užmokesčio. Sei-
mo pirmininkė I.Degutienė kartą 
yra išsakiusi nuomonę, kad ne-
supranta, kodėl žmonės palieka 
savo kraštą. Toks pareiškimas ste-
bina: juk per visą ketverių metų 
kadenciją valdantieji nesukūrė 
nė vienos efektyvios nedarbo ir 
socialinės atskirties mažinimo 
priemonės. Esant nevaldomiems 
emigracijos mastams, buvo būti-
na rasti priemonių, kaip mažin-
ti jaunimo nedarbą, siekti, kad 
kuo didesnė dalis jaunų žmonių 
įgytų reikalingų žinių ir profe-
sinių įgūdžių, remiant jų moky-
mą, skatinant jaunimo verslumą. 
LSDJS dar 2008 m. atkreipė dė-
mesį į augantį jaunimo nedarbą, 
šiandien jau siekiantį 32 proc., 
siūlė sukurti ir įgyvendinti Pir-
mojo gyvenimo starto programą 
jauniems žmonėms. Programa 
apimtų sklandų jauno žmogaus 
perėjimą iš švietimo sistemos 
(prieinamas profesinis ir aukš-
tasis mokslas)  į savarankišką 
darbinę karjerą (lengvatinės pa-
skolos, pagalba darbinės karjeros 
pradžiai, pirmojo būsto įsigijimo 
programos) bei prieinamą muni-
cipalinį būstą. Kartų solidarumą 
būtina įsivaizduoti kaip galimy-
bę vyresnių žmonių sukauptus 
vertingus įgūdžius ir patirtį per-
duoti jaunesniajai kartai. Darbo 
rinkoje turime sudaryti galimy-
bes ir vyresniems, ir jaunesniems 
žmonėms dirbti, gauti orų atlygį 
bei jaustis saugiems ir ramiems 
dėl savo ir savo vaikų ateities.
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Planuojama, kad renginyje da-
lyvaus per tris tūkstančius jaunų 
lietuvių iš Lietuvos ir viso pa-
saulio. Renginys skirtas skatinti 
skirtingose šalyse gyvenančių 
jaunuolių bendravimą ir bendra-
darbiavimą.   PLJS2012 – tai ke-
turias dienas truksiantis verslo, 
mokslo, kultūros ir politikos fes-
tivalis, kuriame jaunimas kartu 
su žymiausiais savo sričių eks-
pertais ieškos alternatyvių kelių 
Lietuvos vystymuisi ir proble-
moms spręsti. 

Renginį globoja Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, o jo ambasadoriai 
yra  žymūs pasaulio lietuviai: 
verslininkas ir krepšinio mece-
natas Antanas Guoga, Silicio slė-

nio žvaigždė Ilja Laurs, jaunasis 
krepšinio talentas Jonas Valan-
čiūnas, žymus JAV menininkas 
Raimundas Ray Bartkus, Lietu-
vos dizaino guru Juozas Statke-
vičius, režisierė Dalia Ibelhaup-
taitė ir kiti žinomiausi asmenys.

Pranešimus skaitys, diskusijo-
se dalyvaus bei su jaunimu susi-
tiks per 100 visuomenės veikėjų. 
Be jau minėtų ambasadorių, tai 
tokie žmonės kaip Valdas Adam-
kus, Arvydas Sabonis, Šarūnas 
Marčiulionis, Augustinas Ra-
kauskas, Boguslavas Gruževskis, 
Egidija Vaicekauskienė, Nidas 
Kiuberis, Vladas Lašas, Romas 
Lazutka, Jonas Cicėnas, Egidi-
jus Aleksandravičius, Rolandas 
Rastauskas, Algirdas Kaušpėdas, 

Rolandas Skaisgirys, Gintautas 
Kėvišas, Vladimiras Laučius, 
Raimundas Lopata, Rimvydas 
Valatka, Vytautas Nekrošius, 
Nerijus Mačiulis, Antanas Za-
bulis, Šarūnas Skyrius, Eugeni-
jus Butkus, Audronius Imrasas, 
Vytautas Mizaras, Andrius Ma-
montovas, Saulius Urbonavičius, 
Edvinas Krungolcas, Darius 
Udrys, Dainius Pūras, Visval-
das Matijošaitis, Romas Tumi-
nas ir daugybė kitų. PLJS2012 
dalyvaus beveik visi Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nariai, 
didžiausių politinių partijų atsto-
vai. Džiaugiamės, kad į šį renginį 
dalyvauti diskusijose taip pat pa-
kviesti Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirmininko pavaduotojai 

Juozas Olekas, Algirdas Sysas 
bei Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos pirmininkas 
Juras Požela.

