
Žemės ūkio konferencijoje
argumentuota Seimo nario kritika

Birželio pabaigoje lankiausi uždaromoje 
Ignalinos atominėje elektrinėje neatsitikti-
nai, nes  liepos viduryje čia lankysis Euro-
pos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto 
delegacija, kurios dalyviai savo akimis turės 
progą įvertinti elektrinės uždarymo darbų eigą 
ir pajausti viso Lietuvos vykdomo projekto 
mastą. Nuo to, kokį įspūdį susidarys Europos 
politikai, iš dalies priklausys ir tai, kokio ES 
verdikto galėsime tikėtis dėl šio projekto fi-
nansavimo lygio.

Lankydamasis atominėje jėgainėje negali 
išlikti abejingas: maždaug 1000 ha teritorijoje 
stūkso dešimtys masyvių pastatų, o į akis kren-
ta šio objekto sudėtingumas: netgi uždarytoje 
elektrinėje nuolat dirba apie 2500 darbuotojų, 
specialios saugumo procedūros ir nuolatinis 
tikrinimas dėl užterštumo radiacija, nematyti 
įrenginiai, kurių vieni čia vietoje virsta metalo 
laužo krūva, o kiti dar tik statomi, kad pasitar-
nautų uždarant šį sovietų palikimą.

Negalima ignoruoti ir šio objekto įtakos 
regiono ekonomikai, juk Ignalinos elektrinė-
je dirbo absoliuti dauguma Visagino miesto 
gyventojų. Šio miesto socialinė-ekonominė 
būklė tiesiogiai priklauso nuo Ignalinos fakto-
riaus, o elektrinės uždarymo projektai apima 
ir miesto bei jo regiono ekonominį perorienta-
vimą. Neveltui Lietuvos stojimo į ES sutartyje 
buvo įvardinta, kad IAE uždarymas gali būti 
nepakeliama našta mūsų valstybei.

Aštrus saugumo klausimas

Vaikštant po uždaromą atominę elektrinę, 
daug kartų persirengiant specialiais rūbais ir 
nuolat kertant vidinius apsaugos pultus, su-
pranti, kad Ignalinos atominės elektrinės užda-
rymo problema nėra vien finansinio pobūdžio, 
nors, žinoma, šis klausimas taip pat labai opus. 
Vis tik pagrindinis šio klausimo vardiklis yra 
saugumas. Vadinkime jį radiacijos sauga ar 
nacionaliniu saugumu ir abiem atvejais bū-
sime teisūs. Kalba eina apie vienintelio tokio 
pasaulyje branduolinės energetikos objekto 
uždarymą, kuriam reikalingi milžiniški resur-
sai ir patirtis, kurios neturi niekas pasaulyje, 
nes dar niekam neteko ir, turbūt, neteks užda-
rinėti tokio tipo atominių reaktorių.

Šis faktas buvo pripažintas ir EP, kada pra-
ėjusių metų balandį balsuojant buvo patvirtin-
tas pranešimas, kad patirties, kaip uždaryti to-
kio masto objektą tiesiog neegzistuoja, todėl ir 
šio proceso finansavimui negali būti nustaty-
tos „lubos“. Taigi, oficialiai pripažįstama, kad 
vykdydami šį projektą, mes galime kliautis tik 
savo žiniomis ir patirtimi.

Ko daugelis nežinojo

Turbūt, nedaugelis žino ne tik Europos Są-
jungos institucijose, tačiau ir Lietuvoje, kad 
Sovietų sąjungą šį objektą statė ne mūsų res-

publikos, o visos sąjungos reikmėms – karo 
atveju elektros energija aprūpinti Šiaurės Rytų 
Rusijos rajonus. Ignalinos atominė elektrinė 
buvo projektuojama kaip strateginis objektas, 
kuris vienintelis pasaulyje galėjo veikti net ir 
tada, kai keičiamos branduolinio kuro kasetės. 
Nenutrūkstamos elektros energijos generato-
rius pagal projektą turėjo susidėti iš 4 bran-
duolinių reaktorių. Laimei, tik 2 iš jų buvo 
spėta pilnai pastatyti, nes antraip šiandien 
turėtume vykdyti dar sudėtingesnį elektrinės 
demontavimo projektą.

Dėl šios priežasties, skirtingai nuo slovakų 
ir bulgarų, kurie taip pat turi senų atominių 
elektrinių uždarymo problemą, Lietuvos atve-
jis yra kur kas sudėtingesnis technologiškai, 
natūralu, dėl to ir brangesnis bei pareikalau-
siantis daugiau laiko jį uždaryti.

Laiko faktorius, beje, taip pat ne paskuti-
nis šioje istorijoje. Mes negalime branduolinio 
objekto uždarymo vykdyti neribotą laiką, nes 
rizikuotume sukurti dar vieną Černobylį Eu-
ropos centre. Rizikuotume ne vien savo tautos 
ateities kartomis, o ir viso regiono branduoli-
nius saugumu.

Kur dingsta lėšos?

Tiesa, šiandien Ignalinos uždarymo klausi-
mas ES krypsta Lietuvai nepalankia kryptimi. 
Šiuo metu rengiamas EP pranešimas yra gana 
kritiškas mūsų atžvilgiu, o atviros kritikos iš 
EP narių lūpų netrūksta ir viešojoje erdvėje. 
Europos politikai kvestionuoja, kur dingo IAE 
uždarymui jau skirti pinigai,o iš Ignalinos AE 
vadovo mes sužinome, kad maždaug pusė šių 
pinigų išleista uždarymui reikalingų pastatų ir 
įrengimų bei pakaitinių elektros energijos pa-
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Kas pavogė mažo žmogaus teisybę?

LSDP skyrių naujienos

LSDP pirmininkas
apie valstybės valdymą

Nukelta į 6 p.

Europarlamentaras Zigmantas Balčytis: 
„Europa vis dar nesuvokia Ignalinos atominės elektrinės problemos masto“

Kasmetiniame socialdemokratų sąskrydyje 
Giruliuose netrūko geros nuotaikos, energijos, 
įspūdžių, dainų, žaidimų, bičiuliškų pokalbių ir 
svarbiausia – žmonių. Sąskrydyje dalyvavo per 
2500 partijos bičiulių.

 „Žmonės atvyko į pajūrį gerai nusiteikę 
pailsėti ir pabendrauti. Smagu vienoje vietoje 
matyti tokį gausų būrį bendražygių. Tokie ren-
giniai stipriau sujungia žmones, tvirtina mūsų 
partijos gretų vienybę“, – sąskrydžio atidarymo 
iškilmėse kalbėjo LSDP lyderis Algirdas But-
kevičius. Socialdemokratus pasveikino ir kitų 

partijų vadovai, profesinių sąjungų lyderiai, 
Klaipėdos meras bei kiti svečiai. Daugelis sve-
čių ir dovanų nepagailėjo... 

Prieš pietus surengtame partijos prezidiumo 
ir štabo posėdyje socialdemokratai aptarė Lie-
tuvos politinę ir ekonominę padėtį, kalbėjo apie 
Seimo rinkimus. Po to A. Butkevičius aplankė 
beveik visas LSDP miestų ir rajonų skyrių būs-
tines po atviru dangumi, šnekėjosi su bendra-
žygiais.

Sąskrydžio dalyviai aktyviai rungėsi krep-
šinio, virvės traukimo, šaudymo šachmatų 

varžybose. Šiais metais buvo daug naujų kon-
kursinių rungčių: dažasvydis, lauko smiginis, 
nuotaikingos bulvių skutimo varžybos „Pamai-
tink kaimyną“ – šioje rungtyje nepralenkiami 
buvo vilniečiai. Netrūko nei ryžto nugalėti, 
nei sportinio azarto, tad nugalėtojai džiaugėsi 
prizinėmis vietomis, o tie, kuriems pasisekė 
mažiau, guodė save olimpine tiesa: kur kas 
svarbiau dalyvauti, o ne laimėti. Komandinių 
sporto varžybų nugalėtojai: Klaipėdos skyrius 

Socialdemokratų sąskrydis Giruliuose 
„Ir vėl mes pajūry – ir vėl draugų būry...“
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Europarlamentaras, LSDP pirmininko pavaduotojas 
Z. Balčytis.
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Vyriausybė sužlugdė Trišalės 
tarybos veiklą

Vyriausybė, užsispyrusi nedi-
dinti minimalaus atlyginimo iki 
900 litų, sužlugdė Trišalės tarybos 
darbo grupės veiklą. Panašu, kad 
pusmetį derybos tik imituotos, ta-
čiau realiai profesinių sąjungų Vy-
riausybė negirdėjo. Tai įrodo, kad 
Lietuva suka kitu keliu, o ne tuo, 
kuriuo eina Skandinavijos šalys, 
apie kurias tiek daug kalba Andrius 
Kubilius. Ten Trišalės tarybos vei-
kla ir derybos yra itin reikšmingos, 
į jas atsižvelgiama, tuo tarpu Lie-
tuvos Ministras Pirmininkas ne-
sugeba ar nenori plėtoti socialinio 
dialogo, dėl to kenčia visuomenė.

Socialdemokratai susitiko su 
Tautinių bendrijų tarybos 
nariais

LSDP valdybos nariai susitiko 
su Lietuvos tautinių bendrijų tary-
bos atstovais, šie išsakė  susikau-
pusias skaudžiausias problemas, 
viena jų – panaikintas Tautinių 
mažumų išeivijos departamentas. 
„Mūsų valstybėje išnyko etno-
politikos formavimo ir vykdymo 
sistema, nėra programos gairių ar 
institucijos, vykdančios šią politi-
ką. Dabar Kultūros ministerijoje 
veikiantis tautinių mažumų „sky-
relis“ nesugeba analizuoti, kontro-
liuoti ir spręsti iškilusių sunkumų. 
Kas dabar iš tos ministerijos, jei 
nei ministras, nei viceministras 
nedalyvauja reikšminguose mūsų 
posėdžiuose. Jie ne tik nesprendžia 
mūsų problemų, jų net neperduoda 
Vyriausybei. 2010 m. nebuvo pra-
tęstas tautinių mažumų įstatymo 
galiojimo laikas. Lietuvoje gyvena 
600 tūkst. tautinių mažumų atsto-
vų, veikia apie 350 tautinių ben-

drijų organizacijų, o jiems visiems 
skiriama tik 270 tūkst. litų. Tai 
politiškai ir socialiai neteisinga“, – 
nuoskaudas vardijo tautinių bendri-
jų tarybos pirmininkas. Socialde-
mokratų nuomone, būtina sukurti 
atskirą departamentą kaip asigna-
vimo valdytoją su konkrečiomis 
funkcijomis ir at-
sakomybe. Kitas 
susitikimas su 
Lietuvos Tautinių 
bendrijų tarybos 
nariais planuoja-
mas liepos pabai-
goje – rugpjūčio 
pradžioje.

Dar vienas 
„Visuomis“?

Nors „Visuo-
mio“ idėja patyrė 
fiasko, tačiau Vy-
riausybė rankų 
nenuleidžia ir, 
bandydama apei-
ti Seimą, ketina 
sukurti dar vieną 
biurokratinę struktūrą, kuri turėtų 
koordinuoti valstybės įmonių vei-
klą. „Mums ši struktūra kelia labai 
daug abejonių. Jei paaiškės, kad 
naujajame nutarime yra punktų, 
kurie prieštarauja Lietuvoje galio-
jantiems teisės aktams, kreipsimės 
į prokuratūrą, kad būtų apgintas 
viešasis interesas“, – teigia Seimo 
opozicijos lyderis Algirdas Butke-
vičius.

LSDP frakcija pripažįsta, kad 
valstybės valdomų įmonių veiklą 
būtina efektyvinti ir skaidrinti, ta-
čiau panašu, kad Ūkio ministerijos 
rengiama reforma būtų vykdoma 
tik prisidengiant gražiais tikslais. 
„Siūloma įsteigti valstybinių įmo-
nių valdymo koordinavimo centrą 

(VKC), kuris kontroliuotų pla-
nus, užtikrintų, kad valstybinėms 
įmonėms vadovauti būtų paskirti 
specialistai, tačiau vadovus pa-
rinktų finansų, ūkio ministrai bei 
premjeras. Valstybinėms įmonėms 
vadovautų VKC siūlomų specia-
listų valdybos, tarp jų nepriklau-

somi specialistai. Nenumatoma 
jokia atsakomybė“, – nuogąstauja 
A.Butkevičius.

Kodėl vėluoja Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo 
darbai? 

LSDP frakcija kreipėsi į minis-
trą pirmininką, norėdama gauti in-
formacijos dėl Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) uždarymo eigos. 
Jėgainės uždarymo procese Lietu-
va vėluoja atlikti nemaža projektų, 
o užbaigiant darbus susiduriama su 
reikšmingu finansavimo trūkumu 
– tokią išvada dar šių metų vasario 
mėnesį paskelbė Europos audito 
rūmai. Jų duomenimis, Ignalinos 

AE uždarymo darbams trūksta 
1,48 mlrd. eurų. Auditoriai taip pat 
teigia nustatę, kad laikinos panau-
doto kuro saugyklos projekto ben-
drosios išlaidos padidėjo daugiau 
kaip 15 proc. Birželį žiniasklaidoje 
pasirodė informacija, kad dėl IAE 
uždarymo darbų generalinio ran-
govo Rusijos kapitalo bendrovės 
„Nukem Technologies“ atsiskaity-
mo už atliktus darbus vėlavimo sta-
tybos bendrovė „Vėtrūna“ galimai 
sustabdė savo veiklą. Socialdemo-
kratai klausė premjero, ar atliktas 
išsamus projekto finansavimo bei 
darbų poreikio vertinimas, kokia 
nustatyta projekto įgyvendinimo 
pažanga bei kokie veiksmai dar 
neatlikti. Teiraujamasi, kokios nu-
statytos pagrindinės IAE uždary-
mo vėlavimo priežastys.

Ar leisime savivaldybėms 
nuskęsti?

Seimo opozicijos lyderis neri-
mauja dėl skolose skęstančių savi-
valdybių padėties – pirmą kartą per 
nepriklausomybės laikotarpį savi-
valdybių skolos peržengė 2 mlrd. 
litų. A. Butkevičius nuogąstauja, 
kad pačios savivaldybės iš skolų 
duobės neišlips. Pasak socialde-
mokratų, pati Vyriausybė skatina 
savivaldybes skolintis, neskirdama 
kofinansavimo lėšų europiniams 
projektams. Be to, įstatymais savi-
valdybėms priskiriamos funkcijos, 
kurios taip pat nefinansuojamos 
valstybės. Nepakanka vien tik fi-
nansų ministrės kritikos savival-
dybėms, įklimpusioms į skolas. 
Būtina galvoti, kaip realiai padėti, 
viena išeičių – savivaldybių skolas 
įskaityti kaip valstybės skolą, nes 
panašu, kad su finansinėmis pro-
blemomis jos nebesusidoros.

AKTUALU

Trumposios naujienos

Atkelta iš 1 p.

 Nusivylusi esama padėtimi vi-
suomenė griežia dantimis – ne vie-
nas yra pasvarstęs, kaip gerai būtų, 
jei valstybę valdytų ne Seimas, bet 
patys piliečiai. Žmonės nusivylę 
ne valstybe, bet valstybės valdy-
mo kompetencijos stokojančiais 
politikais. Siekdami bet kokia kai-
na išlaikyti postus kai kurie aukšti 
šalies pareigūnai pamina morali-
nes, etines vertybes ir visuomenės 
interesus. 

Valstybės sėkmė priklauso nuo 
valdymo. Mūsų besivystančioje ša-
lyje keičiantis valdžioms nebelieka 
darbų tęstinumo, o aš esu įsitikinęs, 
kad Lietuvai naudingi strateginiai 
projektai turi būti tęsiami, nepaisant 
valdžios kaitos. Žinoma, gali būti 
keičiami kai kurie veiksmai, prisi-
taikant prie esamos situacijos, prie 
laikotarpio, tačiau tęstinumas vis 
dėlto būtinas. Kiekviena Vyriausy-
bė turi turėti aiškią viziją – strategi-
nį planą, kuriame atsispindėtų vals-
tybės trumpalaikiai ir ilgalaikiai 
prioritetai. Už planų įgyvendinimą 
yra atsakingas visas Vyriausybės 
kabinetas – visa komanda, kuri 
įgyvendina ne kurios nors partijos 
tikslus, bet patvirtintos Vyriausybės 
programos tikslus. Turi būti aiškiai 

nubrėžti prioritetai pritrau-
kiant investicijas, planuojant 
nacionalinį biudžetą, planuo-
jant Europos Sąjungos lėšų 
panaudojimą. Manau, kad 
konservatorių Vyriausybės 
didžioji klaida buvo ta, kad ji 
daugiau blusinėjosi, ką veikė 
ankstesnė Vyriausybė, o ne 
ėmėsi programos įgyvendi-
nimo. Mano nuomone, visus 
ketverius metus trūksta ko-
mandinio darbo. Kiekviena 
ministerija dirba sau – pasi-
dalijo funkcijomis, apsibrėžė, 
ką turi veikti, bet juk valdymo 
sėkmė priklauso nuo kompe-
tentingos komandos. Deja, 
tokios komandos ši Vyriau-
sybė neturi. Strateginio pla-
navimo komitetai panaikinti, teisės 
departamentas panaikintas. Niekas 
netikrina ministerijų pateiktų teisės 
dokumentų. Netinkamai parengti 
įstatymų projektai atkeliauja į Sei-
mą ir sulaukia gausybės Seimo tei-
sės departamento pastabų. Realus 
darbas vilkinamas.

Per ketverius konservatorių Vy-
riausybės valdymo metus nė vienas 
strateginio objekto projektas realiai 
nepajudėjo iš vietos. 2014 m. turi 

būti baigtas statyti Lietuvai reika-
lingas Suskystintų dujų terminalas, 
kurio vertė apie 4 mlrd. litų. Už 
projekto vykdymą atsakinga ben-
drovė „Klaipėdos nafta“ tokiomis 
lėšomis nedisponuoja. Iki šiol nėra 
to projekto įgyvendinimo priemo-
nių plano, neaišku, iš kokių lėšų jis 
bus vykdomas.

Dar vienas valstybės valdymo 
pūlinys – biurokratija, per kurią vi-
suomenės interesai nustumti į antrą 

planą. Apie tai byloja kasdieniai 
pavyzdžiai. Kai tik Lietuvos 
gyventojas susiduria su valdi-
ninkais, kurie turėtų greitai ir 
efektyviai padėti išspręsti kokią 
problemą – kaskart nusiviliama 
– švaistomos lėšos ir laikas. 
Tvarkos siekimas yra supran-
tamas, tačiau pas mus sistema 
išsigimė, neliko nei atsako-
mybės, nei efektyvumo – štai 
kodėl piktinasi tautiečiai. Kon-
servatorių Vyriausybė skambiai 
deklaravo norą mažinti biuro-
kratiją, taip viliodama rinkėją. 
Tačiau šis, suviliotas, po rinki-
mų liko it musę kandęs. Apie 
„Saulėlydžio komisijos“ sau-
lėlydį kalbėta ne kartą. Jung-
tos įvairios valstybės įstaigos 

ir institucijos, darytos reformos, 
pradedant sveikatos priežiūros ir 
baigiant mokslo sritimis. Tačiau 
neapgalvoti ir skubūs pokyčiai, ins-
titucijų stambinimas sukėlė sumaiš-
tį visuomenėje, bet nedavė teigiamų 
rezultatų. Biurokratija nesumažėjo. 
Nereikalingu laiko švaistymu, po-
pierizmu piktinasi ir verslininkai, 
ir mokslininkai. Dėl to susiduria-
me su protų nutekėjimo problema, 
inovacijų ir pažangių technologijų 

stoka, žlungančiu smulkiuoju vers-
lu, dideliu nedarbu, kurių rezultatas 
– milžiniška emigracija. Valstybės 
valdymas reikalauja žinių, kompe-
tencijos ir tolerancijos. Sprendimai, 
kurie vėliau paveiks kiekvieną, turi 
būti priimami derantis visoms suin-
teresuotoms pusėms, o ne stumiami 
buldozeriu, arogantiškai užsispyrus 
kažkuriam iš ministrų. Šiai Vyriau-
sybei svetimas atsakomybės jaus-
mas, bet arogancijos ir narcisizmo 
netrūksta.

Kitose Europos šalyse gajus at-
skaitomybės principas Lietuvoje 
pamažu eliminuojamas. Jei Didžio-
joje Britanijoje ministras nėra pajė-
gus apginti abejotinos reputacijos 
valstybės tarnautojo veiklos, tai jis 
atsistatydina pats. Mūsų šalyje – į 
kėdes įsikibę patys ministrai, kai 
kurių jų kompetencija tikrai abejo-
tina ir veiklos rezultatai tikrai ne-
džiugina Parlamento. Bet panašu, 
kad laimi ne racionalūs ir naudingi 
Lietuvai sprendimai, o tie, kurių 
autoriai turi aritmetinę daugumą 
Seime. 

Algirdas Butkevičius,
LSDP pirmininkas,

Seimo opozicijos lyderis

Už rezultatus atsakingas visas Ministrų kabinetas

Socialdemokratų 
sąskrydis Giruliuose 
„Ir vėl mes pajūry – ir 

vėl draugų būry...“

(1 vieta), Raseiniai – antri, Šilalė – 
treti. Geriausiais krepšininkais buvo 
pripažinti Rietavo socialdemokratai, 
antri – raseiniškiai, treti – mažeikiš-
kiai. Šaudymo varžybose nebuvo 
taiklesnių už klaipėdiečius, antrieji 
liko Raseinių socialdemokratai, treti 
– šilališkiai. Virvės traukimo rungty-
je stipriausi buvo uteniškiai, antrąją 
vietą laimėjo Kaunas, trečiąją – klai-
pėdiečiai.

Šventės kulminacija – bendras 
socialdemokratų šokis prie jūros 
„FLASHMOBAS“. Didžiulis būrys 
bičiulių, vilkinčių raudonais partijos 
marškinėliais, atliko visame pasau-
lyje populiarią „flashmob“ akciją. 
„Flashmob’as” – tai renginys, kurio 
metu žmonės susiburia vienoje vie-
toje, atlieka netikėtus bei neįprastus 
judesius. Ir nors tai yra trumpas, kelių 
akimirkų pasirodymas, jo dalyviai to-
mis akimirkomis tampa darniu kolek-
tyvu, siekiančiu bendro vieno tikslo.  
„Nesuklysiu sakydama, kad būtent jo 
metu visi pasijutome vieningi, tikri 
socialdemokratai. Širdyje tikrai kaž-
kas suvirpėjo...“, – įspūdžiais dalino-
si LSDP Klaipėdos skyriaus atstovė 
spaudai Žydrūnė Jazbutienė. 

Sekmadienį – atsisveikinimo liū-
desys ir pasižadėjimai pasimatyti 
kitais metais. Po LSDP pirmininko 
pavaduotojo Juozo Oleko bei sąskry-
džio šeimininkės Lilijos Petraitienės 
padėkos žodžių tradiciškai nuskam-
bėjo partijos himnas „Duok ranką, 
bičiuli!”. Jį traukėme susikibę ranko-
mis, mintyse, ko gero, tikėdamiesi, 
jog toji vienybė Lietuvos socialde-
mokratų partiją nuves į pergalingus 
Seimo rinkimus. O šauniesiems sąs-
krydžio organizatoriams ir Klaipėdos 
skyriaus pirmininkei Lilijai Petraitie-
nei norime padėkoti H.Ibseno minti-
mi: „Tūkstančiu žodžių nenuveiksi 
tiek, kiek vienu geru darbu“. 

