
Esate labai užsiėmęs 
žmogus, kada suspėjate 
pasirūpinti buitimi?

Esu dėkingas savo gyve-
nimo žmogui – žmonai Ja-
ninai – kad ji mane pakenčia 
tokį – nuolat skubantį, galbūt 
ne visada randantį laiko bui-
ties detalėms. Janina sugeba 
ir dirbti mėgstamą darbą, 
ir pasirūpinti namais. Man 
šeima – itin reikšminga, ir 
buvimą kartu labai vertinu. 
Dėl įtemptos darbotvarkės 
retai surandame laiko kaž-
kur išvažiuoti ilgesniam 
laikui, tačiau ateina minutė, 
kai suprantu – viskas, laikas 
atsikvėpti, padaryti pauzę. Su Janina apsilan-
kome spektaklyje ar koncerte. O paskui daug 
kalbamės.

Kokios laisvalaikio akimirkos mieliausios?

Žinoma, tos, kuriomis laiką leidžiu su žmo-
na, dukra, žentu – o dabar jau ir anūke. 

Koks jausmas apėmė, kai išgirdote žinią, 
kad tapote seneliu?

To mažo žmogučio visi labai laukėme. O 
kai gydytojai pasakė, kad gimė Kamilė, juo-

kavo – į ką vaikas panašus, kol kažkas pa-
reiškė – taigi, aišku, kad į senelį. Bet, žinote, 
man dar sunku priprasti, baisu net paimt į 
rankas (juokiasi). Nors matau, kad augs sti-
pri ir tvirto charakterio. Jau nuo pirmų dienų 
Kamilė mosikuoja rankytėm ir rąžosi tarsi 
norėtų pakelti galvą ar atsisėsti. O man svar-
biausia, kad ir anūkė, ir duktė sveikos.

Ar pasikeitė dėl to jūsų gyvenimo 
ritmas?

Šiek tiek, mielai skirčiau daugiau laiko, 
tačiau šiuo metu, kai tiek daug darbo, kai 

artėja rinkimai, kai Sei-
me reikia reikšmingų 
sprendimų, laisvo laiko 
lieka vis mažiau. Su 
tuo tenka susitaikyti. 
Bet kokios specialybės 
žmogus, ne tik politi-
kas, turi pasirinkti, kaip 
jis dirba, ko siekia, ir 
žaisti pagal tas žaidimo 
taisykles; kitaip nieko 
nepasieksi.

O ar kada nors 
žiūrite televizorių? 
Kokią vietą apskritai 
užima televizija? 
Kokios laidos jums 
įdomios?

Deja, tam laiko beveik nelieka, jei spėju 
– žiūriu žinias, aktualių pokalbių laidas, juk 
privalau matyti, kas vyksta šalies gyvenime. 
Vis dažniau pastebiu, jog Lietuvoje gyveni-
mas piešiamas tamsiomis spalvomis. Tele-
vizijos nelinkusios džiaugtis gerais žmonių 
darbais. Pramoginių laidų tikrai nežiūriu, 
tai, kas brukama per prievartą – man ne prie 
širdies, o ir laiko tam gaila. Geriau paskai-
tyti knygą.
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Anonsai

Pirmoji studentė, apdovanota vardine 
socialdemokratų stipendija 1998 m.

Č. Juršėnas apie moteris politikoje.

Vilnius-Briuselis-
Strasbūras.

Kaip gyvename šiandien?
A. Deltuvos pieš. 

3 p. 
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Seimo opozicijos lyderis A.Butkevičius su žmona Janina, dukra Indre ir žentu Evaldu.

Algirdas Sysas,
LSDP frakcijos narys 

Šiemet Tarptautinę darbo dieną beveik 
230 tūkst. Lietuvos žmonių sutinka be darbo, 
o turintieji darbą – su vidutiniškai mažesniu 
darbo užmokesčiu negu 2011 m. Tokio aukš-
to lygio nedarbas ir vargani atlyginimai mūsų 
valstybėje užprogramuoja nelegalų darbą, at-
lyginimus vokeliuose ir prastą požiūrį į dar-
buotojų teises. Lyg to neužtektų, konserva-
torių ir liberalų Vyriausybė imasi nesaikingų 
darbo santykių liberalizavimo iniciatyvų. 

Savo kadenciją baigiantis ministrų kabi-
netas nuo 2008 m. vėlyvo rudens buvo pa-
metęs galvą dėl taupymo – taupymo žmonių 
sąskaita. O Premjeras nepasidrovėdavo nuo-
lat priminti, kad dabar ekonominis sunkmetis 
ir dar reikės pakentėti, susiveržus diržus... 
Ministras Pirmininkas taip ir nesuprato, kad, 
jei jis, kovodamas su krize, pirmiausia būtų 
galvojęs apie tai, kas yra gera Lietuvos žmo-
nėms, o ne biudžetui, BVP ar konservatorių 
partijai, dabar Lietuva  neturėtų tokių milži-
niškų skolų, gyventojai nebūtų taip dramatiš-
kai prasiskolinę, o visuomenėje būtų kur kas 
mažiau įtampos ir nusivylimo. Gal žmonės 
labiau pasitikėtų valdžia ir vienas kitu?

Vyriausybė turėtų 
rausti iš gėdos prieš 
Lietuvos gyventojus 
dėl savo impotencijos, 
sprendžiant nedarbo 
problemą. Ji neišnau-
dojo tokių galimybių 
nedarbui mažinti ir 
naujoms darbo vietoms 
kurti, kaip daugiabučių 
renovacija (kuri būtų 
ženkliai sumažinusi 
gyventojų sąskaitas už 
šildymą) ar parama tam 
verslui, kuris išsaugo 
darbo vietas. Buvo re-
miama verslo „modernizacija“ – verslas, prii-
mantis į darbą jaunus darbuotojus, už kuriuos 
nereikėjo mokėti didesnės dalies Sodros 
įmokos, bet atleidžiantis vyresniuosius. To-
dėl tiek daug žmonių emigruoja, neturi darbo 
arba slapčiomis uždarbiauja nelegaliai. 

Daugelis tų, kurie turi legalų darbą, skai-
čiuoja kiekvieną centą. Vidutinis darbo už-
mokestis Lietuvoje išlieka mažesnis nei 
Latvijoje ir Estijoje. Lietuviškojo verslo pel-
nai išaugo ir viršijo geriausius laikus (2007-
2008), o darbuotojų atlyginimai šiuo metu 

tėra 2005-ųjų lygio. 
Kaip skelbia naujausia SEB Baltijos šalių 

namų ūkių finansų apžvalga, palyginus su 
2010 m., Latvijoje realusis darbo užmokestis 
per metus padidėjo 0,1 proc., paskutinį 2011 
m. ketvirtį – 0,6 proc., o Estijoje – 2,1 proc. 
Tuo tarpu Lietuvoje realusis darbo užmo-
kestis mažėjo jau dvyliktą ketvirtį iš eilės ir, 
palyginus su 2010-aisiais, nukrito 1,5 proc. 
Taigi, šiandien vidutinis mėnesio atlyginimas 

Valdančiųjų „dovana“ Lietuvos žmonėms: Tarptautinė darbo 
šventė be darbo, padorios algos ir pagarbos dirbančiajam

Nukelta į 2 p.

Iš kairės: LSDP pirmininkas A.Butkevičius, LSDP Garbės pirmininkas ir Seimo 
vicepirmininkas Č.Juršėnas bei Seimo narys A.Sysas. 
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LSDP archyvo nuotr.

A. Butkevičius: mieliausios akimirkos – 
su žmona, dukra, žentu, o dabar jau ir anūke
Dienotvarkė užpildyta nuo ryto iki vėlaus vakaro, o pietums – vėl puodelis kavos ir svarbus susitikimas, ir tik vakare – 

galimybė pabendrauti su šeima, paimti į rankas knygą ar užbėgti į sporto klubą – tokiu ritmu gyvena Seimo opozicijos 
lyderis, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius. Tačiau politiko gyvenimą papuošė 

ką tik pasaulį išvydusi anūkė Kamilė. Su Seimo opozicijos lyderiu kalbamės apie šeimą, kasdienybę ir, žinoma, politiką.
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iki  mokesčių  Estijoje – 865 eurų 
(2 987 litų), Latvijoje – 676 eurai 
(2 334 litų), o Lietuvoje – 630 eurų 
(2 175 litų). Tai reiškia, kad estiška 
vidutinė alga 28 proc. viršija latviš-
ką ir net 37 proc. – lietuvišką. 

Tačiau A.Kubiliaus Vyriausybė, 
užsispyrusi kaip tas iš vietos nepa-
judantis asilas, minimalaus mėnesio 
atlyginimo nekels, nors tu ką... Nega-
na to, dabartinė valdančioji koalicija 
visiškai abejinga darbuotojų teisėms 
ir civilizuotiems darbo santykiams. 
Socialinio dialogo tarp darbuotojų ir 
darbdavių ji neskatina, netgi atvirkš-
čiai. Konservatoriai ir liberalai tai 
vadina darbo santykių liberalizacija. 
O kas gi tai yra iš tiesų? Terminuotos 
darbo sutartys, jokių įspėjamųjų ter-
minų, jokių išeitinių išmokų, neribo-
to darbo laiko savaitė ir t.t. 

Darbo rinkoje apstu pažeidimų, 
bet Vyriausybė abejingai užmerkia 
akis. Ko vertas pernykštės vasaros 
epizodas, kai netgi teismai neleido 
samdomiems darbuotojams kovoti 
už savo teises. Kalbu apie uždraus-
tą „Švyturio-Utenos“ alaus daryklos 
profsąjungų streiką, teismui argu-
mentuojant, kad alus yra gyvybiškai 
svarbus produktas... Taip buvo su-
kurtas pavojingas precedentas, pa-
demonstruota, kad streikai Lietuvoje 
ne tik praktiškai neįmanomi, bet ir 
draustini. O šiai valdžiai, panašu, 
kaip ir šalies teismams, alus – svar-
biau už žmogų, jo teisę į gerovę. 

Atkelta iš 1 p.

O kokią skaitote šiuo metu ?

Ką tik perskaičiau Gajaus Ka-
wasakio „Žavesį“. Knyga – apie tai, 
kaip pasiekti, kad žmonės savano-
riškai pasikeistų, ir tas pasikeitimas 
būtų ilgalaikis bei teiktų jiems pa-
tiems malonumą.

Ar jūs pats keičiatės? Kaip 
manote, koks žmogus turi dirbti 
politikoje šiandien, kad išgyventų 
tokioje „mėsmalėje“ ir neliktų 
„sumaltas“?

Politikas turi būti tvirto charak-
terio. Tačiau, mano nuomone, net ir 
po daugelio metų šioje srityje neturi 
teisės prarasti sąžinės. Turi būti sąži-
ningas sau ir visuomenei, tik tuomet 
pasieksi geriausių rezultatų, o tavo 
darbai bus įvertinti. Knygose, skai-
tydamas, randu išminties perliukų, 
kuriais galiu pasinaudoti gyvenime. 
Mėgstu literatūrą apie įžymias isto-
rines asmenybes, apie ekonomiką, 
finansus, žmogaus psichologiją, va-
dybą. Lyginu dabartį su praeitimi. 
Tačiau gyventi vakardiena negalima. 

Šiandien gyvenimas kupi-
nas staigmenų, ir ne visuo-
met malonių, visi skuba, 
neretai spjauna į vertybes, 
pasiduoda stresui. Bet 
norisi tikėti tuo, ką darai. 
Nuoširdžiai tikiu, kad so-
cialdemokratai yra ta poli-
tinė jėga, kuri gali pakeisti 
situaciją.

Esate vienos 
didžiausių partijų 
lyderis. Kaip keičiasi 
socialdemokratai?

Nėra vien tik juodos 
ar tik baltos spalvos – pa-
saulis spalvotas. Žmogus 
negali būti tik geras ar tik 
blogas – skirtingose si-
tuacijose išryškėja skirtingi 
bruožai. Taip ir su didesnėmis orga-
nizacijomis. Socialdemokratų parti-
jai priklauso per 22 tūkst. narių, tad 
kiekvienas protingas supranta, kad 
pasitaiko visko. Vyksta natūrali kaita, 
tie, kurie lieka, dirba dar atsakingiau, 
tampa vieningesni. Džiaugiuosi, kad 
vis darniau pavyksta bendradarbiauti 
su užsienio socialdemokratais, pasi-
semiame vieni iš kitų patirties. Lietu-

vos socialdemokratai tampa vakarie-
tiškesni: laisvesni gerąja prasme, turi 
naujų idėjų, su kuriomis ketiname 
dalyvauti rinkimuose. Ir, kas svar-
biausia, nesvaičiojame, neskraidome 
padebesiais ir nežadame stebuklų, 
juk Lietuvos gyventojai ne buratinai, 
kurie patikėtų, kad pasodinus pinigė-
lį, per naktį išaugs pinigų medis. Per 
dvidešimt metų žmonės atsikando 
laisvosios rinkos, paragavo emigran-

to dalios. Emigracija Lietu-
voje pasiekė 17 proc., nors 
normali migracijos riba yra 
tik 3 proc. Žmonės nusivylę, 
nebetiki pranašais. Jie teno-
ri paprasto dalyko – gyventi 
tėvynėje, čia dirbti ir užsi-
dirbti tiek, kad galėtų išlai-
kyti šeimas, kad nereikėtų 
galvoti, kaip išgyventi, kai 
pajamos mažesnės už išlai-
das, nes prekių ir paslaugų 
kainos pasiekė viršūnę.

Neklausiu, ką konkrečiai 
siūlote, noriu sužinoti, ar 
būsite pajėgūs įvykdyti, 
ką užsibrėžėte naujoje 
rinkimų programoje.

Mūsų jėga – žmonės. 
Turime įvairių sričių specia-

listų, profesionalų, turinčių patirties, 
mokančių ir, svarbiausia, puikiai su-
vokiančių, kaip pasiekti užsibrėžtų 
tikslų. Vyksta analizės, darbo grupės 
teikia pasiūlymus, diskutuoja, ieško 
tinkamiausių sprendimų. Tam reikia 
laiko, ir mes jį išnaudojame dabar – 
iki rinkimų, kad, sudarius daugumą 
Seime, nieko nelaukę galėtume įgy-
vendinti savo programą. Permainų 

koalicija tikrai nusipelnė „permainų“ 
koalicijos vardo – tik tos permainos 
neretam sukelia neigiamas emocijas. 
O mes sieksime teigiamų pokyčių iš 
esmės. Pirmiausia spręsime nedar-
bo problemą, didinsime minimalųjį 
darbo užmokestį. Nežadame aukso 
kasyklų, kaip kai kurios kitos parti-
jos, tiesiog paskaičiavome, kad esa-
me  artimiausiu metu pajėgūs MMA 
padidinti iki 1000 litų. Tuomet dalis 
pajamų sugrįš į šalies biudžetą. Jau 
esame parengę naują renovacijos 
modelį, kuris neįpareigos daugiabu-
čių gyventojų „įsikinkyti“ bankams. 
Taip sutaupysime vėjais išleidžiamą 
energiją, bus sukurta naujų darbo 
vietų. Kartu vykdoma šilumos ūkio 
pertvarka leis sumažinti milžiniškas 
sąskaitas už šildymą. Spręsime ne-
vykusios aukštojo mokslo reformos 
bėdas, tikrai sieksime, kad jaunimas 
liktų čia – tėvynėje. Skatinsime žem-
dirbius ir smulkiuosius verslininkus, 
tai dar neišnaudotos darbo vietų kū-
rimo sritys. Lietuvos tikrai laukia 
pokyčiai.

Dėkoju Jums už pokalbį. 

Evelina Butkutė-Lazdauskienė

AKTUALU

Trumposios naujienos

Atkelta iš 1 p.

D. Budrys dirbs 
socialdemokratų frakcijoje

Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Dainius Budrys nuo 
balandžio 11 d. priimtas į Lie-
tuvos socialdemokratų partijos 
frakciją. Palikti liberalus, pasak 
parlamentaro, paskatino FNTT 
skandalas, apnuoginęs kai kurių 
šalies politinių jėgų piktžaizdes, 
ir netikęs visos valdančiosios 
koalicijos darbas ekonomikos ir 
socialinėje srityse. D. Budrys sa-
kosi nepalaikąs nė vienos pusės, 
nes nenorintis kariauti svetimų 
karų. Visgi, atskirų LiCS atstovų 
elgesys šiame skandale paskatino 
valstybei nenaudingas politines 
intrigas. „Socialdemokratai atro-
do rimta, atsakinga, turinti aiškias 
nuostatas, o svarbiausia – ginan-
ti Lietuvą ir jos žmones, partija. 
Pastebėjau, kad LSDP keičiasi 
prie vairo stojus dabartiniam jos 
lyderiui A. Butkevičiui”, – teigė 
politikas.

Socialdemokratai susirūpinę 
dėl sumažintos ES paramos 
Lietuvai

Seimo Lietuvos socialdemo-
kratų partijos frakcija kreipėsi į 
finansų ministrę Ingridą Šimo-
nytę dėl sumažintos Europos Są-
jungos (ES) paramos Lietuvai. 
Socialdemokratai prašo Finansų 
ministerijos pateikti informaciją, 
kokiems konkretiems projektams 
ir kokiomis sumomis buvo su-
stabdyta  parama, dėl kokių prie-
žasčių tai buvo padaryta, kokių 
priemonių buvo imtasi, kad būtų 
ištaisytos Valstybės Kontrolės ar 
Europos Komisijos pastebėtos 
klaidos, kas bus daroma, kad Lie-
tuva nepatirtų nuostolių dėl šių 
sprendimų.

Švietimo ir mokslo ministrui 
nerūpi rezidentų likimas

Iki šių metų kovo 11 d. Švieti-
mo ir mokslo ministerija (ŠMM) 
turėjo pranešti būsimųjų rezidentų 
skaičių, tačiau tai nebuvo padary-
ta. „Pernai panašiu laiku kreipiausi 
į švietimo ir mokslo ministrą, pri-
mindamas, kad Mokslo ir studijų 
įstatymas įpareigoja ŠMM iki kovo 
11 d. pranešti būsimųjų reziden-
tų skaičių, tačiau atsakymą gavau 
tik rugpjūtį“, – teigia Seimo LSDP 
frakcijos seniūno pavaduotojas 
Juozas Olekas. Situacija kartoja-
si ir šiemet. O juk baigę studijas 
jaunuoliai norėtų kur kas anksčiau 
apsispręsti, kur jiems tęsti reziden-
tūros studijas, įvertinti, ar Lietuvo-
je jos yra „įkandamos“, nes kai kur 
vienerių metų studijų kaina siekia 
net 24 tūkst. litų. 

Socialdemokratų paklausimas 
finansų ministrei

Seimo LSDP frakcija išsiuntė 
raštišką paklausimą finansų minis-
trei Ingridai Šimonytei dėl galimų 
Lietuvos įsipareigojimų Visagino 
atominės elektrinės investuotojams. 

„LSDP frakcija Seime prašo 
Jūsų atsakyti dėl viešoje erdvėje 
esamos žinios, kurią patvirtina ir 
frakcijos narių turima informacija, 
jog dar neapsisprendus dėl Visagino 
atominės elektrinės statybos, Lietu-
vos Respublika jau yra finansiškai 
įsipareigojusi galimiems investuo-
tojams. LSDP frakcijos nariai neturi 
galimybės susipažinti su jau Vy-
riausybės pasirašytais dokumentais, 
todėl prašome Jūsų atsakyti, kokius 
finansinius įsipareigojimus  prisii-
ma ar jau yra prisiėmusi Lietuva“, 
– rašoma LSDP frakcijos seniūnės 
Irenos Šiaulienės pasirašytame do-
kumente.

Kas ir kaip sprendė dujų 
terminalo likimą?

Suskystintų gamtinių dujų ter-
minalo (SGD) poveikio aplinkai 
vertinimas dar neatliktas, krato-
masi strateginio pasekmių aplin-
kai vertinimo, o „Klaipėdos nafta” 
(SGD projekto organizatorius), 
kurios dabartine veikla teršiant 
uostamiestį specifiniais kvapais 
yra nepatenkinti klaipėdiečiai, 
jau perka dujų tanklaivį-talpyklą, 
nors iki šiol nėra pakankamai pa-
skaičiuota, koks bus suskystintų 
dujų poreikis. „Mes suskaičiavo-
me, kad grubiai dujų terminalo 
projektas kainuos Lietuvos mo-
kesčių mokėtojams apie 3 mlrd. 
litų, tačiau panašu, kad tai dar ne 
pabaiga“, – sako Seimo LSDP 
frakcijos narė Birutė Vėsaitė. Ji 
baiminasi, kad po 10 metų dar 
prireiks papildomų išlaidų, nes 
pagal sutartį numatyta tanklaivį 
nusipirkti. Spaudos konferencijo-
je dalyvavęs klaipėdietis Aloyzas 
Každailevičius, gindamas klaipė-
diečių interesus, atkreipė dėmesį, 
kad dujų terminalą numatoma sta-
tyti klaipėdiečių panosėje – 800 
metrų iki pirmųjų gyvenamųjų 
namų Klaipėdos Smeltės kvar-
tale. „Abejones dėl šio projekto 
sustiprina nuolatiniai klaipėdie-
čių skundai dėl kvapų. Vadinasi, 
„Klaipėdos nafta“, negebanti vi-
siškai saugiai eksploatuoti naftos 
terminalo klaipėdiečių panosėje, 
kuria dar vieną rizikingą objektą“, 
–  mano A.Každailevičius.

„Didelį nerimą kelia ekonominė 
situacija ES šalyse“

Balandžio 11 d. Seimo opo-
zicijos lyderis Algirdas Butke-
vičius bei LSDP pirmininko pa-
vaduotojas Justas Pankauskas 

lankėsi Briuselyje, kur susitiko 
su Europos Parlamento pirmi-
ninku Martinu Šulcu, Europos 
Komisijos pirmininko pavaduo-
toju Joachimu Almunia, Euro-
pos Parlamento nariais bei naci-
onalinių parlamentų atstovais iš 
20 ES šalių. Susitikime aptartas 
ekonomikos augimo ES šalyse 
skatinimas, darbo vietų kūrimas, 
atkreipiant dėmesį į didelį jauni-
mo nedarbą. Viena iš susitikimo 
metu svarstomų temų – daugia-
metis ES šalių finansinis planas 
bei spartesnis finansinių sandorių 
mokesčio įvedimas, kuriam po 
ilgų atsikalbinėjimų galiausiai 
pritarė Europos dešinieji. 

„Didelį nerimą kelia esama 
ekonominė situacija ES šalyse, 
kadangi ekonomikos augimas 
2012 m. lėtės. Vienoje sudėtin-
giausių situacijų po Graikijos 
šiuo metu yra atsidūrusi Ispanija, 
kurios finansinė ateitis miglota, 
didelis nedarbas, ir visa tai gali 
pastūmėti kreiptis finansinės pa-
ramos, o tai būtų nemažas smūgis 
eurui, kadangi pagal dydį Ispani-
jos ekonomika užima penktąją 
vietą tarp ES šalių. Todėl būtų 
gerai, kad dar šiais metais Euro-
pos Vadovų Taryba priimtų spren-
dimus dėl ilgalaikės finansinės 
perspektyvos, nežiūrint į tai, kad 
derybas apsunkina Prancūzijos 
prezidento rinkimų kampanija“, 
– teigia A. Butkevičius.

EP pirmininkas M.Schulzas 
pažymėjo gerai žinąs šiandieninę 
situaciją Lietuvoje ir sukritikavo 
dabartinę Vyriausybę, nesiiman-
čią ryžtingų veiksmų pažaboti 
valstybės skolą, kuri per konser-
vatorių valdymo laikotarpį pa-
didėjo 30 mlrd. Lt. M.Schulzas 
preliminariai patvirtino ketinan-
tis rugpjūtį atvykti į Lietuvą.

