
Su pagrindiniais uždaviniais – subalan-
suoti valstybės finansus, stimuliuoti ūkį, su-
mažinti nedarbą ir padidinti konkurencingu-
mą – konservatorių Vyriausybė akivaizdžiai 
nesusidorojo. Lietuvai liko skolos. Apie tai 
vasario 18 d. Lietuvos socialdemokratų par-
tijos tarybos posėdyje kalbėjo pirmininkas 
ir LSDP frakcijos Seime seniūnas Algirdas 
Butkevičius.

Neįgyvendinti pažadai

„Konservatorių pasirinkti krizės suvaldy-
mo būdai – veržti diržus, taupyti mažinant 

pensijas ir socialines išmokas – daugumai 
mūsų šalies gyventojų tapo katastrofa. Rei-
kėjo skolintis ir, deja, skolinamasi buvo ne 
pačiomis palankiausiomis sąlygomis. Štai 
Graikija skolinosi, stodama į euro zoną 
2001 m., skolinosi ir vėliau. Tai labai pa-
vojingas kelias, tiksliau – akligatvis, duo-
dantis trumpalaikių rezultatų, tačiau su-
kuriantis ilgalaikes problemas. Lietuvoje 
matome labai panašią situaciją“, – vasario 
18 d. vykusiame Lietuvos socialdemokratų 
partijos tarybos posėdyje kalbėjo LSDP pir-
mininkas Algirdas Butkevičius.

Pasak pirmininko, Vyriausybės pasiskolin-

ti pinigai naudojami netinkamai – užuot juos 
skyrus ūkiui ir investicijoms į perspektyvius 
sektorius, pinigai naudojami „pravalgymui 
bei skolų grąžinimui“. A. Butkevičiaus tei-
gimu, bandydama daugelį problemų išspręsti 
brangiai pasiskolintais pinigais, Vyriausybė 
negalvoja apie pasekmes. Jo nuomone, kuri 
ne kartą buvo išsakyta, Lietuvai reikėjo sko-
lintis ne tarptautinėse rinkose, o iš Tarptauti-
nio valiutos fondo (TVF).

„Vien skolos aptarnavimui šiemet reikės 2 
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LSDP Taryba:
Vyriausybės pasiskolinti pinigai pravalgomi

Paskutinįjį vasario šeštadienį Lietuvos 
socialdemokratų partija suorganizavo res-
publikinę švietimo konferenciją „Kuriuo 
keliu eina švietimo reforma?“ Aktualiais 
švietimo klausimais diskutavo Seimo na-
riai, Lietuvos savivaldybių merai, jų pa-
vaduotojai, švietimo skyrių, mokyklų 
vadovai, mokytojai, auklėtojai, švietimo 
profsąjungų atstovai.

„Kad mokslas, švietimas, kultūra taptų 
pamatinėmis, valstybės remiamomis ver-
tybėmis, teks dar daug nuveikti. Turime 
problemų: naikinamos kaimo mokyklos, 
sparčiai mažėja mokinių skaičius regio-
nuose. Švietimo ir mokslo įstatymas, vie-
nodai taikomas mokykloms didžiuosiuose 
miestuose ir mokykloms, esančioms rajono 
vietovėse, jau nebeatitinka realybės. Susi-
kaupusias problemas dar labiau išryškino 
mokinio krepšelio sistema, kuri itin skau-
džiai atsiliepė kaimo mokykloms. Mano 
įsitikinimu, mokinių krepšelio skirstymui 
tarp mokyklų, ypač rajono savivaldybėse, 
turėtų būti suteikta lankstesnė ir didesnė 
teisė rajonų taryboms. Šios konferencijos 
dalyvių gausa rodo konferencijos reikalin-
gumą. Kartu galime daug nuveikti“, – svei-
kindamas konferencijos dalyvius kalbėjo 
LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Nevienodos kaimo ir miesto mokyklų 
galimybės

Konferencijos prelegentų pranešimuo-
se ir pasisakymuose įvardintos pagrindinės 
švietimo politikos bėdos, siūlyti sprendimų 
būdai. Doc.dr.Giedrė Purvaneckienė praneši-
me „Socialdemokratiniai švietimo politikos 
principai“ ieškojo atsakymų į klausimus: ar 

Lietuvos švietimo sistemai būdinga socialinė 
lygybė, ar garantuojamos vienodos mokymo-
si galimybės? Pasak prelegentės, šiandieninė 
švietimo sistema kol kas dar neužtikrina lygių 
galimybių kaimo ir miesto, tautinių mažumų, 
skirtingos socialinės padėties vaikams.

Respublikinė konferencija:
kuriuo keliu eina švietimo reforma?
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mlrd. Lt. Tai mokestis už 2009 m. 
Vyriausybės priimtą neatsakingą 
sprendimą skolintis tarptautinėse 
rinkose už 7-9 proc. palūkanas. 
Jei būtų skolintasi iš TVF, šian-
dien skolos aptarnavimo kaštai 
būtų 30 proc. mažesni“, – pikti-
nosi A. Butkevičius.

Su pagrindiniais uždaviniais – 
subalansuoti valstybės finansus, 
stimuliuoti ūkį, sumažinti nedarbą 
ir padidinti konkurencingumą – 
konservatorių Vyriausybė akivaiz-
džiai nesusidorojo. A.Butkevičius 
priminė, kad „konservatoriai nieko 
nepadarė rinkai pagyvinti ar pa-
čių sukeltai didžiulei kontrabandai 
pažaboti“. Atkreiptas dėmesys ir į 
praktiškai nevykstančią daugiabu-
čių renovaciją šalyje.

„Šešėlinė ekonomika nemažė-
ja – ji sudaro apie 30 mlrd. Lt arba 
30 proc. BVP. Tai įspūdinga eko-
nominė ir finansinė jėga, kuri daro 
nemažą įtaką ir nemoka mokesčių. 
Taip ir liko neįvykdytas praėjusiais 
metais užsibrėžtas tikslas surinkti 
1 mlrd. Lt iš šešėlio. Dar daugiau: 
konservatorių politika mokesčių 
srityje smulkų ir vidutinį verslą 
stumte stumia į šešėlį arba verčia 
užsidaryti. Tai ne šešėlinės ekono-
mikos pažabojimo, o neatsakingo 
Lietuvos ekonomikos žlugdymo 
politika. Mūsų uždavinys – paro-
dyti žmonėms realią alternatyvą. 
Savo programoje turime numatyti 
konkrečius, praktinius žingsnius, 
kaip realiai didinti gamybinius pa-

AKTUALU

Trumposios naujienos
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Respublikinė konferencija:
kuriuo keliu eina švietimo reforma?

Pranešimo „Lietuvos socialde-
mokratų partijos švietimo politikos 
metmenys“ autorius, doc. dr. Ri-
mantas Vaitkus (LSDP Švietimo ir 
mokslo komiteto pirmininkas) ak-
centavo prasidedančią visuomenės 
pažangą, reikalaujančią kūrybingų 
ir išsilavinusių žmonių. Pranešėjas 
atkreipė dėmesį į tris pamatines 
vertybes, kuriomis remiasi LSDP 
programa – mokslą, švietimą, kul-
tūrą. Mažėjantis mokyklų (ypač vi-
durinių) skaičius, netobula ,,krep-
šelio“ sistema, nepakankamas 
Vilniaus krašto lietuviškų mokyklų 
finansavimas, maži mokytojų atly-
ginimai – tai tik dalis  skaudžiau-
sių problemų, įvardintų R.Vaitkaus 
pranešime. 

Tikslai, netapę realybe

Vilniaus licėjaus direktoriaus, 
mokytojo eksperto Sauliaus Jur-
kevičiaus pranešimas „Kokią as-
menybę ugdo dabartinė švietimo 
sistema?“ pelnė susirinkusiųjų pe-
dagogų ovacijas. „Mokykla ypač 
jautri pokyčiams. Netikras žodis ar 
pažadas čia ypač matomas. Dauge-
lis keltų tikslų ir pažadų švietimo 
politikoje netapo realybe. Bepras-
miška švietimo reforma įsuko į 
nesibaigiančią mokyklų tinklo per-
tvarkymo karuselę. Skaudu, kad 
dalis mokyklų direktorių, šventai 
įtikėję reformos naudingumu, lyg 
Čechovo „Vyšnių sode“ ,,kapojo“ 
savo mokyklas...“, – kalbėjo Sau-
lius Jurkevičius, kviesdamas politi-
kus atlikti švietimo sistemoje rimtą 
auditą ir bent porą metų nekeisti, 
negriauti, nereformuoti, daugiau 
kalbėtis.

Tačiau ar vyksta šiandien Lietu-
voje socialinis dialogas? Ar taria-
masi su mokykla, mokytojais? Ar 
kalbamasi dėl kontaktinių valan-
dų, krūvių, atestacijos? Audriaus 
Jurgelevičiaus, Lietuvos švietimo 
profesinės sąjungos pirmininko 
pranešime „Socialinis dialogas 

kaip priemonė teigiamiems poky-
čiams švietimo sistemoje“ iškelti 
klausimai kol kas liko retoriniais.

Eugenijus Jesinas, Lietuvos 
švietimo darbuotojų profesinės 
sąjungos Žemaitijos regiono susi-
vienijimo pirmininkas akcentavo 
ugdymo įstaigų finansavimo ypa-
tumus ir problemas, kvietė pedago-
gus ir švietimo strategus dialogui.

Vaikų skaičius sparčiai mažėja

„Statistikos departamento duo-
menimis 2010 m. pradžioje Lie-
tuvoje gyveno 636 tūkst. vaikų 
iki 18 m., t.y. kas penktas Lietu-
vos gyventojas buvo vaikas. Vaikų 
skaičius pernai sumažėjo 17,6 tūkst. 
Kaimo mokyklose ikimokyklinis 
ugdymas prieinamas tik kas penk-
tam vaikui, ikimokyklinio ugdymo 
paslaugų kaimo vietovėse ypač 
trūksta, daugiafunkcių universalių 
centrų steigimas kaimo vietovėse 
– vis dar popieriuose“, – vardijo 
problemas Rimantė Šalaševičiūtė, 
Lietuvos edukologijos universiteto 
lektorė.

Kalbėta apie nesibaigiančius 
auditus ir nuolatinius tikrinimus 
(Laima Juknienė, Klaipėdos Že-
mynos gimnazijos mokytoja me-
todininkė), neigiamo atgarsio pe-
dagogų bendruomenėje sulaukusią 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

koncepciją (Stanislava Cvirkienė, 
Vilniaus miesto savivaldybės tary-
bos visuomeninės Švietimo ir jau-
nimo reikalų komisijos pirmininkė, 
mokytoja metodininkė), švietimo 
problemą, įgyvendinant mokyklų 
tinklo pertvarką (Valerijus Makū-
nas, Kauno rajono savivaldybės 
meras), emeritus, mokytojo įvaizdį 
ir garantijas (Judyta Čėjauskienė, 
Mažeikių rajono Sodų vidurinės 
mokyklos mokytoja metodininkė), 
biurokratiniame liūne skęstančią 
mokyklą (Albinas Klizas, Klaipė-
dos rajono savivaldybės tarybos 
švietimo, kultūros ir sporto komi-
teto pirmininkas, mokytojas eks-
pertas), prakeiktą lietuvišką nuo-
lankumą, darbo apmokėjimo mitus 
ir realybę ir t.t.