Auksė Kontrimienė
Valdo Šereikos nuotraukos

LSDP lyderis A. Butkevičius: „Vyriausybei trūksta 
komandinio darbo“.

A. Deltuvos piešinys
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Birželio 21 d. Seimo Lietuvos 
socialdemokratų partijos frakcijai 
teko konstatuoti, jog po dienos 
politinio spektaklio Seimo posė-
džių salėje, balsuojant dėl atomi-
nės elektrinės projekto, opozici-
nių partijų pasirašytas korektiško 
bendradarbiavimo per rinkimų 
kampaniją susitarimas neteko 
prasmės.

„Tenka apgailestauti, jog išsi-
skyrė mūsų ir „darbiečių“ požiūris 
į patį svarbiausią Lietuvai klausi-
mą – naujos atominės elektrinės 
statybos projektą, kuris, mūsų po-
žiūriu, įklampins Lietuvą į dar di-
desnes skolas“, – sako Seimo opo-

zicijos lyderis, LSDP pirmininkas 
Algirdas Butkevičius.

Socialdemokratai siūlė valdan-
tiesiems palaukti referendumo 
rezultatų ir atsižvelgti į Lietuvos 
žmonių nuomonę, tuo tarpu Darbo 
partijos frakcijos atstovai palaikė 
valdančiųjų poziciją projektą Sei-
me prastumti buldozerio principu. 
„Natūralu, jog susitarę dėl korek-
tiškos rinkimų kampanijos ir gali-
mo bendradarbiavimo po rinkimų, 
mes jau dabar tikėjomės pozicijų 
derinimo tarp visų susitarimą pa-
sirašiusių partijų, todėl toks ne-
tikėtas „darbiečių“ palankumas 
valdančiųjų stumiamam projektui, 

sukėlė dvejonių, ar kolegos nežai-
džia dvigubo žaidimo“, – svarstė 
Seimo opozicijos lyderis.

Socialdemokratams nėra priim-
tini tokie politiniai žaidimai, todėl, 
patys pasiūlę pasirašyti susitarimą 
dėl korektiškos rinkiminės kam-
panijos, pareiškia, kad susitarimas 
netenka galios. Nepaisant susi-
klosčiusių aplinkybių, didžiausia 
Seimo opozicinė frakcija siūlo po-
litiniams oponentams laikytis gar-
bingos politinės kovos taisyklių, o 
priimant sprendimus galvoti apie 
šalies ir jos žmonių gerovę.
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AKTUALU

Seimo opozicijos lyderis Al-
girdas Butkevičius ir Lietuvos so-
cialdemokratų partijos frakcijos 

narė Birutė Vėsaitė įregistravo 
„Valstybės paramos būstui įsigyti 
ar išsinuomoti ir daugiabučiams 
namams atnaujinti (modernizuoti) 
įstatymo“ projekto pataisas, kurios 
leistų savivaldybėms imti paskolas 
iš „Jessica“ fondo daugiabučiams 
namams modernizuoti.

Įstatymo projektu siekiama įgy-
vendinti Socialdemokratų frakcijos 
sudarytos darbo grupės dėl daugia-
bučių modernizavimo programos 
tobulinimo siūlymus, kuriais būtų 
sudaryta galimybė paskolas iš JES-
SICA Kontroliuojančiojo fondo 
lėšų teikti ne tik tiesiogiai gyvento-
jams, bet ir pastatų bendrojo naudo-
jimo objektų administratoriams bei 
savivaldybių paskirtiems energinio 

efektyvumo didinimo programų 
administratoriams.

„Siekiama numatyti galimybę 
sudaryti kredito sutartis butų sa-
vininkams, taip pat sudaryti gali-
mybę teikti energinio efektyvumo 
taupymo paslaugas (angl. – Energy 
Service Company (ESCO)) (toliau – 
ESCO) bendrojo naudojimo objektų 
valdytojams bei asmenims, savival-
dybių paskirtiems įgyvendinti ener-
ginio efektyvumo didinimo progra-
mas. Mes norime sukurti platesnes 
daugiabučių namų atnaujinimo pro-
jektų įgyvendinimo finansavimo ga-
limybes“, – sako Seimo opozicijos 
lyderis A. Butkevičius.

Viena projekto iniciatorių, par-
lamentarė B.Vėsaitė primena, kad 

šiuo metu galiojanti įstatymo re-
dakcija nustato, jog kredito sutar-
tys sudaromos butų ir kitų patalpų 
savininkų vardu, o tai riboja ga-
limybes pritaikyti patrauklesnius 
skolinimosi modelius, kai butų ir 
kitų patalpų savininkai tiesiogiai 
netampa kredito gavėjais. 

„Naujajame projekte numato-
ma galimybė, kad kredito sutartis 
gali sudaryti bendrojo naudojimo 
objektų valdytojas arba savivaldy-
bės paskirtas energinio efektyvumo 
didinimo programos įgyvendini-
mo administratorius, veikdamas 
savo vardu (skolininku tampa jis 
pats). Taip pat sutartis gali sudaryti 
ESCO, veikdamas savo vardu (sko-
lininku tampa jis pats). Įstatymo 

projekto siūlomos nuostatos yra pa-
kankamai lanksčios, kad galėtų su-
teikti teisinio tikrumo bei aiškumo 
šiuo metu itin kintančiam daugia-
bučių namų atnaujinimo teisiniam 
reguliavimui. Tikimės, kad priėmus 
pataisas, gyventojų ir verslo suinte-
resuotumas šia programa didės ir 
į daugiabučių namų atnaujinimo 
procesą įsitrauks vis daugiau asme-
nų. Modernizuojant daugiabučius 
bus sukurta darbo vietų, ilgainiui 
sumažės mokesčiai už šilumą, ka-
pitalas liks Lietuvoje, prisidės prie 
šilumos kaitos mažinimo“, – teigia 
B. Vėsaitė.

Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Įregistruotos pataisos, kurios leistų savivaldybėms imti paskolas 
daugiabučiams modernizuoti

Birželio 30 d., šeštadienį, sugie-
doję himną Seimo nariai baigė sep-
tintąją eilinę šios kadencijos sesiją. 
Tačiau parlamentarai išsiskyrė neil-
gam - liepos 16 d. šaukiama neeilinė 
Seimo sesija, kurioje bus sprendžia-
mas referendumo klausimas dėl ato-
minės elektrinės statybos Lietuvoje. 

Per šią pavasario sesiją – nuo 
kovo 10 d. iki birželio pabaigos par-
lamentarai susirinko į 56 plenarinius 
posėdžius, kuriuose priimta per 200 
įstatymų, apie 70 nutarimų, 10 re-

zoliucijų. Lietuvos socialdemokratų 
partijos frakcija šią sesiją pateikė 161 
įstatymo projektą ir yra antroji Sei-
me pagal pateiktų įstatymo projektų 
skaičių. Iš viso nuo 2008-ųjų lapkri-
čio per šią kadenciją socialdemokra-
tai pateikė 886 įstatymo projektus.

Rugsėjo 10 dieną šios kadencijos 
parlamentarai rinksis į paskutiniąją 
eilinę sesiją, nes spalio 14-ąją bus 
renkamas naujas Seimas.
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Baigėsi septintoji eilinė šios 
kadencijos Seimo sesija

Perėjusi į valdančiųjų pusę, Darbo partijos 
frakcija suskaldė opozicijos vienybę

Seimo Lietuvos socialdemo-
kratų partijos (LSDP) frakcija 
kreipėsi į Respublikos Prezidentę 
Dalią Grybauskaitę dėl tiesioginių 
išmokų Lietuvos žemdirbiams, 
prašydama padėti siekti, kad tei-
singos ir sąžiningos tiesioginės 
paramos paskirstymo sistemos su-
kūrimas taptų prioritetiniu Euro-
pos Sąjungos ateities Bendrosios 
žemės ūkio politikos tikslu.   

„Mums suprantamas susirū-
pinimas dėl Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo finansavimo, 
taip pat galimai mažesnės struktū-
rinės paramos. Tačiau mums ypa-
tingą nerimą kelia ir tiesioginės 
išmokos žemdirbiams. Lietuvos 
užimama vieta pagal tiesioginę 
paramą šio finansinio laikotarpio 
pabaigoje 2013 m. išliks viena že-
miausių tarp kitų valstybių narių. 
Išmokų vidurkis 2013 m. ES sieks 
266 EUR/ha, tuo metu Lietuvoje 
– tik 143 EUR/ha“, – sako Seimo 
opozicijos lyderis, LSDP pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius.

Socialdemokratų frakcijos 
kreipimesi į Prezidentę teigia-
ma, jog Europos Komisija siūlo, 
kad iki 2020 metų būtų trečdaliu 
sumažintas skirtumas tarp dabar-
tinio tiesioginių išmokų lygio ir 
90 proc. ES tiesioginių išmokų 

vidurkio. Šis pasiūlymas yra gero-
kai nutolęs nuo teisingo tiesioginių 
išmokų perskirstymo tarp valstybių 
narių, nes Lietuvoje jos 2020 m. vis 
dar išliks vienos mažiausių ir nuo 
didžiausių skirsis du kartus. Taigi, 
ateityje nebus užtikrintos lygios 
visų valstybių narių konkurencinės 
ir ūkininkavimo sąlygos vieningoje 
rinkoje.  

Socialdemokratai įsitikinę, 
kad Prezidentės sukaupta didžiu-
lė patirtis finansų srityje, darbas 

Europos Komisijoje, dalyvavimas 
ES Vadovų Tarybos posėdžiuose 
gali padaryti įtaką Europos šalių 
aukščiausiems asmenims, nuo ku-
rių priklauso lemiami sprendimai. 
Todėl tikisi, jog Prezidentės auto-
ritetas ir pareikšta politinė valia 
gali paveikti ES Vadovų Tarybą, 
kad Lietuvos pozicija dėl tiesiogi-
nių išmokų būtų įgyvendinta.
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Dėl tiesioginių išmokų žemdirbiams 
tikimasi ir Prezidentės pagalbos

Lietuvos socialdemokratų frakci-
ja palaiko siūlymą rengti referendu-
mą dėl atominės elektrinės.

„Kaip ir prieš penkerius metus, 
taip ir šiandien mes teigiame, kad 
Lietuvai šis projektas būtų reikalin-
gas, tačiau atsižvelgiame į pokyčius, 
įvykusius per minėtą laikotarpį. Tai 
lemia labai daug“, – sako Seimo 
opozicijos lyderis Algirdas Butke-
vičius. 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.

„Privalome išgirsti Lietuvos žmo-
nių nuomonę dar ir dėl kitos priežas-

ties – saugumo. 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 balsa-
vo  prieš jos paleidimą į rikiuotę, ir 
apskritai prieš atominę energetiką. 
Atominė elektrinė, atsižvelgiant į 
tautos nuomonę, net nebuvo įjungta, 
ją teko demontuoti. O austrų nusitei-
kimą prieš atominę energetiką susti-
prino Černobylio avarija, dar labiau 
– Fukušimos“, – primena Seimo 
opozicijos lyderis.

Socialdemokratai palaiko 
referendumo idėją

Seimo narė, socialdemokratė B. Vėsaitė.
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Prof. Aloyzas Sakalas,
LSDP Garbės pirmininkas

Taip būtų galima pavadinti poli-
cijos, gelbėtojų ir pasieniečių akciją 
Lietuvos miestuose, kurios sudė-
tinės dalys buvo mitingai įvairiose 
Vilniaus vietose, eitynės per Vil-
niaus Gedimino prospektą ir pasie-
niečių itališkas protestas. Ši akcija 
iš esmės skiriasi nuo panašių akci-
jų, kurių organizatoriais būdavo ne 
teisėsaugos pareigūnai. Skirtumas 
esminis.

Juk iustitia est fundamentum re-
gnorum, ko nepasakysi apie kitas 
labai svarbias, visiems reikalingas 
švietimo, mokslo, kultūros, verslo ir 
t.t. šakas, kurios gali sėkmingai vys-
tytis tik tada, kai valstybė turi tvirtą 
pagrindą po savo kojomis – Vyriau-
sybės politiką remiančią teisėsaugą. 
Be gerai aprūpintos teisėsaugos ne-
gali egzistuoti jokia valstybė ir jokia 

Vyriausybė. Ir joks premjeras tada 
niekam nereikalingas. 

Lietuvoje yra kitaip. Teisėsaugos 
pareigūnai neturi pakankamai lėšų 
net savo funkcijoms vykdyti, todėl 
kalbėti apie šių pareigūnų bei jų ins-
titucijų aukštą prestižą gali tik gerai 
įgėręs pilietis. Tuo tarpu premjero 
reakcija į teisėsaugos pareigūnų ir 
gelbėtojų veiksmus buvo tokia, tar-
si ne Vyriausybė laikosi ant minėtų 
pareigūnų pečių, o pats pareigūnų 
korpusas egzistuoja tik iš Vyriausy-
bės malonės ar jos užgaidų, tartum 
ne iustitia, o pats premjeras būtų 
fundamentum regnorum.

Akivaizdu, kad premjero pareiga 
ne tik žinoti teisėsaugos pareigūnų 
problemas, bet ir kartu su jų atsto-
vais jas spręsti. Tačiau užuot tai da-
ręs premjeras kartoja seniai visiems 
įkyrėjusią mantrą – valstybės ižde 
nėra pinigų, ir jis esą nežino, 
kur jų rasti. Tačiau Ministras 
Pirmininkas sako tik pusę 
tiesos. Galima sutikti su tuo, 
kad tų 350 mln. Lt, kurie būtini 
norint patenkinti pareigūnų minima-
lius poreikius, kad jie galėtų deramai 
ir oriai vykdyti savo funkcijas, šian-
dien tikrai nėra valstybės ižde. Bet 
negalima sutikti su antrąja premjero 
mantros dalimi, kad jis nežino, kaip 
jų rasti. Gali žinoti, nes turi pulką 
ekonomistų, kurių kiekvienas jam 
gali pasakyti, kad padidinus pelno 
mokestį vos 5 proc. nuo dabartinės 
15 proc. normos, ižde atsirastų apie 
500 mln. Lt., kurių užtektų ne tik 
teisėsaugos pareigūnų būtiniems po-
reikiams. 

Premjeras žino ir tai, kad už-

draudus finansuoti jo ministerijose 
kuriamas įvairias abejotinos vertės 
programas, samdant brangius kon-
sultantus ir ekspertus joms rengti, 
būtų sutaupyta dar per 100 mln. Lt. 
Be to, dar būtų uždaryta akivaizdi 
landa pinigų plovimui. Premje-
ras žino ir nesąžiningų verslininkų 
kombinacijas su savo firmų įstati-
niu kapitalu, kada vieną dieną jis 
dirbtinai padidinamas, o kitą – vėl 
sumažinamas, gautą skirtumą išda-
linant firmos akcininkams ir 
mokant už taip „sunkiai 
uždirb- tus“ pi-
nigus 
t i k 

15 
p r o c . paja-
mų mokes- čio. Ko-
dėl tik 15 proc.? Tą žino 
tik pats premjeras. 

Padvigubinus ar patrigubinus šį 
mokestį, padidėtų valstybės iždo 
įplaukos, o nesąžiningiems vers-
lininkams sumažėtų noras daryti 
panašias machinacijas. Pagaliau, 
uždrauskime valdininkų koman-
diruotes į egzotiškas šalis „semtis 
mokslų ir tobulėti“ – sutaupysime 
dar nemažai milijonų. Premjeras 

ir jo komanda galėtų pagalvoti ir 
apie tai, kaip perpumpuoti į vals-
tybės iždą šešėlinėje ekonomikoje 
besisukančius 30 mlrd. Lt. Jeigu 
jau A.Kubilius veržia diržus parei-
gūnams, tai gal tegul pats parodo 
pavyzdį ir pradeda nuo savęs , savo 
ministerijų. Jei reikia taupyti lėšas, 
tai taupykime visi, o valdžia – visų 
pirma.

Tai tik kelios mano (ne ekono-
misto, o fiziko) aptiktos nuorodos, 
kur būtų galima rasti papildomų 
įplaukų į biudžetą. Ekonomistas – 
profesionalas rastų žymiai daugiau 
ir dar geresnių nuorodų. Būtų gražu, 
jei toks ekonomistas pateiktų studi-

ją, kurioje įvardintų visas įmano-
mas priemones, didinančias 

įplaukas į biudžetą ir ma-
žinančias jo neracionalias 

išlaidas. Būtų nepaprastai 
gražu ir neįtikėtina, kad tokią 

studiją užsakytų pats Vyriau-
sybės premjeras. Jei įvyktų toks 

stebuklas, tai daug kas iš mūsų (taip 
pat ir aš) netektų amo.

Vietoje tokios studijos premje-
ras praktiškai demontavo Trišalę 
tarybą, kurioje jo atstovai kartu su 
darbdavių ir samdomų darbuoto-
jų atstovais spręsdavo su darbu ir 
jo teisingu apmokėjimu susijusias 
problemas. Tokia taryba nėra lietu-
viškas išradimas. Trišalės tarybos 
atsirado įgyvendinant Vakarų vals-
tybėse paplitusią korporatyvizmo 
idėją. Korporatyvizmo galime rasti 
XIX a. Katalikų bažnyčios visuo-
meninėse doktrinose.

Klasikiniais demokratinio kor-
poratyvizmo pavyzdžiais laikoma 

Austrija, Nyderlandai, Šveicari-
ja, Skandinavijos šalys (Švedija, 
Norvegija, Danija). Daug, nors ir 
nepakankamai institucionalizuoto 
korporatyvizmo bruožų yra Vokie-
tijoje. Čia profsąjungų ir darbdavių 
aukščiausio lygio organizacijos taip 
pat turi nuolatinę konsultacijų ir 
susitarimų sistemą, reguliuojančią 
sprendimus pramonės sferoje. Tai 
pasiekiama dėl didelio į stambiausią 
sąjungą susivienijusių profsąjungų 
disciplinuotumo ir įtakos. Lietuvos 
Trišalėje taryboje buvo svarstomos 
darbdavių ir samdomųjų darbuotojų 
teisinių ir finansinių santykių pro-
blemos. Dabar, profsąjungoms pa-
sitraukus iš tarybos dėl Vyriausybės 
arogancijos ir jos nenoro įsiklausyti 
į profsąjungų argumentus, tarybos, 
kaip tokios nebeliko. O ji galėjo ras-
ti ir kompromisą tarp pareigūnų rei-
kalavimų ir Vyriausybės. Ypač, jei 
jos sudėtyje būtume matę ir naujų 
veidų. Tada pasipiktinusių Vyriau-
sybe pareigūnų demonstracijos bū-
tume nematę. Bet mūsų Vyriausybė 
yra apkrėsta arogancijos virusu, to-
dėl kelis mėnesius dar teks palaukti 
naujos ir, tikėtina, sveikos vyriau-
sybės. Nes dar neišrasti antibiotikai 
prieš šios Vyriausybės arogancijos 
bakteriją.

Dabar gi galima prognozuoti, 
jog pareigūnų paleistas įspėjama-
sis šūvis į Vyriausybės premjero 
langus, nėra tik oro sudrebinimas. 
Jis turės pakankamai rimtų ir, gal-
būt, greitų pasekmių, kurių niekaip 
nenori matyti dabartinė besiilsinti 
Vyriausybė.

Įspėjamasis šūvis į premjero langus

Algirdas Sysas,
Seimo LSDP frakcijos narys

Nėra jokio reikalo keisti Darbo 
kodekso tam, kad dar labiau libe-
ralizuotume darbo santykius Lietu-
voje. Šiuo metu galiojantis Darbo 
kodeksas numato daugelį priemonių 
ir sąlygų, kurių nori Lietuvos vers-
lininkai.

Tuo tarpu paskutinę Seimo pa-
vasario sesijos savaitę Vyriausybė, 
skubos tvarka teikdama Darbo ko-
dekso pataisas, stipriai perlenkė laz-
dą. Jų įgyvendinimas tik padidintų 
įtampą darbovietėse ir visuomenėje, 
juo labiau, kad nemažą dalį siūlomų 
priemonių Darbo kodeksas ir taip jau 
padengia. Darbdaviai bei konserva-
torių ir liberalų ministrų kabinetas, 

matyt, neskaito dabartinio Darbo 
kodekso. Akivaizdu, Lietuvos vers-
lininkai nežino visų šiame įstatyme 
įteisintų darbo santykių formų ir jo-
mis nesinaudoja.

Ką tik išrinktas naujasis Lietuvos 
pramoninkų konfederacijos (LPK) 
prezidentas Robertas Dargis skun-
dėsi, kad neva Lietuvoje nėra užti-
krinamas lankstus darbuotojų darbo 
grafikas. Girdi, Prancūzijoje, tarkim, 
barmenas gali dirbti porą valandų iš 
ryto ir porą valandų vakare, kaip jam 
ar darbdaviui patogiau, o Lietuvoje 
tai, deja, tarsi neįmanoma. 

Pasirodo, net vienas iš stambiųjų 
šalies verslininkų ir įtakingiausios 
verslo organizacijos, kaip tvirtina 
pati LPK, vadovas nėra susipažinęs 
su svarbiausiu darbo santykius regu-
liuojančiu dokumentu. Tai apie kokį 
tolesnį darbo santykių reguliavimo 
tobulinimą galime kalbėti? Kas Lie-
tuvoje draudžia sudaryti lankstaus 
darbo sutartis? Ar laikinas sutartis? 
Ar sezonines? Jokių problemų. Dar-
bo kodeksas numato ir terminuotas, 
ir laikinąsias, ir sezonines, ir trum-
palaikes sutartis. Niekas nedraudžia 
sudaryti sutarties tarp darbdavio ir 
darbuotojo dėl lankstaus darbo gra-
fiko.

Darbdaviams reikia ilgesnio dar-
buotojų bandomojo laikotarpio? Bet 
juk Darbo kodekso 106 straipsnio 
2-jame punkte aiškiai parašyta, kad, 

„įstatymų nustatytais atvejais norint 
patikrinti, ar darbuotojas tinka sulyg-
tam darbui, gali būti taikomi ilgesni 
išbandymo terminai, bet ne ilgesni 
kaip šeši mėnesiai.“ O jei darbdavys 
per tuos šešis mėnesius dar nebus ti-
kras dėl darbuotojo, galima sudaryti 
terminuotą sutartį. Ir bus pakanka-
mai laiko patikrinti pasamdytą žmo-
gų. Jei žmogus dirba gerai, kam jį 
laikyti nei paleistą, nei pakartą, kaip 
siūloma šiandien? Tada jis tik galvos 
„atleis mane, neatleis“ ir geriau tikrai 
nedirbs, bet dairysis kitos darbo vie-
tos. Todėl ar reikia darbo rinkoje dar 
labiau kelti įtampą, ypač dabar, kai 
per krizę jos žmonėms – per akis? 

Esu įsitikinęs, kad jokių naujų 
pataisų Darbo kodeksui nereikia. Jų 
įgyvendinimas tik įteisintų darbuo-
tojų išnaudojimą, nes tuomet darb-
daviai Lietuvoje, kur socialinė vers-
lo atsakomybė tebeišlieka daugiau 
fasadinė nei principinė, reikalautų, 
kad samdomi darbuotojai dirbtų 
daugiau negu 48 val. per savaitę ir 
neribotą valandų skaičių per dieną, 
daugeliu atvejų sudarytų terminuo-
tas darbo sutartis nuolatiniam darbui 
ir t.t., kaip valdantieji siekė padaryti.