A.Butkevičius: mieliausios akimirkos – su žmona, dukra, žentu, o dabar jau ir anūke

Valdančiųjų 
„dovana“ Lietuvos 

žmonėms: 
Tarptautinė 

darbo šventė be 
darbo, padorios 

algos ir pagarbos 
dirbančiajam

LSDP pirmininkas A. Butkevičius su žmona Janina. 
Asmeninio archyvo nuotr.
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LSDP pirmininkas, Seimo 
opozicijos lyderis Algirdas 
Butkevičius: „Ko verti šios 
Vyriausybės pateikiami eko-
nomikos skaičiukai, kai jau-
nos šeimos pajamos mažesnės 
už skurdo ribą, kai net ir dir-
bantieji negali užsidirbti.  „Už 
nepraskolintą” Lietuvą šūkavo 
valdantieji, o tuo pačiu metu 
dešine ranka skolinosi už mil-
žiniškas palūkanas ir sugebėjo 
valstybės skolą padidinti net 29 
mlrd. litų. 2008 m. IV ketvirčio 
mūsų valstybės skola už visus 
ankstesnius metus siekė 17 
mlrd. litų, o dabar – po trejų su 
puse – jau 46 mlrd. litų. Maisto 
ir paslaugų kainos milžiniškais 
šuoliais kyla aukštyn. Žmonės 
sako: gyvename kaip taksi – 
kuo toliau, tuo brangiau. Ar 
tokios Lietuvos jie norės kitus 
ateinančius ketverius metus?“

Lietuvoje ne tik vienas ma-
žiausių MMA, bet ir gaunan-
čiųjų tokio dydžio atlyginimą 
yra neproporcingai daug – apie 

penktadalis dirbančiųjų. Dau-
gumoje šalių MMA gaunama 
už nekvalifikuotą darbą, deja, 
Lietuvoje tokį atlygį gauna ir 
aukštąjį universitetinį išsilavi-
nimą turintys, ir kvalifikuotą 
darbą dirbantys asmenys. Ir 
nors galima įtarti, kad dalis jų 
privačiame sektoriuje gauna ir 
„vokelius“, tai nėra joks patei-
sinimas nekelti MMA, o dar la-
biau skatina didinti jį. Lietuvo-
je MMA nustato Trišalė taryba 
bendru sutarimu. „Pasakorių“ 
pasakos, kad nurodyta susitarti 
profsąjungoms su darbdaviais, 
tėra akių dūmimas – jie jau se-
niai sutarė kelti MMA, tik Vy-
riausybė vis įrodinėjo, kad tai 
nepakeliama našta biudžetui. 
Įvertinę Lietuvos ekonominę 
bei socialinę padėtį, mes drą-
siai ir realistiškai siūlome mi-
nimalų darbo užmokestį sku-
biai padidinti iki 1000 litų. Ir 
tikrai sieksime, kad jis būtų ne 
mažesnis nei 50 proc. vidutinio 
darbo užmokesčio.

Parlamentaras Vytenis An-
driukaitis vėl įrodė nepraradęs 
mediko įgūdžių – šįsyk jis suteikė 
pirmąją pagalbą Vilniaus sena-
miestyje smarkiai susižalojusiai 
turistei iš Norvegijos.

Balandžio 18-ąją sostinės Sti-
klių gatve automobiliu važiuo-
jantis V. Andriukaitis pamatė ant 

šaligatvio sukniubusią moterį. 
Seimo narys nuskubėjo teik-
ti pirmosios pagalbos. 60 metų 
perkopusi turistė iš Norvegijos 
užkliuvo už šaligatvio krašto ir 
krisdama susižalojo galvą. 

Pasak parlamentaro, moteriai 
lūžo kairiojo dilbio kaulas. Iki 
atvykstant greitosios pagalbos 
medikams, Seimo nariui pavyko 
atgaivinti sąmonę praradusią mo-
terį, sustabdyti kraujavimą iš virš 
antakio žiojėjančios žaizdos.

Į pagalbą atskubėjęs Seimo na-
rys nukentėjusiajai neprisipažino, 
kas esąs.

„Tik pasakiau: „Nebijokite, 
esu gydytojas”, – teigė V. An-
driukaitis. Tai ne pirmas kartas, 
kai į politiką pasukęs širdies chi-
rurgas netikėtai atsiduria ten, kur 
prireikia skubios medicininės pa-
galbos.

Prieš dvejus metus V. Andriu-
kaičiui pavyko atgaivinti kliniki-
nės mirties ištiktą kompozitorių 
Mikalojų Noviką.

Seimo narys V. Andriukaitis 
išgelbėjo turistę iš Norvegijos

„I. Degutienė priešrinkiminiu 
populizmu vadina opozicijos pa-
ramą siūlymui rengti referendumą 
dėl atominės elektrinės, sakydama, 
kad prieš penkerius metus social-
demokratai pritarė įstatymui dėl 
branduolinės jėgainės statybos. Pa-
brėžiu, jog kaip tuomet, taip ir šian-
dien mes teigiame, kad Lietuvai šis 
projektas būtų reikalingas, tačiau 
atsižvelgiame į pokyčius, įvykusius 
per tuos penkerius metus. Tai lemia 
labai daug“, – sako Seimo opozici-
jos lyderis Algirdas Butkevičius.

Per tuos metus nuo 2007-ųjų 
projektas gerokai pabrango, o kokia 
bus elektros savikaina, pastačius jė-
gainę, iki šiol neaišku. Ar Lietuvai 
šis brangus projektas atsipirks, kyla 
pagrįstų abejonių. Apie tai Seimo 
Pirmininkė nekalba.

„Kitas dalykas, kodėl manau, 
kad vertėtų sulaukti Lietuvos žmo-
nių nuomonės, yra saugumas. Ponia 

I.Degutienė pamiršo Fukušimos ava-
riją. Štai kodėl referendume pateikta 
tautos nuomonė yra reikalinga, ir mes 
– socialdemokratai – tikrai remiame 
šią idėją. Primenu, kad panašiu metu 
kaip ir Ignalinos AE, Austrijoje buvo 
pastatyta moderniausia branduolinė 
jėgainė, turėjusi net apsauginį gaub-
tą radiacijai sulaikyti avarijos atveju 
(tokio gaubto stoka buvo pagrindinis 
argumentas uždarant Ignalinos AE). 
Tačiau austrai referendume balsavo  
prieš jos paleidimą į rikiuotę, ir aps-
kritai prieš atominę energetiką. Ato-
minė elektrinė, atsižvelgiant į tautos 
nuomonę, net nebuvo įjungta, ją teko 
demontuoti. O austrų nusiteikimą 
prieš atominę energetiką sustiprino 
Černobylio avarija, dar labiau – Fu-
kušimos. Italijoje Vyriausybė labai 
agitavo už atominę energetiką, bet 
pernai – po Fukušimos – įvykęs re-
ferendumas davė priešingą rezultatą. 
Taigi, akivaizdu, kad tie, kurie šian-

dien aiškina, jog Lietuvoje dar prieš 
penkerius metus buvo apsispręsta 
dėl AE statybos, arba pamiršta, arba 
sąmoningai nekalba apie Fukušimos 
avariją“, – sako Seimo opozicijos 
lyderis. 

Anot A.Butkevičiaus, Seimo Pir-
mininkei, kuri kaltina populizmu so-
cialdemokratus, derėtų  pačiai neda-
lyvauti politiniuose „spektakliuose“, 
ir juo labiau jų neinicijuoti.  

„Pareiškusi norą rengti priešlai-
kinius parlamento rinkimus vėliau 
Seimo Pirmininkė dėstė, jog tai 
tebuvo rinkiminis spektaklis ir bū-
simų partijų savireklamos akcija. 
Tad mums pagrįstai kyla klausimas, 
kam tuomet tokius politinius spekta-
klius ponia I.Degutienė „režisuoja“. 
Tikrai yra svarbesnių darbų Seime, 
kuriems šiandien skiriama per maža 
dėmesio“, – įsitikinęs Seimo opozi-
cijos lyderis.

LSDP frakcijos informacija

A. Butkevičius: politinių spektaklių 
„režisierei“ argumentai nereikalingi?

Šalys

Minimali alga
 2012 m. „Eurostat“ ir 

tinklapio Businessinsider.
com duomenys

(neatskaičius mokesčių)

Vidutinis darbo 
užmokestis 2011 m.spalį

Businessinsider.com

1 l pieno 
(3,5proc. 
riebumo) 

kaina

Kiaušinių 
(10 vnt., L kat.

balti) kaina

1kg 
cukraus

kaina

Lietuva 800 Lt 2175 Lt 2,96 Lt 6,37 Lt 4,19 Lt

Latvija 988 Lt 2334 Lt 3,59 Lt 4,86 Lt 4,32 Lt

Estija 1008 Lt 2987 Lt 3,04 Lt 4,39 Lt 4,56 Lt

Airija 5076 Lt 13 854 Lt 2,6 Lt 4,65 Lt 3,8 Lt

Lenkija 1112 Lt 2762 Lt 2,06 Lt 5,39 Lt 2,97 Lt

Čekija 1129 Lt 3362 Lt 2,83 Lt 5,97 Lt 3,25 Lt

Graikija 3028 Lt 8383 Lt 2,87 Lt 6,20 Lt 3,24 Lt

Portugalija 1699 Lt 4869 Lt 2,89 Lt 4,88 Lt 3,12 Lt

D.Britanija 4100 Lt 10 040 Lt 2,26 Lt 5,9 Lt 3,16 Lt

Parengė Kornelija Petravičienė

Atspėkite:  kas praskolino Lietuvą?

Europos sąjungos šalių atlyginimai ir maisto produktų kainos

 – socialdemokratų Vyriausybės valdymo laikotarpis.
 – konservatorių Vyriausybės valdymo laikotarpis.

KAIP GYVENAME ŠIANDIEN

Seimo narys V. Andriukaitis dar neprarado 
mediko įgūdžių.

Kaltindama opoziciją populizmu dėl referendumo, Seimo Pirmininkė Irena Degutienė pamiršta kelis 
esminius dalykus, kurie turi didelės įtakos apsisprendžiant dėl atominės elektrinės Lietuvoje.

A. Deltuvos piešinys.

Valstybės skola (mlrd. Lt)
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Energinio efektyvumo didinimo 
darbo grupė Lietuvos socialdemo-
kratų partijos frakcijai pristatė gali-
mą daugiabučių renovacijos modelį. 
Seimo narė, darbo grupės atstovė 
Birutė Vėsaitė, pristatydama galimą 
modelį tikino, jog jis pasiteisintų, dėl 
to būtų sutaupyta šilumos energijos 
bei sumažėtų sąskaitos už šildymą.

„Tam reikia sprendimų visumos 
– atsakingo sistemų eksploatavimo, 
pastatų šiluminių savybių gerinimo 
ir taupaus išteklių vartojimo. Da-
bartinės Vyriausybės renovacijos 
sistema neveikia, todėl mūsų dar-
bo grupė, kuriai priklauso ir žymūs 
šalies energetikos specialistai, siūlo 

kitą galimą daugiabučių renovacijos 
modelį“, – sako LSDP frakcijos narė 
B.Vėsaitė.

Pasak parlamentarės, norint iš es-
mės sumažinti Lietuvos gyventojų 
išlaidas už šildymą, būtina įgyven-
dinti du pagrindinius projektus. Tai 
– šilumos ūkio pertvarka užtikrinant 
jo efektyvumą bei ekonomiškumą ir 
efektyvių energiją taupančių priemo-
nių įgyvendinimas daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose, užtikri-
nant šilumos apskaitą kiekviename 
būste: šildymui, cirkuliacijai, karšto 
vandens ruošimui.

Siūlomas savivaldybės mode-
lis būtų įgyvendinamas atskirais 
etapais. Pasak politikės, Energinio 
efektyvumo didinimo programos bei 
jos įgyvendinimui planuojamos prie-
monės būtų rengiamos savivaldybės 
iniciatyva. Programos rengimo metu 
atrenkami neefektyviai energiją 
vartojantys pastatai. Projektų įgy-
vendinimas galėtų būti vykdomas 
neefektyviai energiją vartojančių 
namų grupėmis arba atskirais miestų 
kvartalais.

„Rangos darbų pirkimais, jų įgy-
vendinimo kokybe bei būsimais re-
zultatais rūpintųsi savivaldybė – jos 
paskirtas Programos įgyvendinimo 
administratorius. Investicijų projek-
tų įgyvendinimui reikalingomis lė-

šomis tai pat rūpintųsi savivaldybės 
paskirtas Programos įgyvendinimo 
administratorius, o ne būsto savinin-
kai, kaip įprasta“.

Darbo grupė pateikė kelis gali-
mus renovacijos programos finansa-
vimo šaltinius.

„JESSICA fondas, kuriame yra 
700 mln. litų. Valstybės biudžeto lė-
šos, Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos lėšos, nuosavos savivaldy-
bių lėšos, tačiau dauguma savivaldy-
bių šiandien prasiskolinusios, tad di-
džioji dalis jų neturėtų kaip prisidėti. 
Įmonių ir gyventojų lėšos, komerci-
nių bankų skolintos lėšos. Projektai 
gali būti įgyvendinami viešosios ir 
privačios partnerystės pagrindais“, – 
teigia parlamentarė.

Darbo grupės teigimu, kartu su 
šiuo metu taikomu modeliu būtina 
įteisinti ir kitus alternatyvius daugia-
bučių namų renovacijos modelius 
valstybei ir savivaldybėms prisii-
mant riziką, priežiūrą ir sukuriant to-
kią sistemą, kad būsto savininkams 
tiesiogiai nereikėtų prisiimti jokių 
kreditinių įsipareigojimų. Social-
demokratai rengia metmenis teisės 
aktams, kurie reikalingi sėkmingam 
programos įgyvendinimui.

LSDP frakcijos informacija

Socialdemokratai aptarė galimą 
daugiabučių renovacijos modelį

Vis dažniau tenka išgyventi keistą 
jausmą, kad gyvenu ne savo valsty-
bėje, ne savo respublikoje, ne savo 
gimtinėje, bet privačiame UAB‘e, 
kur veikia nenuspėjamos ir neįvar-
dinamos galios, stovinčios virš mūsų 
jėgos. Joms pasipriešinti yra tiesiog 
neįmanoma. Iš kitų bendrapiliečių 
pasisakymų ir nuotaikų, kurias gali 
išgirsti parduotuvėje, turguje, kavinė-
je, o taip pat ir žiniasklaidoje, susida-
rau įspūdį, kad ir kiti taip jaučiasi.

Ar gyvename UAB‘e?

Terminas „Respublika“ reiškia 
viešą reikalą. Argi tam, kad patirtum, 
jog gyveni respublikoje, belieka išei-
ti į vieną iš nedaugelio mieste likusių 
viešų aikščių ir šaukti: „Respubli-
koje negali būti paslapčių!!!” Bet 
mes gyvename apgaubti paslaptin-
gų skandalų („Snoras“, Palaičio ne/
atstatydinimas, kedininkų bylos), 
kurių tiesos niekas jau ir nebesitiki 
sužinoti. Brandžioje demokratinė-
je valstybėje net daug menkesnio 
rango aferos sukeltų aktyvų piliečių 
reikalavimą paviešinti faktus bei ži-
niasklaidos kritinių tyrimų. Ar mes 
Lietuvoje esame patenkinti, kai gau-
name atsakymus, jog daugelis faktų 

yra valstybės paslaptis? Galų gale, 
gyvename demokratinėje valstybėje 
ar privačioje įmonėje?

Viešas politinis kalbėjimas 
tampa preke

Norėdami keisti situaciją priva-
lome patys imtis aktyvios politikos. 
Kiekvienas tam turi teisę. Tačiau ar 
turi galimybių? Rinkimų įstatymai 
mūsų respublikoje tokie, kad pilietis, 
neturintis papildomų lėšų, net nega-
li pradėti registruotis dalyvavimui. 
Viešos diskusijos nevyksta, nes prak-
tiškai nebeturime viešų erdvių: bibli-
otekose, kavinėse, miesto seniūnijų 
ar rajonų patalpose negali užsisakyti 
laiko susitikimams su bendrapilie-
čiais. Reikalaujama susimokėti arba 
pareiškiama, kad jie stengiasi būti 
politiškai neutralūs. Yra netgi priim-
tas įstatymas, kuris priešrinkiminiu 
ir kampanijos laikotarpiu reikalauja, 
kad bet koks dalyvavimas TV, radijo 
laidų diskusijose, straipsniai spau-
doje arba lankstinukai privalo būti 
apmokėti. Tokiu būdu žiniasklaida 
net nebekviečia viešų asmenų į dis-
kusijas, jei tie nutaria dalyvauti rin-
kimuose. Kandidatas tampa ateiviu, 
nieko nebegalinčiu pasakyti nesusi-
mokėjus. Viešas politinis kalbėjimas 
tampa preke, į kurią „gamintojas“ in-
vestuoja savo kapitalą, o „pirkėjas“, 
t.y. rinkėjas susimoka balsuodamas.

Atrodytų, visuomenės pasipikti-
nimas tokia pinigų ir galios samplai-
ka politikoje neišvengiamas, bet ne – 
piliečiai metai po metų renkasi tuos, 
kurių skrajutės prabangesnės, kurių 
reklama yra užkištos visos gatvės ir 
pašto dėžutės. Dėl to ir turime politi-
koje uspaskichus, zuokus,  mokame 
už jų mums primetamus metro, gu-
genheimus ir šildymo kainas.

Moterų, ypač turinčių mažame-
čių vaikų, dalyvavimas aktyvioje 
politikoje apribotas. Jos ne tik ne-
turi tam lėšų, bet tuo labiau – laiko 
ir energijos. Nepaisant ne vienos jų 
kur kas aukštesnių pasiekimų moks-
le ar darbe, pilietinio aktyvumo, jų 
galimybės dalyvauti rinkimų kam-
panijoje yra daug menkesnės, o dėl 
mūsų visuomenėje vis dar glūdinčio 
vidinio patriarchalizmo ir jų rinkimų 
rezultatai yra pasmerkti.

Išeisime į gatves?

Žinoma, piliečiai gali savo nuo-
monę, poziciją ir reikalavimus res-
publikoje išreikšti išeidami į gatves. 
Tačiau net ir čia mūsų valdžia yra 
įvedusi savo tvarką, kuri nebūtinai 
atitinka Tarptautinę žmogaus teisių 
konvenciją. Žmonių demokratinis 
dalyvavimas yra apribotas įvairiais 
„leidimais“ arba teismų Darbo ko-
dekso interpretacijomis, kurios fak-
tiškai panaikina bet kokią galimybę 
streikuoti. Valdžios prioritetus gerai 
iliustruoja tai, kad profsąjungų, stu-

dentų, smulkių verslininkų streikai 
yra nugrūdami į miesto užkampius, 
streikuoti leidžiama mašinų stovėji-
mo aikštelių purvynuose, kur niekas 
nepraeina ir kur valdžios atstovai jų 
nemato ir negirdi. O fašistiškai nu-
siteikusios kolonos oriai pražygiuo-
ja pagrindine sostinės gatve. Apie 
šią dviprasmybę diskutuojama ne 
vienerius metus, tačiau situacija tik 
prastėja.

Naujausia A. Zuoko vykdoma 

seniūnijų „reforma“, kuria yra nai-
kinamos 5 Vilniaus seniūnijos dar 
labiau susiaurins ir privatizuos mūsų 
demokratiją, politika bus dar labiau 
atitolinta nuo vietos gyventojų ir 
kasdieniais klausimais (kurie, visų 
pirma, yra svarbūs piliečiams) beliks 
kreiptis tik į privačias mums sąskai-
tas išrašančias kontoras.

Stiprios organizacijos – 
nepalankios

Kitas būdas aktyviai reikšti savo 
politinę valią ir daryti įtaką būtų 
per nevyriausybines organizacijas, 

kurių Lietuvoje yra tikrai nemaža. 
Deja, didžioji dalis šių organizacijų 
neveikia politiškai ir idėjiškai. Jos 
yra arba tiesiogiai įsteigtos kaip 
priedėliai prie valdiškų instituci-
jų, arba skęsta projektinės veiklos 
biurokratijoje. Taip pat visi pinigai, 
kuriuos nevyriausybinės organiza-
cijos gauna pagal projektus, gali 
būti panaudoti tik tiesioginėms su 
projektu susijusioms išlaidoms, 
o ne, gink Dieve, organizacijos 
augimui. Tai reiškia, kad parama 
yra skiriama tik pravalgymui. Šita 
tiek iš Europos Sąjungos, tiek ir iš 
mūsų valdžios ateinanti nuostata 
yra neatsitiktinė: valdžioje esan-
tys politikai nenori stiprių nevy-
riausybinių organizacijų, kurios 
juos kritikuotų, keltų nepatogius 
klausimus, burtų žmones. Geriau, 
jeigu žmonės tiesiog lakstys nuo 
vieno prie kito beprasmio projek-
to, tokiu būdu nesusivienydami į 
jokį stipresnį darinį ir pripras prie 
prišokom apmokamo darbo ir sa-
vęs pačių išnaudojimo.

Yra ir dar vienas kelias – bal-
savimas rinkimuose. Prieš keletą 
metų grįžau į Lietuvą ne tam, kad 
velčiausi į oligarchinių klanų pin-
kles, o tam, kad savo šalyje su ben-
drapiliečiais rūpinčiausi  bendrais 
viešais reikalais. Daugiametę poli-
tologinę ir finansų analitikės patir-
tį ir toliau ketinu skirti padėdama 
dirbančių žmonių pasipriešinimui 
prieš išnaudojimą, mažinti skurdą 
ir nelygybę. Naujosios kairės ir so-
cialdemokratų vertybės ir požiūris 
į švietimą, lygias teises ir galimy-
bes, darbo santykių bei silpnųjų vi-
suomenės narių apsauga yra raktas 
į viešą ir bendrą demokratiją.

Jolanta Bielskienė:  atsiimkime demokratiją iš privačių rankų

Minimali alga, iš kurios gyvena 
apie ketvirtadalis Lietuvos žmonių, 
yra viena mažiausių Europos Sąjun-
goje, tačiau nematyti jokių dabartinės 
valdžios veiksmų, kad ji artimiausiu 
metu realiai padidėtų. Nutilo netgi 
kalbos apie Vyriausybės siūlymus 
didinti minimalią algą iki 850 litų, 
nors tokį pasiūlymą daugelis žmonių 
suprato kaip pasityčiojimą iš dirban-
čiųjų. Ką pakeistų šeimos biudžete 
tie 50 litų, nuo kurių dar bus atskai-
tyti ir mokesčiai?

Per visą šios Vyriausybės valdy-
mo kadenciją trišalėje taryboje pro-
fesinių sąjungų pasiūlymai buvo vi-
siškai ignoruojami. Vadovaudamasi 
„buhalteriniu“ mąstymu Vyriausybė 
bei jos politiką remianti Lietuvos 
verslo darbdavių konfederacija sėk-
mingai juos atmetinėdavo.

Lietuvos Respublikos darbo ko-
deksas suteikia nemažai teisių profe-
sinėms sąjungoms bei darbuotojams, 
tačiau realiai viskas vyksta kitaip ir 
tos visos teisės lieka tik popieriuje. 
Prieš kurį laiką kilo įmonės “Švytu-
rys-Utenos alus” darbininkų streikas. 
Žmonės tąkart sužinojo, kad akci-
ninkams yra išmokėti milijoniniai 
dividendai, o įmonės darbuotojams 
atlyginimai nedidinti jau dveji metai. 
Byla dėl įvykusio streiko nukeliavo 
net iki Aukščiausiojo Teismo, kur 
streikas buvo pripažintas neteisėtu, 

nes profesinės sąjungos neva netei-
singai aiškino kolektyvinės sutarties 
nuostatas, kad darbdavys kasmet įsi-
pareigojo didinti atlyginimus vienu 
infliaciniu dydžiu. 