Konferencijos dalyviai siūlo 
lanksčiau organizuoti savivaldybių 
ugdymo įstaigų tinklo pertvarką, 
ištirti realius gyventojų švietimo 
poreikius, optimizavimo plano 
projektą derinti su kiekvienos mo-
kyklos bendruomene, bendrojo 
ugdymo mokyklų reformą kore-
guoti taip, kad būtų išsaugomos 
mokyklos kaimo vietovėse, suteik-
ta daugiau teisių savivaldybėms 
savarankiškai priimti sprendimus 
dėl mokyklų tinklo optimizavimo, 
išlaikant mažas kaimo mokyklas.

Aldona Jeleniauskienė
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Švietimo konferencija „Kuriuo keliu eina švietimo reforma?“.                 V. Šereikos nuotr.

Seimo narys E.Jonyla pademonstravo socialdemokratų poziciją

Seimo Antikorupcijos komisijai balsuojant dėl galutinių išvadų 
dėl valstybės politikų ir pareigūnų veiksmų bei sprendimų nagrinė-
jant FNTT vadovų V.Gailiaus ir V.Giržado atleidimo iš pareigybių 
aplinkybių, socialdemokratas Edmundas Jonyla savo, o kartu ir frak-
cijos poziciją pademonstravo susilaikydamas. „Komisija nusprendė 
siųsti Prezidentei papildomus klausimus, todėl tik tuomet, kai bus 
gauti atsakymai, bus galima daryti išvadas ir kalbėti apie galimus 
Konstitucijos pažeidimus“, – teigia LSDP frakcijos narys E. Jonyla.

A.Butkevičius: skandalais dangstomos reikšmingos valstybės 
problemos

„FNTT skandalas padarė didelę žalą ir atskiroms valstybės ins-
titucijoms, pirmiausia – Vidaus reikalų ministerijai bei Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybai, ir pačiai valstybei, jos įvaizdžiui. Bet 
blogiausia, kad tokie skandalai užgožia rimtas, neatidėliotinų spren-
dimų reikalaujančias problemas. Murdydamiesi skandaluose, netu-
rėsime laiko energetikos sektoriaus iššūkiams, kurių neįveikus neiš-
brisime iš energetinio skurdo“, – sako LSDP pirmininkas ir frakcijos 
seniūnas Algirdas Butkevičius.

Ar pakankamai efektyviai dirbo priežiūros institucijos?

Europos Komisijai konstatavus, kad Lietuva europinę paramą 
įsisavina su neleistinais pažeidimais, laikinai nutrauktas ES lėšų 
mokėjimas iš Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų. „Ra-
giname Vyriausybę kuo skubiau išsiaiškinti, ar nustatyti pažeidimai 
yra sisteminio pobūdžio. Jei problemos slypi projektų įgyvendinimo 
lygmenyje, tai peršasi išvada, kad prastai dirba atitinkamos priežiū-
ros institucijos. Paramos stabdymas, net ir laikinas, gali neigiamai 
paveikti daugelio projektų sėkmingą įgyvendinimą“, – sako LSDP 
frakcijos seniūnas A. Butkevičius.

Naikinami mokinių gamtos mokslų ir techninės kūrybos centrai

Valdantieji užsimojo prieš moksleivių gamtos mokslų ir technikos 
centrus. Švietimo ir mokslo ministerija parengė Vyriausybės nutari-
mo projektą, kuriuo numatyta sujungti Lietuvos jaunųjų gamtininkų 
stotį, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centrą su 
Lietuvos mokinių ir studentų sporto centru bei Lietuvos jaunimo tu-
rizmo centru. Vadinasi, bus naikinamos sukurtos laboratorijos, dirb-
tuvės, studijos, kurių įrengimui išleistos milžiniškos lėšos, neaiškus 
ir darbuotojų likimas.

Savivaldybės turi pačios spręsti apie mokyklų būtinumą

Seimo LSDP frakcijos seniūnas Algirdas Butkevičius ruošia Švie-
timo ir mokslo įstatymo pataisas, kurios leistų pačioms savivaldy-
bėms lanksčiau spręsti  mokyklų būtinumo klausimą, ypač kaimo 
vietovėse. „Reikia stengtis, kad mokykla kaimo vietovėse išliktų, 
nes tai yra vienas iš svarbiausių švietėjiškų objektų. Kai uždaroma 
mokykla, kultūrinis ir švietėjiškas gyvenimas toje gyvenvietėje sti-
priai apmiršta“, – įsitikinęs A. Butkevičius.

Nukelta į 8 p. LSDP tarybos posėdis.                                                                                                                                                    V. Šereikos nuotr.



3 Pozicija

„Reikia pasikliauti vietos speci-
alistais, mokslininkais, o ne remtis 
vien tik konsultantais iš svetur“, – 
tokiais žodžiais Seimo narė, LSDP 
partijos pirmininko pavaduotoja  
Birutė Vėsaitė kreipėsi į Lietuvos 
energetikos ekspertus, vasario pa-
baigoje dalyvavusius Lietuvos soci-
aldemokratų partijos organizuotoje 
konferencijoje.

Apie utopiją ir realybę

Didelių ir nesandarių butų savi-
ninkai, gaunantys dideles kompen-
sacijas už šilumos suvartojamą, yra 
neskatinami imtis renovacijos ar 
taupyti šilumą, todėl siūloma dife-
rencijuoti Pridėtinės vertės mokes-
čio tarifus priklausomai nuo šilumos 
suvartojimo. Tokį pasiūlymą patei-
kė Lietuvos energetikų konsultan-
tų asociacijos prezidentas doc. dr. 
Valdas Lukoševičius. Jis pristatė 
galimas priemones centralizuoto šil-
dymo prieinamumui Lietuvoje ge-
rinti. „Kai reikia keliolikos milijardų 
elektros projektams, tai pinigų yra, o 
kai reikia vieno kito šimto biokuro 
projektams, tai jau problema. Dide-
lių šilumos kainų esmė – ne dideli 
tarifai, o didelis šilumos suvartojimo 
kiekis“, – kalbėjo V.Lukoševičius.

Jo teigimu, pradėjus naudoti bio-
kurą, efektas nebūtų toks reikšmin-
gas, kaip atnaujinus pastatus. Stati-
nių viduje prarandame apie 31 proc. 
pirminės energijos, o trasose tik 13 
proc. „Remiame šilumos švaisty-
mą (kompensacijos gyventojams), 
užuot tuos pinigus panaudoję šilu-
mos taupymo projektams. Renova-
cija galėtų būti paskatinta lygiagre-

čiai įdiegiant dar kelis renovacijos 
modelius. Būtų baigti ginčai dėl to, 
koks modelis geriausias, nes tada 
patys žmonės atsirinktų“, – sakė 
V.Lukoševičius.

Pirmiausia – šilumos klausimas, 
vėliau – elektros projektai

Pasaulio energetikos tarybos 
Lietuvos komiteto pirmininkas Ry-
mantas Juozaitis pristatė  Pasaulinės 
energetikos tendencijas 2012 me-
tais. Jo teigimu, Lietuva kasmet su-
naudoja 10 mlrd. kwh elektros ener-
gijos, o šilumos – net 20 mlrd. Taigi 
pirmiausia reikėtų spręsti žmonėms 
aktualų šilumos klausimą, o tik po to 
imtis didelių elektros projektų.

Lietuvos šilumos tiekėjų asocia-
cijos prezidentas Vytautas Stasiūnas, 
aptardamas pagrindinius šilumos 
ūkio sektoriaus probleminius klau-
simus, kalbėjo, kad remiantis atlikta 

studija 2020 m. šilumos kaina, gau-
nama iš biokuro, kainuos 25 ct, o iš 
dujų – 50 ct. V.Stasiūnas minėjo ir 
kur kas sėkmingiau šilumą taupan-
čias Lietuvos kaimynes, pvz., Esti-
jos sostinėje Taline renovuota jau 
beveik pusė daugiabučių. Tuo tarpu 
Lietuva to padaryti nesugebėjo.

Lietuvos biomasės energetikos 
asociacijos prezidentas Remigijus 
Lapinskas, kalbėdamas apie  bio-
masės svarbą Lietuvos energetiniam 
sektoriui, atkreipė dėmesį, jog mūsų 
šalis – viena labiausiai tausojančių 
miškus, nes iškerta tik 50-60 proc. 
kasmetinio prieaugio. Lietuvoje 
nenaudojama 170 tūkst. ha žemės, 
kuri galėtų būti panaudojama ener-
getinėms plantacijoms. Biomasės 
išteklių turima daugiau negu reikia 
ir ji nebrangs, bent jau drastiškai, 
nes tam nėra jokių prielaidų, veikia 
laisva rinka, vykdoma užsienio pre-
kyba biomase.

Suskystintų dujų 
terminalas: už ir 
prieš

Lietuvos dujų aso-
ciacijos prezidentas 
Viktoras Valentukevi-
čius, akcentuodamas  
probleminius dujų 
sektoriaus klausimus, 
pastebėjo, kad Lietu-
voje gamtinės dujos 
yra apmokestintos di-
džiausiu tarifu, joms 
taip pat galėtų būti 
lengvatinis PVM ta-
rifas. 95 proc. pasta-
rąjį dujų kainų kilimą 
lėmė valiutų kurso ki-

timas. „Jungtis su Lenkija gali būti 
kada nors įgyvendinta, jei Europos 
Komisija parems. SGD projekte 
padarytos išlaidos siekia dešimtis 
milijonų, bet neteko girdėti, kad 
būtų žinomi terminalo parametrai, 
ekonominis pagrindimas ir t.t. Vy-
riausybės nutarimo projekte dėl 
SGD buvo įrašyta nuostata, kad yra 
privalomas 35 proc. dujų pirkimas 
iš SGD. Tai kam tokia nuostata, jei 
per terminalą dujos bus pigesnės?“, 
– klausė V.Valentukevičus. Jo nuo-
mone, nauji projektai – jungtis su 
Lenkija, terminalas, saugykla – ne-
sukurs didesnio suvartojamo kiekio, 
taigi tokia perteklinė infrastruktūra 
persikels į perdavimo tarifą ant var-
totojų pečių.

Vilniaus vicemeras Romas Ado-
mavičius pastebėjo, kad „Jessica“ 
fonde buvo numatyta skirti  milijar-
dą renovacijai, bet jo neprireikė, tuo 

tarpu savivaldybių parengti virš 300 
mln. Lt. vertės biokuro projektai 
įšaldyti, nes nėra jiems pinigų. „Tas 
milijardas galėjo būti panaudotas 
biokuro projektams ir sugrąžintas 
atgal“, – įsitikinęs R.Adomavičius.

Ar reikia Lietuvai atominės 
elektrinės?

Diskusijoje „Ar reikia atominės 
elektrinės Lietuvai? – argumentai 
„už“ ir „prieš“ pasisakęs Lietuvos 
mokslų akademijos tikrasis narys, 
profesorius habilituotas daktaras 
Jurgis Vilemas dalinosi abejonėmis.

„Neaišku, iš kur Vyriausybė su-
skaičiavo Visagino AE gamybos 
savikainą, nėra jokios analizės. Su 
dabar deklaruojama 5 mlrd. EUR 
projekto kaina, elektros gamybos 
savikaina bus mažiausiai 30 ct“. 
Mokslininko  teigimu,  Ignalinos 
AE – geras pavyzdys, kad demon-
tažas kainuoja kur kas brangiau nei 
tikėtasi. O pridėjus avarijų riziką ir 
kt...  Pagrindinė prielaida AE plėtrai 
buvo žema kaina, tačiau dabar situa-
cija labai pasikeitė.