Po itin intensyvios ir stiprios 
akademinės dalies renginio daly-
viai galės pailsėti žiūrėdami fil-
mus, spektaklius, šokius bei klau-
sydamiesi koncertų, kurie vyks 
visus tris vakarus. PLJS2012 
koncertuos Andrius Mamontovas, 
„Antis“, „BIX“, „Happyendless“, 
„Liūdni slibinai“, „Keistuoliai“ 
ir daugybė kitų. Dovana rengi-
nio dalyviams – išskirtinis filmo 
„Kita svajonių komanda” prista-
tymas pasaulio lietuviams.

Renginys vyks liepos 12-15 
dienomis nuostabiame Lietuvos 
gamtos kampelyje – Visuomenės 

harmonizavimo parke, Prienų ra-
jone. Daugiau nei 160 ha plote ga-
lima rasti viską, ko reikia tokiam 
renginiui – keturių žvaigždučių 
viešbutį, per 10 puikiai įrengtų 
sodybų, vandens telkinius, ge-
riausią Baltijos šalyse hipodromą 
su 2000 dengtų sėdimų vietų, ma-
žesnes estradas, vietas palapinių 
miesteliams. LSDJS ruošiasi ak-
tyviai dalyvauti šiame renginyje. 
Per 100 jaunųjų socialdemokratų 
įsikurs ten savo stovyklą, turinin-
gai bei naudingai leis laiką bei 
aktyviai palaikys socialdemokra-
tinę poziciją diskusijose, kuriose, 
tikime, bus sprendžiama Lietuvos 
Respublikos ateitis.

Julius Pagojus

rūmus. Įsigijome suvenyrų, 
paragavome garsiųjų vaflių ir dar 
kartelį pažvelgę į žadą atimantį 
Briuselio senamiestį išskubėjome 
į Europos Parlamentą.

Prieš eidami į susitikimą su 
europarlamentare V.Blinkevičiūte 
apsilankėme parlamentariume – 
tai pirmasis piliečių centras, ku-
riame galima gauti informacijos 
net 23 kalbomis. Po parodą mus 
vedžiojo elektroninis multimedi-
jos gidas, kuris padėjo interakty-
viai ir nenuobodžiai susipažinti 
su Europos Parlamento praeitimi, 
dabartimi ir ateitimi. 

Dirbant lyčių lygybės ir 
socialinėje srityse...

Europarlamentarės padėjėja 
Ieva papasakojo apie Europos 
Parlamento struktūrą, veiklą, dar-
bo grupes bei tai, kokiais būdais 
priimami sprendimai vienu ar kitu 
nagrinėjamu klausimu. Europarla-
mentarė V.Blinkevičiūtė susitiki-
me kalbėjo apie nedarbo proble-
mą. ,,Investicija į jauno žmogaus 
integracijos procesą  darbo rin-
koje, žmogaus žinias, kvalifika-
ciją, persikvalifikavimą, mokslo 
ir verslo bendradarbiavimą – tai 
socialinės kryptys, kuriomis tu-
rėtų vadovautis šalies institucijos, 
norėdamos sumažinti jaunimo 
emigraciją, nedarbą ir kitas socia-
lines problemas, kylančias šalyje. 
Darbo rinkoje reikia stengtis išlai-
kyti ir jaunus, ir pensinio amžiaus 
žmones, didinti visų jų užimtu-
mą“, – sakė V. Blinkevičiūtė. 

Pasak politikės, vis aktualesnis 
šeimos ir darbo suderinimo klau-
simas.

„ES moterys už tą patį darbą 
gauna 17 proc. mažesnį darbo už-
mokestį negu vyrai. Teisės ir lygių 
galimybių komitete mes dirbame 
šiuo klausimu ir artimiausiu metu 
tikimės, jog galėsime pateikti siū-
lymus, kaip šią problemą spręsti“, 
– sakė europarlamentarė. Ji džiau-
giasi, kad mūsų šalyje tėvystės 

atostogos labai pagerina šeimos ir 
vaiko vystymąsi, šeimos bendra-
vimo ir formavimo savybes, kad 
vis drąsiau Lietuvos tėčiai jas pa-
sirenka.

Ukmergės rajono garbės pilie-
tis, Lietuvos pagyvenusių žmo-
nių asociacijos viceprezidentas 
Alfon sas Bernotas, baletmeiste-
ris-choreografas Elegijus Bukai-
tis, Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos (LSDJS) nariai 
ir kiti delegacijos dalyviai nuo-
širdžiai dėkojo V. Blinkevičiūtei 
už nuostabią kelionę bei suteik-
tą galimybę apsilankyti Europos 
Parlamente ir įteikė simbolines 
dovanas iš Lietuvos.