Nesinori abejoti teismo sprendi-
mo teisingumu bei tokiu daug kam 
sunkiai suprantamu jo išaiškinimu. 
Tačiau kaip teisingai pažymėjo įmo-
nės „Švyturys-Utenos alus“ darbinin-
kų sąjungos pirmininkas, toks teismo 
sprendimas reiškia, kad kolektyvinė 
sutartis netenka prasmės, nes ją pasi-
rašius darbuotojai neturi teisės strei-
kuoti bei derėtis dėl atlyginimų. Šis 
teismo sprendimas yra savotiškas 
precedentas ir ateityje nagrinėjant 
teismuose panašias bylas darbuoto-
jams ir profesinėms sąjungoms gali 
būti dar sunkiau ginti savo teises.

Vienas iš socialiai teisingos visuo-
menės būtinų elementų yra stiprios 
profesinės sąjungos, kurios galėtų 
apginti paprastų darbuotojų teises. 
Valstybė didžiąja dalimi yra išlaiko-
ma iš paprastų darbuotojų mokesčių 
bei jų sukuriamos vertės, todėl Lie-
tuvos valdžiai reikia imtis reformų ir 
atsižvelgti į prastą profesinių sąjungų 
padėtį, kol dar nėra vėlu.

Darius Razmislevičius,
LSDP Kauno miesto skyriaus

pirmininko pavaduotojas, 
LSDJS Kauno skyriaus

pirmininkas 

Ar vis dar girdimas profesinių 
sąjungų balsas? 

POZICIJA

Seimo narė B. Vėsaitė.

A. Deltuvos piešinys.
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Giedrė Purvaneckienė,
Vilniaus universiteto docentė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Politikoje lyčių kvotos taikomos 
labai dažnai, žymiai dažniau, negu 
mes manome. Ir, kas svarbiausia, at-
siranda vis daugiau šalių, kurios jas 
įveda. Dažniausia kvotų paskirtis – 
padidinti moterų skaičių atstovauja-
muose organuose. Vis daugiau šalių 

įsitikina, kad moterų atstovavimą 
reikia padidinti ne tik dėl moterų tei-
sių vienodai dalyvauti valdyme, ne 
tik dėl moterų prioritetų atstovavi-
mo, bet, svarbiausia, ir dėl valdymo 
efektyvumo didinimo.  

Pasaulyje paplitusios trijų tipų 
kvotos: įstatymais nustatančios tam 
tikrą vietų skaičių moterims parla-
mentuose, savivaldos organuose; 
įstatymais nustatančios moterų pro-
centą arba lyčių proporcijas kandi-
datų sąrašuose; savanoriškos partijų 
kvotos, nustatančios moterų procentą 
arba lyčių proporcijas kandidatų są-
rašuose ir/arba valdymo organuose.

Bent vienos rūšies kvotos egzis-
tuoja 109 pasaulio šalyse. Pirmo tipo 
kvotos, numatančios moterims vietų 
skaičių arba procentą nacionaliniuo-
se parlamentuose ir/ar renkamuose 
savivaldos organuose, būdingos tre-
čiojo pasaulio šalims. Tokios kvotos 
egzistuoja 12 Afrikos ir 6 Azijos 
šalyse. Pavyzdžiui, Afganistano 
parlamente moterų turi būti daugiau 

nei dvigubas provincijų skaičius. Iš 
kiekvienos provincijos į parlamentą 
nominuojamos dvi daugiausia balsų 
surinkusios moterys. Pagal dabartinį 
provincijų skaičių moterų dalis su-
daro ne mažiau negu 27 proc.

Iš viso įstatymais numatytos kvo-
tos yra 69 šalyse. T.y., 51 šalyje įsta-
tymai numato kvotas partijų rinkimų 
sąrašuose. Tokių įstatymų yra ir Pie-
tų Amerikoje, ir Afrikoje bei Azijo-
je, bet jų nemaža ir Europoje. Būtent 
Europoje pastaraisiais metais didėja 
skaičius šalių, priimančių įstatymus 
dėl kvotų rinkimų sąrašuose. Šiuo 
metu jau 10 Europos šalių yra įsta-
tymais įtvirtinusios rinkimų kvotas. 
Paskutinė – Airija – įstatymą priėmė 
šių metų pradžioje (vienintelė, kur 
įstatyme kalbama apie moteris, kito-
se – apie lyčių proporcijas). Kadangi 
orientuojamės į Europą, išvardysiu 
tas šalis: Airija (>30 proc. moterų), 
Albanija (>1/3, iš trijų pirmųjų sąra-
še – 1 kitos lyties), Belgija (50 proc, 
pirmieji du sąraše – skirtingų lyčių), 

Bosnija ir Hercegovina (>1/3); Ispa-
nija (lyčių santykis <60/40, sąraše 
proporcija išlaikoma kiekviename 
penketuke), Lenkija (>35 proc., 
pirmajame trejetuke vienas - kitos 
lyties), Makedonija (kiekviename 
sąrašo trejetuke vienas – kitos ly-
ties), Portugalija (>33 proc., sąraše 
nedaugiau dviejų iš eilės vienos 
lyties), Prancūzija (50 proc., sąraše 
nedaugiau 2 iš eilės vienos lyties), 
Slovėnija (>33 proc., pereinamuoju 
laikotarpiu >25 proc.).

Jeigu partijos nesilaiko įstatymo 
ir pateikia sąrašus, nukrypstančius 
nuo proporcijų, sankcijų yra įvairių. 
Sąrašai tiesiog atmetami Slovėnijo-
je. Ispanijoje ir Lenkijoje duodamos 
kelios dienos ištaisyti sąrašus, o jei 
ne – atmetami. Albanijoje – skiria-
mos baudos, Prancūzijoje ir Airijo-
je – partijai sumažinamas valstybės 
finansavimas.

Trečias tipas – savarankiškos 
partijų kvotos – būdingas 51 vals-
tybei. Kartais kai kurios partijos įsi-

veda kvotas ir šalia egzistuojančių 
įstatymų (ar partijos organams, ar 
aukštesnes nei numatyta įstatyme). 
Daugiausia šios kvotos būdingos 
Pietų Amerikos bei Europos šalims, 
ir ypač Šiaurės. Paprastai jas įsiveda 
visokios partijos, tačiau griežčiau-
sias – 50 proc. ir lyčių išdėstymas 
užtrauktuko principu – būdingiau-
sias kairiosioms, Žaliųjų bei So-
cialdemokratų partijoms. Vakarų 
Europoje paprastai kvotų neturi tik 
ultradešiniosios ir ultrakairiosios 
(pvz., maoistų) partijos. Ir niekas 
negalvoja, kad kvotos – moterų pa-
žeminimas. Pvz., Angela Merkel vi-
suomet didžiuodamasi tvirtina, kad 
jeigu Vokietijos krikščionių demo-
kratų partija neturėtų lyčių kvotų, ji 
niekuomet nebūtų buvusi išrinkta. 
Lietuvoje, kaip žinome, yra tik vie-
na Lietuvos socialdemokratų partija, 
turinti lyčių kvotą: ne daugiau kaip 
60 proc. vienos lyties kandidatų rin-
kimų sąrašuose ir partijos valdymo 
organuose.   

Apie lyčių kvotas politikoje

Jūsų požiūris į moteris 
politikoje. Gal joms ten – ne 
vieta?

Nuo senų laikų mano požiū-
ris yra palankus. Prisimenu savo 
mamą, kuri buvo labai simpatiška, 
maloni, nors kartais ir pabardavo, 
bet ji man visam gyvenimui liko 
šviesulys. Mano mokytojos Igna-
linoje, ypač Aldona Kruopytė. Iš 
jų aš mokiausi, jos padėjo man 
suformuoti svarbiausias gyvenimo 
vertybes.  

Jeigu kalbame apie politiką, tai 
moterys, mano manymu, turėtų 
šiai sričiai suteikti daugiau švel-
numo, mažiau grubumo, aršumo 
ir ciniškumo, nors, atvirai kalbant, 
politikoje yra aršių moterų, ir ge-
ležinių, ir plieninių, žodžiu, vi-
sokių... Visgi nesikeičianti mano 
nuostata –  moterys turi lygiatei-
siškai dalyvauti visuose procesuo-
se. Joms gal nėra būtina imtis visų 
vyriškų sunkių darbų, bet, jeigu 
kalbame apie politiką, moterys jau 
seniai įrodė, kad sugeba ne blogiau 
negu vyrai. Prisiminkime Antikos 
laikus, viduramžius, visas kara-
lienes, imperatorienes, karvedes, 
karžyges ar kitas didžias moteris. 
Ir Lietuvoje jų buvo. Aš – už tai, 
kad moterys turėtų savo vietą po-
litikoje, bet jos pačios turi labiau 
pakovoti dėl jos, o ne tik tikėtis 
vyrų malonės per kvotas. Jas, beje, 
visada palaikiau ir dabar palaikau, 
ir lyčių kvotų priešininkams, kaip 

aš vadinu savo kolegas – vyriškie-
siems fundamentalistams – nuolat 
aiškinu ir ginu šią savo nuostatą. 

Vienintelė Socialdemokratų 
partija Lietuvoje turi kvotas 
moterims, kodėl to neturi kitos?

Be jokios abejonės, socialde-
mokratai yra geresnė ir padoresnė 
partija už kitas. O šiuo aspektu 
ypatingai: ką deklaruoja, tą ir daro. 
Yra šalių, kur natūraliai susiklos-
tė moterų ir vyrų paritetas, kalbu 
apie Skandinavijos valstybes. Yra 
šalių, kurios neseniai įstatymu įve-
dė  kvotas, kad rinkimų sąrašuose 
būtų tam tikros lyčių proporcijos. 
Ateis laikas, kai ir kitos partijos 
Lietuvoje tą padarys. Ar reikia 
tai įtraukti į mūsų įstatymus? Aš 
būčiau už, bet, žiūrėdamas į šios 
kadencijos Parlamentą, didelių 
vilčių neturiu. Galbūt kitos kaden-

cijos Seimas galės inicijuoti tokio 
įstatymo atsiradimą. Jeigu pačios 
partijos nesusipranta. Prisimenant 
ne tokią seną istoriją, yra pasitaikę 
rinkimų sąrašų, kuriuose moterų 
nebūdavo iš viso. Mūsų partija – 
didelė, mes turime iš ko rinktis: ir 
moterų, ir merginų. 

Nepaisant to, kad turime 
kvotas, visgi moterų į Seimą 
išrenkama ne tiek, kiek jų būna 
pirmuosiuose dešimtukuose...

Čia galėčiau pasakyti, kad kal-
tos pačios moterys... rinkėjos. 
Jeigu vyrai rinkėjai balsuotų tik 
už vyrus, tai nebūtų tokios „vyriš-
kos“ sėkmės, akivaizdžiai už juos 
balsuoja ir daug moterų.  Manau, 
kad labai svarbu šviesti rinkėjus 
šiuo klausimu. Gal ir patys nepa-
kankamai tą padarom. Kitos par-
tijos mums šiuo klausimu tikrai 
nepadeda. Tad rinkėjai ir rinkėjos 
dažnai pabalsuoja tradiciškai: už 
vyrus. 

Moterys kalba apie moterišką 
solidarumą, bet balsuoja už 
vyrus?

Deja, taip. Neretai moterys 
savo prioritetu pasirenka šeimas. 
Nuo senų laikų – vyras yra galva, 
o moteris – kaklas, kur pasuks tą 
galvą, ten ji ir žiūri...

Kalbėjosi Auksė Kontrimienė

Moterys politikoje pagal Česlovą Juršėną
Visų Seimo kadencijų parlamentaras, Seimo Pirmininko pavaduotojas Česlovas Juršėnas garsėja galantišku 
elgesiu su moterimis. Pasisveikindamas pabučiuoja ranką, dalina ne tik dėmesį, bet ir gėles... pakeliui į darbą, 

žingsniuodamas Gedimino prospektu... Kaip patyręs politikas vertina moteris koleges. 
Kokia jo nuomonė apie moteris politikoje ir kodėl jų, deja, nėra labai daug?

Juozas Olekas,
LSDP pirmininko pavaduotojas,
Seimo narys

Įsibėgėjant pavasariui mokyklose 
apstu rūpesčių, susijusių su artėjančia 
mokslo metų pabaiga, egzaminais, 
atestacijomis. Šiuo metu vis daž-
niau pedagogai priversti sukti galvas 
dėl savo ir auklėtinių ateities. Tėvai 
sunerimę, nes nežino, kaip užkirsti 
kelią valdžios ketinimams sunaikinti 
mokyklas kaimo vietovėse. Švieti-
mo tinklo reformos pradeda priminti 
savotišką mėsmalę. Oficiali versija: 
dėl mažėjančio mokinių skaičiaus ir 
per didelių administravimo išlaidų 
kaimo mokyklas siūloma uždaryti. 
Į klausimą, kiek bus sutaupyta, daž-
niausiai atsakymo nėra. 

Nėra mokinių, nėra problemos?

Šiuo metu kaimo vietovėse veikia 
111 vidurinių mokyklų, tačiau atei-
nančiais mokslo metais 101 mokykla 
vienuoliktoje klasėje jau nebeturės 20 
mokinių. O tai, pagal naująją tvarką, 
reiškia, kad nebus galima komplek-
tuoti klasės. Toks skaidymas – mažų 
mažiausiai – skamba priverstinai ir 
atrodo perdėtas. Nebent logika būtų 
kita: nėra klasės, nėra ir mokyklos. 
Nėra mokyklos, nėra ir problemos. 
Nieko neprimena? 

Taigi akivaizdu, kad šis Vyriau-
sybės sprendimas dėl reikalavimų 
kaimo mokykloms turėti dvi klases 
po dvidešimt vaikų, yra neprofesi-
onalus ir neteisingas. Kategoriškai 
negalima sutikti su tokios reformos 

perlenkimais. Tai labai nuskriaudžia 
daugelį kaimuose gyvenančių jaunų 
žmonių: tiesiog juos išvaro iš namų. 
Ir labai anksti! Taip jie praranda ryšį 
su savo šeima, su vietove, kurioje 
gimė, augo ir gyvena. Todėl reikėtų 
kuo skubiau rasti būdą sustabdyti 
vadinamąją reformą. Juk ankstesnis 
variantas, kai 11-12 klasėms užteko 
penkiolikos mokinių ir vienos kla-
sės, tenkino ir mokinius, ir jų tėvus, 
buvo priimtinas visai bendruomenei.  

Formaliai ši reforma grindžiama 
lėšų taupymu ir mokslo kokybės ge-
rinimu. Tik ar čia slypi tikroji prie-
žastis? Peržvelgus kaimo mokyklų 
rezultatus, atrodo, kad jie ir iki šiol 
buvo pakankamai geri. Abiturientai 
normaliai išlaikydavo brandos eg-
zaminus, įstodavo tolesnėms studi-
joms. Kita vertus, stambinimas dar 
savaime negarantuoja kokybės. Tai 
kur tas racionalusis grūdas?   

Reforma Lietuvos tuštėjimui?

Dabartinis mokykloms gresian-
tis uždarinėjimas tiesiogiai smogs 
ir kaimiškų vietovių kultūriniam 
gyvenimui. Juk nelikus darbo vietų, 
neliks ir inteligentijos, o kartu su jais 
– po truputį mažės renginių, visuo-
meninės, švietėjiškos veiklos. Negi 
tikrai mums taip reikalingas į sociali-
nį liūną grimztantis kaimas? 

Ši švietimo ir mokslo ministro 
Gintaro Steponavičiaus inicijuota 
reforma man primena garsųjį Jono 
Avyžiaus romaną „Sodybų tuštėji-
mo metas“ – tai tarsi antroji banga, 
vejanti žmones iš savo gimtinės į 
naujas vietas. Juk vos 15-16 metų 
jaunuolį privertus išvykti, po to ti-
kėtis, kad jis sugrįš į tėviškę, ganė-
tinai naivu. Tokia reforma pakerta 
ir visus bendruomeniškumo saitus! 
Anksčiau mes turėjome vieną savo 
mokyklą, savo klasę, pamėgtą suo-
lą, klasiokus, savo auklėtoją. Dabar 
mūsų vaikai ir anūkai lanko skirtin-
gas mokyklas, keičia bendruomenes. 
Suardoma kažkas neapčiuopiamo, 
bet labai svarbaus. Tai ar tikrai toks 
tas švietimo tinklo reformos tikslas?  

Mokyklų pertvarka
ar sodybų tuštėjimo metas?

Šiuo metu iš 140 tautos iš-
rinktųjų Seime dirba tik 27 par-
lamentarės moterys. Lietuva pa-
gal į parlamentą išrinktų moterų 
skaičių tarp Europos Sąjungos 
valstybių narių užima 16 vietą, o 
pasaulyje yra tik 59-oji.

Kaip teigia naujienų agentū-

ra „Elta“, 44 proc. europiečių 
mano, jog reikėtų priemonių, ku-
rios įmonėse ir viešajame sekto-
riuje skatintų lyčių lygybę (pvz., 
geros praktikos kodeksai). Tuo 
tarpu Lietuvoje taip manančių 
yra mažiausiai visoje Europos 
Sąjungoje – 35 proc. Kita ver-

tus, 39 proc. Lietuvos gyventojų 
(ES vidurkis – 30 proc.) remia 
mokymo programas ir kitas prie-
mones, kuriomis moterys būtų 
skatinamos užimti daugiau atsa-
kingų pareigų įmonėse ir vieša-
jame valdyme.

Trūksta paskatinimo

POZICIJA

Seimo vicepirmininkas Č. Juršėnas.
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Zigmantas Balčytis,
EP narys, LSDP pirmininko 
pavaduotojas

Lietuva nedidelė šalis ir opiausios  
problemos matyti kaip ant delno. 
Tiesa, kas yra didžiausia problema, 
priklauso ne vien nuo statistikos 
lentelių, bet ir nuo požiūrio. Manau, 
daugeliui akivaizdu, kad šiandien 
didžiausia Lietuvos problema yra 
nedarbas. Ši problema, nuo kurios 
kenčiam ne mes vieni, o daugelis 
Europos valstybių, yra tarsi virusas, 

sukeliantis daug kitų socialinių bėdų
Nedarbo problema dažnai links-

niuojama ir ES kontekste: kuriamos 
įvairios strategijos ir programos, 
kurių pagrindinis tikslas yra dar-
bo vietų kūrimas. Tačiau Lietuvoje 
apie šią problemą kalbama rečiau ir 
kiek kitaip nei Europos institucijose. 
Vyriausybė nelinkusi jos kelti, o kai 
kurie privačiam sektoriui atstovau-
jantys ekspertai apskritai atmeta bet 
kokias diskusijas apie valdžios gali-
mybes kurti darbo vietas.

Šios problemos sprendimui ypač 
reikšmingas smulkusis ir vidutinis 
verslas, kuris Europoje sukuria dau-
giausia darbo vietų, tačiau atmesti 
vyriausybės vaidmenį užtikrinant 
užimtumą būtų klaida. Valdžios 
sprendimais ir investicijomis galima 
padaryti labai didelę įtaką bendram 
užimtumui šalyje. Būdų, kaip tą pa-
daryti, taip pat yra ne vienas.

Apmaudu, kad sugaišti 4 metai, 
o daugiabučių namų renovacija nėra 
pajudėjusi iš mirties taško. Dėl nee-
fektyvių daugiabučių namų, kuriuos 

šildome iš monopolininko įsigyto-
mis dujomis, brangia elektros ener-
gija ar naftos produktais, iš Lietuvos 
kasmet išleidžiame milijardus, kurie, 
jeigu renovacija būtų įsibėgėjusi, jau 
dabar galėtų suktis Lietuvos ekono-
mikoje. Aš visada pasisakiau už tai, 
kad daugiabučių namų renovacija 
būtų valstybės rūpestis ir jos finan-
suojama dalis renovacijos projektuo-
se būtų padidinta, nes čia investuotos 
lėšos mažina valstybės išlaidas kom-
pensacijoms už šildymą, mažina iš-
kastinio kuro importo poreikį, kuria 
darbo vietas bei augina visos šalies 
ekonomiką.

Kitas nepakankamai išnaudo-
jamas mūsų šalies potencialas yra 
žemės ūkio sektoriuje. Esame ne-
didelė šalis, tačiau didžiausi plotai 
palikti dirvonuoti, nors gamtinės 
sąlygos, lyginant su kitomis Europos 
šalimis, pas mus yra pakankamai ge-
ros ūkininkauti. Kai kurie ekspertai 
kritikuos, kad žemės ūkis, kaip ir 
kitas verslas, turi konkuruoti laisvos 
rinkos sąlygomis, tačiau Europa ski-

ria didžiules sumas, kad paskatintų 
pieno ar šviežių daržovių, vaisių var-
tojimą mokyklose, nekalbant apie 
žymiai didesnes tiesiogines išmo-
kas. Tad jeigu mes toliau galvosime, 
kad vien rinka gali padėti ūkininkui, 
greitai vietinių daržovių ar mėsos nė 
su žiburiu nerasime savo turguose 
bei parduotuvėse.

Nesu atominės energetikos prie-
šininkas, tačiau manau, kad alterna-
tyvioji energetika yra taip pat labai 
perspektyvi energetikos šaka mūsų 
kraštui, todėl jai turėtume skirti ne 
mažiau dėmesio nei kitiems di-
diesiems energetikos projektams. 
Alternatyvioji energetika kaip ir 
daugiabučių namų renovacija vienu 
metu sprendžia ne vieną problemą: 
gali padėti sukurti daugiau darbo 
vietų regionuose, duoti darbo smul-
kiajam ir vidutiniam verslui bei 
įdarbinti šiuo metu dirvonuojančius 
žemės plotus. Senosios atominės 
elektrinės uždarymo klausimas irgi 
yra labai glaudžiai susijęs su eko-
nomine ir socialine padėtimi šalyje, 

nes šiems darbams atlikti trūksta 
daugiau nei 7 mlrd. litų. Nuo to, 
kaip pavyks susitarti su Europos 
Sąjunga dėl šių darbų finansavimo, 
priklausys, ar tai mums taps sunkiai 
pakeliama našta valstybės biudžetui 
ir kitiems ūkio sektoriams, ar tai bus 
papildomi pinigai, kuriais bus ga-
lima kurti naujas darbo vietas šiuo 
metu ypač nelengvus laikus išgy-
venančiame regione. Paminėjau tik 
keletą pavyzdžių, tačiau galimybių 
kurti darbo vietas yra daugiau, tie-
siog reikia žinių apie galimus finan-
savimo mechanizmus, politinės va-
lios ir gebėjimų joms realizuoti.

Vilija Blinkevičiūtė,
EP narė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Matyt daugelis sutiks, jog tau-
pumas yra gera savybė. Juolab, kad 
apie tai kalba ir mūsų senolių bei tau-
tosakos išmintis. Neseniai skaitėme, 
kaip konservatyvus skruzdėliukas 
atsakingai pasirengė žiemai. Man ši 
pasakėčia priminė kitą pasaką, ku-
rioje taupusis kurmis nesėkmingai 

bandė savo turtais suvilioti Coliukę. 
Taupymas jam tapo vieninteliu gyve-
nimo tikslu ir atėmė gebėjimą matyti 
realų pasaulį bei suprasti jame gyve-
nančius žmones. Iš pasakų galima 
pasimokyti, tačiau nereikėtų patiems 
sekti politinių pasakų, kurios yra toli 
nuo realybės. 

Iš pradžių – apie išlaidavimą. Šei-
moje išlaidavimas paprastai siejamas 
su nebūtiniausių poreikių tenkinimu, 
nors politikoje būna ir kitaip. Žmo-
nes labai žeidžia ir žemina kai kurių 
politikų pasisakymai apie išlaikyti-
nių tautą bei neigiamas požiūris į iš-
laidas socialinei apsaugai. Tačiau ar 
tai yra išlaidavimas? O gal tai šim-
tams tūkstančių žmonių yra vienin-
telis išsigelbėjimas, bandant pabėgti 
nuo skurdo ir socialinės atskirties? 
Ar nepamirštama, jog dauguma šių 
lėšų sukaupiama mokant socialinio 
draudimo įmokas ir žmonės turi tei-
sę gauti visas jiems priklausančias 
išmokas? Esu tvirtai įsitikinusi, kad 
išlaidas socialinei apsaugai reikėtų 
vertinti kaip būtiniausių poreikių 
tenkinimą. O šių poreikių tenkinimo 

lygis Lietuvoje kol kas yra vienas že-
miausių Europos Sąjungoje.