Lietuvos verslininkai, darbda-
viai, įmonių vadovai ir liberalai su 
konservatoriais, Premjere, ūkio mi-
nistre bei socialinių reikalų ir darbo 
ministre, imkite ir skaitykite Darbo 
kodeksą!

Darbo santykiams liberalizuoti užtenka 
galiojančio Darbo kodekso

Jolanta Bielskienė, 
„Naujoji kairė“ atstovė

Žaidimų ir duonos niekas ne-
patiekia ant lėkštelės. Viską, kas 
malonu, gera ir naudinga bei ten-
kina moraliai tenka užsidirbti arba 
išsikovoti. Tiesa sena kaip pasau-
lis. Tačiau skirtingi žmonės siekia 
to skirtingai.

Jei tikėtume dešiniaisiais, ge-
ras skonis ir išsilavinimas bei kiti 
gyvenimo teikiami malonumai yra 
privilegija, kuri turėtų būti išsaugo-
ta siauram ratui. Savojo uždaro rato 
(„berniukų klubo“) saugumas ga-
rantuoja to paties ciklo pasikarto-

jimą. Gimęs su sidabriniu šaukštu 
burnoje bus užaugintas ir išlavintas 
taip, kad galėtų savo puikia reto-
rika užčiaupti „menkaverčius“ ir 
priversti juos gyventi baimėje, ne-
pasitikėjime ir taip niekada nepre-
tenduoti į šias privilegijas. Vienas 
iš būdų užkirsti maišto pavojų – 
gąsdinti minią kairiųjų – raudonųjų 
baubu. Dešiniųjų propagandistai 
vis bando mus įtikinti, kad blogiau 
už marą ir badą yra tik kairieji: jie 
nori įvesti lygiavą, kad visi gyven-
tų skurde; skelbdami kosmopolitiz-
mą, jie atiduos mūsų valstybę prie-
šams; jie sugriaus pamatines doros 
ir šeimos vertybes, o per savo sil-
pnavališką pacifizmą jie padarys 
mus beginklius (tokių mūsų net ir 
NATO nebenorės).

Maištai ir perversmai yra kai-
riųjų įrankis, todėl veltis į juos, 
anot dešiniųjų, būtų prasto skonio 
reikalas. Gal todėl dešiniųjų domi-
nuojama (arba naujų nesustyguotų 
mokesčių nualinta ir priversta tap-
ti bulvarine) Lietuvos žiniasklaida 
ir sutelkė minios dėmesį į Kedžio 
istoriją, o Graikijoje, Ispanijo-
je, Prancūzijoje ir kitur Europoje 
vykstančius streikus nušviečia kaip 
nešvarų reikaliuką.

Mėgstu gerą kiną, 
gurmanišką maistą ir noriu 

revoliucijos

Nukelta į 13 p.
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Birželio 15-ąją Lietuvos intelek-
tualai, kultūros, meno ir spaudos 
atstovai susirinko į konferenciją 
„Ar gali nauja kultūros ir spaudos 
politika tapti vedliu iš krizės?“ 
Konferencija Valdovų rūmuose 
surengta Europos Parlamento na-
rių Justo Vinco Paleckio, Vilijos 
Blinkevičiūtės ir Zigmanto Povilo 
Balčyčio iniciatyva. Pagrindinius 
konferencijos pranešimus skaitė 
UNESCO generalinės direktorės 
patarėjas Henrikas Juškevičius ir 
Lietuvos ambasados Rusijos Fede-
racijoje kultūros atašė, kompozito-
rius Faustas Latėnas.

Konferencijos moderatorė 
V.Blinkevičiūtė kreipėsi į susirin-
kusiuosius klausdama, ar dažnai 
prisimename kultūros žmogų, ar 
mums reikalingas jo autoritetas, ar 
mes prisimename jį tada, kai jau 
nieko neįmanoma pakeisti?

„Gyvename, bėgame skubame, 
vis mažiau palikdami laiko dva-
sinėms vertybėms. Šiandien visi 
trokštame progreso, bet be dvasi-
nio proveržio, vargu, ar galėsime 
tai padaryti. Susvetimėjome, kul-
tūrą atskyrėme nuo politikos, to-
dėl  turime nekultūringą politiką. 
Kultūra šiandien prarado atramą“, 
– kalbėjo LSDP pirmininkas Al-
girdas Butkevičius.

Henrikas Juškevičius (sukau-
pęs 50 metų darbo patirtį radijo 
ir televizijos srityse),  pranešime 
„Lietuvos žiniasklaida Europos 
kontekste“ nagrinėjo Lietuvos 

žiniasklaidos problemas, lygino 
statistikos duomenis ir rodiklius. 
Pranešėjas pabrėžė žiniasklaidos 
svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, 
nagrinėjo lengvatų, teikiamų ži-
niasklaidai ES ir Lietuvoje  skir-
tumus, žodžio ir spaudos laisvės 
problemas. „Kuo daugiau spaudos 
laisvės, tuo mažiau korupcijos“, – 
įsitikinęs H. Juškevičius.

F.Latėnas pakvietė diskutuoti 
apie dvasinio gyvenimo, nedalo-
mo į sostinės ir provincijos, vai-
dmenį šiandien. Pasak F.Latėno, į 
pranešimą „Kultūra privalo grįžti 
į visuomenės lyderius“  jis sudėjo 
ne tik savo, bet ir LSDP Kultūros 
komiteto narių, nepartinių kultūros 
ir meno žmonių – visų,  kuriems 
skauda ir kurie neabejingi kultūros 
likimui, mintis. Pranešėjas pabrėžė 
kultūros svarbą žmogaus gyveni-
me. Kultūra – tai tėvų žemė, kalba, 
papročiai ir tradicijos, jungiančios 
mus nuo pat gimimo su seneliais, 
tėvais, broliais ir seserimis. Kul-
tūra yra valstybės pamatas. Bet 
ar rūpinamės valstybės pamatais 
šiandien? Ar kultūros sritis šian-
dien yra tarp lyderių, ar nustumta į 
pašalį? F.Latėnas atkreipė dėmesį į 
šiandienos  kultūros politiką, ,,nak-
tinių‘‘ mokesčių reformų, autorinių 
ir kitų kultūros paslaugų apmokes-
tinimo žalą, apgailėtinai menkus 
kultūros darbuotojų atlyginimus.

„Sugrąžinkime kultūrą į lyderio 
pozicijas. Padarykime, kad mūsų 
Tėvynėje būtų gera gyventi, kurti, 

tikėti ir pasitikėti savimi ir valsty-
be“, – kvietė F. Latėnas.

Konferenciją organizavo Lie-
tuvos socialdemokratų partija. 
Tačiau joje dalyvauti ir pasisakyti 
pakviesti įvairių politinių pažiūrų 
atstovai. Mintimis apie kultūrą ir 
spaudą dalijosi istorikė, pedago-
gė Angelė Ambrazienė, literatū-
ros kritikas, rašytojas Valentinas 
Sventickas, žurnalistė Zita Kel-
mickaitė, operos solistas Vytautas 

Juozapaitis, filosofas Krescencijus 
Stoškus, poetas, Utenos rajono 
savivaldybės meras Alvydas Ka-
tinas, istorikas Česlovas Laurina-
vičius, architektas, Žemaičių kul-
tūros draugijos atstovas Algirdas 
Žebrauskas ir kt.

Išsakyta ir išklausyta minčių, 
pamąstymų, filosofijos. Apie Kul-
tūros įstatymą, merdėjantį valdi-
ninkų stalčiuose, apie žiniasklaidos 
ir kultūros bendrystės siekį, didė-

jantį kultūros žmonių nusivylimą. 
Kartu ieškota atsakymų – „o ką gi 
daryti“? Išeitį pasiūlė Valentinas 
Sventickas. „Tyliai ir sąžiningai 
dirbkime kiekvienas savo kampe-
lyje. Gal kada nors, kas nors iš to 
išeis“, – sakė literatūros kritikas.

 
Aldona Jeleniauskienė,

LSDP Vilniaus miesto skyriaus 
atstovė spaudai

Ar gali nauja kultūros ir spaudos politika tapti vedliu iš krizės?

Seimo Lietuvos socialdemokra-
tų frakcijos nariai birželio pabai-
goje inicijavo konferenciją žemės 
ūkio problemoms aptarti ir spren-
dimo būdams rasti. Į konferenci-
ją susirinko ir pranešimus skaitė 
žinomi žemės ūkio srities specia-
listai: Lietuvos agrarinės ekono-
mikos instituto direktorė dr. Rasa 
Melnikienė, Žemės ūkio ministeri-
jos, Kaimo plėtros departamento 
direktorė dr. Jurgita Stakėnienė, 
Žemės ir maisto ūkio departamen-
to direktorius Rimantas Krasuckis, 
Ekonomikos ir programų vertini-
mo departamento direktorius dr. 
Vygantas Katkevičius, Žemės ūkio 
rūmų pirmininkas Andriejus Stan-
čikas.

Kaip išjudinti mažesnius ūkius?

Konferencijoje, kurią vedė Sei-
mo narys Mindaugas Bastys, pa-
teikti skaičiai, demonstruojantys 
žemės ūkio produktų gamybą, Eu-
ropos Sąjungos paramos panaudo-
jimą ir ateities perspektyvas. Nors 
Žemės ūkio ministerijos atstovai 
pasidžiaugė žemės ūkio produktų 
pardavimais, tačiau Seimo narys 
Bronius Pauža esamai padėčiai 
negailėjo argumentuotos kritikos. 
Kalbėdamas apie ES paramą, par-
lamentaras priminė, jog iš  116 
tūkst. ūkininkų parama pasinau-
dojo 15 proc. Todėl, jo nuomone, 
itin svarbu išjudinti mažesnius 
ūkius. Deja, perspektyvos, anot 
B.Paužos,  ne itin džiugina.

„Kaip bus po 2014 metų, dar 
nežinome, bet institutas turė-

tų pasiūlyti priemones, 
kaip pabudinti mažesnius 
ūkius. Didesnis skaičius 
ūkininkų galėtų padaryti 
žymiai daugiau negu tie 
15 proc., pasinaudojusių  
išmokomis, dalyvavusių 
projektuose. Taip kalbu, 
nes matau, kad nėra gamy-
bos augimo“, – diskusijų 
metu kalbėjo B.Pauža.

R.Melnikienė pabrėžė 
prekybos svarbą ir pri-
minė apie egzistuojančią 
logistikos platformą.

„Ji ne materiali – ja 
sukuriamas ūkininkų ben-
dradarbiavimas, kad būtų 
patogu vartotojui. Ūkinin-
kai tiesiogiai bendrauja su 
vartotojais, pvz. šiandien 
tai galima daryti su įstaigomis, 
įmonėmis. Galima masiškai ben-
dradarbiauti su vaisių, pieno pro-
duktų tiekėjais. Žinau atvejų, kai 
vartotojas sumoka ūkininkui iš 
anksto, užsako prekes, ką jis per 
metus norės pirkti, todėl ūkinin-
kas turi galimybę orientuotis. Ir jis 
gauna apyvartinių lėšų“, – kalbėjo 
R. Melnikienė. Tačiau Seimo narys 
B. Pauža įsitikinęs, jog šiandien 
būtina kalbėti ne apie pardavimą, 
o apie gamybą.

„Kai turi ką parduoti, yra ge-
rai, bet svarbu pagaminti. 2007-
2012 m. buvo galima ūkininkui 
nusipirkti įrangą perdirbti savo 
produkciją iki galutinio produkto. 
Svarbu, kokia yra paklausa ma-
žam ūkio sektoriuje. Ta produkci-
ja, užauginta nedideliais kiekiais, 

būna geresnės kokybės, bet bran-
gesnė. Todėl turi būti paklausa, 
kad būtų galima investuoti į per-
dirbimą. Šiandien yra tik atskiri 
atvejai. Kas bus po 2014 m., dar 
nežinome. Politikų darbas – pa-
siekti, kad didesnis portfelis pi-
nigų ateitų į Lietuvą“, – įsitikinęs 
B. Pauža.

Iš klaidų būtina mokytis

Parlamentaras sako, kad būtina 
mokytis iš klaidų.

 „Dėl grūdų ūkių – grūdų užsi-
auginame 3-4 mln. tonų, bet apie 
1,5 mln. tonų išvežame. Tie ūkiai 
neblogai gyvena. Kai kurie pradėjo 
iš šiaudų gaminti granules, pardavi-
nėti, rinka yra rinka, viskas tvarkoj. 
Tačiau, kai už salietrą mokam po 

1000-1200 litų už t., kai organikos 
nebegaminam, šiaudus deginam – 
kur nueisime,ilgai šitaip ūkininkau-
dami?“, – stebisi dabartine žemės 
ūkio politika parlamentaras.

Nors ministerijos atstovai mi-
nėjo, kad 4 proc. padidėjo gyvuli-
ninkystės gamyba, tačiau B.Pauža 
teigia, kad situacija prastėja.

„Mes dabar gyvulių turime 
triskart mažiau nei 1990-aisiais. 
Kiaulių liko 600-700 tūkst. Pusę 
kiaulienos atsivežame iš Lenkijos. 
Tai iš ko mes gyvensime? Gyvu-
lininkystės vystymas šiandien Lie-
tuvoje turi būti pirmas uždavinys. 
O ministerija, turėdama pinigus 
rankose, nieko nesugalvojo, kad 
būtų kompensuotas gyvulių suma-
žėjimas. Išmokomis ir projektais 
galėjome pasiekti, kad nebūtų to-

kio skaudaus kritimo. Kitas daly-
kas – didelis kompleksas. Danų 
kiaulių kompleksai visuomenėje 
sukėlė rezonansą – didelių kom-
pleksų niekas nenori. Naujoje 
programoje kalbama apie gyvu-
lininkystės kompleksų moderni-
zavimą. Tačiau dabar nėra kaip 
tą padaryti. Reikia statyti mažas 
fermas, tačiau parama tam nenu-
matyta. Jei liksime tik su keliais 
kiaulių kompleksais Lietuvoje, tai 
po kelių metų kiaulių įsivešime jau 
net 70 proc. Pritariu, kad Lietuvai 
reikia didesnio pyrago, tačiau kai 
tą pyragą žemdirbiai ima dalintis, 
prasideda lietuviškas „lojalumas“. 
Taigi, reikia žemdirbių tarpusa-
vio supratimo. Kalbu dėl to, kad 
mums visiems: ir ministerijoms, ir 
valstybės institucijoms, reikia da-
ryti išvadas“, – sako B. Pauža.

Pesimistiškai parlamentaras 
mato ir perspektyvas po 2014 m. 

„Šioje konferencijoje ne kartą 
minėta, jog prioritetas skiriamas 
žemės ūkio produktų realizavimui. 
Aš suprantu, kad gaminti reikia 
tiek, kiek gali parduoti. Tačiau tai 
susiję – jei mes neturim gamybos – 
neturėsim, ką parduoti. Reikia gal-
voti, kaip skatinti gamybą, o tada 
– pardavimus“, – įsitikinęs Seimo 
narys.

Pasak socialdemokratų, viską 
žemės ūkyje būtina pasverti eko-
nomiškai, pasvarstyti, kurios šakos 
plėtojimas šiandien atneš Lietuvai 
didžiausią naudą, tam skiriant dau-
giausia dėmesio ir lėšų.

Gabrielė Petkevičiūtė

Kas nusipelno didesnės paramos pyrago dalies?

Valdovų rūmuose socialdemokratų inicijuotoje konferencijoje dalyvavo žinomi šalies intelektualai, kultūros, meno ir spaudos atstovai bei 
politikai.                                                                                                                                                                                      V. Šereikos nuotr.
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Rengta kartu su Europos Parlamento 
socialistų ir demokratų pažangiojo 
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Vilnius-Briuselis-Strasbûras

Europarlamentaras Zigmantas Balčytis: 
„Europa vis dar nesuvokia Ignalinos atominės elektrinės problemos masto“

jėgumų statyboms, o kiti pinigai bus 
išmokėti subrangovams tada, kada 
suplanuoti darbai bus pilnai atiduoti 
eksploatacijai.

Europos Sąjungos institucijo-
se spekuliuojama, kad esą objekto 
uždarymo darbai yra pasistūmėję į 
priekį taip menkai, kad mes nors ir 
šiandien galėtume atnaujinti bran-
duolinių reaktorių darbą. Tačiau, 
lankydamiesi atominėje elektrinėje, 
mes vėlgi sužinome, kad tokių gali-
mybių nėra. Iš pirmojo reaktoriaus 
jau iškeltos visos 1661 branduo-
linio kuro kasetės, antrajame dar 
likę 1278 elementai. Po iškrovimo 
šie radioaktyvūs elementai priva-
lės mažiausiai 5 metus būti specia-
liuose baseinuose, kol atauš. Kuro 
kasečių iš nebeveikiančių reaktorių 
būtų galima iškelti ir daugiau, tačiau 

dar nėra baigtos statybos objektų, 
kuriuose šie elementai galėtų būti 
saugiai laikomi. Dar viena priežas-
tis, kodėl elektrinės darbo atnaujinti 
nebepavyktų yra tai, kad vienintelis 
fabrikas, Rusijoje gaminęs specialiai 
Ignalinos reaktoriui pritaikytas kuro 
kasetes, taip pat jau yra uždarytas. 
Todėl kaltinimai Lietuvai, kad mes 
spekuliuojame atominės elektrinės 
darbo atnaujinimu, yra neteisingi. 
Mes niekada neketinome ir neketi-
name atnaujinti uždarytos jėgainės 
darbo.

Pagaliau, kai išgirstame Euro-
pos pareigūnų siūlymus Ignalinos 
iškonstravimo darbus atlikti struktū-
rinių fondų ir netgi žemės ūkiui ski-
riamų lėšų sąskaita, išlaikyti šaltus 
nervus darosi sunku. Akivaizdu, kad 
struktūrinių fondų panaudojimas 
šiam tikslui ne tik iškreiptų pačią šių 
fondų idėją, bet Lietuvos ekonomi-

nei ir socialinei perspektyvai taptų 
„akmeniu po kaklu“ ir ilgiems de-
šimtmečiams užprogramuotų mūsų 
atsilikimą ne tik nuo senųjų ES vals-
tybių, bet ir nuo bendros praeities 
naujųjų ES šalių. Atsakant į tokias 
replikas, būtina prisiminti Lietuvos 
stojimo į ES sutarties 4 priedą, ku-
riame ES pripažino, jog mūsų šaliai 
šio objekto uždarymas būtų nepake-
liama našta, todėl Sąjunga turi užti-
krinti adekvatų finansavimą. 

IAE – viso regiono bėda

Situacija išties sudėtinga, nes 
Europos Komisija IAE uždarymui 
mums siūlo papildomai skirti 230 
mln. eurų, kada realus lėšų poreikis 
demontavimo darbams atlikti yra 
apie 1,5 mlrd. eurų. Ir nors mūsų 
argumentai gana svarūs, ar pavyks 
įtikti ES pareigūnus, kad planuoja-

mo finansavimo negalima laikyti 
pakankamu, lieka neaišku. Aišku 
viena, jog tai yra laikas, kada Lie-
tuvos pusė turi stengtis ir išnaudoti 
visas turimas galimybes, kad pa-
vyktų įtikinti ES institucijų atstovus 
apie mūsų sprendžiamos problemos 
mastą ir jos sudėtingumą. Šiandien 
yra itin svarbus ir Lietuvos atstovų 
kalbėjimas vienu balsu, nes iki šiol 
iš pačių lietuvių politikų dažniau 
skambėjo abejonės mūsų galimy-
bėmis išsiderėti palankesnes IAE 
uždarymo finansavimo sąlygas, nei 
tvirti argumentai ir ryžtas. Elektrinė 
niekada nebuvo Lietuvos projektas, 
tai buvo strateginis Sovietų Sąjun-
gos objektas, kurį paveldėjome mes 
kartu su ES, todėl būtų nesąžininga, 
jeigu šią problemą spręsti turėtume 
daugiausia Lietuvos nacionalinio 
biudžeto lėšomis. Nei Lietuva, nei 
kita panašaus dydžio valstybė nega-

lėtų skirti tokių sumų infrastruktūros 
objektą demontuoti. Juolab, tokiu 
ekonominiu laikotarpiu, kada turi-
me spręsti krizės problemas ir vos 
pajėgiame suvaldyti biudžeto defici-
tą. Pagaliau, Ignalinos atominė elek-
trinė nėra vien finansinis klausimas, 
nes pernelyg uždelstas jos demon-
tavimas gali pradėti kelti radiacinio 
užterštumo grėsmę ne tik Lietuvai, 
bet ir visam aplinkiniam regionui.

Vilija Blinkevičiūtė,
EP narė, LSDP pirmininko 
pavaduotoja

Su nerimu stebėjau, kas pasta-
ruoju metu vyko Lietuvos Triša-
lėje taryboje. Akivaizdu, jog Vy-
riausybė atkakliai siekia ir toliau 
taupyti blogiausiai gyvenančių 
žmonių sąskaita, aukodama šiam 
tikslui net socialinę partnerystę. 
Ar tai nėra per didelė kaina?

Vienas iš svarbiausių visuome-
nės brandos matų yra gebėjimas 
išsaugoti socialinę taiką ir kuo pla-
čiau įtraukti pilietinę visuomenę į 
savo problemų sprendimą. Sociali-
nė partnerystė Lietuvoje nuosekliai 
ugdoma nuo 1995 metų, kai buvo 
pasirašytas pirmasis susitarimas dėl 
trišalio bendradarbiavimo ir įkurta 
Trišalė taryba. Nuo reikalavimų mi-
tinguose perėjome prie europietiškų 
konsultacijų, derybų, kompromisų 
paieškos ir susitarimų. Gaila, kad 
vėl iškilo grėsmė grįžti į socialinės 
konfrontacijos laikus ir nutolti nuo 
Europos vertybių.

Socialinė partnerystė bei dialo-
gas yra esminė Europos Sąjungos 
socialinio modelio ir viešosios 
politikos vadybos dalis. Europos 
darbdavių ir profesinių sąjungų 
organizacijos nuolat aptaria aktua-
lijas, derasi dėl bendrų sprendimų. 
Pasirašyti šeši generaliniai susita-
rimai dėl vaiko priežiūros atostogų 
bei įvairaus pobūdžio darbų, kurių 
dauguma įteisinti direktyvomis. 

Šalių deleguoti profsąjungų, darb-
davių, vartotojų, ūkininkų ir kitų 
interesų grupių atstovai nuolat su-
sitinka Ekonominių ir socialinių 
reikalų komitete, kur turi galimy-
bę ginti savo interesus politinėse 
diskusijose su Komisija, Taryba ir 
Europos Parlamentu. Savo poziciją 
išsako ir Europos neįgaliųjų, jauni-
mo, moterų bei kitų interesų grupių 
atstovai. Galiu atsakingai teigti, jog 
šios nuomonės visada įvertinamos 
priimant bet kokio lygio sprendi-
mus Europos Parlamente. 

Daugelis ES šalių gauna tiesiogi-
nę naudą iš gerai veikiančios socia-
linės partnerystės sistemos, kuri pa-
deda ne tik palaikyti socialinę taiką, 
bet ir siekti socialinės gerovės tiks-
lų. Darbuotojų teises patikimai gina 
išplėtota įmonių kolektyvinių darbo 
sutarčių sistema. Kasmetiniai šakų 
tarifiniai susitarimai įgalina puikiai 
suderinti darbuotojų ir darbdavių 
interesus darbo užmokesčio srityje. 
Net septyniose ES valstybėse tokiu 
būdu nustatoma ir MMA. Šiaurės 

šalyse ypač gerai veikia trišalės 
tarybos, kurios valdo visas darbo 
rinkos politikos sritis, tarp jų – ir 
lėšų naudojimą. Daugelyje valsty-
bių socialinės partnerystės struktū-
rose dalyvauja visų interesų grupių 
atstovai.