Kelionę užbaigėme Olandijoje. 
Vykome į ekskursiją po sostinę 
laiveliu Amsterdamo kanalais, o 
pėsčiomis aplankėme Dam (Ro-
tušės) aikštę su žymiuoju Laisvės 
paminklu, ,,Singel“ kanalo gėlių 
turgų. Laisvu laiku galėjome ap-
lankyti Van Gogo muziejų, ku-
riame eksponuojama apie 200 jo 
drobių ir 500 piešinių, taip pat dai-
lininko laiškai, arba Rijks muziejų, 
kur eksponuojami olandų tapytojų 
kūriniai (XV – XVII a.). Amster-
dame maloniai nustebino puikiai 
išvystyta dviračių ir pėsčiųjų takų 
infrastruktūra. Pakalbinus dvira-
čiais į darbus vykstančius vietos 
gyventojus, šie dalijosi mintimis 
apie dviračių takų privalumus, 
tačiau paminėjo, jog dar ne visi 
transporto priemonių vairuotojai 
tolerantiški dviratėms transporto 
priemonėms. Amsterdamas paliko 
beprotiškai judraus ir gyvo miesto 
įspūdį. Kaip kiekvienas olandas 
lekia su savo dviratuku, taip ir 
mes išskubėjome į savo geltonąjį 
„dviratuką“ (autobusą), nes laukė 
ilga kelionė namo. Mes, LSDJS 
nariai nuoširdžiai dėkojame euro-
parlamentarei V.Blinkevičiūtei už 
nepakartojamus įspūdžius.

Loreta Levulytė, 
Irena Mediuta,

LSDJS Vilniaus skyriaus narės

Šią vasarą Lietuvoje – dvidešimtmečio renginys
Po visą pasaulį pasklidusius jaunus lietuvius, neabejingus savo Tėvynei, vienijanti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga šią vasarą Lietuvoje rengia 

precedento nepriklausomos Lietuvos istorijoje neturintį renginį – Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą 2012 (PLJS2012).

Siūlymas be priežasties atleisti  
65 metų sulaukusius žmones – arogantiškas ir 

nepamatuotas
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Balandžio pabaigoje grupė Vil-
niaus socialdemokratų kartu su bi-
čiuliais iš Pasvalio skyriaus galėjo 
„pakeliauti“ laiko mašina. Į Pasvalį 
suvažiavo per 100 senovinių auto-
mobilių bei kitokių transporto prie-
monių. Jų vairuotojai atrodė atvykę 
iš skirtingų epochų: sovietinės ar-
mijos kariai, tarybiniai milicininkai, 
vokiečių kariuomenės eiliniai ir ka-
rininkai, tarpukario laikų poniutės 
su prabangiomis skrybėlaitėmis, 
Amerikos gangsteriai, baikeriai...

Šventės dalyvius pasveikino Sei-
mo narys Vytenis Andriukaitis, LSDP 
pirmininko pavaduotoja Giedrė Pur-

vaneckienė ir atstovė spaudai Auk-
sė Kontrimienė. Senovinių mašinų 
parado organizatoriui – pasvaliečiui 
Eugenijui Malinauskui buvo įteiktas 
LSDP pirmininko Algirdo Butkevi-
čiaus sveikinimas. „Džiaugiuosi, kad 
originalios idėjos suburia žmones, 
stiprina bendruomeniškumo jausmą 
ir sutvirtina tarpusavio santykius. 
Tik burdamiesi draugėn kaimynai, 
žemiečiai gali pasirūpinti savo kraš-
to gerove ir klestėjimu“, – parašyta 
A. Butkevičiaus sveikinime.

LSDP informacijos centras,
Valdo Šereikos nuotraukos

Gegužės pradžioje vyko tradi-
cinis politikų ir žurnalistų lauko 
teniso turnyras „Trapios demo-
kratijos taurei“ laimėti. Pasak 
Gedimino Kirkilo, idėja surengti 
politikų ir žurnalistų teniso turny-
rą 2004 m. kilo politikui Vytautui 
Nėniui ir žurnalistui Edmundui Ja-
kilaičiui, Lietuvai rengiantis įstoti 
į Europos Sąjungą. Šiais metais 
įvyko jau 8 turnyras. Turnyre poli-
tikams atstovauja daugiausia soci-
aldemokratai, nes pasak G.Kirkilo, 
LSDP išsiskiria   sportiškumu, o 
kitose partijose beveik nėra žai-
džiančių lauko tenisą. „Anksčiau 
dalyvaudavo profesorius Kęstutis 
Glaveckas, šiais metais prisijun-
gė Andrius Mazuronis. O iš mūsų 
partijos nuolat dalyvauja Vytautas 
Nėnius, aš pats dalyvavau beveik 
visuose turnyruose, beveik visa-
da – Justas Paleckis ir Zigmantas 
Balčytis, Juozas Olekas“, – sako 
G.Kirkilas. 