Gaila, kad šiuo klausimu vis dar 
bandoma pigiai politikuoti. Po be-
veik keturių konservatorių  valdymo 
metų  vis dar  ieškoma savo nesėk-
mių kaltininkų praeityje, sekant 
pasakas apie neva socialdemokratų 
iššvaistytus milijonus. Tačiau ar čia 
netaikomi dvejopi standartai – sa-
viems ir politiniams oponentams? 
Prisiminkime istoriją ir mes. Rusijos 
krizės išvakarėse  konservatorių Vy-
riausybė didino pensijas, nors tuo-
metinis SODROS biudžetas buvo 
deficitinis. Kaip tai buvo vertinama? 
Aišku teigiamai, kadangi tai padėjo 
pensininkams išgyventi sunkmetį ir 
kainų augimą.  

Panaši situacija buvo ir 2008 
metais. Rekordiškai augo kainos, 
mažindamos realias pensijas.  SO-
DROS biudžetas buvo perteklinis. 
Ekonominė krizė – tik atsargiose 
spėlionėse, o socialines problemas 
reikėjo spręsti kuo greičiau. Todėl 
socialdemokratų Vyriausybė priėmė 
teisingą sprendimą padidinti pensi-

jas. Tačiau šiuo atveju susilaukėme 
jau neigiamų vertinimų ir  buvom 
kaltinami lėšų iššvaistymu, nors jos 
visos atiteko sunkiausiai gyvenan-
tiems Lietuvos žmonėms. Tuo pačiu 
nutylima apie konservatorių pastan-
gas prailginti motinystės (tėvystės) 
atostogas iki 3 metų ir padidinti mi-
nimalią pašalpą (žiūr. LRS 2007-12-
04 balsavimo rezultatus). Kažkodėl 
šie siūlymai nesiejami su išlaidavi-
mu. Tad, kur čia logika?  

Girdime ir šiuolaikinių pasakų 
apie permainų koalicijos žygdar-
bius, taupymo kalaviju nugalabi-
jant krizės slibiną. Tačiau jomis jau 
nebetiki net vaikai, kadangi buvo 
taupoma ne tik jų, bet ir pensinin-
kų, jaunimo, bedarbių, neįgaliųjų, 
minimalų darbo užmokestį gaunan-
čių ir kitų sunkiausiai gyvenančiųjų 
sąskaita. Tai beprecedentė praktika 
Europos Sąjungoje. Rezultatas – 
rekordinė emigracija, nedarbas, 
skurdas ir socialinė atskirtis bei 
menami honorarai už sektinos poli-
tinės patirties vadovėlius. Tokia po-
litika keleriopai padidino išlaidas 

socialinėms pašalpoms. Rekordiš-
kai išauginta valstybės skola, kurią 
teks grąžinti mūsų vaikams ir anū-
kams. Buvo praleista puiki proga 
sutaupyti  milijonines palūkanas, 
skolinantis iš Tarptautinio valiutos 
fondo, kaip tai padarė broliukai 
latviai, kurie dabar giriasi ir geres-
niais socialiniais rodikliais.  Deja, 
taupymo vajus užgožė ir pastangas 
didinti biudžeto pajamas.   

Europos Parlamente vyrauja 
nuostata, kad ekonomines krizes 
nereikėtų bandyti įveikti taupant 
būtiniausių poreikių sąskaita. Pir-
miausia reikia skatinti užimtumą 
ir darbo užmokesčio augimą. Turi 
būti įteisinti aiškūs minimalių pa-
jamų nustatymo kriterijai, kurių 
negalėtų pažeisti jokios taupymo 
programos. O ekonomiškai ir soci-
aliai nepagrįstą išlaidavimą būtina 
mažinti, kaip tai bando daryti Grai-
kija. Labai norėtųsi, kad ir mūsų 
politikai  įvertintų gerąją Europos 
patirtį bei mokytųsi ne iš savo klai-
dų, kadangi jos per brangiai kai-
nuoja Lietuvos žmonėms

Pasakos ir realybė apie išlaidavimą ir taupymą

Justas Vincas Paleckis,
EP narys 

Europos Parlamento (EP) ir dau-
gelio nacionalinių parlamentų de-
putatai-socialdemokratai paskelbė 
Manifestą „Už Europos socialistų 
alternatyvą“. Jame diagnozuojama 
padėtis Europos Sąjungoje (ES): 
„Europiečiai mato dešiniųjų valdy-

mo pasekmes beveik visose vals-
tybėse narėse. Dešiniųjų valdoma 
skolų krizė per pastaruosius dvejus 
metus virto politinio nesugebėjimo 
ir ekonominio neraštingumo pavyz-
džiu. Dešiniųjų stumiamas projek-
tas – tai Europos griežto taupymo 
sąjunga, dėl kurios beveik kiekvie-
nam suprastės gyvenimo sąlygos, 
padidės nelygybė, bus išplauti gero-
vės valstybės  pamatai”.

Manifesto mintys atspindi stam-
biausių Europos socialdemokratinių 
partijų poziciją ir pareiškimus. Vo-
kietijos Socialdemokratų partijos 
pirmininkas Zigmaras Gabrielis ne-
palaiko vieno iš savo pirmtakų lini-
jos. G. Šrioderis kartu su tuometiniu 
leiboristų lyderiu T. Bleru propaga-
vo „trečiojo kelio“ ideologiją, kuri 
per daug rėmėsi neoliberalų filoso-
fija, tris dešimtmečius viešpatavu-
sia Europoje. Z. Gabrielis pareiškė: 
„Šiandien mes nustatome skirtumą 

tarp mūsų ir konservatorių bei libe-
ralų pagal vieną sakinį. Tai kancle-
rės A. Merkel sakinys, kuriame ji 
pasakė: palaikau rinkai paklūstančią 
demokratiją. Mes įsitikinę, kad tei-
singas yra priešingas požiūris: reikia 
sukurti demokratijai paklūstančią 
rinką“. Demokratija, pasak vokiečių 
kairiųjų, turi būti stipresnė už rinką, 
kitaip žmonės nusisuks ne nuo rin-
kos, o nuo demokratijos. Demokra-
tinė politika turėtų sukurti prielaidas 
sėkmingam gyvenimui. Garantuoti 
tokį gyvenimą socialdemokratinė 
politika negali, tai priklauso ir nuo 
paties žmogaus pastangų, bet suda-
ryti galimybes – privalo.

Kas turi teisę nuspręsti, kaip 
gyvens europiečiai – Volstrytas, 
Londono sitis ar piliečiai per savo 
rinktus politikus? Vokietijos kairieji 
prikiša dešiniesiems, kad kelis mė-
nesius trukęs A. Merkel delsimas 
ryžtingai veikti Graikijos krizės 

užuomazgoje, vis žvilgčiojant, ką 
pasakys rinka, įstūmė į krizę visą 
Europą. Paskaičiuota, kad delsimas 
kainavo 2 proc. visų ES šalių BVP. 
VFR socialdemokratai prisimena: 
1889 metais darbininkų judėjimo 
atstovai Paryžiuje paskelbė gegužės 
1-ąją darbo diena ir pareiškė, kad į 
tarptautinį kapitalą atsakas turi būti 
tarptautinis darbininkų solidarumas. 
Šiandien, po 133 metų, Z. Gabrielis 
sako: „Kapitalas dar labiau organi-
zuotas tarptautiškai, o politika dau-
giausia organizuota nacionaliniu 
lygmeniu. XX amžiuje sugebėjome 
sutramdyti kapitalizmą nacionalinė-
se valstybėse. Vieningesnė Europa 
yra atsakas vis dar nepažabotoms 
finansinėms rinkoms“.

Kaip niekad gerai sutaria VFR 
„socdemai“ ir Prancūzijos socialistai. 
Z. Gabrielis labai palaiko F. Olandą 
prezidento rinkimų kampanijoje, jie 
sutaria ir dėl vidaus, ir dėl Europos 

politikos. Socialistų prioritetai: tei-
singumas – reikia nustatyti taisykles, 
kad turtas būtų paskirstytas teisin-
giau; pakeisti ekonominio augimo 
pobūdį – jis turi tapti solidarus ir pa-
stovus; nuoširdumas – žadėti tik tai, 
kas įvykdoma: daugiau darbo vietų, 
ypač jaunimui, daugiau dėmesio 
švietimui, kultūrai, mokslui, atsinau-
jinančiai energijai. O dėl Europos 
politikos abi partijos ir abu lyderiai 
sutaria: ES stabilumo mechaniz-
mas reikalingas krizei įveikti; o štai 
fiskalinis paktas – nepakankamas 
žingsnis, nes apsiriboja tik taupy-
mu, nesukuria galimybių augti, kur-
ti  darbo vietas. Jau greit žinosime, 
ar dabartinis, ar naujas prezidentas 
įžengs į Eliziejaus rūmus Paryžiuje. 
O atsakymas į šį klausimą gali tapti 
posūkiu ir Europos reikaluose, ypač 
tuo atveju, jeigu ir kitąmet vyksian-
čius Bundestago rinkimus laimės 
socialdemokratai.

Prielaidos sėkmingam gyvenimui

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

Kaip išspręsti opiausią nedarbo problemą?

Vilnius-Briuselis-Strasbûras
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Gediminas Kirkilas,
Seimo narys, LSDP informacijos
ir komunikacijų komiteto 
pirmininkas

Premjeras Andrius Kubilius 
periodiškai nustebina (o gal jau 
ir ne?) savo pareiškimais. Šį kar-
tą, gindamas teisingumo ministrą 
nuo interpeliacijos, jis pasakė, jog 
už problemas teisėsaugoje labiau 
atsakingas Seimas ir Prezidentū-
ra, o ne Vyriausybė.

Net ir pernelyg nesigilinant į 

mūsų valdžių sąrangą, gana akivaiz-
du, jog Premjeras „pasikuklino“. 
Tokiu pareiškimu jis labai nustebino 
Lietuvoje reziduojančius ES šalių 
diplomatus, nes jų valstybėse būtent 
vyriausybės yra atsakingos už apta-
riamą sritį.

Taip, iš tiesų, didelę dalį teisėsau-
gos vadovų Seimo pritarimu skiria 
ir atleidžia Prezidentė. Tačiau ar Vy-
riausybė šioje srityje iš tiesų neturi 
jokios atsakomybės ir yra tik bejėgė 
stebėtoja? Ar Vyriausybė neturi įsta-
tymo iniciatyvos galių? Turi ir, bene, 
didžiausias tarp visų valdžios institu-
cijų, taip pat ir atitinkamus adminis-
tracinius resursus. Nors prisiminus, 
kokios prastos kokybės teisės aktų 
projektai šią kadenciją teikiami Par-
lamentui, tos galios iš tiesų abejoti-
nos. Seimo senbuviai stebisi jų iš-
skirtiniu nekokybiškumu, nes tokio 
skaičiaus Seimo teisės departamento 
pastabų kone kiekvienam Vyriausy-
bės, taip pat teisingumo ministerijos 
teiktam projektui, niekas nėra matę. 

Kai kurių Seimo teisės departamen-
to išvadų tekstinė apimtis viršija net 
pačius įstatymų projektų tekstus, ne-
kalbant jau apie tai, kad į šią sesiją 
įtrauktas didžiausias skaičius įstaty-
mų pavadinimų be realių, Vyriausy-
bės paruoštų projektų...

Pagaliau, Vyriausybė gali kon-
troliuoti teisėsaugos institucijas per 
jų vykdomus biudžetus. O ar pats 
Seimas, kurio daugumą sudaro kon-
servatorių vadovaujama valdančioji 
dauguma, taip pat neturi pakankamų 
galių? Panašu, kad Ministras Pirmi-
ninkas, vadovaujantis didžiausiai 
valdančiajai partijai, konservato-
riams, „pasikuklino“ dėl savo galių. 
Ar su savo valdančiąja dauguma per 
jų vadovaujamus atitinkamus komi-
tetus negali kontroliuoti, kaip vyk-
domi įstatymai? O gal tiesiog nėra 
noro ar sugebėjimo aptariamoje tei-
sėsaugos srityje veikti ir spręsti pro-
blemas? Juk ministrui R.Šimašiui 
interpeliacijoje iškeltuose klausi-
muose minimos problemos yra be-

veik išimtinai susijusi su jo žinybos 
ar visos Vyriausybės kompetencija. 
Pavyzdžiui, teismo medicinos, įkali-
nimo įstaigų, taip pat žmogaus teisių 
apsaugos ir daugelis kitų. Didžioji 
dalis šių žinybų tiesiogiai pavaldžios 
teisingumo ar vidaus reikalų minis-
terijoms ir teigti, kad esą čia nėra ar 
per mažai galių, mažų mažiausiai 
nekorektiška. Tai – nepadori atsako-
mybės vengimo demagogija.

Yra bent dvi ministerijos, tiesio-
giai atsakingos už teisėsaugą ir teisė-
tvarką bei žmogaus teisių apsaugą, 
turinčios nemažus administracinius 
bei finansinius resursus. Tai kodėl 
daugelis šiandien visuomenę jaudi-
nančių problemų nesprendžiamos? 
Kodėl Seimui nesiūloma taisyti 
įstatymus, jei to reikia? Pagaliau, ar 
Premjeras, kuriam vis trūksta galių, 
neturi galimybės kalbėtis su vals-
tybės ar Seimo vadovėmis ir joms 
teikti pasiūlymus, ieškoti sprendi-
mų? Juk tai, kas vyksta Garliavoje, 
ir yra tiesioginė Vyriausybės atsako-

mybė – tereikia dar kartą perskaityti 
Konstituciją. 94-jame LR Konstitu-
cijos straipsnyje apie Vyriausybės 
pareigas pirmuoju punktu įrašyta: 
„Vyriausybė tvarko krašto reikalus, 
saugo Lietuvos Respublikos teritori-
jos neliečiamybę, garantuoja valsty-
bės saugumą ir viešąją tvarką“.

Ką šiandien šiuo klausimu inter-
peliuojamasis teisingumo ministras 
ir visa Vyriausybė nuveikė? Nei tei-
singumo, nei vidaus reikalų minis-
trai, nei pagaliau pats Premjeras net 
nebuvo nuvykę į Garliavą, nebuvo 
susitikę su žmonėmis, jų neišklau-
sė. Ne tik nemėgino šių problemų 
spręsti, valdantieji paliko viską, ge-
riausiu atveju, savieigai. Užtat dėl 
daug menkesnės vadinamos FNTT 
vadovų problemos taip „laužė ietis“ 
(ir, panašu, dar tebelaužys), kad vos 
nesubyrėjo valdančioji koalicija. Tai 
už ką yra atsakinga ši Vyriausybė, 
jei jos nejaudina nei vaikų, nei dėl jų 
kovojančių suaugusiųjų, nei visuo-
menės supriešinimo problemos?

Tai už ką atsakinga A. Kubiliaus Vyriausybė?

Sigita Burbienė,
Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos narė

2011m. balandžio 19 d. įvyko 
pirmasis Vilniaus miesto naujai 
išrinktos savivaldybės Tarybos 
posėdis. Štai jau ir metai praėjo, 
kai penki socialdemokratai dir-
bame valdančiojoje koalicijoje. 
Turime savo vicemerą, adminis-
tracijos direktoriaus pavaduoto-
ją, du komitetų pirmininkus. Ar 
būdami vos penkiese, koalicijoje, 
kurią sudaro 38 iš 51, mes ką nors 
reiškiame?

Vicemeras Romas Adomavičius 
savivaldybėje rūpinasi logistikos 
centru Vaidotuose prie Vilniaus, 

sutartimi su IKEA koncernu dėl in-
vesticijų ir kitais kasdieniais reika-
lais. Deja, šilumos kainos užtemdo 
daugelį pasiekimų. O juk ne visi 
sprendimai priklauso nuo savival-
dybės – yra ir paveldėtų iš buvusių 
kadencijų problemų, ir piktybiško 
Energetikos ministerijos požiūrio, 
ir Vyriausybės ar Seimo sprendimų, 
kurie labai apsunkina sostinės padė-
tį. Pavyzdžiui, Vilniaus miestas gau-
na vos 45 proc. gyventojų pajamų 
mokesčio, surenkamo iš Vilniaus 
dirbančiųjų. Mes niekada nepre-
tenduosime į 100 proc., bet iš gau-
namos dalies dar atskaičiuojama į 
savivaldybes, kur savo gyvenamąją 
vietą deklaravę dirbantys Vilniuje. 
Na taip, yra nemažai, važinėjančių 
iš Kauno ar Vilniaus rajono, bet ar 
gali važinėti į darbą palangiškiai ar 
akmeniškiai? Deja, į Vilniaus prašy-
mus neatsižvelgiama, todėl ir kiemai 
dažnai būna duobėti ir ne visi gatvės 
žibintai  dega.

O kaip gi su mūsų socialdemo-
kratų įvaizdžiu? Deja, nedažnai pas-
tebimi kasdieniai geri darbai, ypač 
jei jie Taryboje priimami sutartinai. 
Tačiau nesame eiliniai kareiviai ir 
daugeliu klausimų turime savo nuo-
monę, kuri remiasi mūsų vertybėmis 

ir partijos programa. Pavyzdžiui, 
seniūnijų klausimas. Valdančiosios 
koalicijos dauguma pasisakė už tai, 
kad būtų pertvarkytos seniūnijos, 
dalį jų paverčiant nuotoliniais biu-
rais, dalį paliekant, bet sumažinant. 
Mūsų frakcija nesutiko su tokiu 
sprendimu, be to, ir Vilniaus mies-
to partijos prezidiumas įpareigojo 
mus nebalsuoti už tokią pertvarką. 
Ir dabar esame įsitikinę, kad seniū-
nijas reikia stiprinti, nes seniūnai – 
arčiausiai žmonių esantys valdžios 
atstovai. Tačiau mūsų balsų buvo 
per maža. O gaila... dabar seniūni-
jose vyksta pertvarka, dirbančiųjų 
kilnojimas, skubūs pergrupavimai, 
neįsigilinus į problemas.

Itin reikšmingas Vilniaus univer-
sitetinės ligoninės nuomos klausi-
mas. Panaikinus apskričių adminis-
tracijas, ši ligoninė su poliklinika 
spėjo pabūti Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos žinioje, o dabar priklauso 
Vilniaus miestui. Tačiau kilo noras 
išnuomoti ją užsienio investuotojui, 
teigiant, kad tokiu būdu bus page-
rintos paslaugos, ateis investicijos, 
plauks mūsų pigių sveikatos pas-
laugų ištroškę užsieniečiai. Nebuvo 
frakcijoje vieningo sutarimo, tačiau 
kartu su LSDP vadovybe sutarta – 

tokios investicijos nėra tinkamas 
būdas spręsti sveikatos apsaugos 
problemas. Esu įsitikinusi, kad di-
džiausias masalas – 9 ha parkas prie 
Neries upės. Privačioje ligoninėje 
didesnis komfortas, mažesnės eilės, 
minkštesnės lovos ar palatos su te-
levizoriais eiliniam piliečiui bus neį-
kandama. Labai tikiuosi, kad šį kartą 
mūsų balsai neleis priimti sprendi-
mo, kuris vardan turtingesniųjų inte-
reso skriaustų eilinį vilnietį.

Socialdemokratai gina silpnuo-
sius, laikydamiesi solidarumo 
principo. Tikiuosi, nepapiktinsiu 
daugelio, sakydama, kad ir gyvūnai 
yra tie, kuriuos tenka ginti. Visuo-
menėje yra žmonių, kurie nemyli 
gyvūnų – arba svetimų, arba visų. 
Ypač, kai šie kniaukia po langais 
iš bado ar gamtos pašaukti, bin-
dzena vieni gatvėmis, nosį įbedę 
į šaligatvį, ir nežinia, ko iš jų gali 
sulaukti... o dar ir teršia. Beglobiai 
iš tiesų yra problema. Tik iš kur ji 
atsirado? Ar ne žmogus dėl to kal-
tas? Nesame Australija, kur laksto 
laukiniai šunys, mūsų šalyje ši pro-
blema – neatsakingų žmonių pėdsa-
kas. Kažkam gyvūnas tiesiog nusi-
bodo, kitas tiesiog neprižiūrėjo ar 
skriaudė, ir gyvūnas pabėgo. Visas 

priežastis galima įvardinti papras-
tai – žmogaus žiaurumas. Vilniaus 
miesto Taryboje mano iniciatyva 
buvo sukurta Gyvūnų globos ir ap-
saugos komisija. Nuveikėme tikrai 
nemažai. Kartu su gyvūnų globos 
organizacijomis, padedant adminis-
tracijai, jau ne pirmi metai vykdo-
mas benamių gyvūnų sterilizavimo 
projektas. Vilniaus kiemuose entu-
ziastai, suderinę su savivaldybe, še-
ria benames kates, jas jaukina, kad 
galėtų vykdyti programą „Pagauk–
sterilizuok-paleisk“. Tai vienintelė 
programa, kuri pasitvirtino visur, 
kur buvo vykdoma, skirtingai nuo 
žiauraus tiesmukiško naikinimo, 
kuris niekur nedavė laukto rezultato. 
Sterilizuotoms katėms nukerpama 
vienos ausies dalis ir jų nebegaudo 
sanitarinė tarnyba, katės gina savo 
teritoriją, joms nebūna „morčiaus“, 
jos nesidaugina ir ramiai nugyvena 
joms skirtą gyvenimą, gaudydamos 
žiurkes ir peles. Taip, reikia būti at-
sargiems, neleisti savo augintiniams 
teršti, tačiau meilė mažesniam, silp-
nesniam praskaidrins visų mūsų gy-
venimą, leis mūsų vaikams ugdyti 
jausmus, primins, kad mes esame 
gamtos svečiai, o ne valdovai, kad 
ir kokie galingi jaustumėmės.

Vilniečiams. Vieneri metai Vilniaus miesto savivaldybės Taryboje

Bronius Pauža,
Seimo narys

Žemdirbių organizacijos įvai-
riuose rajonuose rengia pasitari-
mus bei konferencijas, svarstomi 
pasiūlymai dėl visuotinio žemdir-
bių suvažiavimo sušaukimo. Dėl 
ko taip susirūpino žemdirbiai, ko-
kios grėsmės kilo jų verslui?

Vyriausybės pateiktoje veiklos 
ataskaitoje Seimui pažymėta, kad 
praėję metai žemės ūkiui buvo pa-
lankūs, rodikliai pagerėjo. Teigiama, 
jog pokyčius lėmė geresnis derlius ir 
padidėjusios žemės ūkio produktų 

supirkimo kainos. Skaitant šią atas-
kaitą atrodo, kad jokių problemų 
žemės ūkyje nėra, kad viskas puiku, 
žemės ūkis klesti. Tačiau ko gi tie 
žemdirbiai nepatenkinti? Skirtingai 
negu mūsų Vyriausybė, žemdirbiai 
žiūri keletą metų į priekį ir jie mato 
kaip sparčiai brangsta energetiniai 
resursai, trąšos, atsiranda naujos 
paslaugos, už kurias reikia mokėti. 
Tuo tarpu konkurencija didėja, dėl 
įvairių priežasčių gyvulių eksportas į 
trečiąsias šalis stringa, pieno kainos 
krenta, šalies žemės ūkio produkci-
jos perdirbimo monopolis ir toliau 
diktuoja savo sąlygas. Pieno gamin-
tojai nežino, kas jų laukia po pieno 
kvotų panaikinimo 2015 m., mėsinių 
galvijų augintojai gilioje neviltyje 
dėl drastiško išmokų už galvijus ma-
žinimo, krizė kiaulininkystės sekto-
riuje. Nyksta ištisos tradicinės žemės 
ūkio produktų gamybos šakos. Žem-
dirbiai reikalauja savo teisių į sąži-
ningas konkurencijos sąlygas, laisvę 
ūkininkauti ir iš to užsidirbti sau bei 
savo šeimoms.