Deja, Lietuva dar negali pa-
sigirti išplėtota įmonių ar šakų 
kolektyvinių darbo santykių siste-
ma. Ir čia kalti ne blogi įstatymai. 
Atvirkščiai, jie yra palankūs soci-
alinei partnerystei. Svarbiausia yra 
pačių darbuotojų nuostatos socia-
linės partnerystės atžvilgiu, kurios 
formuojasi ne taip greitai. Reikia 
įveikti buvusių neveiklių profsąjun-
gų bei visagalių darbdavių stereoti-
pus ir išugdyti tikėjimą, kad daug 
ką galima pasiekti derybomis.

Šiomis sąlygomis ypatinga atsa-
komybė tenka Trišalei tarybai, kuri 
tampa pagrindine socialinių partne-
rių konsultacijų ir derybų vieta. Per 
17 gyvavimo metų čia buvo nema-
ža karštų ginčų, tačiau po jų gimė 
ir daug konstruktyvių sprendimų. 

Pavyko sutarti dėl naujo Darbo 
kodekso, vienuolikos kartų MMA 
padidinimo, daugelio įstatymų pro-
jektų. Trišalė taryba formuoja ir 
skleidžia socialinio dialogo kultūrą, 
kuri galėtų būti sektinu pavyzdžiu 
plėtojant kolektyvinius darbo san-
tykius. 

Vystant socialinį dialogą labai 
svarbūs partnerių tarpusavio pasiti-
kėjimas ir pagarba, kurie ugdomi ne 
vienerius metus. Gaila, kad Vyriau-
sybė, savo kadencijos pradžią pa-
žymėjusi Nacionaliniu susitarimu, 
jos pabaigoje galutinai sužlugdė 
socialinį dialogą. Nenoras įsiklau-
syti į socialinių partnerių nuomonę 
dėl jiems gyvybiškai svarbių spren-
dimų bei kaltinimai profsąjungoms 
priešrinkiminiu politikavimu yra 
negarbingas atsakas į savo poli-
tikos palaikymą, kurį Vyriausybė 
gavo Nacionaliniame susitarime. 
Lieka tik tikėti socialinių partnerių 
branda bei išmintimi, kurie neleis 
sugriauti tai, ką mes ilgus metus 
kartu kūrėme.

Ar išsaugosime socialinę partnerystę?

Justas Vincas Paleckis,
EP narys

Jau netoli 2014-ieji, kai Europos 
Sąjunga pradės naują biudžetinio 
planavimo etapą. Europos Komisija 
pateikė pasiūlymus 2014-2020 m. 
finansinei perspektyvai. Praėjusioje 
kadencijoje biudžeto ir finansų klau-
simais EK rūpinosi Dalia Grybaus-
kaitė, o šioje kadencijoje – lenkas 
Janušas Levandovskis.

Pateikti finansiniai planai turėtų 
padėti įgyvendinti svarbius visoms 

27 šalims tikslus. Tai atsakas 
į krizę ir siekis stimuliuoti 
ekonomikos augimą, kurti 
naujas darbo vietas, daugiau 
dėmesio skirti mokslo ir 
technikos įdiegimui, „žalia-
jai ekonomikai“. Tam, kad 
būtų sukaupta daugiau lėšų 
šiems strateginiams tiks-
lams, siūloma „nukirpti“ 5 
proc. Sanglaudos fondo lėšų, 
kurios daugiausia atitenka 
atsiliekančioms nuo ES vi-
durkio šalims ir regionams. 

Dabartinėje finansinėje perspekty-
voje lėšos iš to fondo įsisavinamos 
prastai – jau dabar aišku, kad kai ku-
rios šalys nespės jų išnaudoti.

Nepaisant Sanglaudos fondo ap-
imties sumažinimo, beveik visoms 
naujosioms ES šalims būsimajame 
septynmetyje lėšų iš jo numatyta 
skirti daugiau negu dabartiniame. 
Bet Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Veng-
rijai suplanuota kitaip. 2014-2020 m. 
plane numatyta, kad nė viena šalis 
negalės iš to fondo gauti daugiau 

negu 2,5 proc. nuo BVP. Priminsiu, 
kad iki šiol Lietuva gaudavo ir gauna 
daugiau – apie 3,5 proc. nuo BVP – 
nes limito nebuvo.

Trys Baltijos valstybės ir Ven-
grija dėl šio apribojimo nukentėtų 
todėl, kad jų BVP, ypač Baltijos ša-
lių, krizės metu smuko dramatiškai, 
daugiau negu kitose ES šalyse. Pagal 
pateiktus skaičiavimus Baltijos šalys 
gautų 31 proc. mažiau Sanglaudos 
fondo lėšų, o Lietuva net 33 proc. 
mažiau negu pastaruosius 7 metus. 
Tai neteisinga, pažeidžiamas pagrin-
dinis Sąjungos principas – solidaru-
mas. Juk trims Baltijos valstybėms 
krizė smogė skaudžiausiai, o čia dar 
EK smūgis. Įsivaizduokim, kad da-
bartiniai pinigų srautai iš ES fondų 
(o Sanglaudos – pagrindinis) trečda-
liu sumažėtų – tą labai skausmingai 
pajustų daugybės miestų, miestelių, 
savivaldybių, kur vykdomi ES pro-
jektai, gyventojai, sumažėtų ir dar-
bo vietų. Toks „nukirpimas“ nebūtų 
teisingas ir todėl, kad Lietuva kartu 
su Airija pirmauja pagal lėšų iš San-

glaudos fondo įsisavinimą – jau da-
bar panaudota apie 50 proc. Nedaug 
atsilieka ir Latvija su Estija, o štai 
Rumunija sugebėjo „pasiimti“ tik 17 
proc., Čekija – 27 proc.

Visa tai dar tik planai, EK pa-
siūlymus pradėjo svarstyti Europos 
Parlamentas ir Europos Taryba.  
Diskusijos ir visus patenkinančio 
kompromiso paieškos užsitęs ilgai. 
Gal tik po metų, 2013-ųjų antrojoje 
pusėje, kai Lietuva pirmininkaus ES, 
bus priimtas sprendimas. Tikėtina, 
kad jis bus palankesnis Lietuvai ir ki-
toms Baltijos šalims, negu dabar pa-
teikti projektai. Reikia nuolat ir atka-
kliai dirbti ta kryptimi. Per plenarinę 
sesiją Strasbūre europarlamentarai iš 
trijų Baltijos valstybių sutarėme kar-
tu teikti pataisą pranešimui apie bū-
simą finansinę perspektyvą. Pataiso-
je rašoma: „Toms ES šalims, kurios 
įstojo į ES iki 2013-ųjų metų ir kurių 
BVP, skaičiuojant proporcingai, yra 
mažiau negu 75 proc. ES vidurkio ir 
kurių realusis BVP augimas 2008-
2010 metais buvo žemesnis negu ES 

vidurkis, lėšos iš struktūrinių fondų 
turi būti ne mažesnės negu dabarti-
nio 2007-2013 metų periodo.“

Žinoma, trijų Baltijos valstybių 
ir Vengrijos europarlamentarų balsų 
neužteks, kad ši pataisa būtų priimta. 
Reikia ieškoti sąjungininkų. Svar-
biausia – ar didžiausios EP frakcijos 
pritars šiam pasiūlymui? Manau, kad 
mūsų frakcija supras Baltijos šalims ir 
Vengrijai siūlomą neteisybę ir priims 
atitinkamą sprendimą. Juk ne kartą 
panašiais atvejais socialdemokratų 
frakcija demonstravo solidarumą su 
Lietuva ir kitomis Baltijos šalimis. 
Ir Europos Taryboje Baltijos šalys 
stengiasi, kad sanglaudos politikos 
finansavimas atitiktų Lietuvos inte-
resus. Ten pateiktas pasiūlymas, kad 
2,5 proc. nuo BVP „lubos“ negaliotų 
toms šalims, kurių BVP 2008-2010 
metais augo mažiau, negu ES vidur-
kis. Tai vėl leistų siekti, kad parama 
iš Sanglaudos fondo ateinančius 7 
metus Lietuvai, Latvijai, Estijai ir 
Vengrijai ne mažėtų, o didėtų.

Svarbu laikytis solidarumo principo

Atkelta iš 1 p.
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Gediminas Kirkilas, 
Seimo LSDP frakcijos narys

... paprastai, kaip žinome, bėga 
žiurkės, nes turi puikią uoslę ir 
pirmosios pajunta grėsmę. Ir nors 
šiuolaikiniuose laivuose žiurkių gal 
jau beveik nepasitaiko, perkeltinė 
šio posakio prasmė išlieka aktua-
li. Po to, kai Vyriausybės kancleris 
D.Matulionis ir Prezidentės patarė-
jas D.Semaška, dar nepasibaigus jų 
bosų kadencijai, pakėlė sparnus į 
užsienio ambasadas, tapo akivaizdu, 
kad jie nelabai tikisi, jog rudenį da-
bartinė dešiniųjų valdžia išliks.

Tuo stebėtis gal ir nereikėtų, nes 
mūsų valdininkai tokiais atvejais 
taip pat turi neblogą uoslę, tačiau 
kai kurie skuboti ambasadorių pa-
skyrimai vis tik gana keistoki. Pa-
vyzdžiui, diplomato N.Tankevičiaus 
į Estiją. Priminsiu, jog tik praėjusių 
metų pabaigoje N.Tankevičius buvo 
paskirtas vyriausiu derybininku dėl 
prarastos ES paramos Lietuvai, už-
darant IAE. Kaip žinia, šiam pro-
cesui reikia apie 800 mln. eurų, tuo 
tarpu Europos Komisija sumažino 
sumą iki 300 mln. arba, kitaip sa-
kant, Lietuva praranda beveik pusę 
milijardo reikalingos sumos.

Tokį paskyrimą dar būtų gali-
ma suprasti, jei N.Tankevičius ir 
jo vadovaujami derybininkai būtų 
išsiderėję ir atstatę Lietuvai žadėtą 
(ir reikalingą) beveik 800 milijonų 
eurų paramą IAE antrojo bloko už-
darymui bei atliekų laidojimui. Ta-
čiau šiose derybose, jei jos apskritai 
vyko, jokios pažangos nepasiekta. 
Nors pats N.Tankevičius teigia, jog 
„derybos tebevyksta ir jau atlikta ne-

maža darbų“, tačiau visuomenė apie 
tai visiškai neinformuota. Priešingai, 
iš Briuselio ateina žinios, jog Euro-
pos Komisija ir nesiruošia grįžti prie 
ankstesnių pažadų suteikti Lietuvai 
abiejų IAE blokų uždarymui reika-
lingą paramą. Tik prieš keletą dienų 
EP biudžeto kontrolės pranešėjas dėl 
IAE uždarymo pareiškė, jog Lietuva 
turi džiaugtis tuo, kas jai šiuo metu 
žadama... Tai už kokius nuopelnus 
N.Tankevičius skiriamas ambasado-
riumi?

Dar daugiau – pats N. Tankevi-
čius teigia, jog derybos, geriausiu 
atveju, turėtų baigtis tik kitų metų 
viduryje. Tai kodėl, nebaigus dar-
bų, derybininkų vadovas yra kei-
čiamas? Juk vėl reikės skirti naują 
žmogų, iš naujo pradėti susitikimų 
maratoną Briuselyje ir t.t. O gal 
A.Kubiliaus Vyriausybė jau susi-
taikė su pusės milijardo eurų para-
mos praradimu? Prie to pridėkime 
dar milijardu eurų mažinamą ES 
paramos sumą 2014-2020 m. fi-
nansinėje perspektyvoje ir turėsime 

penkių mlrd. litų praradimų dėl šios 
Vyriausybės neveiklumo. Nesitei-
kiama paaiškinti visuomenei, ko-
dėl prarasta tokia didžiulė paramos 
IAE uždarymui suma.  Iš M.J. Ma-
rinesku galima suprasti, jog Briuse-
lis nepatenkintas jau skirtų pinigų 
panaudojimu ir dabartinės Vyriau-
sybės neveiklumu, uždarant IAE.

Tačiau yra ir kitų priežasčių. Vie-
na jų – konservatoriai, kaip jiems 
įprasta, perimdami valdymą, neįsi-
gilina į prieš tai dirbusių vyriausybių 
argumentus, viską mėgina paneigti 
ir pradėti iš naujo. Akivaizdu, jog 
dėl to buvo padaryta keletas strate-
ginių klaidų. Pirmoji – tai skubotas 
2009 m. antrojo IAE reaktoriaus 
uždarymas, neužsitikrinus visos 
reikalingos uždarymui sumos. Tol, 
kol mes turėjome veikiantį ir dar 
iki 2018 m. galintį veikti antrąjį re-
aktorių, mes turėjome argumentus. 
Dabar gi atsitiko, kaip pas žino-
mus Odesos klasikus Ilfą ir Petrovą 
„Dvylikoje kėdžių“ – ryte kėdės, 
vakare pinigai. O ar galima priešin-

gai? – klausia jų herojai. – Galima, 
bet pradžioje pinigai, po to kėdės... 
Tačiau konservatoriai, kaip matome, 
padarė priešingai.

Todėl konservatorių ir liberalų 
Vyriausybės neveiklumas bei ne-
kompetencija paliko mus ir be „pini-
gų“, ir be „kėdžių“, t.y. ir be antrojo 
veikiančio ir galėjusio saugiai veikti 
iki 2018 m. reaktoriaus. Kol jis dir-
bo, mes ne tik galėjome gamintis 
elektros energiją, eksportuoti, o ne 
importuoti, bet ir ruoštis naujos AE 
statybai bei ramiai derėtis su Briuse-
liu. Dabar, neturėdami jokių stipres-
nių argumentų, likome tik prašytojai. 
O nieko nenuveikusį vyriausiąjį de-
rybininką dėl ES paramos IAE už-
darymui galima suprasti... Jis tiesiog 
susirado lengvesnį darbą, o gal ir 
galvoja, jog tos derybos, jei jos, kaip 
jau abejojau, apskritai vyko, nes jo-
kios informacijos apie tai nepateikta, 
nėra labai perspektyvios. Tačiau juk 
„laivas skęsta“ ir valdininkams rei-
kia skubėti ieškoti sausesnių ir „šil-
tesnių“ vietų.

Iš skęstančio laivo...

Krizė, skaudžiai smogusi visai 
Europai, privertusi migruoti gau-
sybę bedarbių skirtingose Europos 
šalyse, išardžiusi šeimas, palikusi 
skolas ir iki šiol neduodanti ramy-
bės, Europos Parlamento (EP) so-
cialistų šiandien įvardijama ne tik 
kaip finansų, bet ir kaip politinė bei 
institucinė krizė. EP Socialistų ir de-
mokratų pažangiojo aljanso frakcijai 
ėmus vadovauti Hannes Swobodai 
– matyti pokyčiai. Diskusijoms prie 
apskritojo stalo kviečiami politikai, 
akademikai, profesoriai, ekonomi-
kos, kultūros ir socialinių sričių at-
stovai, profesinės sąjungos. Tokiu 
būdu tikimasi, išanalizavus padėtį, 
rasti priemones, kaip atkurti Europą. 
Pirmasis tokio pobūdžio susitikimas 
vyko birželio pabaigoje Florencijoje 
(Italija). Trumpai užsiminta  ir apie 
ekonominę bei socialinę Lietuvos 
situaciją.

EP socialdemokratai tikisi visuo-
menės dėmesio, visos Europos pilie-
čių nuomonės. Socialistų ir demo-
kratų pažangiojo aljanso frakcijos 
lyderis H. Swoboda įsitikinęs, kad 
priemonių būtina imtis kuo skubiau.

„Turime išklausyti suinteresuotų 
šalių argumentus, nuodugniai ap-
svarstyti. Laukia tikras iššūkis. Turi-
me sukurti ekonominę ir politinę sis-
temą su abipusiais įsipareigojimais, 
esame pasirengę veikti greitai“, 
– susitikime Florencijoje kalbėjo 
H.Swoboda. 

Būtinos valstybės ir privačios 
investicijos

Socialdemokratų lyderis, ben-
draudamas su žurnalistais, pade-
monstravo tikrą susirūpinimą ir 
susidomėjimą net ir mažesnėmis 
Europos Sąjungos valstybėmis. Aki-
vaizdu, kad informacijos apie padėtį 
Lietuvoje  aukštiems EP  pareigū-
nams teikia mūsų šalies socialdemo-
kratų atstovai EP. 

Lietuvoje gyvenantieji puikiai 
žino tarsi anekdotą iš lūpų į lūpas 
keliaujančią frazę, kad krizė šalyje 
jau baigėsi. Juk dar praėjusiais me-
tais šalies Ministras Pirmininkas An-

drius Kubilius pareiškė, kad krizės 
Lietuvoje nebėra – su ja susidorota. 
Tačiau „nepaklusnūs“ lietuvaičiai iki 
šiol neranda darbo, nepragyvena iš 
minimalaus atlyginimo, siekiančio 
600 litų į rankas. Kas trečias jaunas 
žmogus Lietuvoje neranda darbo. EP 
socialdemokratų frakcijos vadovas  
H.Swoboda teigė puikiai žinantis 
apie Lietuvoje vykdomą konservato-
rių politiką. Paklaustas apie konkre-
čius žingsnius, kaip suvaldyti padėtį 
darbo rinkoje, politikas priminė, kad 
iš pat pradžių buvo imtasi netinkamų 
priemonių krizei suvaldyti.

„Aš puikiai susipažinęs su jūsų 
šalies Premjero filosofija. Daugy-
bė žmonių paliko Lietuvą, oficialūs 
duomenys yra geresni negu reali 
ekonominė situacija. Mano nuomo-

ne, pasirinktos neteisingos priemo-
nės gelbstint šalį iš krizės – nukarpy-
tos išmokos, sumažinti atlyginimai, 
nesiklausant profesinių sąjungų. Lie-
tuvos ekonomikai būtinos didesnės 
investicijos, be investavimo nieko 
nebus. Kalbu ne tik apie valstybės 
investavimą. Taip, tai labai svarbu – 
būtina investuoti į naujas darbo vie-
tas. Tačiau vien valstybinės investi-
cijos neišgelbės. Vykdomi projektai 
ES lėšomis vis tiek reikalauja dalies 
jūsų šalies biudžeto pajamų. Reikia 
ir privataus kapitalo lėšų“, – kalbėjo 
H.Swoboda.

EP socialdemokratų lyderis pa-
brėžė ir energijos efektyvumo, jos 
taupymo klausimą.

„Daugelyje Europos valstybių, 
tarp jų ir Lietuvoje, vienas svarbiau-

sių klausimų – energetinis efekty-
vumas, energijos taupymas. Būtina 
keisti esamą padėtį – mažinti energi-
jos suvartojimą, tai galima padaryti 
ir renovuojant namus. Būtų sukurta 
daug naujų darbo vietų. Manau, kad 
renovacijos programa būtina Lie-
tuvai“, – teigė EP Socialistų ir de-
mokratų pažangiojo aljanso grupės 
prezidentas. Politikas pabrėžė, kad 
ES reikia atviros darbo rinkos, tuo-
met darbdaviai suvoktų, kad būtina 
ieškoti kompromisų.

Svarbiausia – sugrąžinti 
europiečiams viltį

Apskritojo stalo diskusijoje kal-
bėdamas apie ekonominę Europos 
padėtį H.Swoboda priminė, jog 
tarptautiniuose forumuose Europos 
balsas neretai būna menkas, jo ne-
sigirdi, nes trūksta aiškios vidinės 
strategijos.

„Mums reikalinga ilgalaikė stra-
tegija, tačiau kartu turime priimti 
ir trumpalaikius sprendimus, kaip 
skubiai mažinti nedarbą, skatinti 
ekonomikos augimą, ekonominę bei 
socialinę plėtrą. Šios problemos ne-
atidėliotinos, jei norime įtikinti savo 
piliečius ir vėl sugrąžinti jiems vil-
tį“, – įsitikinęs politikas. Jam pritarė 
ir Prancūzijos atstovas EP Harlem 
Desir, kuris teigė, kad Europa priva-
lo priimti ilgalaikį poveikį turėsiantį 
projektą, skirtą socialinei pažangai 
bei demokratinei integracijai stiprin-
ti.

„Tik pabendravus su žmonėmis 
supranti, kad jie praradę viltį, jie nori 
matyti kitokią Europą. Štai kodėl 
apie jos ateitį turi būti diskutuoja-
ma. Atsižvelgdami į būtinybę imtis 
veiksmų, mes siūlome manifestą, 
kuriuo ir vadovausimės“, – kalbėjo 
vienas alternatyvios Europos socia-
listų manifesto autorių H.Desir.

Ką pasiūlė Europos 
socialdemokratai

Didinti ES piliečių užimtumą bei 
siekti socialinės įtraukties, kovoti su 
skurdu ir stiprinti socialinį dialogą 

– tokius tikslus konferencijoje kėlė 
Europos socialdemokratai. Kitas 
svarbus aspektas – bendros valiutos 
stabilumas. Europos centrinis ban-
kas nenumatė veiksmų, kaip susido-
roti su grėsmėmis. Todėl būtinos šios 
srities reformos. 

Siūloma didinti iš biudžeto ski-
riamas lėšas pirmiausia modernioms 
technologijoms, infrastruktūrai ir 
subalansuotai investicijų plėtrai ska-
tinti. Biudžetas turėtų dirbti drauge 
su Europos investicijų banku. Kal-
bėta ir apie palankiai Europos soci-
aldemokratų vertinamą ES vadovų 
sprendimą įvesti finansinių sandorių 
mokestį valstybėse narėse, kurios to 
nori.

„Šis sprendimas yra didelė sėk-
mė EP ir ypač mūsų grupei, – sakė 
socialdemokratų frakcijos EP lyde-
ris. – Mes norėjome, kad finansinių 
sandorių mokestis būtų įvestas visos 
Europos mastu, tai būtų buvę efek-
tyviau. Tokiu būdu būtų deramai už-
tikrintas finansų rinkų indėlis spren-
džiant krizės problemą. Kita vertus, 
svarbu, kad to norinčios šalys pra-
dėjo tvirčiau bendradarbiauti. Dabar 
turime užtikrinti, kad šis sprendimas 
būtų įgyvendintas nedelsiant“, – sakė 
H.Swoboda.

Tikimasi, jog naujasis transakcijų 
mokestis skatins užimtumo inicia-
tyvas gamyboje ir paslaugų teikimo 
srityje, jis turėtų būti naudingas smul-
kiajam ir vidutiniam verslui, skatinti 
mokslinius tyrimus ir plėtrą. Disku-
sijoje pasiūlyta biudžeto pajamų re-
forma. Manoma, kad ES ištekliai turi 
būti papildyti energijos mokesčiais, 
o valstybėms narėms vertėtų suteikti 
daugiau veikimo laisvės, siekiant su-
mažinti PVM, taip skatinant vidaus 
vartojimą.

„Europos atstatymo projektas: 
institucijos, demokratija ir pilietišku-
mas“ buvo pirmoji tokio pobūdžio 
diskusija, tačiau tikrai ne paskutinė. 
Per ateinančius dvejus metus tiki-
masi išgryninti alternatyvią Europos 
ateities viziją.

Evelina Butkutė-Lazdauskienė, 
LSDP atstovė spaudai

Florencijoje – kritikos strėlės Lietuvos Vyriausybės politikai

EP socialdemokratų lyderis H.Swoboda (kairėje) su EP nare Anni Podimata.