Turnyras skirtas ir Spaudos die-
nai paminėti, pagerbti žurnalistus, 
tačiau nepaisant to, turnyro taurės 

politikai žiniasklaidos atstovams 
neatiduoda visus aštuonerius me-
tus – paskutinįjį turnyrą (10:6) 
laimėjo politikai. „Reikia pripa-
žinti, kad žurnalistai vis tobulėja, 
tad politikams darosi vis sunkiau, 
– pripažįsta G.Kirkilas, – jie turi 
tikrai keletą rimtų žaidėjų. Pami-
nėčiau Andrių Tapiną, kuris grei-
čiausiai yra žaidęs nuo vaikystės, 

gerai žaidžia Gintaras Ruplėnas, 
Edmundas Jakilaitis, Laurynas 
Šeškus,  stipri žaidėja – Monika 
Garbačiauskaitė, gaila, kad ji šiais 
metais turnyre nedalyvavo. Šiemet 
negalėjo dalyvauti ir geras kovoto-
jas Jogaila Morkūnas“. 

Auksė Kontrimienė
Valdo Šereikos nuotr.

Mieli visos Lietuvos vaikai,
norėtųsi, kad vienas gražiausių Jūsų gyvenimo tarpsnių – 
vaikystė – būtų apsupta brangių ir Jus mylinčių žmonių, 
kupina juoko, gražių emocijų, nuotykių ir atradimų. Tegul 
Jūsų lūpose žaidžia šypsenos, pildosi gražiausios svajonės. 
Linkiu, kad visuomet jaustumėtės suprasti ir laimingi. Su 
praėjusia Tarptautine vaikų gynimo diena!
Taip pat sveikinu visus šalies tėčius su Tėvo diena! Tegul 
augdami vaikai iš Jūsų pasisemia atkaklumo, kantrybės. 
Būkite savo vaikams pasididžiavimas ir atrama. Linkiu Jums 
stiprios sveikatos ir vaikų meilės bei pagarbos.

Algirdas Butkevičius,
LSDP pirmininkas, Seimo opozicijos lyderis

„Senos mašinėlės 
mums labai patinka“

Būsimieji kandidatai G.Purvaneckienė, 
A.Kontrimienė ir V.Andriukaitis buvo pavėžinti 
senoviniu „Lincoln“ automobiliu.

Vilniaus ir Pasvalio bičiuliai džiaugiasi 
gražiomis šventės akimirkomis.

Teniso turnyrą 
„Trapios demokratijos taurė“ 
jau 8 kartą  laimėjo politikai

Vertikaliai:
1.	 Birželio	mėnesio	zodiako	ženklas.
2.	 Savaitės	diena,	kurią	minime	Tėvo	dieną.
4.	 Krūmas	baltais	arba	gelsvais	žiedais,	pra-

žystantis	birželį.
6.	 Augalas,	kurio	žiedo	simboliškai	ieškome	

trumpiausią	metų	naktį.
7.	 Rasos,	Kupolės	arba	...	.
9.	 Šilčiausias	metų	laikas.

Horizontaliai:
3.	 Erškėtinių	augalų	genties	uoga.	Tai	pačiai	

genčiai	priklauso	ir	braškės.
5.		 Režisieriaus	 R.Vabalo	 meninis	 filmas,	

sukurtas	Lietuvos	kino	studijoje	1969	m.	
„Birželis,	vasaros	...“.

8.	 1894	m.	birželio	23	d.	įkurtas	Tarptautinis	
... komitetas.

10.	 Lietuviškas	 birželio	 mėnesio	 pavadini-
mas.

Maratonininkai
Vargų tonų tonos...
Žmonės nuo jų bėga...
Kada užsibaigs tas maratonas,
Nežino niekas...
Padėka
Ačiū bočiams,
Megztoms beretėms – 
Laisvės sočiai,
Tik valgyt norėtųs...

Piniguočių kelias
Nereikia net proto,
Tereikia daug litų.
Ir gali kuprotas
Įšokt į elitą.
Pavasarinis motyvas
Vyriausybė nepražydo...
Niekada ir nežydėjo...
Vyriausybėje – ydos
Ir jokių idėjų.

Benediktas Medvedevas  NŪDIENĖS EPIGRAMOS

Demokratija
Tūkstančiai kojas nukratė,
Tūkstančiai pabėgo kitur...
UŽUBALIO DEMOKRATIJA,
Kad ją kur...EP narys J. V. Paleckis Seimo narys J. Olekas

Seimo narys G. Kirkilas