Ar jie reikalauja neįgyvendinamų 
išskirtinių sąlygų? Esminis klausi-

mas ateityje – tiesioginių išmokų su-
vienodinimas su kitomis ES šalimis. 
Suprantama, vyksta derybos, kurios 
tęsis galbūt iki kitų metų vidurio. 
Žemdirbiai puikiai supranta, kad 
naujame finansiniame etape nenu-
stačius tokių išmokų, kokias gauna 
ES senbuvės šalys, konkurencinėje 
kovoje daugelis neatsilaikys. Lygių 
arba maksimaliai priartintų prie ES 
vidurkio tiesioginių išmokų klausi-
mas yra Lietuvos ūkininkų tolimes-
nio verslo garantas. Štai kodėl labai 
jiems rūpi aukščiausių šalies parei-
gūnų pozicija vykstančiose derybo-
se. Žemdirbiai  reikalauja, kad Pre-
zidentė, Seimas ir Vyriausybė aiškiai 
išsakytų savo prioritetus derybose su 
ES institucijomis.

Kita opi problema – nestabili že-
mės ūkio politika. Nors Lietuva daly-
vauja bendroje ES politikoje, tačiau 
kainų politikos nestabilumas Lietu-
voje labai ryškus. Kiek padidėjusios 
pieno supirkimo kainos šalyje krenta 
daugiausiai, mažinamos išmokos už 
kvotinį pieną. Galvijų supirkimo kai-
nos yra apie 20 proc., o telyčių net 
30 proc. mažesnės negu ES vidutinė 

kaina. Žemdirbius erzina neišdis-
kutuoti sprendimai, kai dalis para-
mos lėšų iš augalininkystės srities 
nukreipiama į gyvulininkystę arba 
atvirkščiai, kai kurioms sritims sku-
biai padidinama maksimali paramos 
dalis. Todėl žemdirbių reikalavimas 
nustatyti ilgalaikę gyvulininkystės 
sektoriaus plėtros strategiją yra bū-
tinas. Tuomet turėtume priemones, 
įgalinančias didinti, o ne mažinti gal-
vijų ir kiaulių bandas. Tuo tarpu nuo 
perdėtų aplinkosaugos reikalavimų, 
sudėtingų ir ilgai trunkančių statinių 
planavimo procedūrų šalyje sustojo 
nedidelių fermų statyba ir smulkieji 
gyvulių augintojai traukiasi iš žemės 
ūkio gamybos.

Turime didžiulį turtą, net 2,9 mln. 
ha melioruotos žemės. Tačiau jau 61 
proc. melioracijos statinių yra nusi-
dėvėję. Šiai sistemai atkurti reikėtų 
2,8 mlrd. litų, tačiau melioracijos 
statinių rekonstrukcijai, remontui ir 
priežiūrai iš šalies biudžeto pasku-
tiniaisiais metais skiriama tik po 28 
mln. litų, tai sudaro 20-26 proc. jų 
poreikio. Truputį gelbsti ES lėšos, 
skirtos žemės ūkio vandentvarkos 

priemonėms rengti, kurios taip pat 
baigiasi ir paraiškoms patenkinti dar 
trūksta 70 mln. litų. Žemdirbių rei-
kalavimas didinti biudžeto lėšas me-
lioracijai yra pagristas, savalaikis ir 
būtinas. Kiti siūlymai, pvz., mažinti 
PVM tarifą maisto produktams per 
visą Vyriausybės kadenciją nesulau-
kė jokio dėmesio. Labiausiai nepa-
tenkinti sodininkai ir daržininkai, kai 
dėl mažo PVM tarifo kaimyninėje 
Lenkijoje pigios daržovės ir vaisiai 
plūsta į šalį, mūsų gyventojai vis 
dažniau lankosi Lenkijos parduo-
tuvėse. Pateikiau  PVM mokesčio 
pakeitimo projektą, kuriuo siūlau 
nustatyti  lengvatinį 5 proc. tarifą 
būtiniausiems maisto produktams – 
atšaldytai mėsai, naminei atšaldytai 
paukštienai, pienui ir kiaušiniams. 
Nustačius lengvatinį tarifą pačioms 
būtiniausioms prekėms, nepasitu-
rintys žmonės pigiau galėtų jų nusi-
pirkti, didėtų šių produktų apyvarta 
ir biudžeto praradimai būtų nedideli. 
Būtina įsiklausyti į žemdirbių savi-
valdos organizacijų siūlymus, nes 
nuo jų įgyvendinimo priklauso ša-
lies žemės ūkio ateitis.

Ko nerimsta žemdirbiai?

NUOMONËS
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Balandžio 12 dieną gausus bū-
rys Kaišiadorių trečiojo amžiaus 
universiteto (TAU) studentų lankėsi 
Lietuvos Respublikos Seime ir Val-
dovų rūmuose. Į pažintinę ekskursiją 
visus pakvietė Seimo narys Bronius 
Bradauskas.

Studentai susipažino su Seimo rū-
mais, domėjosi jų darbu ir funkcijo-
mis, prisiminė svarbius su Lietuvos 
valdymu susijusius istorijos faktus.

Kaišiadoriečiai apžiūrėjo Seimo 
plenarinių posėdžių salę, kur tuo 
metu vyko posėdis, taip pat aplankė 
Kovo 11-osios, Konstitucijos, Prezi-

dento Algirdo Mykolo Brazausko, 
Prezidentės ir Lietuvos Tarybos sa-
les.

Vėliau su ekskursijos dalyviais 
susitiko Bronius Bradauskas. Sei-
mo narys atsakė į Trečiojo amžiaus 
universiteto studentų pateiktus klau-
simus bei aptarė Kaišiadorių rajono 
problemas, padėtį Lietuvoje. Po ilgo 
pašnekesio su Seimo nariu kaišiado-
riečiai pažintinę kelionę tęsė aplan-
kydami Valdovų rūmus.

LSDP Kaišiadorių skyriaus 
informacija

Trečiojo amžiaus universiteto 
studentai lankėsi Seime

Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto studentai lankosi parlamente. 
Astos Sabonytės nuotr. 

Į kasmetinę medžių sodinimo 
akciją balandžio 13 d. rinkosi visi 
neabejingi gamtai entuziastai. VĮ 
Kazlų Rūdos mokomosios miškų 
urėdijos organizuojamoje talko-
je dalyvavo Seimo nariai Juozas 
Olekas ir Mantas Varaška, Kazlų 
Rūdos savivaldybės mero pava-
duotojas Giedrius Bielskus, Kazlų 
Rūdos savivaldybės tarybos narė 
Aušrytė Ramanauskienė, miš-
kų urėdas Linas Bužinskas ir kiti 
Urėdijos darbuotojai bei apie 50 
gamtos išsaugojimui neabejingų 
žmonių.

„Smagu, kad gamta rūpinasi 
toks gausus būrys žmonių. Juk tu-
rime ne tik iš jos imti, bet ir duoti. 
Su entuziazmu dalyvauju šioje ak-
cijoje, nes jaučiu pareigą atiduoti 
savo duoklę gamtai ir esu tikras, 
kad šis būdas yra pats geriausias“, 
– teigė Juozas Olekas.

VĮ Mokomoji miškų urėdija 
atstovų teigimu, akcijoje buvo 
pasodinta apie 4000 eglių ir pušų 
sodinukų.

„Naujais medeliais apsodino-
me tikrai nemažą plotą miško. 

Bus smagu po keleto metų užsuk-
ti čia ir pasigėrėti savo šiandieni-
nio darbo vaisiais. Tokios akcijos 
tikrai reikalingos ir, svarbiausia, 
naudingos mums visiems, mylin-
tiems ir gerbiantiems gamtą“,– 
teigė G. Bielskus. 

Pasibaigus talkai, visi jos da-
lyviai buvo pakviesti bendrai 
nuotraukai, pasivaišinti sočiais 

pietumis ir aptarti bei pasidžiaugti 
bendro darbo rezultatais. „Dėkoju 
visiems, kurie šiandien susirinkote 
čia ir padarėte tokį svarbų darbą. 
Tikiu, kad gamta Jums taip pat 
dėkoja“,– baigiamąjį žodį tarė L. 
Bužinskas.

LSDP Kazlų Rūdos skyriaus 
informacija

Medžių sodinimas – akcija gamtai

Akcijos metu buvo pasodinta apie 4000 eglių ir pušų sodinukų.

Prieš didžiąsias pavasario šven-
tes gailestingumo namuose „Sa-
marija“ neliko užmiršti likimo 
nuskriaustieji. Čia šventiniams pie-
tums susirinko per 50 lankytojų. 

Žmonių, kurie kenčia nuo įvairių 
priklausomybių, yra praradę namus 

ar šeimą, padrąsinti bei palinkėti 
gražių artėjančių šv. Velykų atvyko 
Seimo narys Albinas Mitrulevičius, 
Savivaldybės administracijos Soci-
alinių reikalų departamento direk-
torė Daiva Pankauskienė, Savival-
dybės tarybos nariai. 

„Samarijos“ lankytojai negai-
lėjo dėkingumo žodžių organiza-
cijos savanoriams – socialiniams 
darbuotojams. Jie pasidžiaugė, jog 
turi galimybę būti kartu, yra išgirs-
ti ir suprasti, gauna taip reikalingą 
pagalbą.

A.Mitrulevičius, sveikindamas 
samarijiečius, akcentavo, jog tik 
būdami kartu ir padėdami vieni 
kitiems galime jaustis saugesni ir 
laimingesni. „Tarp mūsų nėra nei 
prastesnių nei geresnių  – visi esa-
me lygūs, esame viena didelė ben-
druomenė ir turime rūpintis ne tik 
savimi, bet ir šalia esančiu. Jeigu 
taip darysime,  gyvenimo negan-
das ištversime lengviau “, – kalbėjo 
Seimo narys. 

LSDP Marijampolės 
skyriaus informacija

Šventiniai pietūs gailestingumo namuose 
„Samarija“ 

Prieš šv. Velykas jaunieji Ra-
seinių rajono socialdemokratai 
aplankė Raseinių lopšelio-darželio 
„Liepaitė“ ir Vaikų globos namų 
auklėtinius bei įteikė jiems dova-
nų. 

Kartu su jaunaisiais socialdemo-
kratais vaikus aplankė ir Seimo na-
rys Edmundas Jonyla bei rajono Sa-
vivaldybės tarybos narys, Lietuvos 
socialdemokratų partijos frakcijos 
seniūnas Gintautas Mikolaitis.

Raseinių vaikų globos namuose 
švęsti Velykų buvo likę apie 30 vai-
kų. Iš lopšelio-darželio „Liepaitė“, 
kur nuolat gyvena 12 vaikučių, tik 
2 šventėms buvo pasiėmusios mo-
čiutės Vaikų globos namuose mes 
visi stebėjomės gražia velykine 
paroda ir nuostabiais paveikslais. 
Paveikslai siuvinėti pačių vaikų, 
net ir berniukų.

Kiekvienam vaikui buvo įteik-
tas maišelis su saldainiais ir ve-
lykinis margutis, o jaunieji soci-
aldemokratai lopšelio-darželio 
mažiesiems padovanojo ir po savo 

žaisliuką.
„Džiaugiuosi, kad mūsų sky-

riaus jaunimas panoro aplankyti li-
kimo nuskriaustus vaikučius ir taip 
praturtinti jų kasdienybę. Šiems 
vaikams dėmesio niekada nebus 
per daug“, – aplankęs vaikus teigė 
Edmundas Jonyla.

Socialdemokratai G.Mikolaitis 

ir E. Jonyla su aplankytų vaikų ug-
dymo įstaigų direktorėmis aptarė 
problemas ir pasidžiaugė gražio-
mis patalpomis.

Diana Kaupaitienė, 
LSDP Raseinių skyriaus 

atstovė spaudai

Raseinių socialdemokratų dovanos vaikams

Skyriaus būstinėje entuziastingai rengiamasi akcijai, pakuojamos dovanėlės. 

LSDP Skuodo skyriaus bičiuliai, 
susirinkę į ataskaitinį susirinkimą, 
aptarė einamojo laikotarpio aktuali-
jas ir perrinko skyriaus pirmininką. 
Absoliučia balsų dauguma skyriaus 
pirmininke išrinkta Daiva Budrienė. 

Bičiuliai išklausė naujos pirmi-
ninkės pamąstymus apie būsimą 
skyriaus veiklą. Ji ragino kviesti vi-
sus bičiulius kaimynus dirbti kartu.

Susirinkimo metu naujiems na-
riams įteikti nario bilietai, padėkos 

raštai partijos veteranams, pasvei-
kinti 2012 metais jau atšventę gim-
tadienius jubiliatai.

Apie partinės veiklos aktuali-
jas bičiuliams papasakojo ir pako-
mentavo skyriaus koordinatorius ir 
LSDP atsakingasis sekretorius An-
tanas Valys. 

Bronius Baipšys, 
LSDP Skuodo skyriaus 

atstovas spaudai 

Pokyčiai Skuodo skyriuje

LSDP Skuodo skyriaus bičiuliai ataskaitinį susirinkimiame išrinko naują pirmininkę – 
Daivą Budrienę.

Balandžio pradžioje Varėnos 
kultūros centro konferencijų salėje 
įvyko Varėnos skyriaus ataskaitinis 
susirinkimas. Skyriaus pirmininkas 
Elvinas Jankevičius ir skyriaus ta-
ryba bičiuliams atsiskaitė už savo ir 
skyriaus veiklą. Pasidžiaugta, kad 
šiuo metu skyriaus narių skaičius 
išaugo iki 165 narių. 

Priimtas nutarimas visomis įma-

nomomis priemonėmis aktyvinti 
skyriaus veiklą, ruoštis rinkimams 
į Seimą ir spręsti rajono gyventojų 
problemas bei įgyvendinti jų lūkes-
čius, tęsti gražias partijos skyriaus 
tradicijas rengiant kasmetines akci-
jas: Tarptautinei moters dienai pa-
minėti, kalėdinę „Gerumo“, „Da-
rom“ ir kitas. 

Alvyra Petruškevičienė 

Ataskaitinis susirinkimas 
Varėnoje
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Balandžio 21 d. visoje Lietuvoje vyko akcija „Darom 2012“. Daugelyje savivaldybių, o taip pat ir sostinėje, talkininkai 
triūsė pasipuošę skaisčiai raudonos spalvos atributika. Socialdemokratai aktyviai dalyvavo talkoje, švarindami savo aplinką. 
Talkos akimirkos užfiksuotos Valdo Šereikos ir LSDP skyrių atstovų spaudai fotografijose.

LSDP informacijos centras

Akcijoje „Darom 2012“ – daug raudonos spalvos

Balsiai Vilnius.
Panevėžys.

Rokantiškės, Vilnius.

Antakalnis, Vilnius.

Žirmūnai, Vilnius.

Elektrėnai.

Fabijoniškės, Vilnius.

Viršuliškės, Vilnius.
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Investicijos visų pirma turi 
būti nukreiptos į pramonę, kaip 
ūkio varomąją jėgą.  Turi atsigau-
ti smulkusis ir vidutinis verslas. 
Valstybė laikysis fiskalinės draus-
mės, bet kartu aktyviai veiks, kad 
pasiskolintos lėšos nebūtų „pra-
valgomos“, o naudojamos tam, 
kad augtų valstybės pajamos. 

Mūsų veiklos kryptys yra šios:

- solidarus augimas, kuris užti-
krina, kad būtų kuriamos nau-
jos ir gerai apmokamos darbo 
vietos, mažėtų nedarbas, ma-
žėtų skirtumas tarp turtingųjų 
ir neturtingųjų, tarp lyčių, kad 
išnyktų skurdas, 
stiprėtų viduri-
nioji klasė;

- pažangus au-
gimas, kuris 
garantuoja pilie-
tiškos ir kūrybiš-
kos visuomenės 
plėtrą, naujas, 
žiniomis ir kūry-
biškumu grįstas 
technologijas ir 
inovacijas, remiasi efektyviu 
viešuoju valdymu;

- „žaliasis“ augimas, kuris sau-
go aplinką, plačiai naudoja atsi-
naujinančius energijos šaltinius 
ir vysto beatliekes technologi-
jas. Tai garantuos, kad mūsų 
vaikai ir vaikaičiai paveldės 
gražią Lietuvą, kurioje gera gy-
venti.

Lietuvą ištikusios krizės padari-
niai dar nėra įveikti: didelis nedar-
bas, išaugusi emigracija, sparčiai 
didėjanti valstybės skolos našta. 
Socialdemokratų atsakas – finan-
sinis stabilumas ir investicijos į 
naujas darbo vietas. Mes imsimės 
šių neatidėliotinų veiksmų:

1. Vykdysime apdairią fiskalinę 
politiką, užtikrinsime šalies 

makroekonominį stabilumą, 
griežtą valstybės finansų siste-
mos kontrolę ir valdžios sekto-
riaus finansų ilgalaikį tvarumą. 
Ieškosime pigesnių valstybės 
skolinimosi išteklių, o skolintos 
lėšos bus nukreiptos šalies eko-
nomikos augimui.

2. Kontroliuosime, kad banki-
ninkai neleistinais veiksmais 
nesukeltų naujos ekonomikos 
krizės. Sieksime, kad bankai la-
biau prisidėtų prie harmoningo 
ir tvaraus ekonomikos gaivi-
nimo, vykdytų atsakingą ūkio 
kreditavimą. 

3. Biudžeto deficitą mažinsime 
ne iš pajamų, gautų didinant 

mokesčių naštą 
gyventojams, o 
didinant dirban-
čiųjų skaičių ir 
vartojimą, geri-
nant mokesčių 
administravi-
mą. Mokesčių 
lengvatas vers-
lui taikysime 
tik pajamoms, 
kurios inves-

tuojamos į naujų darbo vietų 
kūrimą, inovacijų diegimą, 
kūrybiškumo skatinimą arba 
yra skirtos taupyti. Didinsime 
pramonės dalį bendrojo vidaus 
produkto struktūroje, skatinant 
šį sektorių per mokesčių politi-
ką.

4. Taisysime konservatorių ir libe-
ralų „naktinės mokesčių refor-
mos“ klaidas. Įvesime progresi-
nius mokesčius visoms asmens 
pajamoms. Nekilnojamojo turto 
mokestis fiziniams asmenims 
priklausys nuo turto vertės, jo 
paskirties, taikysime neapmo-
kestinamojo turto dydį. Numa-
tysime aukštesnius mokesčio 
tarifus prabangiam turtui.

5. Įmonėms, laikinai neturinčioms 
pakankamai lėšų įsipareigoji-
mams valstybei vykdyti, tai-

kysime tarpusavio užskaitos ir 
kitas paramos formas. 

6. Taikysime lengvatinį Pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) tarifą 
vaistams, knygoms, laikraš-
čiams ir kitiems periodiniams 
leidiniams, kai kuriems būti-
niausiems maisto produktams, 
šildymui bei keleivių vežimo 
paslaugoms savivaldybių nu-
statytais maršrutais, turizmo 
veikloje naudojamoms viešbu-
čio tipo ir specialaus apgyven-
dinimo paslaugoms, kūrėjų ir 
atlikėjų veiklai.

7. Užtikrinsime sąžiningą mo-
kesčių mokėjimą. Efektyviau 
panaudosime pajamų dekla-
ravimo, valstybės registrų tei-
kiamas galimybes, iš esmės 
pertvarkysime asmenų turto ir 
privačių interesų deklaravimo 
sistemą. Viešuosius pirkimus 
vykdysime pagal Europos Są-
jungos (ES) standartus.

8. Didinsime savivaldybių finan-
sinį pajėgumą, sudarysime ga-
limybes joms gauti papildomų 
pajamų nuomojant bei parduo-
dant joms valstybės perduotą 
žemę bei kitą turtą, gaunant 
žemės ir nekilnojamojo turto 
mokesčius, investuojant į naujų 
darbo vietų steigimą.

9. Sudarysime prielaidas savival-
dybių finansinių išteklių tau-
piam ir tikslingam naudojimui, 
jų veiklos efektyvinimui. Tobu-
linsime savivaldybių strategi-
nio planavimo ir biudžetų pagal 
programas rengimo ir vykdymo 
kontrolės sistemą. 

10.Įgyvendinsime konkrečias 
priemones smulkiajam ir vidu-
tiniam bei šeimyniniam verslui 
skatinti – per atsakingo kredi-
tavimo sistemą, mokesčių len-
gvatas, administravimo naštos 
mažinimą, skatindami darbda-
vius kurti naujas darbo vietas, 
sudarydami geresnes sąlygas 
steigti naujas įmones. 

Mūsų siūlomos priemonės at-
skiriems sektoriams:

Darbas, užimtumas ir socialinė 
apsauga

- Sieksime, kad nedarbas suma-
žėtų dvigubai, o moterų ir vyrų 
užimtumas išaugtų iki 75 proc. 
Mažinsime gyventojų socialinę 
atskirtį ir skurdą. Efektyviai pa-
naudosime ES paramą ir nauju 
paramos laikotarpiu (2014-
2020) daugiau lėšų skirsime 
viešojo sektoriaus infrastruktū-
rai.

- Užtikrinsime vienodas galimy-
bes moterims ir vyrams inte-
gruotis į darbo rinką, formuo-
sime palankią darbo aplinką 
įsipareigojimų šeimai turin-
tiems žmonėms. Sieksime vie-
nodo atlyginimo už vienodos 
vertės darbą.

- Skatinsime socialinį dialogą. 
Netoleruosime nelegalaus dar-
bo ir darbo įstatymų pažeidi-
mų.

- Parengsime ekonominės mi-

gracijos suvaldymo strategi-
ją ir efektyvias priemones jai 
įgyvendinti. Emigracijos mastą 
mažinsime pirmiausia gaivin-
dami šalies ekonomiką ir didin-
dami užimtumą.

- Įgyvendinsime jaunimo Sava-
rankiško gyvenimo starto pro-
gramą. 

- Padėsime šeimoms derinti įsi-
pareigojimus šeimai ir darbui, 
neskirstysime šeimų į tradici-
nes ir netradicines, skatinsime 
atsakingą motinystę ir tėvystę.

- Stiprinsime valstybinį socialinį 
draudimą. Gerinsime socialinių 
paslaugų prieinamumą ir koky-
bę. Pertvarkysime II pakopos 
pensijų sistemą.

- Keisime socialinės paramos 
sistemą. Užtikrinsime nemoka-
mą maitinimą visiems pradinių 
klasių mokiniams.

Švietimas ir aukštasis mokslas

- Sudarysime savivaldybėms 
galimybes laisviau disponuoti 
mokinio krepšelio lėšomis.

- Atsisakysime „krepšelių“ sky-
rimo privačioms mokykloms, 
ikimokyklinėms įstaigoms ir 
neformaliajam ugdymui, atsisa-

kysime laisvosios rinkos princi-
pų aukštajame moksle.

- Didinsime mokytojo profesijos 
prestižą.

- Suteiksime daugiau teisių aka-
deminei bendruomenei ir pa-
naikinsime Konstitucijai prieš-
taraujantį aukštųjų mokyklų 
valdymo modelį. Aukštosios 
mokyklos ir valstybės santykius 
grįsime ilgalaikėmis sutartimis.

- Keisime aukštųjų mokyklų fi-
nansavimo modelį, didindami 
jo prieinamumą. Įvesime meti-
nę fiksuoto dydžio studijų įmo-
ką nepriklausomai nuo studijų 
programos ir ne didesnę nei 
mėnesinis darbo užmokestis.

- Koreguosime bendrojo ugdy-
mo mokyklų reformą, kad būtų 
išsaugomos mokyklos kaimo 
vietovėse, ilgosios gimnazijos. 
Atsisakysime atskirų mokyklų 
tipų priešpriešos ir įdiegsime 
jungtinių mokyklų sistemą.