Buvusio ūkio ministro Petro 
Čėsnos nuomone, netikslinga būtų 
likviduoti Energetikos ministeriją, 
priešingai – reikia stiprinti, pakviesti 
specialistus, gebančius įvertinti pro-
jektų ekonomiką. „Dabar jie kaip 
vaikai: vienas nori „mersedeso“, 
kitas – „ferario“, trečias – jachtos, o 
tėvas – vienas, ir tas pats nuogas... 
Būtina finansiškai įvertinti, išdėlio-
ti šiuos projektus, pažiūrėti, kokios 
mūsų galimybės skirti jiems lėšų“, – 
kalbėjo P.Čėsna.

Auksė Kontrimienė

Socialdemokratai ir energetikos specialistai diskutavo 
apie Lietuvos energetikos ateitį

Sakoma, kad viščiukai skaičiuo-
jami rudenį, tačiau dabar, kai iki 
naujų Seimo rinkimų neliko nė 
metų, pats laikas įvertinti šios Vy-
riausybės valdymo rezultatus ir 
poveikį mūsų šalies žemės ūkiui. 
Apie tai, kas įgyvendinta ir apie 
problemas, tokias kaip sparčiai 
senstantis kaimas – kalbamės su 
LSDP Žemės ūkio ir kaimo reika-
lų komiteto nariu, parlamentaru 
Broniumi Pauža.

Objektyviai vertinant reikia pa-
žymėti, kad gana sėkmingai įgy-
vendinama Lietuvos kaimo plėtros 
2007–2013 m. programa bei žen-
kliai supaprastinta paramos admi-
nistravimo ir gavimo tvarka. Progra-
mai įgyvendinti iš viso skirta 7,896 
mlrd. Lt ir jau išmokėta 52 proc. 
visų lėšų. Vienos svarbiausių pirmo-

sios krypties „Žemės, maisto ūkio 
ir miškininkystės sektoriaus konku-
rencingumo didinimas“ programos 
jauniesiems ūkininkams įsikūrimo 
lėšos jau įsisavintos 97 proc., o že-
mės ūkio valdų modernizavimo 
lėšos – 81 proc. Antrosios krypties 
„Aplinkos ir kraštovaizdžio geri-
nimo“ programoje baigiasi lėšos, 
skirtos paramai ūkininkaujantiems 
mažiau palankiose ūkininkauti vie-
tovėse. Prasčiausiai (tik 14 proc.) 
įsisavintos trečiosios krypties „Gy-
venimo kokybė kaimo vietovėse 
ir kaimo ekonominis įvairinimas“ 
lėšos, nors iš šios krypties buvo tiki-
masi papildomai sukurti darbo vietų 
kaime. Žemdirbiai mano, kad lai-
ku suderinus su Europos Komisija 
buvo galima racionaliau suplanuoti 
ir perskirstyti lėšas. Juo labiau, kad 
šiose programose yra priemonių, ku-
rių įsisavinimas siekia vos 5-6 proc. 
Ypatingai didelį dėmesį žemdirbiai 
skiria investicijoms į savo valdų 
modernizavimą. Štai pernai šalyje 
buvo nupirkti 1987 nauji traktoriai, 
apie 300 javų kombainų bei daug ki-
tos technikos. Išsekus modernizavi-
mui skirtoms lėšos, daug žemdirbių, 
ypač tie, kurie pirmąkart pasirengė 
dalyvauti šioje programoje, lieka 
apvilti.

Lietuva turėtų susirūpinti ir kita 
problema – kaimas sparčiai sens-

ta. Kas pakeis senuosius ūkinin-
kus – jų vaikai ar atvykėliai?

Nors kaime dar gyvena 33 proc. 
žmonių, iš jų 23 proc. jau sudaro 
pensininkai, darbingo amžiaus nuo 
20 iki 60 metų žmonių yra 52 proc., 
o  jaunimo nuo 25 iki 35 metų likę 
tik 15 proc. Dabar žemės ūkyje ir 
miškininkystėje dirba 9 proc. visų 
šalies dirbančiųjų. Paskutiniaisiais 
metais emigracijos mastai tapo 
stulbinantys, vien ekonomine krize 
tokio reiškinio pateisinti negalima. 
Jau dabar pradeda trūkti žemės ūkio 
specialistų: mechanizatorių, mel-
žėjų, kitų kvalifikuotų darbininkų. 
Daug šnekama apie jaunimo pritrau-
kimą dirbti kaime, bet faktiškai vis-
kas daroma atvirkščiai. Blogai buvo 
suplanuota parama jauniesiems ūki-
ninkams, kuri jau išseko. Dėl jau-
nųjų ūkininkų man ypač neramu ir 
skaudu. Jie Lietuvoje nesikuria taip 
sparčiai kaip kitose šalyse, nes juos 
varžo per gausūs įvairūs apriboji-
mai. „Eurostat“ duomenys rodo, 
kad iki 35 metų amžiaus grupėje 
(pagal bendrą šalies ūkių skaičių) 
jaunųjų ūkininkų Lietuvoje yra tik 
4,2, Latvijoje – 7,2, Estijoje – 5,6, 
Lenkijoje – 12,3 proc. Ūkininkauti 
pasiryžusiam jaunam žmogui pir-
miausia reikia žemės. Šioje srityje 
nerimą kelią Vyriausybės noras kuo 
sparčiau privatizuoti visą valstybinę 

žemę. Jau ir taip jaunasis ūkininkas 
susiduria su sunkumais, jei nori pirk-
ti valstybinės žemės, o ar negalėtų il-
gesnį laiką ją nuomoti iš valstybės ir 
gauti paramą?

Žemės ūkio ministerijos vadovai 
siūlo sujungti prie gyvenviečių 
esančius privačius 2-3 ha sklype-
lius į bendrą plotą ir šią žemę nuo-
moti jauniesiems ūkininkams.

Bet šie didžiai išmintingi vadovai 
nekreipia dėmesio į tai, kad jaunie-
siems ūkininkams nesukurta tinkama 
finansavimo ir kreditavimo sistema, 
kad jie galėtų lengvatinėmis sąly-
gomis gauti kreditą, nepakankama 
naujų ūkių įkūrimo parama. Trūksta 
kompleksinio požiūrio. Dažnai būna 
taip, kad jaunasis ūkininkas sugeba 
už savo ir paramos lėšas nusipirk-
ti traktorių, tačiau toliau jis negali 
įsigyti šiuolaikinių padargų. Aišku 
viena – kol Lietuvoje bus mokamos 
vienos mažiausių Europoje tiesio-
ginės išmokos, nedaug jaunųjų ūki-
ninkų norės užsiimti žemės ūkiu ir 
toliau važiuos dirbti į užsienį.

Negalime pasigirti, kad kaimas 
tapo patrauklesnis gyventi. Darbo 
vietų kūrimas kaime vyksta vangiai. 
Šiek tiek gerėja infrastruktūra mies-
teliuose panaudojant tam ES lėšas, 
tačiau ir toliau išlieka ūkio vidaus 
kelių problema, kaimo gyventojai 

propagandos tikslais masinami šife-
rio stogų keitimu, beveik visi šachti-
niai šuliniai užteršti nitratais, mažėja 
kaimo ambulatorijų, pradinių moky-
klų, bibliotekų.

Kokia Jūsų nuomonė dėl žem-
dirbiams svarbiausio įvykio 2012 
metais – galimybės suderėti su ES 
institucijomis didesnes išmokas 
naujame finansiniame periode?

Dabar vyksta derybos dėl tiesio-
ginių išmokų po 2014 metų. Ne-
noriu daug komentuoti, kas su kuo 
tarėsi, ką pasiekė, kas parašė rezo-
liuciją ar surengė mitingą. Aišku 
viena – tokie susitarimai pasiekiami 
aukščiausiu lygiu tariantis valstybių 
premjerams ir prezidentams. Mūsų 
žemdirbiai nesulaukia šalies aukš-
čiausiųjų asmenų nuomonės šiuo 
klausimu, nėra informuojami apie 
pokalbius su kitų šalių vadovais. Jei 
Europos Parlamente dalyvauja 27 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai, 
tai kitoms 3 įtakingiausioms Vokie-
tijos, Prancūzijos ir Ispanijos šalims 
atstovauja net 227 atstovai. Švil-
paujant Briuselyje prie Parlamento 
rūmų daug nepasieksi. Man atrodo, 
kad šioje srityje daug pompastikos 
ir pasigyrimo, o konkrečių rezultatų 
dar nematyti.

Dėkoju už pokalbį.
Gabrielė Petkevičiūtė

Senstantis kaimas – viena opiausių problemų

B. Pauža, Seimo narys

Energetikos klausimais diskutavo specialistai ir politikai.                                             A. Kontrimienės nuotr.
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Vasario 19 d. prie trečiojo Varnu-
tės tvenkinio vyko poledinės žūklės 
varžybos Seimo nario Rimanto Sin-
kevičiaus taurei laimėti. Nors nuo 
pat ryto oras buvo vėjuotas ir dan-
gus negailėjo kritulių, tačiau varžėsi 
net 24 dalyviai. Jau ketvirtus metus 
vykstančiose varžybose dalyvavo 
ne tik Jonavos poledinės žūklės mė-
gėjai, bet ir svečiai iš kitų miestų. 

Po daugiau nei 4 valandas vyku-
sių varžybų dalyviai buvo pakviesti 
sverti laimikio. Laukdami žūklės 
rezultatų, žvejai  dalinosi įspūdžiais 
prie laužo ir šildėsi karšta arbata.

Suskaičiavus laimikių svorį Sei-
mo narys R. Sinkevičius paskelbė 
nugalėtojus. Trečioji varžybų vieta 
atiteko Giedriui Šalaševičiui, su-
žvejojusiam 1,055 kg laimikio. An-
trosios vietos laimėtoju paskelbtas 
Gintautas Tiška. Jo laimikio ben-
dras svoris – 1,230 kg. Seimo nario 
Rimanto Sinkevičiaus taurė ir pir-
moji vieta atiteko Vilmantui Kur-
gonui.  Jo sugautas laimikis svėrė 
1,965 kg. Nugalėtojams įteikti  di-

plomai, jie apdovanoti medaliais 
ir dovanų čekiais. Didžiausią žuvį 
pagavo Eimantas Šarkūnėlis (135 
g). Jam taip pat įteiktas diplomas, 
dovanų čekis ir mini taurė.  Seimo 
narys R.Sinkevičius įteikė prizą ir 
jauniausiam varžybų dalyviui – 
Nikitai Lukošenkin.

Nemenko susidomėjimo sulau-

kusias varžybas, kuriose dalyvavo 
ne tik vyrai, bet ir viena dailiosios 
lyties atstovė, ketinama rengti ir ki-
tąmet.

Birutė Steponavičiūtė,
LSDP Jonavos skyriaus 

atstovė spaudai
Autorės nuotrauka

Poledinės žūklės varžybos Seimo nario 
R.Sinkevičiaus taurei laimėti

Svečiuodamasis pas savo rinkė-
jus Kazlų Rūdoje, Seimo narys Juo-
zas Olekas aplankė Alvydo Limbos 
šeimą. Alvydas po eismo įvykio jau 
keleri metai juda tik neįgaliojo ve-
žimėlyje, bet nelaimė nepalaužė šio 
žmogaus. Jis šiuolaikinių informa-
cinių technologijų dėka bendrauja 
su daugelio  šalių žmonėmis, iš-
moko kurti internetines svetaines, 
domisi, kas vyksta šiandieniniame 
gyvenime.

Alvydo sesuo dailininkė Nijolė 
Buslienė parodė Seimo nariui savo 
kūrybą – paveikslus, atliktus degin-

to smėlio technika. Ši technika gan 
sudėtinga, tačiau, pasak kūrėjos, jai 
didelis malonumas darbuotis savo 
dirbtuvėse. „Tai atgaiva sielai bei 
kūnui“, – sakė moteris. Žiemos 
metu dailininkė daugiausia kuria 
savo kambaryje, tad svečių paprašė 
nesistebėti, jei po kojomis sugirgž-
dės smėliukas, mat jį taip pat labai 
mėgsta nenuorama jos augintinis, 
dvylikametis vėžliukas.