EP narys H.Desir (sėdi iš dešinės) pasiūlė vadovautis naujuoju manifestu.
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LSDP Kauno miesto skyriaus 
Sporto ir jaunimo reikalų komisija 
birželio 2-ąją savo skyriaus bičiu-
liams surengė orientacines dvi-
račių varžybas po Kauno miestą. 
Komandos atvyko į registracijos 
ir starto vietą kupinos entuziazmo 
ir puikios nuotaikos. Čia dalyviai 
buvo supažindinti su varžybų 
taisyklėmis ir trasa bei su traso-
je laukiančiomis užduotimis. Tai 
komandoms leido planuoti savo 
strategiją ir išnaudoti kiekvieno 
komandos nario gabumus mak-
simaliai – mat užduotys trasos 
taškuose buvo skirtos komandai 
bendrai, o ne kiekvienam jos na-
riui atskirai, tad komandų nariai 
galėjo pasidalinti atsakomybe ir 
indėliu į komandos rezultatą.

Varžybos pasiūlė ir sunkumų, ir 
linksmų akimirkų: kai kuriems da-
lyviams dar starto vietoje prireikė 
techninės pagalbos, o vėliau dvi-

račiai savo kaprizus rodė ir traso-
je. Taip pat pasitaikė pasiklydusių, 
kai komandos nuvažiavo klaidin-
gu keliu ar visai ne tuo maršrutu, 
bei dalyvius ir organizatorius pra-
linksmino akimirkos, kuomet am-

žius ir patirtis įveikdavo jaunystę 
ir entuziazmą trasos užduotyse ar 
finišavimo laike.

Varžybų dalyviai ir prizinin-
kai buvo apdovanoti ,,Žalgirio‘‘ 
draugijos sportiniame komplekse, 

kurio patogumu ir svetingumu ga-
lėjo naudotis ,,Žalgirio‘‘ draugijos 
pirmininko Vyto Nėniaus ir kom-
plekso direktorės Nijolės Matu-
konienės paslaugumo dėka. Čia 
komandas pasitiko vaišių stalas ir 
draugiška atmosfera, kurioje da-
lyviai galėjo sušilti ir pasidalinti 
šviežiais varžybų įspūdžiais. Prie 
renginio rėmimo labai prisidėjo 
LSDP Kauno skyriaus pirmininkė 
Orinta Leiputė bei kiti partijos bi-
čiuliai – Vilija Vertelienė ir Stepo-
nas Vaičikauskas.

Visiems dalyviams įteikti su-
venyrai varžyboms atminti, o 
prizininkai buvo apdovanoti me-
daliais: 1-osios vietos nugalėto-
jais tapo Eugenijus Kovalkovas ir 
Gintautas Rimkevičius iš Šančių-
Panemunės grupę atstovavusios 
komandos, 2-osios vietos nuga-
lėtojais tapo Tadas Ustinavičius 
ir Mantas Visockas iš Pramonės 

grupės komandos, 3-iąją vietą 
iškovojo Rasa Ciegienė, Juozas 
Šimkevičius ir Vidas Žemaitis iš 
Aleksoto-Vilijampolės komandos, 
o už parodytą ryžtą siekiant tikslo 
varžybose  bei komandos drau-
giškumą apdovanoti buvo Paulius 
Lukošius, Šarūnas Valys, Dei-
mantė Anusauskaitė ir Kristina 
Mašiutaitė iš Žaliakalnio grupės 
komandos. 

Po apdovanojimų dalyviai ir 
organizatoriai kartu atsipūtė ir 
praleido dalį šeštadienio popietės 
šnekučiuodamiesi, juokaudami ir, 
žinoma, nepamiršdami vienos ki-
tos minties apie ateities renginius, 
kurių Sporto ir jaunimo reikalų ko-
misija suplanavusi ne vieną. Tad, 
mielas kaunieti, kitąkart dalyvauki 
ir Tu!

LSDP Kauno miesto skyriaus 
informacija

Dviračiu aplink Kauną

Šiltą ir saulėtą birželio 16-ąją  
mūsų skyriaus bičiuliai rinkosi   į 
eilinį vasaros sąskrydį.  Į senąjį Salų 
dvarą susirinko nemažas būrys entu-
ziastų, nusiteikusių smagiai ir kūry-
biškai praleisti laisvalaikį.  Šauniai  
nuteikė ne tik  vasariška gamta, bet 
ir jaunųjų bičiulių išpuošta aplinka. 

Vėjyje plaikstėsi balionai, lengvu 
vualiu pasipuošusios suposi  raudo-
nos  rankų darbo rožės.  Sąskrydis 
prasidėjo nuotaikingomis sporto 
varžybomis. Išradingi teisėjai  į var-
žybas įtraukė daugumą dalyvių, ku-
rie rungėsi pulo, smiginio, šaudymo, 
varžybose, o profesionalųjį meną 
išmanančios dalyvės nupiešė įspū-
dingą didžiulį piešinį, įprasminantį  
partijos  simbolį – raudoną rožę.  

Sąskrydžio atidarymo ceremo-
nijoje dalyvavo laukti svečiai iš 
Vilniaus: partijos pirmininko pa-
vaduotoja Giedrė Purvaneckienė, 
koordinatorius Arūnas Dudėnas. 
Su  linksmai nuteikiančiais suve-
nyrais atvyko pozicijos partneriai 
partijos „Tvarka ir teisingumas“ ra-
jono skyriaus atstovai A.Urbonas ir 
R.Elmonienė. 

Sąskrydžio dalyvius sveikino  
Kamajų seniūnas bičiulis Vytautas 

Vilys. Kalbėjo ir nau-
jiems partijos nariams 
bilietus įteikė  skyriaus 
pirmininkas V. Saulis ir 
meras bičiulis V. Kanopa.  
Buvo apdovanoti azartiš-
kiausi sportinių varžybų 
dalyviai ir nugalėtojai.

Intriguojančiai nu-
skambėjo ir Salose savo 
kūrybinį kelią pradėjusio 
dar paauglio  poeto Pau-
liaus Širvio eilės: 

Mes esam proletarai
Nuo tolimų Užpalių.
Mes esam šiaurės krašto,
Kitaip ir būt negali...
Kai medžių lapai krinta,
Tai mes čia suvažiuojam,
Į šią Salų mokyklą,
Šiuo vieškeliu plačiuoju.
Ir menam žalią kaimą,
Sesutės kur paliko,
Ir prarastąją meilę,
Kaip mėlyną kasnyką...

Šie posmai daugeliui bičiulių 
priminė mokslo metus, prabėgusius 
Salose. Tačiau nostalgijai nebuvo 
vietos, nes Kriaunų kaimo kapela 

“dirbo  iš peties”, linksmino ir kėlė 
puikiausias emocijas sąskrydžio da-
lyviams.Paskui laukė atrakcijos prie 
ežero: garavo  didžiulis puodas su 
žuviene, ant laužo  linksmai  čirškė-
jo kepamos dešrelės.  Galima buvo 
džiaugtis vienas kitu, pabendrauti, 
pasikeisti nuomonėmis, prisimini-
mais, pakalbėti apie ateities  pers-
pektyvas. Išsiskyrėme, sakydami 
vienas kitam: “Iki  pasimatymo ki-
tais metais”.

Zinaida Kurpienė,  
LSDP Rokiškio skyrius 

Socialdemokratų sąskrydis Rokiškyje

  Jovitos Kalibataitės nuotrauka

Trakų Vokės bendruomenės kul-
tūros centre tęsiami gyventojų susi-
tikimai su miesto mero pavaduotoju 
Romu Adomavičiumi.  Į  birželio 19 
dienos susitikimą  vicemeras  atvy-
ko kartu su Vilniaus miesto savival-
dybės administracijos  Transporto 
skyriaus  vedėju Evaldu Matoniu, 
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja 
Vita Braškiene, „Vilniaus vandenų” 
generaliniu direktoriumi Valentinu 
Miltieniu.

Bendruomenės nariai išsakė nuo-
mones, nusiskundimus  dėl kelių 
remonto, viešojo transporto, gatvių 
apšvietimo, žemės grąžinimo ir kt. 
Susitikime su savivaldybės atstovais 
jiems įteikti prašymai ir  pasiūlymai 
su  gyventojų parašais.

Trakų Vokės gyventojai akcenta-
vo  patogesnio ir lankstesnio susisie-
kimo su Vilniumi problemą. Evaldas 
Matonis išklausė gyventojų  pasiūly-
mus. Šuo metu dideli autobusai, kur-
suojantys retai,  nesurenka keleivių. 
Susitarta organizuoti viešojo trans-
porto maršrutus taip, kad  į Trakų 
Vokę kursuotų mažiau keleivių tal-
pinančių, bet dažniau kursuojančių 
autobusų.

„Šiuo metu diskutuojame dėl  ke-
leivių skaičiavimo sistemos įdiegimo 
miesto viešajame transporte. Įdiegus 
šią sistemą, žinotume keleivių srau-
tus, galėtume analizuoti kada, kur ir 
koks keleivių skaičius didžiausias, 
būtų įmanoma  modeliuoti maršrutų 
laiką“, – kalbėjo Romas Adomavi-
čius.

Karštos diskusijos kilo dėl galimo 
medicininių atliekų  įrenginio  atida-
rymo Trakų Vokėje. Vita Braškienė  
paaiškino apie Vilniaus miesto ligo-
ninių medicininių atliekų tvarkymo 
metodiką, privalomus atlikti proce-
sus (saugojimą, deginimą, išvežimą) 
ir galimo medicininių atliekų įren-
ginio eksploatavimą Trakų Vokėje.  
Susirinkusieji vienbalsiai  pasisakė 
prieš bet kokį medicininių atliekų 
įrenginį seniūnijos teritorijoje.

Prisiminta apskričių reforma, 
žemės grąžinimo tvarka. „Įvykdyta 
apskričių reforma šalyje iš esmės 
pakeitė žemės tvarkymą ir adminis-
travimą – vietoje panaikintų apskri-
čių viršininkų administracijų žemės 
reikalus šalyje (ir Vilniaus  mieste) 
tvarko Nacionalinė žemės tarnyba 
prie Žemės ūkio ministerijos. Vil-
niaus miesto savivaldybė nežino re-
alios situacijos, Nacionalinė žemės 
ūkio tarnyba neinformuoja savival-
dybės apie vykdomus planus, žemės 
grąžinimą mieste. Padėtis  nepaten-
kinama“, –  sakė  Romas Adomavi-
čius. 

Valentinas Miltienis sulaukė klau-
simų apie vandens tiekimą, aplinkos 
švarą ir vandens kokybės išsaugoji-
mą.  Tartasi dėl vandens trasų tinklo  
Panerių seniūnijoje tobulinimo ir 
nugeležinimo įrenginio.

Aldona Jeleniauskienė,
 LSDP Vilniaus skyriaus 

atstovė spaudai

Nuotrauka autorės

Vicemeras 
Romas Adomavičius  tęsia 
susitikimus su Trakų Vokės 

gyventojais

Jau keletą metų žemietis Vy-
gaudas Ušackas vasaros pradžioje 
surengia krepšinio taurės varžybas, 
kuriose ir pats žaidžia. Renginys jau 
tampa tradiciniu.

Varžybos vyko Skuodo miesto 
parko aikštyne, kur patogu susirink-
ti sirgaliams ir žiūrovams. Skuodo 

skyriaus socialdemokratai, žinodami 
apie šį konservatorių renginį, užre-
gistravo savo krepšinio komandą ir, 
įveikę visus varžovus, iškovojo ES 
reikalų patikėtinio Vygaudo Ušacko 
įsteigtą taurę. Komandos nariai ir 
juos palaikantys bičiuliai, pasipuo-
šę LSDP marškinėliais, reklamavo 

mūsų kandidatą į Seimą 
Bronislovą Stasiulį.

Renginį organizavo 
konservatoriai, tačiau 
Skuodo skyriaus soci-
aldemokratų komandai 
laimėjus taurę, dėmesį 
nori nenori turėjo at-
kreipti ir vienintelio 
nepriklausomo laikraš-
čio korespondentai, 
tad apie mūsų pergalę 
sužinojo viso rajono 
žmonės. Mes naudo-
jamės www.facebook.

com teikiamomis galimybėmis, to-
dėl visą informaciją apie Skuodo 
socialdemokratų ir mūsų kandidato 
veiklą galite rasti socialiniame tinkle 
„Lsdp Skuodas“ profilyje. 

Bronius Baipšys,
LSDP Skuodo skyriaus 

atstovas spaudai

Skuodo socialdemokratai skina pergales 
sporto aikštelėse
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Gedulo ir vilties dieną LR Seimo 
narė Milda Petrauskienė dalyvavo 
Utenos rajono savivaldybės, Ute-
nos kultūros centro ir Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Utenos skyriaus surengtame iškil-
mingame minėjime Utenos seno-
joje geležinkelio stotyje. Gedulo 
ir vilties dienos minėjimas buvo 
pavadintas „Dar kartą susikaupki-
me, prisiminkime, susitikime...“ Į 
jį susirinko buvę tremtiniai, Ute-
nos gimnazistai, kiti visuomenės 
atstovai. Į susirinkusiuosius Milda 
Petrauskienė kreipėsi sakydama, 
kad šiandien ir visada gerbiame 
tremtinius, kentėjusius ir nepasi-
davusius,  tuos, kurie išsaugojo 
lietuvybę, meilę Tėvynei ir nieka-
da nenustojo tikėti ateitimi. Kartu 
pagerbiame ir savo prosenelius, 
senelius ir tėvus už tai, kad dabar 
turime laisvą, atvirą pasauliui ir 
įvairiapusį gyvenimą laisvoje Lie-
tuvoje.

Minėjime skambėjo Utenos 
politinių kalinių ir tremtinių cho-
ro, vadovaujamo maestro Adolfo 
Driuko, dainos, poezijos posmai, 
skaitomi poetės Reginos Katinai-
tės-Lumpickienės, susirinkusiems 
dainavo Utenos Adolfo Šapokos 
gimnazijos gimnazistė Kristina 
Trinkūnaitė, kalbėjo Utenos rajo-
no savivaldybės administracijos,  
Lietuvos politinių kalinių ir trem-
tinių sąjungos Utenos skyriaus 

atstovai, kiti minėjimo dalyviai, 
mokinukai nešė didelę vėjyje be-
siplaikstančią trispalvę. 

Po minėjimo susirinkusieji pa-
dėjo gėlių prie seno gyvulių va-
gono, skaudžią praeitį menančio 
simbolio. Nusifotografavę visi 
rinkosi į pokalbį su Nerijumi Ras-
teniu, pirmosios ekspedicijos į 
tremties vietas „Irkutskas – lietu-
vių mirties zona – 89“ dalyviu bei 
į Šv. Mišias už Sibiro kankinius ir  
tremtinius.

 
Lolita Kaminskienė, 

LSDP Utenos skyriaus 
atstovė spaudai

Pagerbiant Sibiro kankinius 
ir tremtinius

Birželio 16 d. LSDP Vilniaus 
miesto skyriaus Naujamiesčio pos-
kyrio pirmininkas Vidmantas Striš-
ka sukvietė bendraminčius į iškylą 
dviračiais po Verkių regioninį par-
ką. Negausus, bet puikiai nusiteikęs 
būrys dviračių entuziastų susirinko 
prie Baltojo tilto ir patraukė Verkių 
regioninio parko kraštovaizdžio 
draustinio takais,  Balsio ežero 
poilsiavietės link. Kelionės metu 
smagu buvo aptikti daug gražių, 
nematytų parko kampelių, pasigro-
žėti apylinkėmis, įspūdinga parku, 
žydinčiomis gėlėmis. Gal kiek pa-
vargę, bet puikios nuotaikos keliau-
tojai pasiekė savo kelionės tikslą. 
Galutinėje stotelėje dalyvių triūsas 
buvo vainikuotas gera nuotaika prie 
laužo. 

Norėdamas pabėgti iš miesto 
šurmulio, dažnas pasirenka keliones 
populiarėjančiais dviračiais. Tai ne 
tik sveikatai naudingas sportas, bet 

ir ekologiška transporto priemonė. 
Ja neteršiama aplinka, nekenkia-
ma gamtai, todėl galima keliauti 
atokiais miško takeliais, sustoti pa-
sigrožėti nuostabia gamta. Važiuo-
jant dviračiu gerėja ištvermė, valia, 
dingsta nervinė įtampa, sumažina-
mas stresas, pagerėja nuotaika. 

 „Džiugu, kad Verkių regioninis 
parkas vis labiau vilniečių ir sosti-
nės svečių mėgiamas ir lankomas. 
Pažintiniai žygiai dviračiais su-
teikia galimybę pamatyti įstabaus 
gamtos grožio ir turtingos istorinės 
bei kultūrinės vertės kraštovaizdį. 
Ateityje ir toliau organizuosime 
sportines – pažintines išvykas dvi-
račiais ir kviesime prisijungti ne tik 
Naujamiesčio, bet ir kitų Vilniaus 
poskyrių dviračių entuziastus,“ – 
sako Vidmantas Striška.

LSDP Vilniaus skyriaus 
informacija

Dviračiais – po Verkių 
regioninį parką

Naujamiesčio poskyrio entuziastai tikisi uždegti dviračių sportu visus sostinės bičiulius.

Birželio 8 d. gausi Seimo LSDP 
frakcijos narių delegacija viešėjo 
Šakių rajone, kur susitiko su rajono 
meru Juozu Bertašiumi, verslininkais 
ir gyventojais. Seimo nariai daly-
vavo susitikimuose su Barzdų, Gel-
daudiškio, Girėnų, Kidulių, Kriūkų, 
Lekėčių, Panovių, Plokšių, Slavikų, 
Sudargo ir Žvirgždaičių bendruome-
nėmis. Jie taip pat lankėsi Kudirkos 
Naujamiesčio profesinėje mokyklo-
je bei Griškabūdžio ir Kriūkų žemės 
ūkio bendrovėse. 

Spaudos konferencijoje daly-
vavusių LSDP pirmininko Algirdo 
Butkevičiaus ir Šakiams atstovau-
jančio Seimo nario Mindaugo Basčio 
žurnalistai klausinėjo apie Lietuvos 
politinę situaciją bei Šakių rajono 
ateities perspektyvas. 

Susitikime su Kriūkų vidurinės 
mokyklos mokytojais, adminis-
tracijos darbuotojais ir seniūnijos 
atstovais Seimo nariai – Bronius 
Bradauskas, Edmundas Jonyla ir Al-
girdas Sysas – gvildeno opius švie-
timo ir aukštojo mokslo reformos, 
nedarbo, socialinės sistemos ir kitus 
klausimus. Mokytojai guodėsi, kad 

dėl finansavimo trūkumo jie dažnai 
yra priversti savo lėšomis apmokėti 
mokyklos kanceliarines, transporto 
ir kt. išlaidas. 

Geldgaudiškio žemės ūkio ben-
drovėje su gyventojais susitikę Sei-
mo nariai Albinas Mitrulevičius, 
Gediminas Kirkilas ir LSDP pirmi-
ninko pavaduotojas Justas Pankaus-
kas išklausė žemdirbiams aktualias 
problemas. Bendrovės vadovas 
Petras Puskunigis skundėsi brangs-
tančiomis trąšomis, didėjančiais mo-
kesčiais, nors jų bendruomenė dirba 
pelningai (per metus suskaičiavo per 
1,5 milijono litų pelno), bet, norint 
dirbti sėkmingai, reikia vis didesnių 
pastangų, nors yra nemaža pavyz-
džių, kai gudraujama ir sėkmingai 
išvengiama mokesčių. Žmonės pasi-
genda teisingumo ir sąžiningo požiū-
rio į valstybės reikalus.

Sudarge su gyventojais bendravę 
Seimo nariai Juozas Olekas ir Bi-
rutėVėsaitė kalbėjosi apie švietimo 
reformą, emigruojančius jaunus me-
dikus, uždaromas mokyklas. Gyven-
tojai skundėsi vietine problema, kad 
į Nemuną „čiuožia“ dėl architektų 

klaidos prastai supilti piliakalniai, o 
kaltininkų nėra. 

Vytenis Andriukaitis ir Mari-
ja Aušrinė Pavilionienė Kudirkos 
Naumiestyje išklausė skundų dėl 
prasto mažų miestelių ir bendruo-
menių finansavimo, o žmonės jau 
baigia išsibėgioti. Nors miestelis 
yra pasienio zonoje, bet asfaltavimo 
programa šią vietą vis aplenkia. Visi 
piktinosi išnykusiomis linininkystės 
tradicijomis, sunaikintu linų fabri-
ku. V.Andriukaitis kalbėjo, jog, kol 
Lietuvoje nebus atgaivinta gamyba, 
pramonė, tol sunku tikėtis turtinges-
nės ateities.

Su Slavikų bendruomene susiti-
kę M.Petrauskienė ir J.Sabatauskas 
aptarė gyventojams aktualias žemės 
ūkio, savivaldos problemas. 

Vakare Zyplių dvare delegacijos 
laukė koncertas ir didžiulis katilas 
LSDP Šakių skyriaus pirmininko, 
Seimo nario Mindaugo Basčio virtos 
sriubos, kurią pats virėjas, pasidabi-
nęs balta prijuoste su LSDP Šakių 
skyriaus simbolika, šypsodamasis 
dalino savo svečiams.  

Auksė Kontrimienė

LSDP diena Šakių rajone

Gausi Seimo LSDP frakcijos narių ir Šakių skyriaus bičiulių delegacija aptarė LSDP dienos susitikimus.   
                                                                                                                                                                   Valdo Šereikos nuotrauka

Birželio 22 d. į Alytaus miesto 
turgų atskubėję alytiškiai galėjo ne 
tik nusipirkti prekių, bet ir paben-
drauti su Seimo nariais. Socialde-
mokratų desantas Alytuje prasidėjo 
būtent turguje. Seimo nariai Julius 
Sabatauskas, Juozas Olekas, Birutė 
Vėsaitė, Alytaus skyriaus pirmi-
ninkas Feliksas Džiautas, Seimo 
LSDP frakcijos atstovė Auksė Kon-
trimienė klausėsi žmonių išsakomų 
problemų ir tvirtino, jog rudenį so-
cialdemokratams sugrįžus į valdžią, 
situacija turėtų keistis.

Susitikime su medikais Alytaus li-
goninėje Seimo nariai J.Sabatauskas 
ir J.Olekas kalbėjosi apie sveikatos 
srities problemas, jaunų gydytojų 
emigraciją, medikus užgriuvusį po-
pierizmą, kai dokumentams užpil-
dyti reikia skirti daugiau laiko nei 
pacientų apžiūrai. Medikai akcen-
tavo ir paniškai augančią gydytojų 
baimę suklysti, ir didėjantį bylų 
prieš medikus skaičių, kuris verčia 
personalą nerimauti. LSDP atstovė 
spaudai ir žurnalo „Naujagimis“ 
redaktorė A. Kontrimienė padėkojo 
Alytaus ligoninės akušerei Jūratei 
Mickevičienei už pagalbą dalinant 
nemokamą žurnalą Alytaus gimdy-
vėms.

Seimo narė B.Vėsaitė susitiko su 
AB „Astra“, gaminančios metalo 
dirbinius, darbuotojais. Žmones do-
mino įvairios problemos: kodėl mo-
tinystės-tėvystės atostogose esantys 
darbuotojai negali padirbėti keletą 
dienų ir neprarasti pašalpos, kiti 
klausė apie darbuotojų kvalifikaci-
jos kėlimą, ar profesinės mokyklos 
negalėtų glaudžiau bendradarbiauti 
su įmonėmis ir taip parengti kvali-
fikuotus darbuotojus, kiti skundėsi, 
jog yra per daug laisvadienių.