- Skatinsime, kad kuo daugiau 
mokslo rezultatų būtų paver-
čiami inovacijomis, produktais, 
kuriančiais naujas technologi-
jas ir darbo vietas aukštos kva-
lifikacijos specialistams.

Energetika

- Parengsime bendrą Baltijos ša-
lių energetikos strategiją. Kartu 
integruosime Lietuvą į ES sis-
temas, prisijungsime prie Euro-
pos elektros perdavimo koordi-
navimo sąjungos.

- Plėtosime vėjo jėgainių, bio-
kuro, kitą „žaliąją“ energetiką. 
Mažinsime priklausomybę nuo 
iškastinio kuro.

- Skatinsime daugiabučių namų 
renovaciją gyventojams finan-
siškai naudingu ir patraukliu 
būdu bei biokuro panaudojimą 
daugiabučiams šildyti. Imsi-
mės priemonių, kurios padėtų 
mažinti šilumos sąnaudas ir 
gyventojų išlaidas už šildymą. 
Įdiegsime centralizuotai finan-
suojamą ir administruojamą 
pastatų energetinio efektyvumo 
didinimo modelį. Raginsime 
savivaldybes susigrąžinti savo 
nuosavybėn išnuomotus šilu-
mos ūkius.

- Vykdysime aktyvią politiką dėl 
dujinio kuro tiekimo diversifi-
kavimo, statysime suskystintų 
dujų terminalą. Ieškosime ir 
vertinsime galimybes išgauti 
skalūnines dujas.

- Remsimės specialistų argumen-
tais ir ekonomine logika, priim-
dami sprendimus dėl Visagino 
atominės elektrinės projekto 
vykdymo.

Kaimo politika ir žemės ūkis

- Sieksime kad Lietuvos ir kitų 
ES šalių ūkininkai gautų vieno-
do dydžio išmokas.

Lietuvos socialdemokratų partijos 2012 m. rinkimų 
programos tezės

Pagrindinis Lietuvos socialdemokratų partijos tikslas – užtikrinti, kad 2012-2016 m. vyktų Lietuvos ekonominis augimas. Esame įsitikinę, kad šalies 
ekonomikos atgaivinimas, vartojimo didinimas yra tas valstybės pažangos kelias, kuris didins visuomenės solidarumą ir socialinį teisingumą. Ekonomikos 

atsigavimą galima pasiekti tik taikant aktyvią investicinę bei mokestinę darbo vietų kūrimo, o tai reiškia ir emigracijos mažinimo, politiką. Vienas iš šios 
politikos įrankių – ekonominiais prioritetais pagrįsta investicijų strategija. 

„Investicijos 
visų pirma turi 

būti nukreiptos į 
pramonę,
kaip ūkio 

varomąją jėgą“

„Socialdemokratų 
atsakas – 
finansinis 

stabilumas ir 
investicijos 

į naujas darbo 
vietas“
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- Baigsime nuosavybės teisių į 
nekilnojamąjį turtą atkūrimą, 
sieksime, kad žemės ūkio pa-
skirties žemė netaptų machina-
cijų objektu.

- Ieškosime naujų rinkų mūsų že-
mės ūkio produkcijai, skatinsi-
me eksportą.

- Skatinsime agroturizmo plėtrą, 
tradicinius verslus, ekologi-
nę žemdirbystę, žuvininkystę, 
nacionalinę augalų ir gyvulių 
selekciją, sėklininkystę ir veis-
lininkystę.

- Remsime žemdirbių švietimą, 
informavimą ir konsultavimą, 
diegsime modernias technolo-
gijas žemės ūkyje.

- Vykdysime žvyrkelių asfalta-
vimo programą, skirdami tam 
ketvirtadalį kelių priežiūros 
programos lėšų.

Sveikatos apsauga

- Sieksime, kad mažėtų mirčių 
nuo nelaimingų atsitikimų, sa-
vižudybių, piktnaudžiavimo al-
koholiu, rūkymo, nepakankamo 
fizinio aktyvumo ir kitų žalingų 
įpročių. Didinsime gyventojų 
atsakomybę už sveiką gyvense-
ną. Plėtosime ligų prevencijos 
priemones.

- Didinsime sveikos gyvensenos, 
sporto visiems ir fizinio akty-
vumo vaidmenį, remsime vai-
kų sporto mokyklas, plėtosime 
sporto infrastruktūrą, įsteigsime 
Nacionalinę sporto tarybą.

- Vystysime vaikų sveikatos pro-
filaktiką, išplėsime vaikų skie-
pijimą valstybės lėšomis.

- Sumažinsime pacientų eiles, 
įdiegsime naujas paslaugas, 
kurios leis greitai ištirti ligonį. 
Išlaikysime optimalų sveika-
tos priežiūros sistemos tinklą, 
plėtosime įvairius būdus, kurie 
didins sveikatos priežiūros pri-
einamumą.

- Tęsime investicijas į sveikatos 
priežiūros įstaigų modernizavi-
mą, užtikrinsime geresnes svei-
katos priežiūros paslaugas;

- Plėtosime sveikatos apsaugos 
sistemą kaimo vietovėse, mies-
teliuose, kad ji būtų prieinames-
nė ir kokybiška.

Aplinkos apsauga

- Mažinsime šilumos ir elektros 

energijos suvartojimą, moder-
nizuodami infrastruktūrą, akty-
viai vykdysime namų renovaci-
jos programą.

- Įgyvendinsime principą „ter-
šėjas moka“, įtvirtinsime mak-
simalaus skaidrumo principą 
priimant sprendimus dėl sau-
gomų teritorijų, miškų, gamtos 
išteklių naudojimo, mažinsime 
biurokratizmą.

- Tobulinsime teisės aktus, su-
sijusius su teritorijų planavi-
mu, panaikinsime subjekty-
vumą priimant sprendimus. 
Vykdydami statybas ir teri-
torinį planavimą laikysimės 
darnaus vystymosi koncep-
cijos.

- Šviesime visuomenę aplin-
kosaugos klausimais, akty-
viai dalyvausime pasauli-
niame judėjime už klimato 
būsenos išsaugojimą, saugosi-
me bioįvairovę.

Kultūra ir kūrybiškumas

- Visokeriopai plėtosime tradi-
cinę ir šiuolaikinę kultūrą bei 
meną, kūrybines industrijas, 
tinkamai saugosime šalies kul-
tūros paveldą.

- Sudarysime kuo palankesnes 
sąlygas kiekvienam asmeniui 
dalyvauti kultūriniame gyve-
nime, ugdyti kūrybinius gebė-
jimus, taikydami ekonominio 
skatinimo svertus, investuo-
dami į kultūros objektų infras-
truktūrą.

- Sukursime ir įgyvendinsime 
šiuolaikišką, efektyvią, tarptau-
tinėse rinkose konkurencingą 
Lietuvos kultūros eksporto pro-
gramą.

- Skatinsime visapusišką kultū-
ros vystymąsi kaimo bendruo-
menėse, aprūpinsime bibliote-
kas naujausia literatūra.

Tautinės bendrijos

- Atkursime tautinėms bendri-
joms atstovaujančią instituciją 
ir teisinį valstybės bei tautinių 
bendrijų santykių reguliavimą. 
Įtvirtinsime tautinių bendrijų 
teises į savo kultūrinės savas-
ties apsaugą ir jos plėtrą.

- Išspręsime tautinių mažumų 
pavardžių rašymo asmens do-
kumentuose, gatvių ir vietovar-

džių rašymo klausimus, vado-
vaudamiesi Tautinių mažumų 
apsaugos teisių konvencija.

- Vykdysime tautinių bendrijų 
mokyklų tinklo pertvarką, at-
sižvelgdami į bendruomenių 
interesus.

- Tobulinsime Švietimo įstatymo 
įgyvendinimo nuostatas ir nu-
kelsime lietuvių kalbos egza-

mino suvienodinimo terminą.

Valstybės valdymas ir savivalda

- Sieksime efektyvesnio ir ma-
žiau kainuojančio viešojo val-
dymo, tobulindami strateginio 
planavimo, programinio biu-
džeto, audito ir atskaitomybės 
sistemą. Mažinsime adminis-
tracinę naštą.

- Didinsime savivaldybių finan-
sinį pajėgumą, veiklos ir eko-
nominį savarankiškumą, bet 
tuo pačiu sieksime didesnio jų 
veiklos efektyvumo ir atsakin-
gumo, skaidresnio, taupesnio ir 

tikslingesnio finansinių ir mate-
rialinių išteklių naudojimo.

- Suteiksime daugiau galimybių 
efektyviai veikti savivaldybių 
institucijoms, seniūnams ir se-
niūnijoms, miesto ir kaimo ben-
druomeninėms organizacijoms; 
skatinsime tiesioginį piliečių 
dalyvavimą, tvarkant viešuo-
sius reikalus.

- Mažinsime socialinę atskirtį 
tarp didžiųjų miestų ir kaimo 
gyventojų, įgyvendindami re-
gioninę politiką, orientuotą į 
darbo vietų kūrimą ir vietos 
gyvenimo sąlygų gerinimą; 
skatindami regioninių inovaci-
nių sistemų plėtrą, didinsime 
regioninės plėtros tarybų teises 
ir galimybes spręsti bei dirbti 
rezultatyviai.

- Atkursime valstybės tarnautojo 
prestižą, formuosime kompe-
tentingų ir atsakingų vadovų 
korpusą.

Teisėsauga, kova su korupcija ir 
šešėline ekonomika

- Naikinsime šešėlinės ekonomi-
kos priežastis, koordinuosime 
institucijų strategijas ir veiks-
mus, taisysime mokesčių siste-
mos iškraipymus ir kitų teisės 
aktų spragas.
- Optimizuosime viešąjį 
saugumą užtikrinančių ins-
titucijų skaičių ir funkcijas, 
mažinsime administravimo 
kaštus, taip pat pasieksime, 
kad būtų koordinuojami savi-
valdybių ir policijos veiksmai, 
užtikrinant viešąją tvarką ir vi-
suomenės saugumą.
- Griežtinsime policijos ir 
kitų teisėsaugos institucijų pa-
reigūnų atranką į tarnybą. To-
bulinsime darbo apmokėjimo 

sistemą.
- Nuosekliai šalinsime smurtą 

šeimoje prieš moteris, vaikus ir 
kitus pažeidžiamus asmenis.

- Pasieksime, kad skaitmeninio 
mobiliojo radijo ryšio siste-
ma taptų visų viešo saugumo 
ir pagalbos tarnybų bendruoju 
tinklu, stiprinsime gelbėjimo 
tarnybų sąveiką su kariuomene, 
tarptautinį institucijų bendra-
darbiavimą.

Nacionalinis saugumas 
ir krašto gynyba

- Tęsime Lietuvos kariuome-

nės profesionalizaciją ir mo-
dernizaciją, gerinsime karių 
tarnybos sąlygas. Tęsime ka-
riuomenės transformaciją, 
remdamiesi NATO patirtimi. 
Stiprinsime mūsų ryšius su 
NATO.

- Stiprinsime jaunimo pilietinį 
patriotinį ugdymą, įtraukdami 
visuomenines organizacijas. 
Skatinsime savanorišką šalies 
piliečių dalyvavimą šalies gy-
nyboje. Remsime Šaulių sąjun-
gą.

- Nuolat atliksime grėsmių vals-
tybei vertinimą ir, atsižvelgda-
mi į rizikos faktorius, operaty-
viai koreguosime nacionalinio 
saugumo ir gynybos strategines 
kryptis bei veiklos planus.

Migracijos politika 

- Sukursime ekonominės migra-
cijos reguliavimo strategiją ir 
mažinsime emigraciją.

- Parengsime regionines užsienio 
lietuvių organizacijų kultūros ir 
švietimo  rėmimo programas.

- Skatinsime visokeriopą laikinai 
išvykusių profesionalų dalyva-
vimą Lietuvos gyvenime.

Europos Sąjungos ir 
užsienio politika 

- Tinkamai pasirengsime ir už-ti-
krinsime sklandų Lietuvos pir-
mininkavimą ES 2013 metų II 
pusmetį.

- Plėtosime gerus ryšius su už-
sienio valstybėmis, ypač didelį 
dėmesį skirdami santykiams su 
Lenkija, Vokietija ir Skandina-
vijos šalimis, aktyviai įgyven-
dinsime Baltijos jūros strategi-
ją.

- Remsime ES socialinės char-
tijos įgyvendinimą, antimono-
polines priemones integruotai, 
socialiai orientuotai ir konku-
rencingai ES vidaus rinkai iš-
vystyti.

- Taikysime „perkrovimo“ stra-
tegiją mūsų ryšiams su Rusija, 
teikdami prioritetą konstrukty-
viam dialogui, vykdysime ak-
tyvią ES ir Rytų kaimynystės 
politiką.

Dirbdami solidariai, privalome 
atkurti žmonių pasitikėjimą savo 
jėgomis ir Lietuvos valstybe.

„Mažinsime šilumos 
ir elektros energijos 

suvartojimą, 
modernizuodami 

infrastruktūrą, aktyviai 
vykdysime namų 

renovacijos programą“
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Kauno klinikinėje ligoninė-
je pokalbis sukosi apie sveikatos 
apsaugos problemas, nevykusių 
reformų pasekmes, medikų darbo 
nuvertinimą. Algirdas Butkevičius 
norėjo išgirsti medikų nuomo-
nę, ką reikėtų daryti, kad nebūtų 
žlugdoma sveikatos apsauga, kad 
medikai neemigruotų iš Lietuvos, 
kiek neurochirurginių centrų rei-
kėtų Lietuvoje, kokia būtų geriau-
sia medicininės pagalbos sistema.

Sveikatos apsaugos reformas, 
A. Butkevičiaus nuomone, turi 
daryti profesionalai, o ne politikai 
arba žmonės, kurie niekada nėra 
vilkėję medikų chalatų. 2-osios 
klinikinės ir Raudonojo Kryžiaus 
ligoninių sujungimas, dėl kurio iki 
šiol nesibaigia teismai, yra ne kas 
kita, o blogo sveikatos apsaugos 
įstaigų valdymo pavyzdys. Opozi-
cijos lyderio manymu, tokio lygio 
ligoninės turėtų būti ne savivaldy-
bės, o respublikinio pavaldumo, 
nes vietos valdžia aiškiai nesugeba 
jų valdyti. Be to, A. Butkevičiaus 
manymu, ligoninių vadovus turė-
tų skirti medikų bendruomenė, o 
ne žmonės iš šalies, dažnai nieko 
nenutuokiantys apie mediciną, ne-
žinantys tikrosios situacijos kolek-
tyve.

Pradėta ne nuo to galo 

Susitikime kalbėję ligoninės 
medikai skundėsi, kad dėl nevyku-
sios reformos, sujungiant į vieną 
dvi stambias ligonines, jau kone 
treji metai vyksta teismai. Savival-
dybės atleistiems vadovams teis-
mui priteisus išmokėti šimtatūks-
tantines kompensacijas, patiriama 
didelių nuostolių, nukenčia kitų 
medikų atlyginimai. Juk tokioms 
kompensacijoms išmokėti pinigai 
nebuvo numatyti ligoninės biudže-
te. Kodėl dėl savivaldybės klaidų 
atleidžiant ligoninės vadovus turi 
kentėti niekuo dėtas medikų kolek-
tyvas? Ar neprivalėtų šiuos nuos-
tolius atlyginti pati savivaldybė? 
Be to, nuolat keičiantis laikiniems 
ligoninės vadovams, šiose gydy-
mo įstaigose trūksta stabilumo, 
neaiškios jos perspektyvos, pra-
randamas geras ligoninės vardas. 
Medikai taip pat pasigedo prof-

sąjungų įtakos ginant dirbančiųjų 
teises, negailėjo karčių žodžių dėl 
nekompetentingumo miesto savi-
valdybei bei jos vadovams.

Praėjusių metų gruodį ligoni-
nės stebėtojų tarybos nare paskir-
ta LSDP Kauno skyriaus vadovė, 
miesto savivaldybės tarybos narė 
Orinta Leiputė pripažino, kad 
ankstesnių valdžių pradėtas ligo-
ninių sujungimas vyko ne nuo to 
galo,  todėl dabar ir nesibaigia teis-
mai.

„Visuomenė Lietuvoje senėja, 
todėl medikams darbo bus vis dau-
giau, priešingai negu mokytojams, 
kai mažėjant mokyklinio amžiaus 
vaikų tenka uždarinėti ne tik kla-
ses, bet ir ištisas mokyklas, –  sakė 
Seimo narė Birutė Vėsaitė. – Ap-
maudu, kad vis daugiau medikų 
išvyksta dirbti į Norvegiją, Vokie-
tiją, kitas Vakarų šalis, kur dažnai 
jie mielai priimami, mokami kelis-
syk didesni atlyginimai. Tikimės, 
kad būsima Vyriausybė daug ką 
pakeis, pirmiausia – požiūrį į žmo-
gų ir bent dalį išvykusių dirbti ir 
gyventi į užsienį piliečių pavyks 
susigrąžinti į tėvynę.“

Be kompetencijos ir atsakomybės

Pasak A.Butkevičiaus, politikai 
dažnai mėgsta kištis į ekonomiką, 
nors kai kurie iš tokių veikėjų nie-
kada nėra skaitę net elementariau-
sio ekonomikos vadovėlio. Tai ne 
tik kompetencijos, bet ir atsako-
mybės klausimas. Neturi taip būti, 
kad milijonas ten, milijonas šen, ir 
niekas už tai nėra atsakingas.

 “Kai kas mano, kad valstybę 
gali valdyti bet kas. Tai labai klai-
dinga nuomonė. Ekonomikos de-
partamente turi dirbti ekonomistai, 
sveikatos apsaugos sistemoje – 
medikai. Tik taip galima išvengti 
nekompetencijos, chaoso ir klai-
dingų sprendimų“, – sakė LSDP 
pirmininkas.

Vėliau vyko susitikimai su 
Kauno kolegijos dėstytojais ir stu-
dentais, geležinkelio, statybinių 
organizacijų vadovais, pavakare 
„Aušros” gimnazijos salėje – su 
miesto gyventojais.

Marius Vakaris

Valstybę valdyti gali 
ne bet kas

Kaune lankėsi LSDP pirmininkas, 
Seimo opozicijos lyderis Algirdas Butkevičius,  

Seimo narė Birutė Vėsaitė. Jie susitiko su Kauno klinikinės 
ligoninės medikais. Susitikime taip pat dalyvavo 

LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininkė Orinta Leiputė. 

O.Leiputė, B.Vėsaitė ir A.Butkevičius bendrauja su kauniečiais. 

Balandžio mėn. 17 d. dalyvavo-
me LSDP organizuotos pilietinės 
akcijos  ,,Programa 2012“ finali-
ninkų susitikime. Net du pilietinės 
akcijos nugalėtojai iš Rokiškio: 
Nauris Šiupinis ir Vilmantas Rau-
pys. Susitikime dalyvavo: LSDP 
pirmininkas Algirdas Butkevičius, 
Gediminas Kirkilas, Vytenis An-
driukaitis, LSDP frakcijos Seime 
atstovė spaudai Auksė Kontrimie-
nė. 

Susitikime buvo aptarta pro-
jekto idėja, jo nauda, tęstinumo 
perspektyvos. Diskutavome apie 
Lietuvos izoliaciją, blogėjančius 
santykius su kaimyninėmis šali-
mis (Lenkija, Baltarusija), lietu-
vių emigraciją, darbo vietų stygių, 
palankios verslui aplinkos kūrimą 
ir t.t. Buvo smagu išgirsti buvusių 
ministrų, premjerų gyvenimo fak-
tų, įvykių iš jų politinės veiklos 
ir Lietuvoje, ir Europos Sąjungos 
institucijose. Sužinojome, kaip jie 
mėgsta praleisti laisvalaikį, koks  
jų hobis.  

Buvo nutarta šį projektą vysty-
ti, įtraukti į jo veiklą daugiau žmo-
nių, plėtoti ir įgyvendinti naujas 
idėjas, akcijas. Todėl sulaukėme 
pasiūlymo tapti šių projektų inici-
atoriais ir koordinatoriais. 

Buvome maloniai nustebinti, 
kai LSDP pirmininkas A. Butke-
vičius už aktyvią veiklą plėtojant 
šį projektą ir idėjas, išsakytas su-
sitikimo metu, visiems projekto 

nugalėtojams pasiūlė pažintinę 
kelionę į Briuselį. Galėsime iš 
arčiau susipažinti su ES instituci-
jomis, Lietuvos europarlamentarų 
darbu. Įgysime naujų žinių, įspū-
džių, idėjų, kurios padėtų plėtoti šį 
projektą, paskatintų tolimesniems 
darbams.

Vilmantas Raupys,
LSDP Rokiškio skyrius

Pilietinės akcijos  ,,Programa 2012“ 
nugalėtojai vakarieniavo su LSDP lyderiais

LSDP lyderis A.Butkevičius su programos nugalėtojais.

Balandžio 13-ąją Žemaitės dra-
mos teatre vyko visuomenės susi-
tikimas su europarlamentaru Justu 
Vincu Paleckiu. Dalyvavo Sociali-
nių ir ekonominių tyrimų instituto 
direktorius  Edvinas Menčikovas 

ir Vilniaus miesto savivaldybės ta-
rybos narė Sigita Burbienė. Telšių 
rajono savivaldybės meras Vytau-
tas Kleiva į šį susitikimą pakvietė 
Telšių rajono socialdemokratus ir 
visuomenę.

Tradiciškai susitikimo dieną V. 
Kleiva pasveikino balandžio mėne-
sį jubiliejines sukaktis švenčiančius 
Telšių rajono socialdemokratus ir 
kartu su europarlamentaru Justu 
Vincu Paleckiu įteikė nario pažy-
mėjimus neseniai į partijos gretas 
įstojusiems bičiuliams.

Europarlamentaras Justas Vin-
cas Paleckis yra Telšių „Vaikų su 
negale centro“ globėjas, todėl atvy-
kęs į Telšius jį aplankė. Tądien su 
meru V. Kleiva taip pat lankėsi pas 
tris Telšiuose gyvenančias neįga-
lias moteris, diskutavo apie atomi-
nės elektrinės statybą. Pabendravęs 
su visuomene europarlamentaras 
teigė susidaręs įspūdį, ką žmonės 
galvoja apie atominės elektrinės 
statybą, ir jam pačiam bus lengviau 
išreiškiant nuomonę šiuo klausimu 
Europarlamente.

LSDP Telšių skyriaus informacija

Visuomenė gausiai susirinko į susitikimą su 
Telšių socialdemokratais

Telšių meras ir skyriaus pirmininkas Vytautas Kleiva įteikia partijos bilietą naujai bičiulei.

Utenos Adolfo Šapokos gimnazi-
jos pedagogams Seimo narė Milda 
Petrauskienė įteikė įspūdingą dova-
ną – kelionę į Vilnių, kurios metu 
mokytojai aplankė Valdovų rūmus 
bei Jaunimo teatre žiūrėjo Henriko 
Ibseno „Šmėklas“. 

38 gimnazijos pedagogai Valdo-
vų rūmuose lankėsi pirmą kartą. Juos 
prie rūmų pasitiko Seimo narė Mil-
da Petrauskienė. Kaip sakė direkto-
rius Saulius Brasiūnas, ekskursija po 
rūmus patiko visiems mokytojams, 
ypač ekskursantai buvo patenkinti 
gidu, kuriuo pabūti sutiko vienas iš 
archeologų, pasakojęs įdomiai, išsa-
miai ir su ugnele. Mokytojams taip 
pat pavyko tiesiogiai pabendrauti su 
restauratoriais, restauravusiais Tytu-
vėnų bažnyčią ir vienuolyną, o dabar 
dirbančiais Valdovų rūmuose. 