Aušrytė Ramanauskienė,
LSDP Kazlų Rūdos 
skyriaus pirmininkė

Seimo nario Juozo Oleko 
viešnagė pas Alvydą Limbą

Iš kairės: dailininkė N.Buslienė, Seimo narys J.Olekas, namų siela – mama, A.Limba. 

Klaipėdos socialdemokratai 
šiemet Užgavėnes su Lašininiu ir 
Kanapiniu, šauniais muzikantais ir 

kitais Užgavėnių personažais šven-
tė Klaipėdos turgavietėse. Šaunioji 
ir linksmoji kompanija aplankė se-

nąją ir naująją miesto turgavietes. 
Linksmybės liejosi mėsos, žuvies, 
vaisių,  daržovių, kepinių ir gėlių 
prekybos vietose.

Gerą nuotaiką ir blynus dali-
jome visiems: ir prekeiviams, ir 
pirkėjams. Prekeiviai nenusileido 
vaišingumu - vaišino ir mėsyte, ir 
duonele, ir gėlių įteikė.  Šaunuo-
liai muzikantai grojo netingėdami, 
miestiečiai plojo ir  kartu traukė 
smagią dainą. 

Prekeivių ir pirkėjų nuosta-
bai Seimo narė Irena Šiaulienė 
pati kepė blynus, o  tauta galvas 
kraipė: “Matai, ir seimūnai viską 
moka...”.

LSDP Klaipėdos skyriaus 
informacija

Klaipėdiečiai ragavo 
Seimo narės  Irenos Šiaulienės keptų blynų

Klaipėdiečius sveikino Seimo narė I.Šiaulienė ir LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė 
L.Petraitienė. 

Šeštadienio  rytas  prasidėjo 
šv. Mišiomis už Žemaitijos krašto 
žmones Visų Šventųjų bažnyčio-
je. Mišiose giedojo Luokės fol-

kloro ansamblis „Šatrija“. Žemai-
čių dienas Vilniuje, nukaldamas 
tikrą žemaitišką pinigą – 7 grašius, 
atidarė Telšių rajono savivaldybės 

meras Vytautas Kleiva. Po tokį 
laimės pinigą nusikalė ir visi kiti 
šventėje dalyvavę rajonų ir miestų 
merai. Visą dieną įvairiose vietose 
vyko Telšių rajono kolektyvų pasi-
rodymai. 

Itin garbingu ordinu – Žemaičių 
šlovės žvaigžde Vilniaus miesto 
mero priėmime  Vytautas Kleiva 
apdovanojo profesorę habilituotą 
mokslų daktarę Viktoriją Daujoty-
tę. Priimdama šią garbingą dovaną 
profesorė teigė atsidėkosianti savo 
kraštui darbais.

Vienas iš svarbesnių šventės ak-
centų – Užupio respublikos konsti-
tucijos žemaičių tarme atidengimas. 
Tai 14-oji Užupio konstitucijos len-
ta, kurią kartu su rėmėjais atidengė 
Telšių rajono savivaldybės meras 
Vytautas Kleiva.

Jolanta Juozapavičienė,
Telšių rajono savivaldybės 

mero patarėja

Žemaičių šlovės žvaigžde apdovanota 
profesorė Viktorija Daujotytė

Telšių meras Vytautas Kleiva ir profesorė Viktorija Daujotytė.

Seimo narė Milda Petrauskienė 
dalyvavo poetės Reginos Katinai-
tės-Lumpickienės eilėraščių kny-
gos „Žemėje, sakei“ pristatyme, 
kuris vyko Utenos A. ir M. Miški-
nių viešojoje bibliotekoje. Litera-
tūros vakaras sutraukė didelį būrį 
poetės kūrybos gerbėjų ir poezijos 
mylėtojų.  Renginyje taip pat daly-
vavo Utenos rajono savivaldybės 
meras Alvydas Katinas, knygos 
redaktorius ir leidėjas, savaitraščio 
„Nemunas“ vyriausiasis redakto-
rius Viktoras Rudžianskas, Utenos 
visuomenės atstovai.

Literatūros vakare skambė-
jo beveik visi naujosios poezijos 
knygos eilėraščiai. R. Katinaitė-
Lumpickienė ir renginio vedėja 
Utenos kultūros centro režisierė 
Vida Kairienė  džiaugėsi – ju-
dviejų sumanymas, kad naujosios 
poezijos knygos eiles skaitytų at-
ėjusieji į literatūros vakarą, pavy-
ko:  eiles skaitė ir Milda Petraus-

kienė,  ir meras Alvydas Katinas, 
ir Utenos poetai, ir kiti renginio 
dalyviai. Alvydas Katinas knygos 
autorei, savo seseriai, padovanojo 
pluoštelį senų laikraščių – 1970 m. 
leistų „Lenino keliu“ numerių, ku-
riuose buvo publikuojami Reginos 
Katinaitės eilėraščiai.

Be eilėraščių skaitymo neapsiė-
jo ir knygos redaktorius bei leidė-
jas Viktoras Rudžianskas. Prista-
tydamas „Žemėje, sakei“ jis teigė, 
kad „knygoje autorė lieka ištikima 
sau – asketiška forma, taupi detalė. 
Ir didelio pasaulio paieškos kame-
rinėje erdvėje“.

Baigiantis literatūros vakarui 
prie R.Katinaitės-Lumpickienės 
nusidriekė  netrumpa jos kūrybos 
gerbėjų eilutė. Poetė tą vakarą iš-
dalijo gausybę autografų. 

LSDP Utenos skyriaus
informacija

Seimo narė M. Petrauskienė 
dalyvavo knygos pristatyme 

Utenoje 
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Lietuvos parodų ir kongresų 
centre LITEXPO vasario 23-26 
dienomis vyko tradicinė tryliktoji 
knygų mugė. Parodoje šiemet buvo 
ir Lietuvos socialdemokratų parti-
jos stendas. LSDP stende – naujos 
ir  anksčiau partijos bičiulių išleistos 
knygos. 

Lankytojų dėmesiui buvo pateik-
ta neseniai išleista trečioji šviesaus 
atminimo Juozo Palionio kūrybos 
knyga “Pasidalinkime mintimis”. 

Stende jau didelio atgarsio su-
laukusi Stasio Jakeliūno knyga 
“Lietuvos krizės anatomija”. Knyga 
parašyta suprantamai, iliustruota di-
agramomis ir linksmais piešiniais. 
Knygos priešlapiuose pateikiami 
Lietuvos ekonomistų, finansų eks-
pertų bei politikų – A. Butkevičiaus, 
R. Dargio, V. Geralavičiaus, K. Gla-
vecko, G. Kirkilo, A. Maldeikienės, 
G. Nausėdos, R. Rudzkio, R. Valat-
kos, I. Šimonytės – komentarai.

Algirdo Butkevičiaus ir Juozo 
Bivainio monografijoje “Naciona-
linio biudžeto išlaidų planavimas” 
pristatomas originalus nacionalinio 
biudžeto išlaidų planavimo modelis, 
aprėpiantis visą planavimo darbų 

ciklą, kurio planinių sprendimų pa-
rengimas grindžiamas kiekybiniais 
metodais, modelio komponentų 
ryšiai – integruota duomenų baze, 
orientuojantis į vartotoją, dirbantį 
šiuolaikių informacinių technologijų 
terpėje.

Tarp naujienų: Jono Rudoko kny-
ga “Lietuvos istorijos legenda: apie 
akademiką Juozą Jurginį“. Tai apy-
braiža apie vieno žymiausių mūsų 
mokslininkų gyvenimą ir veiklą.

Taip pat pristatoma neseniai pa-
sirodžiusi socialdemokratės teisinin-
kės Nijolės Vaitavičienės knyga “Te-
midės pinklėse” bei lietuvių poetų 
eilėraščių rinkinys “Nors tegu truputį 
Kalėdos turi būti”, kurio sudarytojas 
– Algirdas Meškauskas. 

Stende galima rasti Gedimino 
Ilgūno, Česlovo Juršėno, Juozo Ole-
ko, Stepono Kairio fondo ir kitų lei-
dinių.

Algirdas Meškauskas

LSDP skyriø naujienos

Kas antrą pirmadienį LSDP 
pirmininkas Algirdas Butkevičius 
lankosi savo rinkimų apygardoje 
Vilkaviškyje. Prie parlamenta-
ro kabineto durų išsirikiuoja eilė 
žmonių, nešinų savo vargais ir 
bėdomis. Vieni pasakoja niekaip 
nerandantys kalbos su vietine val-
džia, kad išgelbėtų patvinusį namą, 
kiti guodžiasi negalintys susimo-
kėti už vaistus, o dažniausias pra-
šymas – darbo.

Žmonių vargus kruopščiai re-
gistravo Seimo nario padėjėjas ir 
LSDP Vilkaviškio skyriaus pir-
mininkas Algirdas Neiberka. Ne 
vienai problemai išspręsti užteko 
Seimo nario A.Butkevičiaus skam-
bučio ir paraginimo, kad būtų atsi-
žvelgta į žmonių bėdas, kitų bėdų 
sprendimui prireiks ir oficialių raš-
tų į atitinkamas institucijas, o dar 
didesnių – ir teisminio proceso. 

Išlydėjęs paskutinį interesan-
tą, Seimo narys A.Butkevičius su 
savo komandos nariais  apsilankė 
Vilkaviškio ligoninėje. Kartu atvy-
ko ir Seimo LSDP frakcijos atstovė 

spaudai Auksė Kontrimienė, kuri 
aktyviai dalyvauja socialiniuose 
projektuose, yra žurnalo „Nauja-
gimis“ redaktorė. Todėl pirmiausia 
delegacija ir nuskubėjo į Akušeri-
jos-ginekologijos skyrių. „Noriu 
padėkoti ligoninės darbuotojoms, 
kurios jau 10 metų dalina nemo-
kamą žurnalą pagimdžiusioms 
moterims. Ir man labai džiugu, kad 
Vilkaviškyje vis dar gimsta per 300 
naujagimių per metus, todėl nėra 
pavojaus, kad skyrius gali būti už-
darytas“, – kalbėjo A.Kontrimienė. 
Pasak  jos, ir šiais metais kiekvie-
nos pagimdžiusios vilkaviškietės 
ligoninėje lauks šviečiamojo pobū-
džio žurnalas „Naujagimis“. 

Akušerijos-ginekologijos sky-
riaus vedėja Skirmantė Švarcie-
nė aprodė svečiams renovuotas 
skyriaus palatas, papasakojo, jog 
praėjusiais metais šiame skyriuje 
gimdė 347 moterys, o pasaulį iš-
vydo 349 naujagimiai. Svečiai ir 
ligoninės darbuotojai pasidalino 
pastebėjimais, jog moterys gimdo 
vis mažiau dėl nedarbo, nevyku-

sios konservatorių šeimos politikos 
ir emigracijos.

Ligoninės vyriausiasis gydyto-
jas Romualdas Sveikata svečiams 
parodė fizinės medicinos ir reabili-
tacijos skyrius, apie 30 kv.m ploto 
baseiną, povandeninių masažų bei 
perlinę vonią, „šarko“ dušą, per-
sirengimo kambarius, medicinos 
personalo kabinetus ir kitus reno-
vuotus ligoninės plotus. Anot ligo-
ninės vyr. gydytojo R.Sveikatos, 

mieste baseino neturintys vilkaviš-
kiečiai galės naudotis vandens pro-
cedūromis, jiems nereikės važiuoti 
į sanatorijas, nes šis skyrius tenkins 
daugelio pacientų lūkesčius.