Socialdemokratų desantas apsi-
lankė baldų gamykloje „Baldeka“, 
kurioje dirba daug jaunų žmonių. 

Užsienio kapitalo įmonei vadovau-
jantis direktorius svečiams pasa-
kojo, kaip įmonei sekasi išgyventi 
ekonominę krizę ir išsaugoti darbo 
vietas. Socialdemokratų  delegaci-
jai įspūdį padarė ekskursija UAB 
„Litesco“ Alytaus filiale, kur buvo 
aptariamas kainos už šildymą maži-
nimo galimybės. 

Pavakare vyko susitikimas su 
Alytaus miesto gyventojais, kuriuos 
domino ir Lietuvos politinės aktu-
alijos, bet kur kas labiau šilumos 
ūkio pertvarka, renovacija, švietimo 
reforma.

LSDP informacijos centras

Socialdemokratų vizitas Alytuje

Seimo nariai Julius Sabatauskas ir Juozas Olekas įdėmiai klausosi alytiškių bėdų.                                 
                                                                                            Valdo Šereikos nuotrauka
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Danas Paluckas,
Palangos savivaldybės 
tarybos narys

Palangos miesto Tarybos po-
sėdyje nagrinėjome gyventojams 
aktualų klausimą „Dėl atsilaisvi-
nusių gyvenamųjų patalpų prisky-
rimo Savivaldybės socialinio būsto 
fondui”. Ar Savivaldybė turi ir, jei 
taip, – tai kokią strategiją socialinių 
gyvenamųjų būstų klausimu? Pa-
aiškėjo, jog ji paprasta ir aiški – jei 
miestas turi lėšų, tai įsigyja nekil-
nojamojo turto, kuris pritaikomas 
socialiniams būstams.

Viskas lyg ir suprantama – nekil-
nojamojo turto kainos, ypač Palan-
goje, ganėtinai aukštos, todėl jo įsi-
gijama ne itin dažnai, o socialinių 
butų paklausa išlieka didelė. Kaip 
teigė paklaustas Tarybos posėdyje 
Ūkio ir turto skyriaus vedėjas Kos-
tas Jakubauskas, šiuo metu sociali-
niuose būstuose apgyvendinta apie 
40 šeimų, o dar laukia apie100 to-
kių prašymų. Taigi, ką darysime su 
tomis apytiksliai 100 šeimų, kurios 
gyvena būsto laukimu?

Mano nuomone, išeitis – pareng-
ti ilgalaikę strategiją, kurioje būtų 
numatyta tokių socialinių butų sta-
tyba arba galimybė išpirkti iš bankų 
nusavintus nebemokių klientų būs-
tus, kurie parduodami iš varžytinių.
Skeptikams, kurie argumentuotų, 
jog kurortas nėra toks turtingas, kad 
galėtų pats statyti daugiabutį su so-
cialiniais būstais, galiu atsakyti, jog 
viskas įmanoma, jei Taryba sudė-

liotų teisingai ir paprastam žmogui 
naudingai prioritetines miesto sri-
tis. Pavyzdžiui, surinktų mokesčius 
iš visų vietos verslininkų, nedary-
dama jokių išimčių, o gautas lėšas 
panaudotų socialiniams miesto rei-
kalams gerinti. Arba būtų griežčiau 
skirstomos lėšos miesto kultūros 
renginiams. Nauda Savivaldybei 
būtų akivaizdi. Socialiniai būstai 
būtų vienoje vietoje, būtų patogiau 
administruoti ir lengviau kontro-
liuoti, sumažėtų Savivaldybės našta 
dėl šildymo sąnaudų, nes naujai pa-
statytas pastatas energijos suvartoja 
gerokai mažiau.

Socialiniams būstams įsigyti ar 
statyti finansavimas skiriamas kaip 
tikslinis asignavimas iš valstybės 
biudžeto – tam numatyta apie 200 
tūkst. litų – ir iš Savivaldybės biu-
džeto apie 20 tūkstančių Lt. Įsikėlę 
į socialinius butus, gyventojai moka 
nedidelį Vyriausybės nustatytą 
nuomos mokestį. Taigi, lėšos nėra 
vienkartinės, jos gaunamos nuolat. 
Jeigu jos būtų naudojamos, pasi-
rinkus variantą statyti daugiabutį, 
miestas jau laimėtų: atsirastų naujų 
darbo vietų ir, žinoma, visiškai išsi-
spręstų socialinių būstų problema. 
Jei Savivaldybė apsispręstų išpirkti 
iš banko jau pastatytą daugiabutį, 
apsaugotų miestą nuo griuvėsių. 
Atsiskaitymo forma taip pat galėtų 
būti lanksti, nes šiuo metu bankai 
pertekę turto, kurį reikia adminis-
truoti. Manau, per 3 metus Savival-
dybė spėtų perkelti visas šeimas į 
vieną daugiabutį ir išparduoti likusį 
laisvą bei atsilaisvinusį turtą.

Žinoma, tokiems darbams reikia 
politinės valios, kurios, vieno pa-
tyrusio politiko pastebėjimu, labai 
trūksta Palangoje, nes nėra net au-
tomobilių stovėjimo vietų schemos, 
o ką jau kalbėti apie socialinio būs-
to strategiją... Vis dėlto aš, jaunasis 
politikas, neprarasdamas optimiz-
mo, tikiuosi, kad ta valia atsiras, 
ir mes susidorosime su socialinio 
būsto problemomis!

Socialinio būsto problema: 
išsprendžiama ar ne?

Violeta Boreikienė, 
LSDP prezidiumo narė

Sakykite, kodėl stringa 
daugiabučių namų renovacija? 

Nepaisant politikų deklaraci-
jų, iki šiol nesukurta gyventojams 
patraukli ir lengvai įgyvendinama 
daugiabučių namų modernizavimo 
programa. Valstybės ir savivaldos 
institucijose yra vilkinami būtini 
sprendimai, nesprendžiamos val-
dymo ir organizacinės problemos, 
nepriimtos būtinos teisės aktų pa-
taisos. 

Didžiąją dalį daugiabučių namų 
prižiūri administratoriai. Nors 
administratoriai atlieka priežiūros 
darbus ir jiems mokamos įspū-
dingos sumos, dažnai jie vengia 
gyventojų kontrolės, bėga nuo 
atskaitomybės ir atsakomybės. 
Didžiausia bėda, jog renovacijos 
procesas žmonių akyse yra diskre-
dituotas. Gyventojai nebeįžvelgia 
realios ir apčiuopiamos naudos šei-
mos piniginei . 

Daugiabučių namų renovacijos 

procesą gali išjudinti tik naujos 
energijos efektyvumo programos 
įgyvendinimas bei kokybiškai 
atliekami renovacijos darbai. Mo-
dernizacijos darbus atliekančių 
specialistų veikla  turi būti griežtai 
kontroliuojama. Esu įsitikinusi, kad 
daugiabučių renovacijos programa 
turėtų tapti vienu iš prioritetinių at-
einančios Vyriausybės darbų. 

Kokias konkrečias priemones 
jūs siūlote?

Renovaciją – be banko pasko-
lų. Renovacijos programa būtų 
įgyvendinta ES fondų, valstybės 
biudžeto ir privačiomis lėšomis. 
Butų savininkai namui atnaujinti 
panaudotas investicijas išmokėtų 
įprastine komunalinių mokesčių 
surinkimo tvarka sutaupytomis už 
energiją lėšomis. Mokesčiai būtų 
„pririšti“ ne prie žmogaus, o prie 
buto, todėl nekiltų jokių problemų 
ir baimių norint pakeisti gyvena-
mąją vietą. Mūsų siūlomas spren-
dimas yra kur kas palankesnis nei 
visi iki šiol buvę, nes daugiau at-
sakomybės tektų valstybei, o ne 
žmogui. Visą riziką už paskolos 
panaudojimą, įgyvendinamų darbų 
kokybę ir rezultatus turėtų prisiimti 
savivaldybė ir jos paskirtas progra-
mos administratorius.

Savivaldybė savo lėšomis ir ini-
ciatyva turėtų atlikti daugiausiai 
energijos suvartojančių pastatų 
techninį ir energetinį įvertinimą, 
pasiūlyti gyventojams racionalius 
techninius sprendimus, parink-
tų efektyvias energiją taupančias 
priemones. Jos turi būti tokios, kad 
lėšų, gautų dėl sutaupytos energi-
jos, užtektų apmokėti įgyvendin-
toms priemonėms, o įgyvendinus 

projektą dar liktų finansinės naudos 
gyventojams. Pagal mūsų siūlomą 
modelį atnaujintuose namuose, pa-
lyginti su nerenovuotais, sąskaitos 
už energiją per 10 metų sumažėtų 
daugiau nei 5 tūkst. litų, įskaičiuo-
jant ir investicijų grąžą.

 „Popieriuje“ dažniausiai viskas 
atrodo gražiai, tačiau ar žmonės 
pajus realią naudą? 

Jeigu siūlomas modelis bus 
tinkamai įgyvendintas praktikoje, 
žmonėms nekils jokių abejonių dėl 
renovacijos naudos. Kita vertus, 
nėra kitos išeities. Brangstanti šilu-
mos energija, augančios sąskaitos 
už šilumą bei elektrą privers mus 
imtis neatidėliotinų sprendimų ir 
atitinkamų priemonių.  Todėl ragi-
nu daugiabučių savininkus nedve-
joti ir pritarti siūlomam moderniza-
cijos modeliui. Renovacijos nauda 
akivaizdi: pirmiausia, tai – tiesio-
ginis pinigų taupymas, nes suma-
žėtų sąskaitos už šildymą. Taip pat, 
renovuodami pastatus, mes graži-
name savo gyvenamąją aplinką ir 
padidiname pastato eksploatacijos 
trukmę. Po renovacijos būsto vertė 
išauga apie 20-30 proc. 

Modernizuotuose namuose gy-
venti kur kas jaukiau ir šilčiau, dar-
ni aplinka gerina žmonių sveikatą 
ir darbingumą. Tad ateities kartoms 
palikime ne griuvėsius, o moder-
nius ir energiją taupančius namus! 
O, svarbiausia, visi kartu išsukime 
užstrigusį ekonomikos ratą ir iškel-
kime visuomenės interesus aukš-
čiau už savus.

Politikę kalbino 
Ernestas Ramonas

Naujas renovacijos modelis –
be banko paskolų

Kasmet didėjant energijos kainoms, senos statybos daugiabučių namų gyventojai 
už šilumą priversti mokėti iki trijų kartų daugiau nei gyvenantieji naujuose pastatuose. Lietuvos horizonte 

grėsmingai kaupiantis aukštų šildymo kainų debesims, dėmesys krypsta į sprendimus, galinčius palengvinti 
energetinės krizės naštą. Vienas jų – merdintis renovacijos procesas. Apie renovacijos teikiamą naudą 

kalbamės su Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo nare, ekonomiste Violeta Boreikiene. 

Jonas Budrevičius, 
socialdemokratas, 
Lietuvos biodujų asociacijos 
direktorius

Konservatorių Vyriausybės 
vykdoma socialinė politika pavei-

kė kiekvieną Lietuvos pilietį. Per 
ekonominę krizę ypač padidėjo 
atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų. 
Kad Lietuva suskilusi į du pasau-
lius, rodo ir augančios skolos, ir 
didėjantis skurdas. Socialiai tei-
singa politika turi skatinti viduri-
niosios klasės ekonominį ir politi-
nį augimą

Pas mus iš esmės tik 10 proc. 
žmonių sudaro viduriniąją klasę, 
kuri visame civilizuotame pasau-
lyje yra pagrindinė klasė. Tai žmo-
nės, kurie neturi skolų, kurie gali 
atidėti tam tikras sumas juodai die-
nai, gali pragyventi metus iš san-
taupų. Tuo tarpu pas mus yra tik 
turtingi ir vargšai. Žmonėms siū-
loma taupyti juodai dienai. O kaip 
tam žmogui taupyti, jeigu visos jo 
dienos yra juodos?

Vyriausybės politika, orien-
tuota į beatodairišką taupymą ir 
brangų skolinimąsi, o ne į gamy-
bą, jos plėtros skatinimą, darbo 
vietų išlaikymą ir kūrimą, trukdo 

ekonomikai augti ir plėstis. Dėl 
to ženkliai išaugo socialinė nely-
gybė, kuri tikėtina, jei nebus po-
kyčių, augtų ir toliau. Jau dabar 
sociologinių tyrimų duomenimis, 
25 proc. turtingiausių mūsų šalies 
piliečių valdo 40 proc. viso turto 
Lietuvoje, o 25 proc. vargingiau-
siųjų turi tik 5 proc. to turto. Be to, 
skaičius žmonių, atsidūrusių prie 
skurdo ribos, katastrofiškai didėja. 
Lietuvoje skurdo lygis jau viršija 
33 proc. ir yra vienas didžiausių 
Europos Sąjungoje. Gyventojų 
išlaidos maistui svyruoja nuo 35 
iki 60 proc. jų pajamų, tuo tarpu 
Belgijoje – 6 proc. Tai rodo skur-
džios, nepasiturinčios visuomenės 
požymius ir labai brangų pragy-
venimą. Valdantieji toliau vykdo 
sunkiausiai gyvenančių žmonių 
skurdinimo politiką. Gąsdindami 
nauja krize, jie siekia taupymo 
priemones paversti nuolatinėmis. 
Atstatytas pensijas, kurios ir toliau 
išlieka vienos mažiausių Europos 

Sąjungoje, „suvalgys“ infliacija, 
šildymo kainos ir toliau brangs-
tantis maistas.

Apie didėjančią gyventojų soci-
alinę nelygybę ir skurdą liudija ir 
socialinės paramos gavėjų daugė-
jimas. 2008 m. pašalpas gaudavo 
37 tūkst. žmonių, dabar – daugiau 
kaip 238 tūkst. Neįtikėtina, bet per 
3 metus socialinės paramos gavėjų 
skaičius Lietuvoje išaugo daugiau 
nei 6 kartus. Dalis žmonių pasi-
rinko paramą po to, kai atsisakė 
verslo dėl verslo formų suvaržy-
mų. Reikia kuo greičiau keisti tokį 
požiūrį, kuris pragaištingas vals-
tybei ir moraliai žeidžia žmogaus 
orumą.

Socialinės lygybės skatinimo 
politikos įrankiais turi tapti rimtos 
reformos mokesčių, sveikatos, so-
cialinės apsaugos ir švietimo srity-
se. Protingos progresinės mokesčių 
sistemos įvedimas padėtų pasiekti 
solidarumą, sumažėtų katastro-
fiškai padidėjęs skirtumas tarp 

didžiausias ir mažiausias pajamas 
turinčių asmenų. Tokia mokesčių 
politika prisidėtų prie vidurinės 
klasės augimo. Civilizuota visuo-
menė siekia dalį sėkmės padalinti 
tiems, kuriems likimas buvo ne 
toks palankus. Kuo didesnę dalį 
savo sėkmės vaisių turtingieji 
grąžina visuomenei, tuo daugiau 
resursų valstybė gali kryptingai 
investuoti į šalies ateitį.

Apie pajamų nelygybę ir mo-
kesčių politiką reikia kalbėti, šias 
problemas kelti į viešumą, nes tai 
galimybė įveikti augančios nelygy-
bės rezultatą – emigraciją. Žmonės 
turi teisęs nugyventi ilgą ir sveiką 
gyvenimą, o jaunimas – gauti gerą 
išsilavinimą, turėti stabilias paja-
mas ir kilti karjeros laiptais. Tik 
kartu mes galime išvesti šalį iš 
krizės, kurią savo neatsakingais 
sprendimais dar pagilino nenuo-
sekli, chaotiška, socialiai nejautri 
valdančiųjų politika.

Socialinės politikos padariniai
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Tremtinių vaikas. Buožiukas. 
Tokie epitetai ne kartą lydėjo J. 
Oleką vaikystėje. O jis pats save 
kartkartėmis pavadina „ungutiniu”: 
jo gimimo vieta – Didysis Ungutas. 
Už tūkstančių kilometrų esančią 
savo gimtinę Krasnojarsko krašte 
J. Olekas pažįsta ne tik iš doku-
mentų ar nuotraukų – krašte, į kurį 
buvo ištremti jo tėvai ir seneliai, jis 
lankėsi ne kartą.

Prie šeimos istorijos politikas 
kasmet priartėja ir dalyvaudamas 
„ungutinių” sambūriuose Lietu-
voje – gegužės mėnesį visuomet 
minimos senelių ir tėvų tremties 
metinės. Šiemet į tokį renginį Kai-
šiadoryse pakvietė jauniausia „un-
gutinė”, kuriai tremties dieną buvo 
vos trys dienos.

„Tremtyje visi gyveno kartu, o 
grįžę į Lietuvą daugelis išsibarstė. 
Bet gegužės pabaigoje visada susi-
renkame ir dalijamės atsiminimais, 
džiaugsmais ir rūpesčiais”, – sakė 
J. Olekas, kurio šeimos istorija 
lėmė ne vieną jo paties gyvenimo 
posūkį.

Abu politiko tėvai kilę iš Vilka-
viškio apylinkių – senelių sodybas 
skyrė keliolika kilometrų. Tačiau jo 
tėvai – Joana Kulbokaitė ir Juozas 
Olekas – iki tremties dienos vienas 
kito nebuvo matę.

1948 metų gegužės 22-ąją, kai 
ešelonas, pilnas lietuvių šeimų, 
pajudėjo į Rusijos gilumą, Joana 
buvo trylikametė, Juozas – šešio-
likametis. Gyvenimo pabaigoje tė-
vas sūnui pasakojo, jog pirmąkart 
Joaną išvydo Vilkaviškio geležin-
kelio stotyje. Traukinys stovėjo 
apie parą, kol buvo pripildytas.

„Tėtis man pasakojo, kad su 
savo mama jis buvo uždarytas va-
gone, kai į stotį buvo atvesta Joana 
su dviem seserimis. Eidami palei 
vagonus kareiviai ėmė garsiai šauk-
ti Kulbokų pavardę – ieškojo vago-
no, kuriame buvo uždaryti seserų 
tėvai su kitais vaikais. Į vagonus 
sugrūsti žmonės, žinoma, spoksojo 
per plyšius. Tuomet tėčiui ir krito 
į akį graži šviesiaplaukė mergaitė”, 
– pasakojo J. Olekas.

Tolimame krašte atsidūrę jau-
nuoliai susitiko tik po kelerių metų 
ir netruko susituokti. Ten gimė vy-
resnėlis sūnus Juozas. Antrojo sū-
naus pora susilaukė 1962-aisiais, 
jau grįžusi į Lietuvą.

„Mūsų giminė buvo plati – 
mama turėjo keturias seseris ir du 
brolius. Sibire gimė net septyni 
mūsų šeimos nariai – po dešim-
tmečio tremties į Lietuvą mūsų 
grįžo daugiau nei išvažiavo. Esame 
laimingi, kad nė vieno artimojo ten 
nepalikome. Tokių šeimų yra tikrai 
nedaug”, – pasakojo politikas. Jis 
nebeatskiria, kokie jo prisiminimai 
siekia laikus, kai ten dar gyveno, 
o kurie įstrigo jau trylikamečio ar 
šešiolikamečio atmintyje, kai tėvai 
sūnų nuvežė aplankyti vietovės, 
kurioje jis gimė.

Sugrįžimas į gimtąjį Vilkaviškį 
buvo džiaugsmingas ir seneliams, 
ir tėvams. Dalis jų vargų baigėsi, 
tačiau prasidėjo nauji – kai kuriems 
tremtiniams buvo sunku prisiregis-
truoti, o žmogus be registracijos 
negalėjo gauti darbo. Vieni bandė 
kabintis už gyvenimo nelegaliai, 
bet buvo tokių, kurie grįžo atgal į 
tremties vietą. Kad ir kaip džiaugėsi 
grįžę gimtinėn mažojo Juozo tėvai, 
vis tiek svarstė, ar nereikės sukti 
atgal dėl visai netikėtos priežasties 
– jų sūnui klimato pasikeitimas su-
kėlė didelę alerginę reakciją.

„Visa mano oda buvo pūslėta. 
Prisimenu ligoninę, kurioje pralei-
dau nemažai dienų, gydytoją, gel-
tonus tvarsčius ir skausmą, kuris 
apimdavo juos keičiant”, – pasako-
jo J. Olekas.

Gydytojo diplomą turintis poli-
tikas iki šiol taip ir nesuprato, kas 
galėjo sukelti tokią audringą reak-
ciją, bet daugiau ji nepasikartojo.

Gimtinėje tremtinių laukė ir kiti 
sunkumai – jų sodybos buvo užim-
tos. Sovietų valdžia jas atidavė 
kitoms šeimoms, o žemes nacio-
nalizavo. Jaunoji šeima su sūnumi 
glaudėsi pas senelio brolį, seserį, 
vėliau apsistojo kareivinėse, pa-
šiūrėje, kurios sienomis laipiodavo 
žiurkės. J. Oleko senelis, įsidarbi-

nęs mokykloje ūkvedžiu ir prižiūrė-
jęs arklį, įsiprašė į naujai pastatytą 
tvartą. „Jame buvo atskiras kamba-
rėlis, kuris man tuomet atrodė tarsi 
dvaras”, – juokėsi prisiminęs Sei-
mo narys. Jo tėvai nesiveržė į kolū-
kius, nevarė ir sodybose įsikūrusių 
šeimų. Tačiau nuolat jose apsilan-
kydavo. Politiko tėvas, savo sklype 
sodindamas sodą, įsiskiepydavo 
tėviškėje augusių obelų ar kriaušių 
šakų. Mokykloje J. Olekas kartais 
būdavo pravardžiuojamas buožiu-
ku: veikiausiai dėl to, kad seneliai 
buvo ūkininkai. Kartais pasivydavo 
vienas kitas patyčių žodelis, tačiau 
didelio susipriešinimo nebūdavo – 
visus vaikus suvienydavo sportas, 
ypač futbolas.

Šeimos istorija J. Olekui pir-
mąkart koją pakišo tuomet, kai 
jis studijavo mediciną. Studentui 
buvo uždrausta išvykti į Italiją su 
Vilniaus universiteto dainų ir šokių 
ansamblio kolektyvu, kuriame Juo-
zas šoko. „Buvome keturiese, kurių 

neišleido dėl kokio nors politinio 
motyvo – vienas kažkur uždainavo 
patriotinę dainą, kitam nutiko kaž-
kas panašaus. Bandžiau aiškintis, 
bet man buvo aptakiai pasakyta, 
esą turiu dar palūkėti”, – prisiminė 
Seimo narys.

Ar jis jautė nuoskaudą? „Žino-
ma. Ir tai nepadidino mano meilės 
sovietų valdžiai”, – šyptelėjo politi-
kas. Po kelerių metų, kai ansamblis 
rengėsi kelionei į Austriją, kolekty-
vo vadovas pasistengė, kad šokėjai 
neturėtų pamainos, išskyrus tuos 
keturis vaikinus, likusius Lietuvo-
je, kai ansamblis išvyko į Italiją.

„Jeigu mūsų ketvertuko nebūtų 
išleidę, nebūtų galėjęs išvykti visas 
ansamblis. Nežinau, matyt, specia-
liai taip buvo suplanuota”, – pasa-
kojo J. Olekas, tuomet gavęs gali-
mybę pirmąkart išvykti į Vakarus.