Po ekskursijos mokytojai vyko į 

Jaunimo teatrą, kur jų jau laukė Sei-
mo narė Milda Petrauskienė. Atsidė-
kodami už įspūdingą kelionę gimna-
zijos mokytojai Mildai Petrauskienei 
įteikė dovaną – 7 rūšių vaistažolių, 
įpakuotų gimnazijos atributika pa-
puoštuose drobiniuose maišeliuose. 

Vaistažoles rinko  ir maišelius siuvo 
patys mokytojai, talkon pasikvietę 
savo mokinius. 

LSDP Utenos skyriaus 
informacija

Seimo narės Mildos Petrauskienės dovana 
gimnazijos mokytojams

Mokytojai su Milda Petrauskiene Jaunimo teatre.

LSDP skyriø naujienos
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Laikraštyje „Ūkininko patarė-
jas“ pasirodžius straipsniui „Ūki-
nių gyvūnų registre – mirusios 
sielos“, Seimo nariui Mindaugui 
Basčiui iškilo klausimų, į kuriuos 
atsakymų tikimasi iš Žemės ūkio 
ministerijos. Parlamentaras nuo-
gąstauja, jog prieš kelerius metus 
pradėjęs veikti VĮ Žemės ūkio in-
formacijos ir kaimo verslo centro 
(ŽŪIKVC) Ūkinių gyvūnų regis-
tras, kuris teikė daug vilčių, šian-
dien galimai atlieka tik simbolinę 
funkciją.

Įkūrus ŽŪIKVC Ūkinių gy-
vūnų registrą, turėjo nebelikti 
painiavos gaunant pažymas ar re-
gistruojant laikomus gyvulius. Ši 

duomenų bazė yra vienas 
svarbiausių kriterijų sie-
kiant finansinės paramos už 
gyvulius. Tačiau korespon-
dentės Akvilės Valtienės 
publikacijoje teigiama, jog  
„[...] ne visada, remiantis 
registru, pavyksta kontro-
liuoti veislininkystei ski-
riamas lėšas ar juo labiau 
jas skaidriai panaudoti. Kai 
kurie gyvūnų laikytojai 
įsigudrina „pamiršti“ išre-
gistruoti galvijus ar arklius 
ir apgaudinėdami valstybę 
pelnytis iš šių „mirusių sielų.“ 
ŽŪIKVC nepasirūpina tinkamai 
administruoti gyvūnų registrą ir 

taip talkina finansiniams nusikal-
timams“.

Seimo narys M.Bastys piktinasi 

esama sistema ir tikisi, kad Žemės 
ūkio ministerija pateiks jam atsa-
kymus į iškilusius klausimus, nes 
yra pagrindo manyti, jog nepasi-
naudojama galimybe kontroliuoti 
veislininkystei skiriamų lėšų. „Ne 
taip seniai žirgų augintojų asoci-
acijų atstovams mėginant nesė-
kmingai pasiskirstyti Valstybinės 
gyvulių veislininkystės priežiūros 
tarnybos prie ŽŪM paramą veis-
lininkystei, šio klausimo nagrinė-
jimas įstrigo. Nes [... ] kilo įtari-
mų, jog į Ūkinių gyvūnų registrą 
įtrauktų arklių skaičius yra dirb-
tinai išpūstas. Esą tam sudarytos 
visos sąlygos: visos asociacijos 
turi prisijungimą prie registro ir 

gali pačios nekontroliuojamai 
suvesti duomenis, kurių, anot jo, 
niekas netikrina“, – teigiama pu-
blikacijoje.

Dėl šių įtarimų M. Bastys raš-
tu kreipėsi į žemės ūkio ministrą 
Kazimierą Starkevičių. Parlamen-
taras prašo atsakyti, ar efektyviai 
kontroliuojamos veislininkystei 
skiriamos lėšos, ar buvo užfiksuo-
ta pažeidimų gaunant pažymas ar 
registruojant laikomus gyvulius, 
kas daroma, kad dabar veikianti 
sistema nesudarytų sąlygų nesąži-
ningam duomenų suvedimui.

LSDP frakcijos informacija

Seimo narys M.Bastys kreipėsi į Žemės ūkio 
ministeriją dėl ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro 
veiklos.                           

Seimo narių socialdemokratų 
Edvardo Žakario, Valerijaus Si-
mulik ir Edmundo Jonylos siūly-
mu Seimas paliko galioti lengvatą 
sodų bendrijoms, kurios dar neiš-
sipirko valstybinės bendrojo nau-
dojimo žemės sklypų. Vyriausybės 
siūlymu, tokią lengvatą ketinta 
naikinti nuo šių metų birželio 1 
dienos: sodų ir garažų bendrijoms 
už išperkamą valstybinę žemę 
būtų tekę mokėti ne mažesnę negu 
rinkos kainą.

Seimas pritarė socialdemo-
kratų pasiūlytai Žemės reformos 
įstatymo pataisai, kuri numato, 
kad lengvata išsiperkant valstybi-
nius žemės sklypus namų valdų, 
mėgėjų sodų bendrijoms, garažų 
statybos ir eksploatavimo bendri-

joms, individualiems garažams 
galios iki 2015 metų sausio 1 die-
nos. Įstatymo pataisą pasiūliusių 
socialdemokratų teigimu, perei-

namasis laikotarpis, kol galios 
lengvata, yra kur kas teisingesnis 
negu versti sodininkus jau šiemet 
mokėti už valstybinę žemę rinkos 

kainą. Juolab, kad sodų bendrijos 
buvo steigiamos ten, kur nebuvo 
įmanoma jokia žemės ūkio veikla 
ir tik sodininkų pastangomis, lėšo-

mis šios teritorijos virto žaliuojan-
čiais sodais, tinkančiais ir gyventi, 
ir ilsėtis.

Vyriausybė taip pat pateikė siū-
lymą Sodininkų bendrijų įstatymo 
pakeitimui, pagal kurį mėgėjų sodų 
teritorijoje esantys vidaus keliai, atli-
kus jų kadastrinius matavimus, būtų 
perduodami ir tvarkomi savivaldy-
bės administracijos arba sodininkų 
bendrijos, jei bendrija šią bendrojo 
naudojimo teritorijos dalį išsipirktų. 
Kadangi kadastriniai matavimai su-
siję su didelėmis išlaidomis, Sei-
mo nariai E. Žakaris, V.Simulik ir 
E. Jonyla pateikė siūlymą, jog vi-
daus keliai savivaldybėms ar so-
dininkų bendrijoms būtų perduoti 
esamos būklės.

LSDP frakcijos informacija

Sodų bendrijoms išsaugota lengvata išsipirkti valstybinę žemę

1998 m, kai tuometinei LDDP 
vadovavo dabartinis Seimo vicepir-
mininkas Česlovas Juršėnas, Seimo 
narės Mildos Petrauskienės ir jos 
dukters iniciatyva gimė graži idėja 
– vienkartine stipendija apdovanoti 
mokslo siekiančius studentus, ku-
riems reikia pagalbos. Šią tradiciją 
iki šiol tęsia Lietuvos socialdemo-
kratų partija, per Kalėdas apdova-
nodama geriausiai besimokančius 
studentus iš daugiavaikių šeimų. 
Kaip susiklostė tų studentų likimas, 
kurie buvo pirmieji apdovanoti soci-
aldemokratų stipendijomis?

Idėja gimė iš žmogiškumo, 
supratimo ir draugystės

Parlamentarė M.Petrauskienė pri-
simena, jog vienkartinės stipendijos 
studentams idėja kilo jos dukrai, kai 
ši dar mokėsi Vilniaus pedagoginia-
me universitete etikos psichologijos.

„Visus ketverius metus mano 
dukra Agnė gyveno bendrabutyje 
su trimis kambariokėmis – viena iš 
jų – Aušra Petraškaitė, šiandien – 
Dumbliauskienė. Šiai mergaitei liki-
mas nebuvo itin dosnus – dėl mamos 
neįgalumo ji užaugo vaikų namuose. 
Duktė papasakojo man Aušrytės is-
toriją. Žinojau, kad jai puikiai sekasi 
mokslai, kad nepaisydama sunkios 
materialinės padėties, ji siekia juos 
baigti. Prieš Kalėdas Agnė paklausė, 
ar aš ir mūsų partija negalėtų paremti 
kuklios, gabios mergaitės. Šia min-
timi pasidalinau su Č.Juršėnu. Taip 
gimė graži tradicija – kasmet stipen-
dijas teikti gabiems studentams, iš 

daugiavaikių šeimų ar našlaičiams. 
1998-aisiais stipendijas įteikėme 
Aušrai ir dar keliems studentams“, – 
prisimena Seimo narė.

Pasak M.Petrauskienės, Aušros 
studijoms pasibaigus, su ja ryšys 
nenutrūko. Gavusi paskyrimą dirbti 
Alytuje, Aušra dirbo etikos moky-
toja. Vėliau įstojo Mykolo Romerio 
universitete į viešojo administravimo 
specialybę. O kol mergina mokėsi 
Vilniuje, apsistodavo politikės na-
muose. Dabar Aušra dirba Užsienio 
reikalų ministerijoje. Pati istorijos 
herojė sako esanti be galo dėkinga 
žmonėms, kurie ja tikėjo ir tebetiki.

Valstybės institucijos, 
organizacijos – tai ne kažkas 
abstraktaus, tai – žmonės

„Poetas Justinas Marcinkevičius 
rašė: „Didumas to, kas mumyse iš 
meilės auga ir gerumo!“ Noriu paliu-
dyti šių žodžių teisingumą. Mano is-

torija prasidėjo nuo gražios meilės. 
Mūsų visų istorijos taip prasideda... 
Tačiau meilė nori būti puoselėjama, 
ji prašo mūsų dėmesio, kantrybės ir 
pastangų. Bet žmogui ne visuomet 
pavyksta tai išpildyti – bręsti ir nu-
gyventi meilėje. O priežastis visuo-
met viena ir ta pati – nepatirta ir ne-
išgyventa meilė.

Augau tik su mama, sunkiai ser-
gančia mama. Ilgai trukusiais jos 
gydymo momentais buvau globoja-
ma artimųjų. Sulaukusi mokyklinio 
amžiaus, turėjau palikti man įprastą 
namų aplinką, antraisiais mano na-
mais tapo vaikų globos namai. Juose 
gyvenau iki pilnametystės. Man se-
kėsi mokslai, buvau aktyvi, kartais 
palepinama. Esu dėkinga savo au-
klėtojams ir mokytojams, jie – pui-
kūs, atsakingai savo darbą dirbantys 
žmonės. Dėkoju jiems už kantrybę, 
už draugystę ir linkiu kuo didžiau-
sios sėkmės jų asmeniniuose gyveni-
muose“, – sako A.Dumbliauskienė.

„Esu dėkinga konkretiems 
žmonėms savo atsakingu darbu 
prisilietusiems prie mano likimo“

Aušra sako esanti dėkinga savo 
artimiesiems – vyresnėms sesėms, 
tetai ir jos vaikams, savo mokslo 
ir studijų draugams, dabartiniams 
draugams, leidusiems patirti, kad 
pasidalintas džiaugsmas – sustiprėja, 
kartu išgyventas liūdesys – sumažė-
ja.

„Labai vertinu manyje rusenusią 
vidinę motyvaciją siekti aukštojo 
išsilavinimo, kad ir mažais žingsne-
liais, bet judėti vis pirmyn ir pirmyn. 
Ir čia turiu prisiminti, kad visa tai 
įgyvendinti man padėjo ne tik ma-
nasis noras, bet ir aplinkybės. Visą 
savo gyvenimą liksiu dėkinga savo 
valstybei – Lietuvai. Ji man sudarė 
puikias sąlygas siekti išsilavinimo, 
savotiškai skatino mane nesustoti au-
gus... Noriu pastebėti, kad valstybė, 
jos institucijos, organizacijos – tai ne 
kažkas abstraktaus, tai net labai kon-
kretu ir aišku – visur svarbiausias yra 
žmogus. Tas, kuris atsakingai ir nuo-
širdžiai dirba, ir tas, dėl kurio visa 
tai egzistuoja... Todėl esu dėkinga 
būtent konkretiems žmonėms, savo 
atsakingu darbu prisilietusiems prie 
mano likimo, sąlygojusiems mano 
pasirinkimus ir atvėrusiems kelius 
mano galimybėms. Ypač esu dėkin-
ga gerb. Mildai Petrauskienei, dir-
bančiai dėl žmonių, visa ką darančiai 
su nuoširdžia meile ir dėmesingumu. 
Gerb. Mildos dėka aš gavau finansi-
nę paramą savo bakalauro studijoms 
– Socialdemokratų partijos narių 

surinktą ir paaukotą vienkartinę pa-
ramą. Jos moralinė ir finansinė pa-
galba man padėjo siekti ir magistro 
laipsnio. Dar esu dėkinga savo gyve-
nimo draugui – savo vyrui – už tai, 
kad mūsų ryšys – stiprėjantis, mus 
auginantis, mus džiuginantis, už tai, 
kad mūsų sąjungoje mes puoselėja-
me didumą to, kas mumyse...“

Apdovanota studentė dabar – 
medikė

2008-aisiais vardinę stipendiją 
Seimo narė M.Petrauskienė įteikė 
Eglei Gasiūnaitei iš Pakruojo. Dvy-
lika metų Pakruojyje dirbusi parla-
mentarė prisimena, jog stipendijos 
teikimo dieną sužinojo: Eglė yra 
buvusios Mildos mokinės – Zitos 
Gasiūnaitės duktė.

„Eglės mama buvo mano moki-
nė. Ji pagimdė jauna, tačiau jos gy-
vybė užgeso, kai dukrelė buvo dar 
visai mažytė. Eglę užaugino mamos 
tėvai – seneliai. Jie išleido mergai-
tę mokytis. Ši istorija taip pat labai 
sujaudino. Neseniai kalbėjausi su 
Egle – ji studijuoja 2 magistrantūros 
kurse. Po dvejų metų taps gydytoja-
neurologe. Šiuo metu Eglė ir moko-
si, ir dirba gydytoja Respublikinėje 
Šiaulių ligoninėje. Šie pavyzdžiai 
rodo, kad ir nedidelės mūsų iniciaty-
vos paskatina jaunuolius, uždega vil-
tį jų nelengvame gyvenime“, – sako 
Seimo narė.

Parengė 
Evelina Butkutė-Lazdauskienė

„Didumas to, kas mumyse iš meilės auga ir gerumo!“

„Dėl mirusių sielų“ gyvūnų registre kreiptasi į žemės ūkio ministrą

Aplink mus

Aušra Petraškaitė-Dumbliauskienė, pirmoji studentė, apdovanota vardine stipendija. 
Gražios tradicijos pradininkė – Seimo narė M. Petrauskienė.

Olgos Posaškovos nuotr.

Seimo narys E. Žakaris.                                   Parlamentaras E. Jonyla.                               Seimo narys V. Simulik.
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Vainius Šarmavičius,
LSDJS valdybos narys

„Kas pakels šuniui uodegą, jei ne 
jis pats...“ – byloja liaudies išmintis. 
Turbūt nėra taiklesnio pavyzdžio 
už dabartinę Andriaus Kubiliaus 
Vyriausybės politiką. „Suvaldyta 
ekonomikos krizė, gerėjantys ne-
darbo rodikliai, augantis eksportas, 
užsienio investicijos 
Lietuvoje...“, – itin 
dažnai galima išgirs-
ti viešojoje erdvėje 
savo laimėjimus ir 
nuopelnus vardijan-
čius dešiniųjų Vy-
riausybės veidus. Su 
pasimėgavimu savo 
atžvilgiu giedami 
ditirambai viešojoje 
erdvėje tapo neats-
kiriama nūdienos 
konservatorių „grie-
tinėlės“ kasdienybės 
dalis. Bet ar iš tiesų 
yra kuo taip džiaug-
tis?

Deja, nei konservatorių diriguoja-
mai Vyriausybei, nei juo labiau Lie-
tuvos žmonėms džiaugtis nėra kuo. 
Apie ekonomikos gaivinimą „oriu“ 
būdu, t.y. skolinimąsi iš Tarptautinio 
valiutos fondo už ženkliai mažes-
nes palūkanas nei tai padarė Lietu-
va tarptautinėse rinkose, ir rašyta, ir 
kalbėta. Galima tik priminti, kad kie-
kvienam lietuviui ant pečių ne savo 
noru užkrauta didžiulė skolų našta il-
gam. Mokėsim mokesčius, kurių ne-
maža dalis bus nukreipta ne į viešųjų 
reikalų tvarkymą, kuriantį Lietuvos 
žmonėms gerovę, tačiau į „orų“ sko-
lų grąžinimą. Konservatoriai, matyt, 
ir tai sugebėtų pateikti kaip pozityvų 
dalyką – tai išmokys lietuvius finan-
sinės drausmės (ar kažką panašaus, 
tik, žinoma, daug originalesnio).

„Iš peties“ veiklos imtasi ir nedar-
bo mažinimo srityje. Kam vargintis 
ir ieškoti tikrųjų nedarbo priežasčių, 

po to ieškoti būdų, kaip su jomis ko-
voti? Valdančiųjų požiūriu, daug pa-
prastesnis ir efektyvesnis būdas – im-
tis statistikos koregavimo gudrybių: 
pakoreguoti bedarbio sąvoką, iškelti 
aukštesnius kriterijus norintiems va-
dintis bedarbiais ir tiesiog pravalyti 
bedarbių gretas. Statistiškai bedarbių 
mažėja, lyg yra kuo pasigirti rinkė-
jams. Tačiau už kiekvieno statistinio 
vieneto yra žmogus, kuris sotesnis 
nuo to, ar jis yra bedarbių sąrašuose, 
ar iš jų buvo pašalintas politinės va-
lios aktu, nesijaučia.

Kad sklandžiau eitųsi kova su ne-
darbu, buvo „nuimtas“ Darbo biržos 
vadas. Gal tikėtasi naujų idėjų, naujų 
vėjų? Gal tai ir būtų pasitvirtinę, jei 
„seni vėjai“ teismo pagalba nebūtų 
grįžę į postą ir patuštinę  biudžetą 
solidžia kompensacija už priversti-
nes pravaikštas (300 tūkst. Lt). Re-

forma į niekur, po kurios galiausiai 
viskas grįžo į senas vėžias, kainavo 
nepigiai. Bet ir šioje situacijoje (kaip 
ir panašiose, kai dešinieji, ignoruo-
dami teisinę tvarką, „šlavė“ nepa-
rankius „valdininkus“) dešiniųjų 
apologetai rado kaltininką – Teismai, 
kurie šventu konservatorių įsitiki-
nimu, paisydami tik „įstatymo rai-
dės“, grąžindami atleistus valstybės 
tarnautojus į darbus bei priteisdami 
jiems kompensacijas, padarė valsty-
bei daug žalos. Taigi kalti Teismai! 
Ne teisės nihilistai ar tiesiog nemok-
šos ministrai (bei jų gausus būrys 
patarėjų), kurie priima teisei prieš-
taraujančius sprendimus, o Teismai, 
kurie gindami valstybės tarnautojus 
nuo politinių „audrų“ naikina tokius 
neteisėtus sprendimus.

Verta paminėti ir užsienio investi-
cijų pritraukimą į Lietuvą – „laimė-
jimą“, kuriuo asmeniškai didžiuojasi 

pats Ministras Pirmininkas. Niekas 
tikrai nesuabejos, kad užsienio kom-
panijų noras investuoti į Lietuvą, 
kurti čia darbo vietas yra pozityvus 
dalykas. Bet reikėtų atkreipti dėme-
sį į, atrodytų, nereikšmingą detalę 
– Premjeras, važinėdamas po užsie-
nio šalis ir pristatinėdamas Lietuvos 
ateities viziją, verslo aplinką, jos 
patrauklumą užsienio investicijoms, 
kartu su kita statistine informacija 
„neišvengiamai“ pateikia ir mini-
malios mėnesio algos Lietuvoje 
dydį. Šis rodiklis išties patrauklus 
užsienio kompanijoms, planuojan-
čioms įsteigti darbo vietas Lietuvoje. 
Klausimas, ar tai daroma sąmonin-
gai? Sprendžiant iš to, kaip tvirtai 
Premjeras kovoja prieš minimalios 
algos didinimą, peršasi išvada, kad 
A.Kubilius varganą Lietuvos mini-
malų atlyginimą laiko šalies priva-

lumu. Nenorom kyla 
asociacijos tarp Lie-
tuvos ir Rytų Azijos 
valstybių, vadinamų 
pasaulio fabriku, į 
kurias Vakarų vals-
tybių stambios verslo 
korporacijos perkelia 
savo gamyklas, vien 
dėl centus kainuo-
jančios darbo jėgos ir 
stebuklingo darbo na-
šumo, ką iš žmogaus 
teisių perspektyvos 
galėtume pavadinti 
vergoviškomis darbo 
sąlygomis.

Manau, kad Prem-
jerui bei visiems valdžios olimpe 
sėdintiems pagaliau reikėtų suvokti, 
kad žmogaus darbo jėga nėra ir ne-
gali būti pigi (bent jau civilizuotose 
bei išsivysčiusiose valstybėse, ku-
rioms Lietuva save drąsiai priski-
ria!). Įsisąmoninti reiktų ir tai, kad 
minimali alga atskaičius mokesčius 
negali būti mažesnė už skurdo ribą, 
ji turi garantuoti žmogui bent būtinų-
jų poreikių patenkinimą. Akivaizdu, 
kad A.Kubiliui prioritetų piramidėje 
užsienio investicijos į Lietuvą bei 
verslo aplinkos patrauklumas yra 
aukščiau už paprasto Lietuvos žmo-
gaus, sunkiai dirbančio už minimalią 
algą, interesus. Mano įsitikinimu, su 
tokia vertybių seka, kur žmogus nėra 
svarbiausias elementas, turėtų nesu-
tikti daugelis. Taigi, viskas, kuo išties 
gali didžiuotis dabartinė Vyriausybė, 
yra sugebėjimas džiaugtis bei pateik-
ti kaip pasiekimą tai, ko tiesiog nėra.

Kas pakels šuniui uodegą?

Balandžio 18-ąją minėjome Pa-
saulinę paminklų ir paminklinių 
vietų apsaugos dieną, kurią paskelbė 
Tarptautinės tarybos paminklosaugos 
ir žymių istorinių vietų klausimais 
(IKOMOS) asamblėja, veikianti prie 
UNESCO.

Šventė minima nuo 1984 m. Šią 
dieną visame pasaulyje skatinama 
pagerbti reikšmingus kultūrinius pa-
minklus, restauruoti griūvančiuosius. 
Ta proga LSDJS Šiaulių skyriaus na-
riai kartu su AB „Gubernija“ nutarė 
sutvarkyti Vaclovo Bielskio kapą. 
Šiaulių laisvamanių kapinėse XX a. 
pradžios visuomenės ir politinio vei-
kėjo, socialdemokrato, inžinieriaus, 
knygnešio, žurnalisto, savivaldybi-
ninko atminimui pastatytas antkapis 
įtrauktas į saugomų paminklų sąrašą. 
V. Bielskis yra buvęs „Gubernijos“ 
gamyklos vadovas, o kiek anksčiau 
vyriausias grafienės bravoro valdy-
tojas. Jo buvimas „Gubernijoje“ yra 
vadinamas gamyklos renesanso lai-
kotarpiu. 

„Man, istorijos mokytojui, tai ypa-
tingai svarbus darbas, nes galiu gyvai 
prisiliesti prie istorijos. Puoselėjant 
kultūrinę atmintį svarbus įvairaus 
lygio institucijų ir organizacijų ben-
dradarbiavimas. Džiugu, kad Šiaulių 
miesto socialdemokratinis jaunimas 
ir akcinė bendrovė „Gubernija“ yra 
neabejingi ir vieningi darbuose, ku-
riais galima pagerbti įžymius šiau-
liečius ir rodyti gerą pavyzdį visam 
Lietuvos jaunimui“, – sakė LSDJS 
Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas 

Malik Agamalijev.
Žinomos asmenybės kapą tvarkė 

jį ilgai prižiūrėjęs Bielskių šeimos 
draugas, senjoras Kostas Čigas. 
„Smagu, kad dar yra tokio jaunimo, 
kuris neabejingas istorijai ir Šiaulių 
miestui“, – teigė svečias. 