Apsilankęs Vilkaviškio kultū-
ros centre, A.Butkevičius išklau-
sė centro vadovės Renatos Me-
delienės prašymą, kad kultūros 
darbuotojų atlyginimai prilygtų 
bent jau mokytojų atlyginimams. 
Direktorė stebėjosi savivaldybės 

priimtu sprendimu atleisti sargus ir 
įrengti signalizaciją, nors ten repe-
tuojantiems 20-čiai kolektyvų tai 
sudarytų labai daug nepatogumų. 
Kultūros darbuotojai papasakojo 
apie gražius renginius, kuriuos pa-
vyksta suorganizuoti ir pasiskundė 
pasenusia vidaus technine įranga. 
„Kiekvieno spektaklio metu mes 
drebame, kad neišsijungtų elektra, 
nenutiltų mikrofonai, mūsų techni-
ka labai jau sena, o mūsų kultūros 
centro vidaus remontui pinigų gau-
ti niekaip nepavyksta“, – pasakojo 
R. Medelienė. 

Poliklinikoje susitikęs su vado-
ve, A.Butkevičius pasidalino gero-
mis naujienomis, kad jo iniciatyva 
jau gana greitai atvyks visas būrys 
medikų, įvairių sričių specialistų, 
kurie nemokamai konsultuos Vil-
kaviškio gyventojus. Apie kon-
kretų laiką bus paskelbta vietinėje 
spaudoje.  

Mavliuda Melibajeva,
LSDP Vilkaviškio skyriaus 

atstovė spaudai

Vilkaviškyje LSDP pirmininko laukė ir žmonių bėdos, ir gražėjanti ligoninė

A.Butkevičius, A.Kontrimienė, A.Neiberka ir M.Melibajeva bendrauja su Vilkaviškio medi
kais.                                                                             Mariaus Anisimavičiaus nuotrauka 

Ukmergės socialdemokratinis 
jaunimas jau keletą metų per šven-
to Valentino arba kitaip vadinamą 
Meilės dieną rengia akciją, vienoje 
iš pagrindinių miesto aikščių nu-

piešia ant sniego didžiulę širdį, tuo 
parodydami, kad myli savo miestą 
Ukmergę. Juk Meilės dieną galima 
kalbėti ne tik apie įsimylėjėlius, bet 
ir apie kitokias meilės formas – tai 

meilė Tėvynei, meilė artimui, meilė 
kiekvienam žmogui. 

Socialdemokratinio jaunimo su-
kurta širdis – tai jaunimo dovana 
Ukmergei. Mieste, įsisiautusiame į 
baltą žiemos rūbą, kuris nuo auto-
mobilių išmetamų dujų ir dulkių per 
laiką spėja papilkėti, tai tarsi žaidimo 
ar gyvasties elementas, primenantis, 
kad jau ne už kalnų pavasaris, kad 
jaunų žmonių širdys dega idėjomis, 
geranoriškumu, meile ir kviečia ja 
dalintis visus miesto gyventojus.

Šis paprastas, tačiau gražus svei-
kinimas traukia praeinančiųjų ir 
pravažiuojančiųjų akį bei džiugina 
miestiečius.

Skaistė Vasiliauskaitė,
LSDJS Ukmergės skyriaus 

atstovė spaudai 

Ukmergės socialdemokratinio jaunimo akcija 

Paskutinįjį kovo savaitgalį į 
Kaziuko mugę, garsėjančią ne 
tik liaudies meistrų pagamintais 
daiktais, išmoningais rankų darbo 
gaminiais, margaspalvėmis, tradi-
cinėmis verbomis, kulinarinio pa-
veldo  vaišėmis, bet ir renginiais, 
sugužėjo ne tik atokiausių Lietu-
vos kampelių, bet ir kaimyninių 
šalių amatininkai, tautodailininkai, 
vilniečiai, svečiai.

Į Kaziuko mugės šurmulį įsi-
liejo ir Vilniaus socialdemokratai. 
Barboros Radvilaitės gatvėje įkūrę 
paviljoną, bičiuliai aktyviai kvietė 
mugės svečius, vaišino karšta  ar-
bata ir saldainiais,  dalino   laikraš-
tį  „Socialdemokratas“, bukletus ir 
kitą informaciją.

Nuo ankstaus ryto visus pavil-
jono lankytojus  iš tolo pasitiko 
plakatas: „Kartu gyvenam, kartu 
dirbam, kartu švenčiam!“  Paviljo-
no centre  jaukiai įsitaisęs pūpsojo 
pintas krepšys – skrynia,  į kurią 
vienas po kito krito lankytojų  raš-
tiški palinkėjimai, norai, viltys ir 

lūkesčiai. Jaunimas registravosi ir 
pildė anketas, papildydami būsimų 
ir esamų kvalifikuotų specialistų 
banką „Lietuvos ateitis“. Paviljo-
ne kas valandą keitėsi LSDP Vil-
niaus miesto  skyriaus kandidatai 
į Seimą būsimuose rinkimuose 
2012 m. Bendraudami su mugės 
lankytojais, bičiuliai išgirdo daug 
pasiūlymų, nuomonių.

„Sulaukėme ir linkėjimų. Norų 
skrynioje įmestame lapelyje rado-
me parašyta: „Noriu, kad laimėtų 
socialdemokratai“. Džiaugiuosi, 
kad  žmonės noriai suko į mūsų pa-
viljoną. Turėjome puikią galimybę 
nuoširdžiai ir artimai pabendrau-
ti“, – džiaugėsi Vilniaus socialde-
mokratų paviljono organizatorius  
Darius Prialgauskas.

Aldona Jeleniauskienė,
LSDP Vilniaus miesto skyriaus 

atstovė spaudai

Autorės nuotraukos

Vilniaus socialdemokratai 
Kaziuko mugėje: 

kartu dirbam, kartu švenčiam

Ryškia atributika pasipuošę Vilniaus socialdemokratai žaismingai įsiliejo į Kaziuko mugės 
šurmulį.

Knygų mugėje – socialdemokratų stendas

Knygų mugės LSDP stende bendrauja A.Kontrimienė, A.Meškauskas, N.Vaitavičienė ir 
J.Jurginis.                                                                                Valdo Šereikos nuotrauka
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Rengta kartu su Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų pažangiojo 
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Vilija Blinkevičiūtė, 
EP narė, LSDP pirmininko 
pavaduotoja 

Gyvename ir senstame kartu su 
visa Europa. Per pastaruosius pen-
kiasdešimt metų europiečiai ėmė 
gyventi penkeriais metais ilgiau ir 
ši tendencija turėtų išlikti. Kasmet 
Europos Sąjungoje (ES) suskai-
čiuojame maždaug 2 milijonais 
daugiau šešiasdešimtmečių ir vy-
resnių žmonių. Lietuva yra viena iš 
sparčiausiai senstančių šalių. Vien 
aštuoniasdešimtmečių ir vyresnių 
garbių senolių per pastaruosius 6 
metus padaugėjo 30 tūkst. Tai yra 

džiuginančios ten-
dencijos, kurios 
sietinos su gerė-
jančia gyvenimo 
kokybe.

Tačiau nera-
mina kita tenden-
cija – blogėjantis 
darbingo ir ne-
darbingo amžiaus 
žmonių santykis. 
Šiuo metu jis yra 
4:1, o po 50 metų 
gali tapti 2:1. Ma-
žas gimstamumas 

bei pokario demografinio sprogimo 
kartos pasitraukimas iš darbo rin-
kos lems darbingo amžiaus gyven-
tojų skaičiaus mažėjimą. Svarbu 
įvertinti ir santykį tarp dirbančiųjų 
bei nedirbančiųjų, kurį pablogino 
rekordiškai aukštas nedarbo lygis. 
Negalima pamiršti ir migracijos 
poveikio. Nevaldoma emigraci-
ja gali pakenkti šalims, kur daug 
darbingų ir jaunų žmonių ilgam 
išvyksta dirbti į užsienį ir neįne-
ša solidaraus indėlio į savo šalies 
pensininkų išlaikymą bei valstybės 
biudžetą. Šios tendencijos labai 
nepalankios senėjančios visuome-

nės gerovės siekiams. Augant lėšų 
poreikiui pensijoms, socialinėms 
paslaugoms, sveikatos apsaugai ir 
kitoms sritims, gali būti sunkiau jas 
finansuoti.  

Akivaizdu, jog būtina ieškoti 
adekvataus politinio atsako į senė-
jančios visuomenės iššūkius. Eko-
nominio augimo, produktyvumo, 
užimtumo ir gimstamumo skatini-
mas, socialinės ir sveikatos apsau-
gos sistemų tobulinimas, skurdo 
mažinimas, atsakinga migracijos 
politika – visa tai numatoma įvai-
riuose ES politiniuose dokumen-
tuose. Labai svarbu, kad pavyktų 
įgyvendinti strategijoje ES-2020 
numatytą tikslą – per dešimtmetį 
pasiekti, kad ne mažiau negu 75 
proc. darbingo amžiaus žmonių 
turėtų darbą. Būtina didinti ir vy-
resnio amžiaus žmonių aktyvu-
mą. Todėl Europos Parlamentas, 
įvertindamas problemos svarbą, 
paskelbė 2012-uosius vyresnio am-
žiaus žmonių aktyvumo ir kartų so-
lidarumo metais.

Metų tikslas – padėti sukurti vy-
resnio amžiaus žmonių aktyvumo 
kultūrą Europoje, remiantis įvai-
raus amžiaus visuomene ir kartų 

solidarumu. Siekiant šio tikslo bus 
skatinamos ir remiamos valsty-
bės ir vietos valdžios institucijų, 
socialinių partnerių, pilietinės vi-
suomenės ir verslo bendruomenės 
pastangos didinti vyresnio amžiaus 
žmonių aktyvumą. Aktyvus senėji-
mas gali būti sėkmingas tik tokioje 
visuomenėje, kuri paremta solida-
rumu ir kartų bendradarbiavimu. 
Reikia gerinti vyresnio amžiaus 
žmonių užimtumo galimybes, di-
dinti paskatas kuo ilgiau išlikti dar-
bo rinkoje ir išvengti ankstyvo išė-
jimo į pensiją. Šios priemonės ypač 
aktualios vėlinant pensinį amžių.  
Būtina įveikti neigiamus stereoti-
pus, susijusius su vyresnio amžiaus 
žmonių gebėjimais dirbti ir diskri-
minaciją dėl amžiaus. Darbdaviai 
turėtų pritaikyti darbo sąlygas vy-
resnio amžiaus žmonėms bei akty-
viau naudoti mokymosi visą gyve-
nimą priemones.

Socialinės apsaugos sistemos tu-
rėtų labiau ginti vyresnio amžiaus 
žmones nuo skurdo ir skatinti jų 
aktyvumą. Ypatingai aktualios yra 
pensijų tvarumo, saugumo ir ade-
kvatumo problemos, kurių sprendi-
mas numatomas neseniai paskelb-

toje Europos Komisijos baltojoje 
knygoje. Vyresnio amžiaus žmonės 
laukia ir geresnių sveikatos apsau-
gos bei socialinių paslaugų. Ne 
mažiau svarbu yra skatinti vyresnio 
amžiaus žmonių visuomeninį akty-
vumą, remti įvairias iniciatyvas bei 
veiklas. Bet kokio amžiaus žmogus 
turi jaustis esąs reikalingas ir nau-
dingas visuomenei. Tai man dar 
kartą patvirtino diskusijos, kuri šie-
met vyko Knygų mugėje, dalyviai. 
Galima pasimokyti iš Marijampolės 
III amžiaus universiteto patirties, 
įtraukiant kiekvieną savo klausyto-
ją į įdomias bei prasmingas veiklas. 
Neabejoju, kad tokių pavyzdžių 
Lietuvoje yra ir daugiau.