Tačiau į Rytus, gimtąjį Didįjį ir 
Mažąjį Ungutą, jis vyko ne kartą. 
Dabar jam atrodo, jog tai buvo spe-
cialiai tėvų suplanuota auklėjamoji 

priemonė, kad jaunuolis, dar paau-
glys, pernelyg nepamiltų sovietų 
valdžios.

„Mokykloje buvo prasidėjęs 
gana stiprus esą idealios santvar-
kos propagavimas – moksleiviams 
buvo pradėtas dalyti pienas, spur-
gos. Norėta įtikinti, jog mūsų lau-
kia šviesus rytojus. Manau, tėvai, 
veždami mane į tremties vietą, 
norėjo priminti man šeimos istoriją 
ne tik žodžiais”, – svarstė politikas. 
Dabar ir jis pats laikosi tos pačios 
taisyklės. 2006 metais į tolimąją 
gimtinę nusivežė žmoną Aureliją ir 
sūnų Juozą. Plaukė baidarėmis Ma-
nos upe, aplankė Mažąjį Ungutą, 
kuriame gyveno, ir Didįjį Ungutą, 
kuriame gimė.

„Manau, ateityje nuvešime ir 
anūkus. Kad jie žinotų savo šaknis 
ir istoriją”, – tikino J.Olekas.

Toma Aleksėjūnaitė
„Lietuvos rytas“

Tremtis pavogė dešimt metų, bet neišblaškė politiko J. Oleko šeimos
Mediniai šaligatviai ir namai lentomis užkaltais langais, suklypusios tvoros, molinės gatvės – tolimame Sibiro kaimelyje Mažajame Ungute gyvybės nebe daug. Daugiau nei 

prieš pusę šimtmečio jis buvo visas pasaulis kelioms dešimtims ištremtų lietuvių šeimų, o dabar lietuviškai kalbant čia beveik neišgirsi. „Liko tiktai dvi šeimos – daugelis sugrįžo 
gimtinėn”, – pasakojo Seimo narys Juozas Olekas (56 m.), kurį tėvai iš šio krašto išsivežė, kai jam tebuvo treji.

Ne, darbdavys nori juridinės 
pergalės, todėl, užuot kūręs naujus 
duonos receptus, jau daugiau nei 

pusę metų kovoja su pagyvenusia 
moterimi, ieškodamas priekabių, 
rašinėdamas tarnybinius raštus, 
skirdamas drausmines nuobaudas. 
Vien tam, kad sutaupytų kelis tūks-
tančius litų ir ... pažemintų paklusti 
atsisakiusią 40 metų darbo stažą 
turinčią ir jau 3 metus įmonėje dir-
bančią darbuotoją. Ne kokią virši-
ninkę, bet eilinę mažos regioninės 
parduotuvės Panevėžio turgavietė-
je paprastą pardavėją. Gyvename 
laukinio kapitalizmo džiunglėse, 
tad labai panašu, jog mažo žmo-
gaus teisybė niekam nerūpi...

Istorijos pradžia

G.Gricukas pasakoja, kad vis-
kas prasidėjo praėjusių metų spa-

lio mėnesį. Sūnui paskambinusi 
mama papasakojo, kad darbdaviai 
nori paskirti darbinę nuobaudą. 
Sūnus nuramino mamą ir pats pa-
skambino vadovei. G.Gricukas pa-
aiškino, kad mamai visai nedaug 
liko iki pensijos, o moteris dirba, 
stengiasi. Kokios dar gali būti dar-
binės nuobaudos? Vadovė išklau-
sė, sakė viską suprantanti, tačiau 
po dviejų dienų raštas su nuobau-
da pardavėjai R.Gricuk visgi buvo 
įteiktas. Sūnus paguodė mamą, 
kad gal viskas bus gerai.

Savo, bet ne savo noru...

Balandžio mėnesį, prieš Vely-
kas, turgavietėje prekiavusi Regi-
na pardavė visą duoną, o po šven-

čių produkciją turėjo atvežti 7 val. 
ryto. Deja, produkcija nebuvo at-
vežta, užtat prisistatė komisija ir 
surašė aktą, kad nėra prekių. To-
kiu pagrindu buvo surašyta dar 
viena drausminė nuobauda. Tada 
sūnus suprato, jog reikia pradė-
ti kovą už mamą. Jis rašė raštus 
su klausimais, prašymais paaiš-
kinti, kodėl mamai buvo skirtos 
nuobaudos, papeikimai. Ši raštų 
„kova“ atrodytų keistai, jeigu ne 
viena aplinkybė: prieš kovai įsi-
smarkaujant, R.Gricuk buvo „gra-
žiai“ paprašyta išeiti iš darbo savo 
noru. Jai pasiūlyti keli tūkstančiai 
litų, tačiau moteris atsisakė. Re-
gina puikiai žinojo, jog, būdama 
priešpensinio amžiaus, kito darbo 
tikrai neras. Moteris jautėsi atsa-

kinga už sunkiai sergantį vyrą, 
kurį, deja, mirė prieš savaitę... 
Gricukų šeimai kiekvienas litas 
buvo ir yra labai svarbus.

Pasak G.Gricuko, raštų, nuo-
baudų, papeikimų liūtis nesiliovė, 
o į daugelį paklausimų „Vilniaus 
duonos“ administracija jau nebe-
siteikė atsakyti. Genadijaus teigi-
mu, jokie žmogiškieji argumentai 
neveikė, kol galų gale darbdaviai 
pasiūlė susitikti ir aptarti situaci-
ją. Pasiūlė, tačiau vėliau vadovai 
nebesurado laiko, ketino atsiųsti 
eilinius vadybininkus, kurie rea-
liai jokių sprendimų nepriiminė-
ja. 

Kas pavogė mažo žmogaus teisybę?
Vilnietis Genadijus Gricukas kovoja už teisybę. Ne už savo, už savo mamos, 59 metų panevėžietės Reginos Gricuk, kuriai iki pensijos liko pusantrų metų, 

o negailestingas darbdavys „Vilniaus duona“ nori bet kokia kaina moterį atleisti. Ne paprastai, žmogiškai, sumokant kompensaciją už iki pensijos likusį darbo laiką, 
kad moteriai netektų badauti, juk,savaime suprantama, kito darbo moteris tikrai nesusiras, o bėgti į užsienį skalsesnės duonos ieškoti ji jau nebeturi jėgų.

Reginos Gricuk sūnus Genadijus 
nuėjo kryžiaus kelius, kad apgintų 
savo mamą nuo laukinio kapitalizmo 
garbintojų.

Nukelta į 13 p.

Seimo narys J. Olekas su žmona Aurelija ir sūnumi Juozu Ungute.
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Tačiau rašau turėdama gerą nau-
jieną – kairę, bet linksmą. Tiesa, 
kad kairieji naudoja maištus kaip 
pasipriešinimo neteisybei įrankį. 
Tačiau kairieji nori mėgautis kri-
tišku, realybę atspindinčiu aukš-
čiausio lygio menu, valgyti skaniai 
ir sveikai, laisvalaikiu keliauti ir 
linksmintis ir, svarbiausia, gyventi 
valstybėje, kur prabanga yra vieno-
dai prieinama visiems. Valstybėje, 
kurioje mokesčiai yra kaupiami ne 
tam tikrai grupei palaikyti, bet soci-
alinei amortizacijai užtikrinti. Kur 
kiekvienas gali svajoti ir pasiekti. 
Valstybėje, kuri nesiekia užčiaup-
ti ir pažeminti, bet kur kiekvienas 
gali būti kritiškas ir tiesus.

Įtampos tarp šių dviejų pusių 
buvo visada, bet finansinės krizės 
metu antklodę į save įnirtingai 
ėmė tempti dešinieji. Pabūgę, kad 
dėl krizės gali prarasti dalį savo 
komforto, jie nutarė užsitikrinti 
status quo apiplėšdami Lietuvos 
visuomenę. Kaip gi kitaip, jei ne 
apiplėšimu, galima pavadinti vyk-
domas sveikatos ir švietimo refor-
mas, socialinių garantijų ir pensijų 
mažinimus, nedarbo bei darbdavių 
savivalės skatinimą?

Kuris žmogus yra laisvesnis ir 
galintis įvairiais būdais reikšti savo 
kūrybingumą: tas, kuris dirba neri-
botas darbo valandas ir net nedrįsta 
darbdaviui užsiminti apie apmoka-
mas atostogas, ar tas, kurio teisę 
į darbą ir atlygį, teisę į poilsį bei 
lygias galimybes garantuoja įstaty-
mas ir tą teisę gina valstybė?

Kokios šeimos yra labiau pilna-
vertės ir laimingos: tos, kurios yra 
kamuojamos nuolatinės baimės ir 
netikrumo dėl kaupiamos priva-
čios pensijos, kur dalis suaugusiųjų 
šeimos narių yra emigravę juodam 
darbui, o vaikus palikę vaikų glo-
bos namuose neribotam laikui; ar 
šeimos, sukurtos laisvai apsispren-
džiant, kai žmonės nėra gąsdinami 
priespaudos moralės fobijų, kai jų 
sveikatos ar finansines bėdas išly-
gina socialinės paramos sistema?

Stabili, progresyvi ir visiems 
prieinama sveikatos apsauga bei 
švietimas yra kiekvienos visuome-
nės stabilumo ir aukšto „laimingu-
mo“ koeficiento garantas. Vienas 
pažįstamas kanadietis juokavo, kad 
šiaip kanadiečiai – taikūs žmonės, 
bet pakaktų vieno neatsargaus ko-

kio politiko žodžio apie pasikėsini-
mą į visiems prieinamą sveikatos 
apsaugą ir švietimą, kad minios pa-
plūstų į gatves. Niekas neabejoja, 
kad Lietuvai reikėjo gerinti paslau-
gų šiose dviejose srityse kokybę. 
Tačiau, viską pardavus, nereikės 
sukti galvos ir dėl kokybės.

Mūsų poliklinikos ir ligoninės 
jau buvo beišsikapstančios: kvalifi-
kuoti medikai, supirkta nauja me-
dicinos įranga. Trūko tik bendros 
susitarimo dėl tolesnio vystymo 
politikos, patalpų remontavimo, 
bendro administravimo sustygavi-
mo, abipusio žmonių geranorišku-
mo ir būtų viskas pajudėję. Dabar 
viską (kartu su naujausia įranga, 
nupirktą už mūsų visų pinigus) mė-
ginama išsidalinti draugų ratelyje, 
kad vėliau būtų galima plėšti nuo 
„pilkųjų tamsiųjų“ masių, kurių 
egzistavimą užtikrins neprieinamas 
aukštasis mokslas.

Naikinti mūsų valstybę ir demo-
kratiją iki šiol dešiniesiems trukdė 
dar egzistavusi kritiška žiniasklai-
da, pilietiškai angažuoti akademi-
kai ir menininkai, studentai, pro-
fesinės sąjungos ir progresyvesni 
verslininkai. Tačiau žiniasklaida 
ir knygų leidyba buvo užčiaupta 
naujais nesuvirškinamais mokes-
čiais, aktyvesni savo pažiūrų ne-
bijantys reikšti vieši intelektualai 
buvo atleisti iš darbų dėl „prastos 
studijų kokybės“ arba suprato, kad 
atvirumas nėra finansuojamas, me-
nininkai surūšiuoti į vertingus – ti-
kruosius ir gatvinius – marginalus 
(kuriems net nesvajot apie jokį me-
cenavimą). Studentai auklėjami de-
šiniųjų idėjų šviesoje tapo pasyvūs 
sistemos mylėtojai (vos keletas stu-
dentų susirinko į mitingus pasiprie-
šinti švietimo reformai, nukreiptai 
tiesiogiai prieš juos). Darbininkai 
ir verslininkai yra supriešinti krizės 
retorikos, o jų susipriešinimą tik 
dar labiau gilina siekiai liberalizuo-
ti Darbo kodeksą. Argi tai nėra tie-
sioginis Lietuvos kelias į vergovę?

Kartais man atrodo, kad dabarti-
nė Vyriausybė dėl tam tikrų sumeti-
mų netgi laukia, kol žmonės pabus 
ir pradės priešintis. A. Kubiliaus 
pasakymas, kad „valstybė neturi 
tapti „socialiniu projektu“ yra snie-
go gniūžtė į kiekvieno mūsų veidą. 
Kaip atsakysime: kaip vergai – ty-
liai, be nuomonės ir savos valios, 
ar ryžtingai ir su ironija – kaip kai-
rieji?

Aplink mus

Esate Lietuvos socialdemokratų 
partijos atkūrėjas, 
Nepriklausomybės akto 
signataras. Kokią Lietuvos 
viziją turėtoje tada, ir kokia ji 
dabar?

Ši vizija nuo pat pradžių buvo 
socialdemokratinė. Atkuriamos 
LSDP programoje vyravo ne šoko 
terapijos, totalinės privatizacijos, 
griovimo, visai nereguliuojamos 
rinkos, bet socialiai orientuotos 
rinkos doktrina. Lietuvos ūkį ma-
tėme kaip visuomeninio ir priva-
taus sektorių proporciją santykiu 
apie 50/50. Vaikų darželiai, mo-
kyklos, technikumai ir aukštosios 
mokyklos, teatrai, kultūros na-
mai ir bibliotekos, vaikų vasaros 
stovyklos, sanatorijos ir kurortai 
bei socialinės įstaigos – tai puiki 
skandinaviška infrastruktūra, kuri 
turėjo būti išsaugota kaip viešasis 
sektorius. Monopolinė ir stambiųjų 
įmonių gamyba galėjo būti išlaiko-
ma valstybės arba iš dalies privati, 
o smulkioji ir vidutinė gamyba bei 
prekyba – privatizuotos. Ir, žino-
ma, daugiapartinė demokratija su 
stipriu nevyriausybiniu ir profsą-
jungų sektoriumi bei platūs tarp-
tautiniai ryšiai į Rytus ir Vakarus. 

Sovietinė komunistinė propa-
ganda „nužudė“ tikrąją socializmo 
sampratą. Atkuriama LSDP siekė 
ją grąžinti. 1989 m. Sąjūdžio pro-
gramos manifestu tapo „Atgimu-
siai Lietuvai – Nepriklausomybę, 
nepriklausomai Lietuvai – demo-
kratiją, demokratinei Lietuvai – 
žmogišką gyvenimą. Demokratija, 
nepriklausomybė ir gerovė yra 
neatskiriamos.“ Visa LSDP veikla 
paženklinta šiais žodžiais. 

Iki šiol esu įsitikinęs, kad isto-
riškai ir kultūriškai socialdemo-
kratija tinka Lietuvai labiau nei 
kitos alternatyvos. Tai susiję ir su 

1940-1990 m. Lietuvos praeitimi, 
kurios negalima nuneigti ar matyti 
tik juodai. 

Kaip vertinate sovietmetį? 

Esu linkęs atskirti terminus – 
„tarybų“ ir „sovietų“. Lietuva buvo 
okupuota, ir sovietinė ideologija su 
komunistų „aparatčikų“ konjunk-
tūra ėjo savo keliu, o margaspalvis 
tarybinis gyvenimas, nors ir kitoks 
nei Vakarų, tekėjo savo vaga, kur-
damas įvairius kultūros fenomenus 
su savo vertybėmis ir laimėjimais. 

Reikia sugriauti ir mitą, kad 
Lietuva nepertraukiamai priešino-
si okupacijai visus penkiasdešimt 
metų. Nepertraukiamos rezistenci-
jos nebuvo. Buvo disidentų, politi-
nių kalinių, Helsinkio grupė ir kt., 
bet aktyvus pasipriešinimas galėjo 
apimti kelis tūkstančius žmonių, o 
daugelis gyveno jiems įprastą gy-
venimą ir toleravo tarybų Lietuvą. 

Dėl to man nepriimtina anti-
komunistinė isterija, sklindanti iš 
dešiniųjų radikalų. Be to, reikia są-
žiningai įvertinti ir tarpukario Lie-
tuvos diktatūrą, ir ypač holokaustą, 
kuriame dalyvavo nemaža lietuvių. 
Būtina suvokti, kokius milžiniškus 
praradimus Lietuvai atnešė holo-
kaustas. Reikia įvertinti ir stali-
nizmo nusikaltimus, bet būtina su-
prasti, kad prabėgę penkiasdešimt 
metų – tai ne tik juoda arba balta. 
Tai ir daug kitų spalvų. Šiandien į 
savo istoriją turime žiūrėti plačiai 
atmerktomis akimis. 

Kokią matote Lietuvos užsienio 
politiką? 

Siūlau žvelgti plačiau ir matyti 
Lietuvą tarptautinių santykių kon-
tekste. Reikia atsisakyti atgyvenu-
sio šaltojo karo pasaulio vaizdinio. 
Esu „naujojo atlantizmo“ doktri-
nos šalininkas. Pasaulis labai pasi-
keitė, ir bendromis pastangomis su 
Europos Sąjunga, Šiaurės Amerika 
ir Rusija Lietuvai reikia kurti nau-
ją pusiausvyrą pasaulio politikoje. 
Turi būti atsvara Kinijai, Indijai, 
Lotynų Amerikai. Kalba neina apie 
civilizacijos karus ar, juo labiau, 
rasizmą. Tai ekonominis, prekybi-
nis, saugumo ir politinis bendra-
darbiavimas tarp Šiaurės pusrutu-
lio valstybių. 

Europa turi kvėpuoti abiem plau-
čiais – Rytų ir Vakarų. O Lietuva 
turi palankias galimybes sujungti 

ES ir Rusijos bei kitų NVS šalių 
erdves. Nėra ir atskiros galvose-
nos, kad esame “Mes” ir “Europos 
Sąjunga“, Europos Sąjunga – tai 
mes. Mes, kaip ir visos ES narės, 
deleguojame dalį savo suverenite-
to, bet turime veto teisę ir turime 
galimybę išstoti iš ES. 
Daug kalbama apie Lietuvos 
energetinę „nepriklausomybę”, 
daugiausia nuo Rusijos. Kaip 
Jūs ją įsivaizduojate? 

Tų abiejų Europos plaučių reikia 
ir energetikos politikai, elektros, 
dujų, naftos ir atominei pramonei. 

Esu už tai, kad Visagine būtų 
statoma branduolinė elektrinė, jei 
į jos statybą būtų pakviesti pran-
cūzai, vokiečiai, rusai, baltarusiai. 
Gal būtų atkritusi atominės Kali-
ningrado srityje ar Baltarusijoje 
statyba, ir rizikos mažiau, ir mums 
nereikėtų prisiimti naujų skolų. 
Mes galėtume savo dalį įnešti Vi-
sagino mieste esančia infrastruk-
tūra, vandeniu, tinklais, na ir kitu 
turtu, o už tai ir vietos nuomą gauti 
iš naujos atominės elektrinės tiek 
elektros, kiek reikės pagal to mo-
mento savikainą. 

Tai būtų sustiprinę politines 
Lietuvos pozicijas ES ir realizuo-
tas visavertis ES – Rusijos projek-
tas, o Lietuva neprisiimtų didelių 
finansinių įsipareigojimų ar skolų. 
Europiniai partneriai būtų galėję 
iš uždaromos Ignalinos jėgainės 
išvežti radioaktyvias atliekas, kad 
jų nereikėtų laidoti Lietuvoje. Toks 
projektas būtų geopolitiškai ir eko-
nomiškai naudingas ES, kur būtų 
sukurtos naujos darbo vietos, o dėl 
to Lietuva gautų daugiau naudos iš 
ES struktūrinių fondų ir pagerintų 
savo šansus daugiametėje ES fi-
nansinėje perspektyvoje. 

Dabar konservatoriai daro di-
delę geopolitinę klaidą. Ką tik 
Seime jų prastumtas projektas pri-
lyginamas blogesniam „Williams“ 
variantui. Lietuva turi siekti kuo 
geresnių santykių su JAV, bet tai 
galima daryti kitais būdais. Istorija 
kartojasi: dėl „Williams“ skambi-
no JAV valstybės sekretorė M. Al-
bright. Dabar skambina H. Clinton, 
kadangi reikia gelbėti „General 
Electric“, nes tai yra paskutinis jų 
pastatytas branduolinis reaktorius, 
kurį jie ir nori įsiūlyti Lietuvai.

Dėkoju už pokalbį.
Morta Vidūnaitė

Interviu su Vyteniu Povilu Andriukaičiu: 
Lietuva ir Europa turi kvėpuoti abiem plaučiais

Kas pavogė mažo žmogaus teisybę?

Darbo inspekcija laukia, kol 
atleis?

Kovos įkarštyje Regina kreipė-
si į Valstybinę darbo inspekciją, 
bet moteriai buvo paaiškinta, kad 
inspekcija negali kištis, kol darbo 
sutartis nėra nutraukta. Birželio 
8-ąją galų gale įvyko darbdavio 
inicijuotas susitikimas Vilniuje, 
kuriame moteriai atstovavo sūnus 

G. Gricukas. Susitikime darbda-
vys išsakė nuostatas, jog neketina 
sudaryti sąlygų dirbti toliau ir pa-
teikė dvi alternatyvas: arba darbo 
santykiai nutraukiami remiantis 
drausminėmis nuobaudomis arba 
abipusiu šalių susitarimu, išmo-
kant dviejų vidutinių mėnesių at-
lyginimus. 

Po tokio „susitikimo“ birželio 
14 d. moteris parašė skundą vals-
tybinei darbo inspekcijai, prašy-
dama apginti, kadangi „...darbda-
vys pateikė klaidingus faktus dėl 

aplinkybių, susijusių su šią situ-
acija, iš ko darytina išvada, jog 
darbdavys elgiasi nesąžiningai ir 
vengia vykdyti  Lietuvos Respu-
blikos darbo kodekse numatytas 
darbdavio prievoles“. Moteris pa-
prašė atlikti tyrimą dėl inicijuotos 
neteisėto atleidimo iš darbo pro-
cedūros, drausminių nuobaudų 
paskyrimo ir priemokų neskyri-
mo. O taip pat paprašė įpareigoti 
darbdavį užtikrinti normalias dar-
bo sąlygas, nutraukiant psicholo-
ginį persekiojimą ir spaudimą.  

Laimingos pabaigos dar 
nematyti

Reginai pasisekė, kad ji turi iš-
silavinusį ir rūpestingą sūnų Gena-
dijų, kuris negaili jėgų, kovodamas 
už mamos tiesą, neleisdamas pasi-
duoti ir sutikti su darbdavių reikala-
vimais. O ką daryti kitiems papras-
tiems mirtingiesiems, kurių tiesa 
nerūpi ir nerūpės laukinio kapita-
lizmo garbintojams? Reginos sūnus 
Genadijus rankų nenuleidžia, nors 
iki šiol visos pastangos paprastam 

žmogui surasti teisybę atsimušdavo 
tarsi žirniai į sieną. Birželio 25 d. 
turėjo būti paskirtas atsakingas ins-
pektorius, per 20 darbo dienų turėtų 
būti atliktas tyrimas. Apie jo rezul-
tatus informuosime kitame „Social-
demokrato“ numeryje. 

Belieka tikėtis, kad rudenį so-
cialdemokratai sugrįš į valdžią, ir 
pagrindinis LSDP programos sie-
kis „Svarbiausia – žmogus“ taps 
valdžios požiūrio į žmogų esmine 
mintimi ir tikslu.

Auksė Kontrimienė

Atkelta iš 12 p.

Mėgstu gerą kiną, 
gurmanišką maistą ir noriu 

revoliucijos
Atkelta iš 4 p.

Seimo narys V. P. Andriukaitis.
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Gegužės 18 d. Telšiuose vyko 
jaunųjų socialdemokratų (LSDJS) 
ataskaitinis susirinkimas. Sveikini-
mo žodį tarė rajono savivaldybės 
meras Vytautas Kleiva, kuris pasi-
džiaugė aktyviu jaunimu, palinkėjo 
naujų idėjų ir visokeriopos sėkmės 
jas įgyvendinant.