Praėjusiais metais vietinėje spau-
doje pasirodė straipsnis, kuriame 
K.Čigas liūdnai konstatavo, kad 
V.Bielskio atminimas Šiauliuose 
blėsta.

„Visi V.Bielskio šeimos nariai yra 
seniai emigravę į Ameriką, tad istori-
nės asmenybės kapo priežiūra prak-
tiškai nebėra kam rūpintis. Prisipa-
žinsiu, kad straipsnis stipriai paveikė 
mane, juolab, kad taip buvo kalbama 
apie vieną garsiausių to meto social-
demokratą Susiradęs Kosto kontak-
tus susisiekiau su juo. Pažadėjau ger-
biamam K.Čigui, kad pavasarį kapą 
sutvarkysime iš esmės“, – pasakojo 
LSDJS Šiaulių miesto skyriaus val-
dybos narys Domas Griškevičius.

„Jaunimo iniciatyva ir pilietinė 
išraiška yra labai gerai, tačiau ne 
visada vien gerų norų užtenka. To-
dėl nuoširdžiai norime padėkoti AB 
„Gubernija“, kuri neliko abejinga V. 
Bielskio atminimui ir mūsų prašymui 
padengti kapo sutvarkymo išlaidas. 
Be minėtos įmonės paramos ši graži 
iniciatyva galėjo ir neįvykti“, – pa-
stebi LSDJS Šiaulių miesto skyriaus 
valdybos narys Denis Michalenko. 

Domas Griškevičius,
LSDJS Šiaulių miesto skyriaus 

valdybos narys

Paminklų apsaugos dieną 
– sutvarkytas žymaus 

šiauliečio kapas

Jaunieji socialdemokratai sutvarkė apleistą visuomenės, politikos ir kultūros veikėjo 
V.Bielskio kapą.

Vilniuje ir kituose didžiuosiuo-
se miestuose protų kovos vyksta 
labai aktyviai, netrūksta norinčiųjų 
prasmingai praleisti laiką ieškant 
atsakymų į užduodamus klausimus. 
Stebint tai, kilo mintis, „proto mū-
šius“ populiarinti ir mažesnėse savi-
valdybėse, jų miesteliuose. Tai puiki 
jaunimo užimtumo priemonė.

Pirmasis žaidimas įvyko Vei-
siejuose, Lazdijų rajone. Veisie-
jai – ko gero, vienas gražiausių 
Lietuvos miestelių, išsidėstęs ant 
ežero kranto. Vasarą čia vietinius 
gyventojus bei užsukančius svečius 
džiugina šokantys fontanai. Tačiau 
Veisiejų turistinis potencialas, kuris 
sukurtų papildomas darbo vietas 

gyventojams, pritrauktų investici-
jas, vis dėlto neišnaudotas. „Proto 
mūšis“ Veisiejuose vyko gražiai 

sutvarkytoje technologijos ir verslo 
mokykloje, kuriame dirba nuosta-
bus kolektyvas ir mokosi gražus 

jaunimas, tačiau neramina tik vie-
nas klausimas – kur po mokslų rasti 
darbo. Daugelio moksleivių taiki-
nys – užsienis.

Protų kovos surengtos ir Kazlų 
Rūdoje. Labiausiai jaunimą žavi 
vietovių pavadinimai, štai keletas 
jų: Ąžuolų Būda, Višakio Rūda, 
Jūrė, Pakardokys, Smalinpetis. Ga-
lima pasižiaugti mažesniu rajono 
nedarbo lygiu negu šalies vidurkis, 
o vykstančios statybos byloja apie 
žmonių investicijas, taigi ir apie jų 
norą savo ateitį sieti su Kazlų Rūda. 
Gatvėse sutinkami žmonės ne tokie 
niūrūs, netrūksta jaunų veidų. Norė-
tųsi išskirti jauną mero pavaduotoją 
Giedrių Bielskų, kuris ypač energin-

gai dirba rajono gyventojams.
Ukmergė. Vietos jaunųjų social-

demokratų iniciatyvos dėka, protų 
kovos Ukmergėje jau tapo tradiciniu 
renginiu ir vyksta kartą per mėnesį. 
Džiugu, kai į jį susirenka įvairaus 
amžiaus ukmergiškiai ir emocingai 
dalyvauja žaidime. Deja, miestas 
savo potencialo dar neišnaudojo. 
Nepaisant keleto sėkmingai vei-
kiančių didesnių įmonių, trūksta 
proveržio. LSDJS organizuojami 
„proto mūšiai“ suplanuoti ir arti-
moje ateityje. Kaip mums visiems 
reikėtų dažniau keliauti po Lietuvą 
ir geriau ją pažinti.

LSDJS informacija

Įsibėgėjančios savivaldybių protų kovos

„Proto mūšio“ dalyviai Veisiejuose.

Jaunøjø socialdemokratø akimis
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Viena iš neseniai vykdytų 
apklausų parodė, kad 
didžiausia problema šiandien 
visuomenei – nedarbas ir maži 
atlyginimai. Kaip galėtumėte tai 
pakomentuoti?

Visos kitos problemos, tokios 
kaip teisėtvarkos bėdos, renovaci-
ja, netgi emigracijos suvaldymas 
nebuvo taip smarkiai išreikštos, 
kaip pirmosios. Rezultatai vi-
siškai nenustebino. Juk iš tiesų, 
žmogui svarbiausia – turėti dar-
bą, oriai gyventi ir išlaikyti savo 
šeimą. Ką mes turime šiandien? 
Iki neregėtų aukštumų išaugusį 
nedarbą, kurio konservatoriams 

net ir emigracijos kontekste bei 
smarkiai sugriežtinus galimybes 
registruotis darbo biržose, niekaip 
nepavyksta sumažinti. Šiandieni-
nė Vyriausybė nedarbo problemą 
sprendžia tik skatindama žmones 
rinktis emigraciją ir taip gerinda-
ma statistinius rodiklius.

Kokį nedarbo problemos 
sprendimą mato 
socialdemokratai?

Turime įsipareigoti Lietuvos 
žmonėms, kad, būdami valdžio-
je, nedelsdami imsimės nedarbo 
sprendimo. Vienas iš būdų – dar-
bo vietų kūrimas valstybiniame 
sektoriuje. Ne tik versle dirbdami 
žmonės sukuria pridėtinę ver-
tę ir prisideda prie ekonomikos 
augimo,  pridėtinę vertę kuria ir 
valstybinėje mokykloje dirbantis 
mokytojas, kaimo bibliotekinin-
kė, ambulatorijos slaugytoja. Me-
chaninis karpymas Lietuvoje davė 
tik vieną rezultatą – išaugusį so-
cialinės paramos gavėjų skaičių. 
Taigi, kooperatyvų kūrimosi ska-
tinimas, darbo užmokesčio subsi-
dijavimas, Lietuvos gamintojų ir 
paslaugų teikėjų skatinimas būtų 
pirmieji žingsniai, kurie greitai 
duotų apčiuopiamus rezultatus.

Tačiau šiandien kai kurie 
verslininkai teigia, kad trūksta 
darbuotojų, norinčių dirbti, kad 
niekas nedirba už minimalią 
algą, nes geriau gyventi iš 
socialinės pašalpos...

Mes, socialdemokratai, pabrėžia-
me, kad kursime ne tik naujas darbo 
vietas, bet svarbiausia, kad jas bus 
galima vadinti oriomis – tai reiškia, 
kad darbuotojas bus socialiai ap-
saugotas, dirbdamas gaus norma-
lų atlyginimą. Dažnai išgirstame, 
kad verslas skundžiasi, jog negali 
rasti norinčiųjų dirbti, kad žmonės 
mieliau renkasi socialinės paramos 
gavėjo statusą nei eina dirbti už mi-
nimalų atlyginimą. Bet kiekvienas 
pagalvokime – ką reiškia dirbti už 
minimalų atlyginimą. Ar įmanoma 
išlaikyti savo šeimą, gaunant 680 
litų „į rankas”? Tai yra trisdešimčia 
litų mažiau už skurdo ribą! 

Laisvosios rinkos apologetai 
viešojoje erdvėje vis bando įteigti 
mintį – minimalios pajamos nėra 
vienintelės, esą klesti nelegalus 
darbas ir nelegalios pajamos. Man 
norėtųsi apginti tą penktadalį Lie-
tuvos, kuris kiekvieną dieną sąži-
ningai dirba miestelių bibliotekose, 
ambulatorijose, kultūros namuose, 
lenkia nugaras cechuose ir gamy-
klose. 

Pakalbėkime apie socialinės 
paramos sistemą. Ar tikrai joje 
viskas gerai?

Aš neneigiu, kad sistema taisy-
tina. „Eurostat“ duomenimis, po 
socialinės sistemos intervencijos 
penktadalis žmonių vis tiek patiria 
skurdo riziką. Vien šis faktas ver-
čia susimąstyti. Pavyzdžiui, Čeki-
joje šis skaičius yra tik 3,7 proc. 
Skaičiai verčia galvoti, ką turėtu-
me daryti, kur turėtume tobulintis. 
Šioje vietoje mus lenkia tiktai ispa-
nai, Latvijoje skurstančiųjų yra tik 
šiek tiek mažiau nei pas mus, bet, 
pavyzdžiui, čekai galėtų mums 
būti pavyzdys. Tai rodo, kad ten 
visiškai kitaip yra perskirstomos 
ekonominės gėrybės. Lietuvos ro-
dikliai demonstruoja, kad tai, ką 
mes dabar išleidžiame, bandydami 
sumažinti socialinę atskirtį, nėra 
visiškai efektyvu.

Šiemet valstybė išleis 1,2 mlrd. 
litų socialinei paramai. Tarkime, 
Vilniaus mieste nuo 2008 m. iki 
2011 m. 11 kartų padidėjo socia-
linės paramos gavėjų skaičius. Ir 
lygiai taip pat 11 kartų padidėjo 
išlaidos, skiriamos socialinei pa-
ramai. Taip yra todėl, kad vidutinė 
šeima, kurioje yra keli vaikai, net 
uždirbdama daugiau už minimalų 
atlyginimą, vis tiek patenka į socia-

linę riziką. Tai gal mes tą milijardą 
litų geriau skirkime atlyginimams 
padidinti, juos subsidijuodami iš 
valstybės ir padidinkime žmogaus 
pajamas, išveskime iš socialinės 
paramos gavėjo sistemos? Dabar 
Lietuva išleidžia tiek, kad galėtu-
me subsidijuoti darbdavį, jei šis 
padidintų algą darbuotojui, o pas-
tarasis galėtų oriai gyventi.

Dar niekada nebuvo tiek 
išvykusių žmonių. Kaip būtų 
galima juos sustabdyti?

Kol žmogus neturės galimybės 
Lietuvoje uždirbti bent 70 proc. to, 
ką gali gauti užsienyje, tol emigra-
cijos tempai nemažės. Lietuvoje 
neteisingai perskirstomas pelnas. 
Nederėtų pozuoti mados žurnalų 
viršeliams su naujais apdarais ar 
prabangiais automobiliais versli-
ninkams, kurie savo darbuotojams 
moka minimalų užmokestį, vėluoja 
atsiskaityti arba net vengia tą dary-
ti. Toks elgesys būtų visiškai nesu-
prantamas Skandinavijos ar Vakarų 
Europos valstybėse. Gerai apmo-
kamos darbo vietos Lietuvoje – čia 
mūsų šūkis, kuris neverstų išvykti 
dar likusius, paskatintų sugrįžti jau 
emigravusius.

Dimitrijus Kucevičius

Socialinė atskirtis griauna šalies ekonomiką
Pastaruoju metu vykdant socialines apklausas daugiau nei pusė apklaustųjų labai aiškiai pasakė: pirmieji darbai, 

kurių turėtų imtis politikai yra nedarbo mažinimas, naujų darbo vietų kūrimas ir atlyginimų didinimas.  Apie 
socialinės politikos aktualijas kalbamės su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininku, Vilniaus miesto 

savivaldybės socialinių reikalų komiteto pirmininku Juru Požela.

Vytautas Jakubauskas,
LSDJS narys

Didžiausios problemos sveika-
tos apsaugos sistemoje gerai žino-
mos ir, kuo toliau, tuo labiau akis 
bado. Milžiniškos eilės pas šeimos 
gydytojus, specialistų stygius rajo-
nuose, prasta aptarnavimo kokybė 
ne vieną priverčia atsidusti ir sun-
kiausiu momentu pasijusti niekam 
nereikalingu. Žinodama šias  pro-
blemas, dabartinė Vyriausybė nie-
ko nedarė, kad situacija pasikeistų.

Tikriausia, daugumą žmonių 
apima šiurpas pasiskambinus į 
gydymo įstaigas, norint užsiregis-
truoti pas gydytoją. Dažniausias 
atsakymas – gydytojas gali priimti 
po kelių savaičių. Kaip išgyvent 

šitą laiką? Ar po kelių savaičių 
gydytojas tau dar galės padėti? O 
gal liga progresuos tiek, kad kaž-
ką pakeisti taps sudėtinga, nes bus 
tiesiog per vėlu? Kyla klausimas, iš 
kur formuojasi tokios didelės eilės. 
Pasirodo, kad gydymo įstaiga iš-
silaikytų, vienas šeimos gydytojas 
turi turėti 1500 ir daugiau pacientų. 
Žinant, kad dauguma pacientų – 
vyresnio amžiaus žmonės, sergan-
tys keliomis ligomis, jiems reikia 
nuolat lankytis pas gydytoja, prasi-
tęsti vaistų receptus. Vis didėjantis 
sergamumas sukuria gyvą eilę prie 
gydytojų kabinetų. Visose žinias-
klaidos priemonėse pabrėžiama, 
kad šeimos medicinai turi būti ski-
riamas didžiausias dėmesys ir fi-
nansavimas, bet ar tai daroma? Gal 
būtų naudingiau padidinti pirminio 
lygio (šeimos medicinos) finansa-
vimą, sumažinant eiles prie šeimos 
gydytojų kabinetų?

Nesvarbu, kokią paslaugą – mai-
tinimo, apgyvendinimo ar sveikatos 
apsaugos – gauna žmogus, svarbu, 
kad paslauga būtų kokybiška. Ne-
retai atvykus į valstybinę gydymo 
įstaigą, tave priverčia pasijusti kal-
tu, kad susirgai. Registratūroje ne-
pasisveikins, nenusišypsos, nieko 
nepasiūlys, neretai aprėks, kad ne-
žinai ko nori. Pakonsultavęs gydy-
tojas nepaaiškins lietuviškai (ne lo-
tyniškai), kuo tu sergi, nenuramins. 
Ar taip dirba ir privačios gydymo 
įstaigos? Tikriausiai, ne. Manau, 
viena iš prioritetinių krypčių turė-

tų būti teikiamų sveikatos apsau-
gos paslaugų kokybės gerinimas 
valstybinėse gydymo įstaigose. 
Pradedant nuo vadovų mokymų, 
baigiant registratūros darbuotojais, 
kad jie visi suprastų, jog dirbama 
pacientui, o ne atvirkščiai. 

Vis galvojame, ar ir toliau rajo-
nuose bus gydytojų stygius ir spe-
cialistų konsultacijoms teks važiuoti 
į didžiąsias ligonines. O gal vyriau-
sybė palaimins Sveikatos apsaugos 
ministerijos siūlymus ir privers ką 
tik baigusius gydytojus važiuoti į 

rajonus? Ar privertus keletą metų 
„atidirbti“ už valstybės suteiktą ne-
mokamą mokslą gabiausi studentai 
neišvažiuos įgyti medicinos išsila-
vinimo į kitas šalis? Ar jie sugrįš? 
Pasirodo, kad geresnės finansinės 
sąlygos neatsveria didelio noro to-
bulėti. Rajonuose uždaromi ką 
tik suremontuoti skyriai, nupirkta 
įranga nenaudojama, naikinamos 
ligoninės, paliekami tik slaugos 
skyriai, tad apie galimybę tobu-
lėti nebegalima kalbėti. Ar tikrai 
vertėjo pirkti įrangą, remontuoti 

patalpas, kai buvo žinoma, kad li-
goninės tų paslaugų greitai nebe-
teiks? Gal vertėjo gerinti paslaugų 
prieinamumą, atnaujinant greito-
sios pagalbos automobilių parką, 
kad žmonės greičiau gautų pas-
laugas didesnėse ligoninėse? Gal 
reikėjo didesnes ligonines pradėti 
ruošti ligonių srauto padidėjimui? 
Yra begalės problemų sveikatos 
apsaugos srityje, kurias turime visi 
kartu spręsti. Juk mums svarbiau-
sia –Žmogus.

Ar įmanoma Lietuvoje gauti geras medicinos paslaugas?

Jaunøjø socialdemokratø akimis

LSDJS pirmininkas J. Požela.
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Tai ádomu

GEROS  NUOTAIKOS!

Miestas, kuriame 1886 m. pirmą kartą minėta Gegužės 1-oji – Tarptautinė dar-1. 
bininkų diena.

Lietuvos profesinių sąjungų ... – organizacija, kuri jungia bei gina Lietuvos pro-2. 
fesines sąjungas, siekia daryti įtaką valdžios institucijoms darbo ir socialiniais 
klausimais. 

Gegužės 3-oji – Pasaulinė ... laisvės diena.  Šią dieną 1991 m. Afrikos žurna-3. 
listai susirinko sostinė Namibijoje į regiono seminarą apie nepriklausomas ir 
pliuralistines informacijos priemones. 

Šventasis – žmonių gelbėtojas nuo stichinių nelaimių ir gaisrų. 4. 

Vieno iš Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjų pavardė. Jo bute 1896 m. 5. 
gegužės 1 d. Vilniuje įvyko steigiamasis partijos susirinkimas. 

LSDP pirmininko, vadovaujančio partijai nuo 2008 m. kovo mėn., pavardė.6. 

1935 metų balandžio 15 d. Vašingtone JAV prezidentas F.Ruzveltas ir dvide-7. 
šimties Lotynų Amerikos šalių atstovai pasirašė sutartį dėl meno ir mokslo įs-
taigų bei istorinių paminklų išsaugojimo. Dabar ši diena paskelbta Pasaulio ... 
diena. 

Kompozitorius, kultūros veikėjas, LSDP kultūros komiteto pirmininkas 8. 
Faustas ... .

Visuotinis šalies, regiono ar valstybės piliečių apklausos būdas balsuojant dėl 9. 
tam tikro klausimo patvirtinimo ar atmetimo. Pilietinė pareiga, politinis proce-
sas, kurio metu tam tikra žmonių grupė išrenka atstovus ar pareigūnus. 

Su Gegužės 1-ąja – 
Tarptautine darbo žmonių 

solidarumo diena!

Mielos Mamos,
Jūs esate pradžia. Jūs skleidžiate šviesą, 

kuriate tobulumą – jūs auginate žmogų. 
Būkite apgaubtos šiluma, meile ir dėkingumu. 
Su Motinos diena!

Algirdas Butkevičius,
LSDP pirmininkas, Seimo opozicijos lyderis

NŪDIENĖS EPIGRAMOS

Pavasarinė dovana

Pirkėjų dejonės vis liejas
Prie duonos ir prie lašinių.
Kregždutės, kregždutės 
Didėjančias kainas,
Didėjančias kainas,
Vėl atnešė mums ant sparnų.

Grabnyčia

„Šluota“ – velnių iššluota...
„Literatūrai ir menui“ – 
AMEN...
Valdžia tyčia
KULTŪRAI uždega 
GRAB-NY-ČIĄ...

Porinkiminis skrydis

Skris paukščiai link šiltų kraštų...
Su jais premjeras – tiūtiti, tititiū
Plasnos į afrikas
Auginti paprikos.

Aimanos

Ai ai ai! Oi oi oi, - 
Kas ten dedas Garliavoj?!
Bet daugiau nei ai ir oi
Dedasi ir Lietuvoj!

Nepastovumas

Saulė – šen... Saulė – ten
Keičia savo kryptį.
O kas gi iš to man?
Alkanam tenka stipti!

Priemonės

Konservantai, liberalai
Ėmė elgtis gan įtariai:
Pradėjo barniais „imidžą“ kelti –
Tikis į Seimą kojas įkelti...

  

Šokas

Skoloj šoka,
Skoloj dainuoja...
Į skolų šoką
Krenta Laisvoji...

Raginimas

Jeigu norim išgyventi – 
Marš į rinkimus,
Kad neliktų KONSERVANTŲ,
Nuodijančių mus.

Benediktas Medvedevas, 
Lietuvos nepriklausomų  rašytojų sąjungos narys

126 kartą pasaulis, švęsdamas šią šventę, primena, jog darbas yra vertybė, 
kaip vertybė yra sąžiningai dirbantis ir iš to gyvenantis žmogus. Kartu su kitomis 
66-omis pasaulio valstybėmis turime galimybę įvertinti socialinio teisingumo, 
darbo ir galimybės dirbti reikšmę. Linkėdamas mėgstamo darbo ir tinkamo atly-
gio už jį, viliuosi, kad šiuo nelengvu valstybei laikotarpiu neprarasime vilties ir 
tikėjimo gražesniu rytojumi.

Džiugu, kad Lietuvos socialdemokratų partija Gegužės 1-ąją mini ir partijos 
įkūrimo 116-ąsias metines bei nepriklausomos Lietuvos idėjos gimimo dieną. Vil-
timi ir optimizmu dvelkė 1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje įvykęs socialdemokratų 
steigiamasis susirinkimas. Mūsų pirmtakų tikslas buvo siekti kuo didesnio soci-
alinio teisingumo. To paties siekiame ir šiandien. Gerovės valstybė – tai, apie 
ką svajojo pirmieji Lietuvos socialdemokratai ir kas tebelieka mūsų šių dienų 
svarbiausias uždavinys.

Algirdas Butkevičius
LSDP pirmininkas 

– Taip taip, užeikite pas mane! 
Tai jūsų atostogų prašymas?

– Taip.
– Jūs ką, visai sąžinės neturite?! 

Jūs jokio supratimo neturite, kiek 
mažai jūs dirbate! Tuoj aš jums 
tai pademonstruosiu. Skaičiuokite 
kartu su manimi. Kaip žinote, me-
tuose yra 365 dienos. Kiekviena 
parą jūs miegate po 8 valandas, 
tai susumavus sudaro 122 dienas, 
lieka dar 243 dienos. Kiekvieną 
dieną jūs ilsitės 8 valandas, tai 122 
dienos, lieka 121 diena. Metuo-
se yra 52 sekmadieniai, ir šiomis 
dienomis jūs, aišku, nedirbate, 

kaip ir visi žmonės. Kiek lieka? 
Iš viso 69 dienos. Jūs klausotės 
manęs? Skaičiuojate? Šeštadie-
niais jūs dirbate tik pirmą dienos 
pusę, antroji – laisva, tai yra dar 
52 pusdieniai arba 26 pilnos die-
nos. Liko 43 dienos. Skaičiuojam 
toliau. Kiekvieną dieną jūs turite 2 
valandas pertraukos, iš viso išeina 
30 dienų. Lieka 13 dienų. Iš viso 
metuose yra 12 šventinių dienų. 
Tai kiek gi liko? Štai aš jums sakau 
ir rašau juodu ant balto – VIENA 
DIENA!!! Ir ta – Sausio 1-oji! Tą 
dieną niekas nedirba!!! Ir jūs dar 
prašote atostogų?!

* * *
„Neatėjimas į darbą dėl ligos“. 

Pažymos iš gydytojų daugiau ne-
bepriimamos. Jei sugebate nueiti 
pas gydytoją, galite ateiti ir į dar-
bovietę.

* * *
Pas direktorių ateina cecho 

viršininkas:
– Pone direktoriau, kada gi pa-

galiau išleisite mane atostogų?
– Atostogų, atostogų… Tu ir 

taip visą vasarą prie atviro lango 
prasėdėjai…