EK numato finansiškai remti 
įvairiausias Europos metų priemo-
nes ir veiklas, viešinti geriausią ES 
patirtį. Šiems tikslams ES biudžete 
numatyti 5 mln. eurų, bus galima 
naudoti ir įvairių fondų lėšas. Lie-
tuvoje taip pat numatytos atitinka-
mos priemonės. Norėčiau pakviesti 
visus aktyviai dalyvauti Europos 
metų veikloje, kadangi tik drauge 
ir tik solidariai galime tinkamai 
reaguoti į senėjančios visuomenės 
iššūkius.

Kartų solidarumas senėjančioje Europoje

Justas Vincas Paleckis, 
EP narys

Kai tik Europos Parlamente (EP) 
sutinku kolegas iš Prancūzijos, per-
simetame bent keliais žodžiais apie 
įvykį, iki kurio liko pora mėnesių. 
Jis nemaža dalimi lems, kuriuo ke-
liu artimiausiais metais pasuks Eu-
ropa. Žinoma, tuo jis bus svarbus ir 

Lietuvai. Turiu omeny Prancūzijos 
prezidento rinkimus.

Štai Katrin Trautman, Prancūzi-
jos delegacijos vadovė mūsų frakci-
joje, man taip sakė: „Sarkozy laimė-
jimas reikštų, kad Europa iš krizės 
bristų dešiniųjų pramintu keliu, 
kuris jau ketvirtus metus veda į nie-
kur. Olando pergalė leistų išbandyti 
mūsų, socialdemokratų, receptus“.

Išties, N. Sarkozy išrinkimas an-
trajai kadencijai smarkiai padidintų 
A.Merkel šansus laimėti Bundesta-
go rinkimus kitąmet. Ne veltui ji, pa-
žeisdama nusistovėjusias tradicijas, 
metė visą politinį svorį dabartiniam 
Prancūzijos prezidentui palaikyti. Jo 
pralaimėjimas dar labiau sumenkin-
tų A.Merkel partijos galimybes rin-
kimuose Vokietijoje, kurios dabar 
atrodo silpnokai. Tai kuo gi skiriasi 
N. Sarkozy ir pirmaujančio reitin-
guose socialisto Fransua Olando 

(Hollande) programos?
F. Olandas pristatė 60 punktų 

planą, kaip atgaivinti Prancūzijos 
ekonomiką. Jis keltų mokesčius 
didelėms korporacijoms, bankams, 
turtuoliams, pateiktų 60 tūkst. dar-
bo vietų švietimo srityje sukūrimo 
programą, sugrąžintų pensinį amžių 
nuo 62 į 60 metų. Jis siūlytų regu-
liuoti nuomos mokestį butams – tai 
opi problema.

Tramdytini, kairiųjų lyderio nuo-
mone, nepasotinami finansininkų 
apetitai: reikėtų 15 proc. pakelti 
bankų pelno mokestį, suvaržyti la-
biausiai spekuliacines operacijas 
rinkoje. Padidinti mokesčius dide-
lėms įmonėms ir sumažinti įmo-
nėms, kur dirba iki 20 darbuotojų. 
Net iki 75 proc. žada pakelti pelno 
mokestį tiems, kurie jo gauna dau-
giau kaip 1 mln. eurų per metus. 
Taigi, prioritetai: augimas, nedar-

bo ir biudžeto deficito mažinimas, 
socialinis teisingumas, švietimas, 
jaunimas, nepriekaištingai veikianti 
teisinė valstybė.

N. Sarkozy ypatingos programos 
nereikėjo – jo įvairiai vertinami dar-
bai per penkerius metus kalba patys 
už save. Daug kas pastebi, kad jis 
perėmė kai kuriuos kairiųjų pasiū-
lymus: štai nuo šių metų vidurio 
Prancūzijoje  įsigalios finansinių 
transakcijų mokestis, kurį jau seniai 
visos ES mastu siūlo socialdemo-
kratai. Dabartinis prezidentas žada 
sugriežtinti socialinės paramos ga-
vimo taisykles, rengti referendumus 
ir dėl vidaus politikos. Jis – už tradi-
cines vertybes: darbas, atsakomybė, 
autoritetas, neketina suteikti balsa-
vimo teisės ne ES piliečiams.

Kraštutinių dešiniųjų kandida-
tė Marine Le Pen siekia pritraukti 
kuo daugiau radikalų. Ji prieš eurą 

ir šalies „islamizaciją“. Teisininkė, 
viena auginanti tris vaikus, norėtų 
pakartoti tėvo pasiekimą – patekti 
į antrąjį turą. Šansų tapti prezidente 
ji neturi. Žinoma, per tuos du mė-
nesius simpatijų ir antipatijų svars-
tyklės dar gali nusvirti ir į vieną, ir 
į kitą pusę. Tačiau prezidento rin-
kimai Prancūzijoje išties gali daug 
nulemti, siekiant įveikti krizę ar 
bandant išvengti naujos. Kitų metų 
antroje pusėje ES „varikliui“ – Vo-
kietijai ir Prancūzijai – kaip ir dabar, 
vadovaus dešinieji? O gal abiejose 
valstybėse valdžioje jau bus kairie-
ji? Socialdemokratų siūlomi recep-
tai krizės ligai gydyti – augimo ir 
vartojimo skatinimas, darbo vietų 
išsaugojimas ir kūrimas, finansinių 
rinkų kontrolė – būtų veiksminges-
ni. Dešinieji per ketverius krizės 
metus įrodė, kad jie sugeba tik kar-
pyti biudžetus ir taupyti.

Kitokie receptai krizės ligai gydyti

Zigmantas Balčytis, 
EP narys, LSDP pirmininko 
pavaduotojas

Europos Sąjungai (ES) nepa-
vyksta išsiieškoti nesąžiningai 
panaudotų milijardų eurų. Iki šiol 
nėra patikimų duomenų, kurie bent 

jau padėtų nustatyti sukčiavimo 
mastą, o kai kurios valstybės narės 
labai nenoriai teikia informaciją 
apie išaiškintus nesąžiningus lėšų 
panaudojimo atvejus. Tokius neri-
mą keliančius faktus išsiaiškinau, 
rengdamas pranešimą Europos 
Parlamente apie kovą su sukčiavi-
mu. 

Sklaidant Europos Komisijos 
ataskaitas, tapo aišku, kad jau 
1989 m. buvo konstatuojama, jog 
trūksta patikimų duomenų apie 
nesąžiningą lėšų panaudojimą. 
Paradoksalu, tačiau praėjus dau-
giau nei dvidešimčiai metų, esu 
priverstas konstatuoti tą patį.

Pristatant pranešimą už biudže-
to kontrolę atsakingame komite-
te, Europos kovos su sukčiavimu 
tarnybos OLAF generalinis di-
rektorius Giovanni Kessler reiškė 
pritarimą ir palaikymą išsakytoms 

mintims, kad nesugebėjimas susi-
rinkti duomenų iš atskirų valstybių 
narių neleidžia atsakingoms insti-
tucijoms ir tarnyboms veikti efek-
tyviai. Nors  kovos su sukčiavimu 
tarnyba buvo įsteiga jau 1999 m., 
tačiau iki šiol jos veikimas kon-
krečių valstybių narių atžvilgiu yra 
labai ribotas, todėl tarnybos veikla 
pati savaime daro tik nedidelę įta-
ką, kad pinigai iš ES fondų ir biu-
džeto būtų panaudojami sąžiningai 
ir nepažeidinėjant galiojančių tai-
syklių.

Ši problema, mano manymu, 
nėra vien „nesugebėjimo sužiūrė-
ti“, kas dedasi atskirose valstybėse 
narėse, problema, tai yra ir atsako-
mybės problema. Kai atsakomybė 
už nesąžiningą lėšų panaudojimą 
tenka tik atskiroms valstybėms na-
rėms, jos nėra suinteresuotos apie 
tai informuoti, nes pranešusios 

apie didelį pažeidimų mastą būtų 
kritikuojamos ir netgi rizikuotų 
prarasti ES paramos lėšas. Tokia 
situacija negali tęstis, nes ES toliau 
plečiantis, „sužiūrėti, kas dedasi“ 
bus vis sunkiau, todėl, esant dabar-
tinėms spragoms, laukti geresnių 
rezultatų būtų naivu. 

Savo pranešime raginu EK pri-
siimti atsakomybę dėl nesąžiningai 
panaudotų lėšų susigrąžinimo iš 
valstybių narių ir imtis lyderystės, 
nustatant vienodus pranešimų apie 
sukčiavimo ir pažeidimų atvejus, 
metodus bei taisykles. Ši instituci-
ja turi būti atsakinga už tai, kad ES 
mokesčių mokėtojų pinigai būtų 
naudojami maksimaliai efektyviai 
ir sąžiningai. Atrodytų, trūksta tiek 
nedaug – tik taisyklių bei duomenų 
teikimo metodų suvienodinimo ES 
mastu, tačiau to nesugebama pada-
ryti dešimtmečiais! Šį faktą galima 

interpretuoti plačiau. Tai rodo, kad 
galbūt ir EK galios turėtų būti per-
žiūrėtos. 

Tačiau vilties, kad einame tei-
singu keliu, teikia tokie sprendi-
mai, kaip ką tik Lietuvos pasirašyta 
finansinės drausmės sutartis, kuri 
ne tik leis, bet ir įpareigos užtikrin-
ti reikiamą drausmę ir atsakomybę 
naudojant atskiros valstybės, o tuo 
pačiu ir visos ES mokesčių mokė-
tojų pinigus.

Europos Sąjunga turi  pasitempti, kovodama prieš sukčiavimą
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Vasario 11 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyko Lietuvos 
socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) statutinis ren-
ginys – eilinė rinkiminė-ataskaitinė konferencija. Pasveikinti 
jaunųjų socialdemokratų atvyko Europos Parlamento narė, Lie-
tuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Vilija 
Blinkevičiūtė, Seimo narys, LSDP pirmininko pavaduotojas 
Juozas Olekas, parlamentaras, LSDP pirmininko pavaduotojas 
Algirdas Sysas, ilgametis LSDP delegatūros Vokietijoje va-
dovas Romas Šileris, Jaunimo reikalų departamento prie So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Mindaugas 
Kuliavas, Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkas Artūras 
Rudomanskis.

Skyrių atstovai ir svečiai svarstė bei patvirtino naują LSDJS 
įstatų projektą, priėmė rezoliuciją dėl jaunimo situacijos Lietu-
voje, kūrė LSDJS ateities planus darbo grupėse. Šioje konferen-
cijoje buvo išrinkta nauja LSDJS priežiūros komisija. Nuo šiol 
LSDJS veiklos teisėtumą ir tikslingumą prižiūrės Vaida Kelery-
tė iš Marijampolės skyriaus, Rima Pielikytė iš Vilniaus skyriaus 
ir Giedrius Pocius iš Ukmergės skyriaus.

LSDJS informacija

LSDJS konferencijoje 
išrinkta nauja

komisija2012 m. vasario mėnesį Lietuvos 
socialdemokratinio jaunimo sąjunga, 
kartu su Vilniaus dirbančiųjų  sporto 
klubų sąjunga „Žalgiris” ir Lietuvos 
sporto draugija „Žalgiris” organiza-
vo kasmetinį Lietuvos jaunimo or-
ganizacijų krepšinio turnyrą, skirtą 
paminėti Lietuvos Valstybės atkūri-
mo dieną. Šiemet turnyre susirungė 
šešios jaunimo organizacijos – Jau-
nimo organizacija „Darbas”, Jaunųjų 
konservatorių lyga, Lietuvos libera-
lus jaunimas, Lietuvos sakaliukų są-
junga, Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjunga ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga. Jauniesiems soci-
aldemokratams antrą kartą iš eilės 
turnyre atstovavo Pakruojo skyriaus 
komanda.

Po grupių varžybų paaiškėjo, kad 
finale dėl pereinamosios Vasario 
16-osios taurės susigrums tie patys 
varžovai, kaip ir 2011 metais – Lietu-
vos socialdemokratinio jaunimo są-

junga ir Lietuvos sakaliukų sąjunga. 
Dėl trečios vietos – Jaunimo organi-
zacija „Darbas“ ir Lietuvos liberalus 
jaunimas. Vasario 16 d. vykusiame 
finale LSDJS po įtemptos kovos 
įveikė savo varžovus, antrą kartą iš 
eilės tapo šio turnyro nugalėtoja.

Jaunuosius socialdemokratus 
sveikino Lietuvos socialdemokratų 

partijos pirmininkas Algirdas But-
kevičius, pirmininko pavaduotojas 
Juozas Olekas, LSDJS pirmininkas 
Juras Požela bei LSDJS Vilniaus 
miesto skyriaus pirmininkė Nora 
Naudužaitė. 

LSDJS informacija

Jauniesiems socialdemokratams –
krepšinio turnyro taurė

Juras Požela,
LSDJS pirmininkas

Europos Vadovų Tarybos susiti-
kime Briuselyje Europos Komisijos 
pirmininkas Jose Manuelis Barroso 
atkreipė dėmesį į kai kurias ES vals-
tybes, kurios visiškai nesistengia 
mažinti jaunimo nedarbo. Tarp pa-
minėtųjų atsidūrė ir Lietuva. Labai 
džiaugiuosi, kad ši tema iš karto 
atsidūrė politikų ir žiniasklaidos dė-

mesio centre. Eilinį kartą matome, 
kad tik įsikišus Prezidentei, politikai 
staiga praregi. Bet ar tikrai jaunimo 
nedarbas yra tik neseniai atsiradusi 
problema?

Ministerija kurčia?

Akivaizdu, kad viena iš pasaulio 
ekonominės krizės pasekmių būtent 
ir buvo į neregėtas aukštumas paki-
lęs nedarbo lygis. Svarbu tai, kad 
Lietuvoje jaunimo nedarbas augo 
žymiai sparčiau nei kitų amžiaus 
grupių nedarbas. Su šia problema 
Lietuva susidūrė tikrai ne prieš ke-
lias savaites, o dar 2009 m. pradžio-
je.

Puikiai pamenu, kad suvešėjus 
šiai problemai buvau Jaunimo rei-
kalų departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos di-
rektorius. Siekdami atkreipti politi-
kų dėmesį į šią opią problemą, kartu 
su Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba surengėme išplėstinį posėdį 

ir pateikėme konkrečius siūlymus, 
kaip mažinti nedarbą. Posėdyje kal-
bėjęs Darbo ir socialinių tyrimų ins-
tituto direktorius prof. Boguslavas 
Gruževskis pateikė skaičiavimus, 
kad dėl jaunimo nedarbo mūsų vals-
tybė kiekvienais metais paranda 4,4 
mlrd. litų. Tai nesumokėti gyventojų 
pajamų mokesčiai, nesukurtas BVP, 
mažesnės įmokos į Sodros biudže-
tą (taigi ir mažesnės pensijos), pa-
galiau teisėsaugos išlaidos, nes dėl 
nedarbo didėja nusikalstamumas ir 
atsiranda kitos ilgalaikės socialinės 
bei psichologinės problemos.

Gaila, kad tuomet Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos vadovai 
buvo kurti. Abejingi ne tik mums, 
bet ir Europos Tarybos nuolatinėms 
pastaboms ir pavojaus signalams. 
Negi ministras, viešėdamas Briuse-
lyje negirdėjo, apie ką visa Europa 
šneka jau pastaruosius ketverius 
metus – pavojingai augantį jaunimo 
nedarbą? Suprantama, juk ministe-
rijos atstovams daug labiau rūpėjo 

įstatymais reglamentuoti, kas laiky-
tina šeima, o kas ne, tačiau ne esamų 
ir skaudžių problemų sprendimas.

Išgirskit jauną žmogų

Pastaruosius metus Lietuvos so-
cialdemokratinio jaunimo sąjunga 
organizuoja nacionalinę kampaniją 
„Išgirsk jauną žmogų”. Ja siekia-
me atkreipti politikų ir visuomenės 
dėmesį į žalą dėl jaunų žmonių ne-
darbo ir siūlome konkrečius spren-
dimus. Kitų valstybių patirtis rodo, 
kad  kai kurie pasiūlymai pasiteisi-
no. Tai tokios priemonės, kaip pasi-
rengimas darbinei karjerai dar mo-
kyklos suole, visuomenei naudingų 
darbų programų išplėtimas ir jaunų 
žmonių įtraukimas į jas, mokesčių 
lengvatos privačioms bendrovėms, 
įdarbinančioms jaunimą, aktyvių 
jaunimo darbo centrų steigimas 
savivaldybėse ir seniūnijose, vals-
tybinio sektoriaus atvėrimas jauni-
mo praktikos vietoms, neformalaus 

ugdymo metodų taikymas didinant 
jaunimo patirtį ir kompetenciją, jau-
nimo verslumą skatinančios prie-
monės, savarankiškos darbo vietos 
kūrimo palengvinimas, pagaliau – 
valstybinės subsidijos ir t.t. 

Belieka tik pasidžiaugti, kad prie 
garsiai apie šią problemą kalbančių 
jaunimo organizacijų prisijungė 
ir Prezidentė. Labai tikiuosi, kad 
šiandien politikai atsibus, pamirš 
priešpriešą, susitelks, įsiklausys į 
kitas nuomones ir pasiūlys realius 
sprendimus, kurie galėtų skubiai su-
mažinti jaunimo nedarbą.

Tai vienintelė išeitis siekiant, kad 
Lietuvos jaunimas visiškai „neiš-
sivaikščiotų“. Asmeninės politinės 
ambicijos, pastovus akivaizdžių 
dalykų neigimas jau kainavo per 
daug jaunų žmonių likimų ir turi 
būti baigtas. Jaunieji socialdemo-
kratai kviečia visas politines partijas 
susėsti prie vieno stalo ir priimti ge-
riausius sprendimus.

Dar kartą apie jaunimo nedarbą

Dešiniųjų politika lėtai skandina šalį

Ramūnas Burokas,
LSDJS Marijampolės 
skyriaus pirmininkas

Mus aplankęs arktinis šaltis ne-
truko užšaldyti ir dešiniųjų atmin-
ties. Sulaukę praėjusių metų makro-
ekonomikos rezultatų, pradėjo jais 
manipuliuoti, pateikdami tik jiems 
naudingus bei jų politinius sprendi-
mus pagrindžiančius skaičius. Tačiau 
dar šalčiams neatsileidus, siekdamas 
atstatyti sveiko proto balansą, noriu 
priminti faktus, apie kuriuos dešinių-

jų „piarščikai“ sąmoningai vengia 
diskutuoti.

Mes skolingi po 14 tūkst. litų?

2008-ųjų metų pabaigoje kon-
servatoriai ir liberalai „kalė prie 
kryžiaus“ socialdemokratus dėl tuo 
metu atsiradusio 1,2 mlrd. litų „So-
dros“ deficito ir valstybės skolos, 
kuri tuo metu tesiekė 17,3 mlrd. litų 
(nors išmokų didinimas neapsiėjo 
be konservatorių balsų). Remiantis 
prognozėmis, 2012-aisiais metais, po 
dešiniųjų Vyriausybės valdymo, So-
dros deficitas bus peržengęs 10 mlrd. 
litų ribą, o valstybės skola perkops 42 
mlrd. Šiandien kiekvienas Lietuvos 
gyventojas yra skolingas po 14 tūkst. 
litų ir šios skolos administravimui 
šiemet kiekvienas išleisime po 635 
litus – visi šie pinigai iškeliauja už-
sienio kreditoriams. Šiame kontekste 
Ekonominio stabilumo ir finansinės 
drausmės sutartis gali būti tik graži 

deklaracija – juk turėjome Finan-
sinės drausmės įstatymą, tačiau jis 
nesutrukdė Premjerui praskolinti ša-
lies – valstybės skolą per paskutinius 
trejus metus išauginti trigubai. Vien 
palūkanų reikės sumokėti 2,1 mlrd. 
litų (tai sudarys apie 2 proc. BVP), 
tokios sumos užtektų dviejų mėnesių 
Sodros išmokoms padengti. 

Katastrofiškas nedarbo lygis

2008-aisiais nedarbo lygis šalyje 
buvo 5-6 proc., praėjusiais metais 
statistinis nedarbas jau buvo 15-17 
proc. Iš viso bedarbių skaičius Lietu-
voje per du metus šoktelėjo nuo 80 
tūkst. iki 320 tūkst. Tiesa, keletu pro-
centų sumažėjo dėl išaugusio emi-
gracijos masto, kuris per praėjusius 
metus buvo rekordinis – per metus iš 
Lietuvos emigruoja vidutiniškai po 
30 tūkst.(!) gyventojų (tai Jonavos, 
Kėdainių ar Telšių dydžio miestai).

Pagaliau Europos Komisijai pra-

dėjus baksnoti pirštu į jaunimo ne-
darbo lygį, kuris Lietuvoje siekia 33 
procentus, susigriebusi Prezidentė 
„ant kilimėlio“ pasišaukė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministrą Donatą 
Jankauską. Tačiau jeigu šią problemą 
Vyriausybė spręs taip pat „sėkmin-
gai“, kaip sprendė būstų renovacijos, 
šildymo kainų, emigracijos, kon-
trabandos ir šešėlinės ekonomikos 
problemas, mūsų laukia dar vienas 
politinis fiasko.

Lietuviai dirba daugiau, bet už 
mažesnį atlyginimą

Nors darbo našumas 2011 m. iš-
augo 6 proc., vidutinis atlyginimas 
sumažėjo 1,5 proc. ir šiandien pagal 
darbo jėgos kainą ES mes lenkiame 
tik Rumuniją. Mūsų tautiečių „norą“ 
dirbti daugiau už mažesnį atlygini-
mą lėmė nevykusi SADM lengvatų 
politika, įteisinusi lengvatas darb-
daviams. Jauniems žmonėms yra 

mokamas mažesnis atlyginimas, ta-
čiau jų darbo našumas yra ženkliai 
didesnis. Darbo rinkoje susidarė pa-
radoksali situacija: minimalus darbo 
užmokestis 680 litų per mėnesį yra 
mažesnis už absoliutų skurdo lygį, 
kuris šiuo metu yra 710 litų per mė-
nesį – net ir dirbantis žmogus šian-
dien yra priverstas badauti. Žmonės 
neturi pakankamai paskatų dirbti, to-
dėl socialinių pašalpų gavėjų skaičius 
Lietuvoje išaugo katastrofiškai. Mo-
kesčius mokančių asmenų skaičius 
nuolat mažėja, pašalpas gaunančių 
– nuolat auga. Keisti šios Vyriausy-
bės mėginimai bet kokius teigiamus 
pokyčius „išpiarinti“ kaip jos „nuo-
seklaus darbo rezultatus“. Valdančių-
jų manipuliavimas skaičiais primena 
skęstančiųjų griebimąsi už šiaudo. 
Tačiau tik būdami teisingi patys sau 
ir pripažindami savo klaidas galime 
sukurti pamatus tvariam ir ilgalai-
kiam šalies vystymuisi. Deja, ši Vy-
riausybė tai padaryti yra neįgali.
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Tai ádomu

Tarptautinės moterų solidaru-
mo dienos proga verta prisiminti, 
kas nuveikta lyčių lygybės srityje 
XXI a. Seimo narė Birutė Vėsaitė, 
neabejinga lyčių lygybės proble-
moms, tikina, kad kai kur pasiekta 
nežymi pažanga, kai kur viešpa-
tauja štilis, o tam tikrose srityse 
pastebimi žingsniai atgal.

Gerbiama parlamentare, nese-
niai Seime priimtas Apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje įstaty-
mas. Ar šis žingsnis jau spėjo pa-
siteisinti?

Smurtas prieš moteris – rimtas 
žmogaus teisių pažeidimas, taip 
paplitęs ir sisteminis, kad gali būti 
traktuojamas kaip pandemija. Viena 
iš trijų moterų savo gyvenime yra 
patyrusi smurtą: sumušta, seksua-
liai prievartauta, patyrusi patyčias ar 
psichologinę prievartą. Tokia vieta 
kaip namų aplinka, kurioje moterys 
turėtų jaustis ypač saugios, gali virs-
ti pragaru, kuriame diena iš dienos 
smurtaujama. Kiekvienas vaikas, 
stebėjęs smurtą prieš savo motiną, 
tampa psichologinės prievartos auka 
su labai sunkiomis pasekmėmis. 
Įstatymo apsaugos nuo smurto arti-
moje aplinkoje priėmimas yra vie-
nas geriausių šios kadencijos Seimo 
darbų, kurį pavyko nuveikti dėl mo-
terų. Pusantro tūkstančio prievartos 
aukų skundų per penkiolika dienų 
byloja apie šio įstatymo būtinybę. 

Tai rodo, kokia pritvinkusi šunvotė 
yra ši problema mūsų visuomenėje. 
Žinoma, be moterų nevyriausybinių 
organizacijų pagalbos, be jų spaudi-
mo, vargu ar šis įstatymas būtų išvy-
dęs dienos šviesą.
Nepaisant šio įstatymo, vienos au-
ginančios vaikus moterys vis dar 
nesulaukia pakankamos valstybės 
pagalbos. Kai kurios šeimos vis gi-
lyn klimpsta į skurdą.

Deja, krizė tik padidino gyvenan-
čių skurde moterų skaičių, galima sa-
kyti, skurdas įgavo moterišką veidą. 
Patekusi į skurdo gniaužtus moteris, 
kuri yra viena vaikų maitintoja, turi 
daug mažiau galimybių gyventi ilgą, 
sveiką ir laimingą gyvenimą, nau-
dotis pagrindinėmis teisėmis, tokio-
mis kaip laisvė, pagarba ir orumas. 
Minimali alga, kurios konservato-
rių Vyriausybė užsispyrusiai nenori 
padidinti, neleidžia be socialinės 
pašalpos išgyventi, pakilus būsto ir 
maisto kainoms. Socialdemokratų 
valdymo metu moterų verslo skati-
nimas buvo vienas iš prioritetų. Val-
dant konservatoriams, tokios temos 
Ūkio ministerijos valdymo krypty-
se apskritai neliko. Iš šią kadenciją 
baigiančios Vyriausybės jau niekas 
nesitiki pokyčių, tačiau būsimosios 
Vyriausybės darbotvarkėje lyčių ly-
gybė turi tapti prioritetu.

Didžiausias akibrokštas žmogaus 
teisėms ir moterų diskriminacijai 

– konservatorių ketinimai keisti 
Konstituciją ir įteisinti santuoką 
kaip vienintelį šeimos institutą. Ar 
tokie siūlymai nepažeidžia žmo-
gaus teisių?

Panašu, kad konservatoriai pa-
miršo Konstitucinio Teismo spren-
dimą ir Žmogaus teisių bei laisvių 
konvenciją, kurią Lietuva ratifikavo 
prieš daugelį metų. Joje aiškiai rašo-
ma, kad valstybė neturi kištis į šei-
mos gyvenimą. Toks svarbus klau-
simas, kuriam nepritarė daugiau nei 
pusė Lietuvos visuomenės, turi būti 
sprendžiamas ne saujelės politikų, 
bet referendumo.

Pažvelgus į moterų dalyvavimą 
politikoje, nepanašu, kad jos būtų 
skriaudžiamos. Atvirkščiai – šian-
dien jos užima aukščiausius pos-
tus.

Lietuva gali didžiuotis, turėda-
ma Prezidentę ir Seimo pirmininkę, 
kurios yra populiariausios politikės 
šalyje, tačiau Seime moterys nėra 
pakankamai atstovaujamos, kad tu-
rėtų realią įtaką. Tarpparlamentinės 
sąjungos organizacija pareiškė, kad 
vienintelis efektyvus kelias pasiekti 
proporcingą vyrų ir moterų atsto-
vavimą pasaulio parlamentuose yra 
kvotų įvedimas. Lietuvos Seime 
bandymai įtvirtinti kvotas rinkimų 
įstatymuose buvo nesėkmingi. Nors 
kai kurių Europos Sąjungos šalių 
rinkimuose jos puikiai veikia ir yra 
naudingos visuomenei.

Tad ko reikia šiandien, kad lyčių 
lygybė taptų ne tik sąvoka?

Visuomenės švietimas dėl lyčių 
lygybės turėtų tapti labai svarbiu 
klausimu, siekiant atsikratyti patri-
archalinio mentaliteto. Reikia baigti 
su prievarta prieš moteris, jos neturi 
būti pasyvios socialinės pašalpos ga-
vėjos, bet aktyvios darbo rinkos bei 
visuomenės pokyčių pažangos daly-
vės. Su Kovo 8-ąja, mielos bičiulės!

Kalbino 
Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Moterų ir vyrų lygybė Lietuvoje: 
pasiekimai ir nesėkmės

Mielos moterys,
sveikinu Jus Tarptaut inės  moters  dienos proga.

Būkite  žavios ,  jaunatviškos ir  įkvepiančios!

Ir  tegul  Jus visuomet  supa pagarba ir  dėkingumas.

Su kovo 8-ąja!

Kalbėdami apie valstybę, vi-
suomenę, politiką, patriotiškumą, 
apie socialumą, šiandien išsakyti 
savo nuomonę. Sparčiai kintant 
technologijoms, socialdemokra-
tai nusprendė atsižvelgti į tai, 
kokiomis priemonėmis naudoja-
si jauni žmonės, siekdami jiems 
reikiamos informacijos.

„Lietuvos socialdemokratų 
partija stengiasi neatsilikti nuo 
naujųjų technologijų pasaulio 
ir pirmoji Lietuvoje sukūrė in-
ternetinę programėlę, pritaikytą 
mobiliesiems telefonams, iPad 
ir iPod touch įrenginiams. Šią 
programėlę nemokamai nuo šiol 
gali atsisiųsti kiekvienas besido-
mintis socialdemokratų veikla, 
siekiantis operatyviai gauti nau-
jienas“, – sako LSDP pirminin-
kas Algirdas Butkevičius.

Partijos tinklapyje www.lsdp.
lt patalpinti „baneriai“ su nuoro-
domis, kaip šią programėlę ne-
mokamai įdiegti savo telefone. 
„Dabar žmonės turės galimybę 

įsitraukti į politinę veiklą ir ne-
likti nuošalyje, kai sprendžiami 
svarbūs visuomenei klausimai, 
nes kiekvienas gali naudotis 
nauja ir unikalia funkcija – “Ini-

cijuok Pokyčius”. Jei Jūs turite 
idėjų ir minčių, kaip pagerinti 
valstybės ir žmonių gyvenimą ar 
tiesiog norite pareikšti savo nuo-
monę – kviečiame aktyviai nau-
dotis.  Jei idėja tikrai gera, į ją 
bus atsižvelgta ruošiant įstatymų 
pakeitimus“, – teigia LSDP frak-
cijos narys Gediminas Kirkilas.

Visuomenei pasiūlyta ir kita 
priemonė – „Mano programa 
2012“. „Esame modernūs ir 
puikiai suvokiame, kad politinė 
programa neturi būti tušti paža-
dai. Tai turi būti dokumentas, 
kuriame sudėti Lietuvos žmo-
nių lūkesčiai ir viltys. Jos taps 
mūsų būsimų darbų gairėmis. 
Socialiniame tinkle www.face-
book.com kiekvienas gali pa-
siūlyti savo programą Lietuvai. 
Kiekvieną savaitę “Facebook“ 

lankytojai turi galimybę išrinkti 
geriausios programos  autorių, 
kurį LSDP pirmininkas A. But-
kevičius pakvies pietų. Absoliu-
čiai daugiausia palaikymo su-
laukęs dalyvis keliaus į Europos 
Parlamentą. Pirmosios savaitės  
„Mano programa 2012“ nuga-
lėtojas Darius Tumkevičius yra 
aktyvus pilietis, baigęs moks-
lus ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitete. Šiuo metu jis kuria 
savo verslą. Paklaustas, kodėl 
nusprendė pasiūlyti savo pro-
gramą, D.Tumkevičius sakė, jog 
šiais laikais sunku likti abejingu 
politiniams procesams, tad poli-
tiniais klausimais jis turi tvirtą ir 
kritišką nuomonę.

Seimo LSDP frakcijos 
informacija

Rinkis pokyčius: socialdemokratai siūlo „išmaniąją“ politiką

LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius

LSDP Taryba: Vyriausybės 
pasiskolinti pinigai 

pravalgomi

jėgumus, kurti naujas darbo vietas, 
mažinti nedarbą, didinti konkuren-
cingumą,“ – kalbėjo LSDP lyderis.

Kas padarė didelę „kaką“?

„Švietimo ir mokslo ministe-
rija padarė ne „kakutį“, o didelę 
„kaką“, – kalbėjo LSDP švietimo 
ir mokslo komiteto pirmininkas 
Rimantas Vaitkus, sakydamas, 
kad aukštojo mokslo reformą po 
Konstitucinio Teismo išaiškinimo 
teks mesti į istorijos šiukšlyną. 
„Kur mes padarėme proveržį šio-
je srityje? Esame paskutiniai (tai 
ne mūsų, o Europos universitetų 
asociacijos duomenys) pagal au-
tonomijos lygmenį Europoje, bet 

pirmaujame pagal studijų kainą 
aukštojoje mokykloje. Pagal per-
kamosios galios paritetą užimame 
antrąją vietą po Didžiosios Brita-
nijos“, – teigė R.  Vaitkus

Seimo narys Vytenis Andriukai-
tis, primindamas, kad konservato-
riai žadėjo pokyčius ir proveržius 
ironizavo: „Vienintelis konservato-
rių proveržis – tai proveržis į emi-
graciją“. LSDP Vilniaus skyriaus 
pirmininkas ir sostinės vicemeras 
Romas Adomavičius tikino, kad 
rengiantis rinkimams verta pagal-
voti apie specialų pasiūlymą sosti-
nės gyventojams, gal net sostinės 
įstatymą. Tarybos posėdyje svars-
tyti ir kiti klausimai, tarp jų – nuta-
rimas dėl konferencijos sušaukimo 
balandžio 14 d.

Auksė Kontrimienė

Atkelta iš 2 p.

B. Vėsaitė, Seimo narė. 

LSDP prezidiumo posėdis.                                                                     V. Šereikos nuotr.

Iš kairės: D. Skusevičius, A. Butkevičius, G. Kirkilas ir D. Tumkevičius.