Susirinkime aptarti praėjusiais 
metais nuveikti darbai, pateikta fi-
nansinė ataskaita. Jaunimas išsirin-
ko naują skyriaus pirmininką. Vie-
nintelis kandidatas Tomas Katkus 
skyriaus bičiulius sužavėjo puikia 
programa ir ateities planais. 

„Rengdamas prisistatymą ir dė-
liodamas savo mintis, neišradinėjau 
dviračio, rėmiausi LSDJS baltąja 
knyga. Manau, tai puiki kelrodė 
žvaigždė bet kuriam skyriui, tiesiog 
ją reikia pritaikyti savo poreikiams. 
O tapęs naujuoju pirmininku – nenu-
stebau, tikėjausi to, nes jau anksčiau 
jaučiau skyriaus bičiulių paramą 
ir pasitikėjimą“, – iškart po rinki-
mų sakė Tomas Katkus. Pasikeitus 
pirmininkui, išrinkta ir nauja sky-
riaus valdyba, kurią sudaro: Marius 
Lukauskis, Tomas Vileikis, Indrė 
Stonytė, Svajūnas Angelis, Neringa 
Poškutė ir Alvydas Šadžius.

„Išgirdęs apie Tomo siekius dau-
giau dėmesio skirti tobulėjimui, 
politinių aktualijų analizei, panorau 

jam padėti ir kartu su juo to siekti“, – 
įspūdžiais dalinosi Marius.

Kauno skyriaus jaunimui 
vadovaus M.Rimkevičius

Birželio 16 d. į ataskaitinį susirin-
kimą sugužėjo ir LSDJS Kauno sky-
riaus nariai. Skyriaus valdyba patei-
kė praėjusių metų veiklos ataskaitą, 
kurioje buvo išskirtas aktyvus narių 
dalyvavimas Kauno miesto jaunimo 
organizacijų debatuose, diskusijose, 
rinkimų simuliacijoje bei sėkmingas 
pasirodymas krepšinio turnyre, pro-
tų mūšyje. Skyrius pasipildė naujais 
iniciatyviais nariais, aktyviai prisi-
jungusiais prie vykdomų veiklų. 

Renkant skyriaus pirmininką, 
buvo iškeltas vienas kandidatas 
– Mantas Rimkevičius. Savo pro-
gramoje jis išskyrė Kauno skyriaus 
narių sutelktumo svarbą, siekiant 
įgyvendinti svarbiausius tikslus –  
aktyvų naujų veiklų, projektų įgy-
vendinimą, esamų narių įsitraukimo 
didinimą bei socialdemokratinių idė-

jų sklaidą. Naujasis pirmininkas pa-
keis Darių Razmislevičių, kuris pas-
taruosius ketverius metus sėkmingai 
vadovavo Kauno „jaunimiečiams“.

Į skyriaus valdybą buvo išrinkti 
penki nauji nariai: Gintarė Bogu-
ševičiūtė, Gediminas Leščiauskas, 
Marius Prieskenis, Laima Puo-
džiukaitytė ir Tomas Dobrovolskis. 
Pristatydami savo programas, visi 
valdybos nariai akcentavo,  kad bū-
tina didinti organizacijos žinomumą. 
Gintarė Boguševičiūtė taip pat iš-
skyrė narių motyvacijos didinimą, 
daug dėmesio skiriant įvairiems mo-
kymams bei novatoriškų idėjų įgy-
vendinimui. Gediminas Leščiauskas 
pažymėjo, jog itin svarbu bendra-
darbiauti su kitomis jaunimo organi-
zacijomis, dirbti vieningai, siekiant 
užsibrėžtų tikslų.

Linkime sėkmės naujiems pir-
mininkams ir jų komandoms, sklei-
džiant socialdemokratines idėjas 
Lietuvos jaunimui.

LSDJS informacija

Pasikeitė LSDJS Kauno miesto ir  
Telšių rajono skyrių pirmininkai

Lietuvos socialdemokrati-
nio jaunimo sąjunga nuoširdžiai 
sveikina bičiulį, LSDJS Pakruojo 

skyriaus pirmininką Justiną Ja-
siukaitį, tapusį Pakruojo rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoju. Justinai, 
linkime pozityviai priimti naujus 
iššūkius, sėkmės darbuose ir to-
lesnio kopimo karjeros laiptais!

Priminsime, kad šiek tiek anks-
čiau mūsų organizacijos valdybos 
narė Eglė Ivanauskytė buvo iš-
rinkta Radviliškio rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotoja ir sėkmingai tvarkosi 
su jai patikėtomis pareigomis.

Sveikinimai
Justinui Jasiukaičiui

Prieš dvejus metus, kai Ra-
mygala buvo paskelbta Lietuvos 
kultūros sostine, vyko niekur 
nematytas bei negirdėtas „Ožkų 
paradas“. Tąkart rinkta gražiau-
sia ožka, o miestelio gimtadienio 
šventėje dalyvavo apie 3 tūkst. 
žmonių. Šiemet organizatoriai 
sukėlė ne ką mažesnį susidomė-

jimą ir sujudimą. Išbandydamos 
jėgas ir valią, ožkos rungėsi įvai-
riose rungtyse ožkų olimpiadoje. 
Sprintas, penkiakovė ir kitos ne 
ką mažiau intriguojančios rung-
tys žavėjo renginio svečius. 

Niekur neregėtas ir nematy-
tas įvykis sutraukė tūkstančius 
žmonių. Kas yra matęs ožkas, 
žaidžiančias futbolą? Sunku įsi-
vaizduoti, bet Ramygaloje smai-
liaragės tai darė. Ir ne tik tai… 
Varžytasi lyno traukimo, disko 
metimo, penkiakovės ir sprinto 
rungtyse. 

Nugalėjo ožys Cibas. Jis šiuo 
metu gali didžiuotis sportiškiau-
sio ožio titulu. Šventėje koncer-
tavo projektas „ŠarkA“, grupė 
„Seni pažįstami“ ir kiti. „Ramy-
galiečiai niekuomet nestoko-
jo humoro ir fantazijos, o ožkų 
olimpiada tapo miesto gimtadie-
nio šventės vinimi“, – pažymėjo 
jauniausias Panevėžio rajono sa-
vivaldybės Tarybos narys, LSDJS 
valdybos narys ir vienas iš ožkų 
olimpiados organizatorių Domas 
Petrulis. 

Pasak D.Petrulio, tik nuošir-
dus darbas, pagarba žmogui bei 
įsigilinimas į miestelių autentiką 

duoda tokių puikių rezultatų. Jau-
nasis socialdemokratas tvirtina, 
kad nėra nieko smagesnio, kaip 
prisidėti prie miestelių gimtadie-
nių švenčių organizavimo ir taip 
puoselėti vietines tradicijas.

LSDJS Panevėžio rajono 
skyriaus informacija

Ramygaloje Joninių dalyviai išvydo futbolą žaidžiančias ožkas!

Justas Pankauskas, 
LSDP prezidiumo narys

Premjeras Andrius Kubilius 
dar 2010 m. birželio mėn. pareiš-
kė, kad krizė baigėsi. Jos „suval-
dymo“ kaina – valstybės skolos 
padidėjimas nuo 16 iki 46 mlrd. 
Lt. Nors su krize susidorota prieš 
dvejus metus, tačiau „suveržtų 
diržų“ Premjeras atleisti neketina. 
Tuo tarpu Europoje vis garsiau 
diskutuojama apie taupymo eros 
pabaigą. 

Nuotaikos Europoje kinta: dras-
tiškos priemonės, taikomos prasi-
skolinusioms valstybėms, tik dar 
labiau blogina padėtį. Taip tvirti-
na taupymo priešininkai ir pataria 
rengti plačias išlaidų programas. 
Apie tai vis dažniau kalbama net 
didžiausioje griežto taupymo šali-
ninkėje Vokietijoje.

Prancūzijos socialistai, kurių 
atstovas Francois Hollande‘as 
laimėjo prezidento rinkimus, o jį 
iškėlusi partija – parlamento rin-
kimus, turės absoliučią daugumą, 
leisiančią įgyvendinti savo politinę 
programą. Prancūzijos kairieji pla-
nuoja pasamdyti net 60 tūkst. mo-
kytojų, padidinti pajamų mokestį, 
tad mokesčių naštą pasidalintų la-
biau pasiturintys piliečiai, didžiau-
sius atlyginimus gavusiems vals-
tybės tarnautojams ir politikams 
jis jau gerokai sumažintas ir pan. 
Pastarieji krizės metai parodė, kad 
vien taupymo priemonės nepade-

Taupyti negalima skatinti. 
Kur rašyti kablelį?

Nukelta į 15 p.

LSDJS Telšių skyriaus atstovai.

LSDJS Kauno skyriaus bičiuliai.

Vienas renginio organizatorių –
Domas Petrulis.
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Juras Požela,
LSDJS pirmininkas

Nemažėjantis jaunimo nedarbas, 
katastrofinio masto emigracija, ne-
raminantys demografijos skaičiai 
– faktai, kurių ignoruoti negalime ir 
privalome pasiūlyti aiškią politinę al-
ternatyvą, kaip būtų galima išspręsti 
pagrindinius šiandienos Lietuvos 
žmonių sopulius. Mano paminėti 
faktai labiausia veikia jaunus žmo-
nes. Šiame komentare nenagrinėsiu 
kitų visuomenės grupių, o dėmesį 
skirsiu būtent jaunajai kartai – esu 
įsitikinęs, kad šiandienos politinėje 
darbotvarkėje jai skiriama mažiausia 
dėmesio.

Laimingas jaunas žmogus, jei turi 
pasiturinčius tėvus ar pasirūpinti ga-
linčius giminaičius. Tuomet jam ar 
jai, kilusiems iš mažesnio miestelio 
ir pradedantiems savąjį savarankišką 
gyvenimą, pasirinkus studijas univer-
sitetiniame mieste, bus kur gyventi, 
o ir bulvių maišą kas nors atsiųs, ir 
už paskolą laiduos. O jei ne?

Kaip savarankišką gyvenimą 
šiandienos Lietuvoje pradeda 
jaunas žmogus?

Pirmas žingsnis. Baigta mokykla, 
jauno žmogaus laukia sunkus apsi-
sprendimas dėl savo būsimosios spe-
cialybės. Aukštojo mokslo „refor-
ma”, kuri vyksta lygiai tiek pat metų, 
kiek ir skaičiuojame savo nepriklau-
somos valstybės istoriją, šiandien 
reiškia ne ką kitą, o dešimtis tūkstan-
čių kainuojančias studijas ir paskolų 
naštą pirmaisiais savarankiško gy-
venimo metais. Niekada taip anksti 
žmonės netapdavo skolų bankams 
įkaitais. Dar nepradėjęs dirbti, tu jau 
tampi skolingas. Šiame etape pirmą 
kartą pagalvoji – emigruosiu. Juk 
daugelyje Vakarų Europos, Skandi-

navijos valstybių mokslas aukšto-
siose mokyklose nemokamas, stu-
dentams lengviau dirbti ir pamaininį 
darbą. Socialdemokratų nuomone, 
moksleiviai ir studentai yra valsty-
bės ateitis, jie savo darbu kurs mūsų 
ekonomiką, mokės mokesčius, išlai-
kys socialinio ir sveikatos draudimo 
sistemas. Jie yra reikalingi mums 
čia, Lietuvoje. Todėl nemokamas ir 
kokybiškas išsilavinimas turi būti 
valstybės įsipareigojimas visiems 
to siekti norintiems jauniems žmo-
nėms. Ateityje, jei to nepadarysime, 
mūsų biudžetui dar daugiau kainuos 
socialinės pašalpos, „Sodros“ defici-
tų dengimas ir t.t.

Antras žingsnis. Pirmasis darbas. 
Taip, jaunas žmogus, neturintis pa-
tirties, negali tikėtis iš karto užimti 
vadovaujančias pozicijas, tačiau taip 
pat jis negali ir visą gyvenimą laukti, 
kol jas užsitarnaus. Kas trečias jau-
nas žmogus negali rasti darbo. Esant 
tokiam dideliam skirtumui tarp kitų 
visuomenės grupių, valstybė turi 
pasiūlyti labai aiškias priemones, 
skirtas jaunimo nedarbui mažinti. 
Turėtume nedelsiant pasiūlyti atly-
ginimų subsidijas jaunus žmones 
įdarbinantiems, taikyti realią, o ne 
tik formalią rotaciją valstybės tar-
nybos sistemoje, visame viešajame 
sektoriuje aktyviai steigti naujas 
darbo vietas, kuriančias pridėtinę 
ekonominę vertę, ilgą laiką negalin-
tiems įsidarbinti pasiūlyti valsty-
bės pagalbą persikvalifikuoti, įgyti 
papildomų įgūdžių. Jaunų specia-
listų grąžinimas į regionus turi būti 
labai aiškus prioritetas. Kai jaunas 
žmogus matys aiškią perspektyvą, 
kad sąžiningai dirbdamas jis turės 
orų atlyginimą ir garantijas, tuomet 
jausis gerai ir liks Lietuvoje.

Trečias žingsnis. Šeimos kūrimas. 
Lietuvos jaunimas dar prieš keletą 
metų išsiskyrė iš kitų bendraamžių 
ES valstybėse tuo, jog pakankamai 
anksti kurdavo šeimas. Tai buvo sti-
prybė. Šiandien jos nebeliko – šei-
mos kuriamos, vaikų susilaukiama 
jau artėjant prie trisdešimtmečio. 
Šeimos kuriamos vėliau, nes penk-
tadaliui žmonių tenka dirbti už mi-
nimalų atlyginimą, kuris žemesnis 
nei skurdo lygis, tenka derinti kelis 
darbus, o šalia esantys vaikų dar-
želiai neprieinami. Norėdamas tu-
rėti nuosavą kelių kambarių būstą 
didmiestyje, turi keturiasdešimčiai 
metų į priekį įsipareigoti bankams ir 
atidavinėti pusę ar daugiau savo mė-

nesio pajamų (nepamirškime, nuo 
pirmo žingsnio dar likusi neišmokė-
ta paskola ir už studijas). Tuomet vėl 
kyla mintis apie emigraciją ir šįkart 
tai lemia galutinį jauno žmogaus pa-
sirinkimą. Mes privalome skatinti ir 
remti šeimas ne konservatoriškais jų 
formų apibrėžimais, tačiau realiais 
darbais. Municipalinio būsto staty-
ba valstybei priklausančioje žemėje 
padidintų prieinamo būsto pasiūlą, 
realiai išjudintų statybų sektorių, 
padėtų savivaldybėms susigrąžinti 
jaunus žmones. Darbo ir šeimos su-
derinimui labai svarbi vaikų darže-
lių plėtra, kokybiškos mokyklos, 
prieinamas neformalus ugdymas.

Galbūt, šie mano pamąstymai 
sukels nemaža prieštaringų minčių 
– juk visų gyvenimo pradžia nebuvo 
lengva, tegul ir dabartinė jaunimo 
karta palaukia, neskuba viską gauti 
čia ir dabar. Aš labai gerai suprantu 
ir žinau, ką išgyveno pokario karta, 
su kokiais sunkumais jie susidūrė ir, 
nepaisant to, vis tiek pasiekė didelių 
laimėjimų. Būdamas įsitikinęs, kad 
vyresni žmonės nusipelnė ypatingos 
visų mūsų pagarbos, aš teigiu – ne-
skirdami daugiau dėmesio jaunimui, 
neturėdami aiškios politikos, kurią 
galėtume pasiūlyti jauniems žmo-
nėms, mes liksime be jų. Šiandieni-
nės globalizacijos sąlygomis, kai jau-
ną žmogų nuo geresnio gyvenimo ir 
perspektyvų teskiria kelios valandos 
skrydžio lėktuvu, kuris kainuoja ma-
žiau nei autobusu nuvykti iš Vilniaus 
į Palangą, kai nėra kalbos ar kultūrų 
barjerų, pasirinkti emigracijos kelią 
yra labai paprasta. Galime užsimerk-
ti ir nieko nedaryti, tačiau tai prilygtų 
katastrofai visiems.

Džiaugiuosi, kad LSDP įsipa-
reigojo sukurti pirmojo gyvenimo 
starto programą jauniems žmonėms. 
Tai bus pirmas žingsnis. Tačiau tu-
rime ir įsipareigoti, kad būsimajam 
Seimui ir Vyriausybei dėmesys jau-
nų žmonių problemoms bus ne tik 
deklaratyvus ir formalus, bet realiai 
sprendžiantis problemas. O sprendi-
mų negalima daryti nedalyvaujant ir 
patiems jauniems žmonėms. Prancū-
zijoje, prezidento rinkimus laimėjus 
F.Hollandui, buvo suformuota nauja 
Vyriausybė. Joje, tarp 34 kabineto na-
rių ne tik lygiai moterų ir vyrų, tačiau 
ir 7 ministrai jaunesni nei 40 metų. 
Tokia galėtų būti ir mūsų, socialde-
mokratų, politika. Parodydami pasi-
tikėjimą jaunais žmonėmis, įgysime 
ir didesnį visuomenės pritarimą.

Mums visiems reikalinga didesnė jaunimo 
dimensija politikoje

LSDJS Jonavos skyrius nuo bir-
želio mėnesio pradėjo įgyvendinti 
projektą „Verslas – man!“.  Pasta-
rasis yra skirtas jaunimui, kuris turi 
verslo idėją arba dar brandina ją, ta-
čiau nežino, nuo ko pradėti, kaip šią 
idėją realizuoti. Projektu siekiama 
Jonavos rajone gyvenančiam jau-
nimui pristatyti įkvepiančias verslo 
idėjos įgyvendinimo istorijas, kurios 
paskatintų imtis konkrečios veiklos, 
supažindinti su teoriniais verslo 
pradžios pagrindais ir su teisiniais 
verslo pradžios niuansais. Tokiu 
būdu siekiama, kad projekto daly-
viai ugdytų verslumo kompetenciją, 
lavintų darbo komandoje įgūdžius, 

mokytųsi savarankiškai prisiimti at-
sakomybę bei būti imlūs naujovėms, 
kartu ugdydami savo pilietiškumą, 
iniciatyvumą ir kūrybiškumą.

Projektas prasidėjo birželį, jau 
įvyko seminaras „Kaip pradėti savo 
verslą“, vykęs projekto partnerio, Jo-
navos verslo ir turizmo informacijos 
centro, patalpose. Šio seminaro metu 
jaunuoliai sužinojo, kokią verslo 
formą pasirinkti, kokius trūkumus 
ir privalumus galima pastebėti indi-
vidualioje įmonėje (IĮ) ir uždarojoje 
akcinėje bendrovėje (UAB), kaip įre-
gistruoti savo įmonę ir kt. Seminaro 
dalyviams buvo atsakyta į rūpimus 
klausimus, suteiktos konsultacijos 

dėl konkrečių verslo veiklos sričių, 
kurių dalyviai ketina imtis.

Tai – ne paskutinė projekto „Vers-
las – man!“, kurio įgyvendinimą 
finansuoja Jonavos rajono savival-
dybė, veikla. Artimiausią ketvirtį 
projekto dalyviai lankysis Jonavos 
rajono įmonėse, kurių savininkai at-
skleis praktinius verslo idėjos aspek-
tus. Rudenį, projektui baigiantis, pla-
nuojama surengti geriausios verslo 
idėjos konkursą visiems dalyviams, 
o nugalėtoją apdovanoti vertingu 
prizu.

Birutė Steponavičiūtė,
 projekto organizatorė

LSDJS Jonavos skyrius skatina jaunimo verslumą

Taupyti negalima skatinti. 
Kur rašyti kablelį?

da, todėl greta jų turi būti pateiktas 
finansinių priemonių planas eko-
nomikai stimuliuoti. 

Išaugęs jaunimo nedarbas – 
taupymo politikos pasekmė

Per kelerius krizės metus jauni-
mo nedarbas kai kuriose ES šaly-
se, tarp jų ir Lietuvoje, šoktelėjo 
kelis kartus. Tai ne tik krizės, bet ir 
beatodairiškos taupymo politikos 
pasekmė. Deja, dauguma centro 
dešiniųjų vyriausybių nesiėmė jo-
kių papildomų priemonių, kurios 
efektyviai spręstų jaunimo nedar-
bą. Prieš savaitę Briuselyje susirin-
kę ES šalių kairiųjų partijų lyderiai 
išreiškė pritarimą įgyvendinant 
vadinamąją „Europos jaunimo ga-
rantiją“, kuria siekiama efektyviai 
sumažinti jaunų žmonių nedarbą. 
Šiuo metu ES šalyse darbo neturi 
5,6 mln. jaunų europiečių. Įgyven-
dinus minėtos jaunimo garantijos 
nuostatas, turi būti sukurta bent 2 
mln. naujų dabo vietų jaunimui. 
Tam kairiosios partijos savo politi-
nę valią deklaravo ir pateikė prie-
monių planą. 

Finansinių sandorių mokestis – 
apynasris besočiam bankų pelnui

Pagaliau dešinieji pritarė social-
demokratų iniciatyvai įvesti finan-
sinių sandorių mokestį (FSM). Tai 
ne tik apynasris besočiam bankų 
pelnui, tačiau ir galimybė surinkti 
papildomų pajamų į ES šalių biu-
džetus, taip reikalingų viešajam 
sektoriui finansuoti ar nukreipti 
kaip investicijas į naujų darbo vie-
tų kūrimą.

Dešinieji ilgai vengė kalbėti 
apie tokio mokesčio įvedimą, bi-
jodami finansinių įstaigų ir bankų 
nepasitenkinimo, nutylėdami, jog 
tai padės nuo krizės nukentėju-

siems žmonėms. Prieš pagrindinį 
šios iniciatyvos priešininką, bu-
vusį Lietuvos finansų ministrą 
ir dabartinį Europos mokesčių ir 
audito komisarą Algirdą Šemetą 
buvo parengta peticija, kurią pa-
sirašė net 384 tūkst. žmonių. Pa-
galiau A.Šemeta persigalvojo ir 
pristatė Europos Komisijos pozi-
ciją, pritariančią šiai socialdemo-
kratų iniciatyvai. Apmaudu, kad 
spartesnį atsigavimą iš krizės ir 
žmonių geresnio gyvenimo viziją 
ligtol stabdė konservatorių baimė 
neįtikti įtakingoms finansų korpo-
racijoms.

FSM bus apmokestinti finan-
siniai sandoriai, siekiant apriboti 
spekuliacinę prekybą vertybiniais 
popieriais, kuomet finansinės įs-
taigos ir bankai net krizės sąlygo-
mis krovėsi milžiniškus pelnus. 
Pabrėžtina, kad sandorių mokestis 
juridiniams asmenims sieks iki 
0,05 proc. nuo sandorio sumos, ta-
čiau dėl didelio šių sandorių skai-
čiaus per metus visose ES šalyse 
bus surenkama nuo kelių dešimčių 
iki kelių šimtų milijardų eurų. Šias 
lėšas bus galima panaudoti finansų 
krizės pasekmėms švelninti, nau-
joms darbo vietoms kurti, valsty-
bės biudžeto deficitui mažinti.

Kelerius metus ES šalys laikėsi 
griežtos taupymo politikos, tačiau 
šiandien, panašu, taupymas jau 
tapo savotišku mazochizmu Taigi, 
taupymas – tai tikslas ar priemo-
nė? Atrodo, kad A.Kubiliui taupy-
mo politika tapo nuolatiniu tikslu. 
Jei vien taupysime, užuot skatinę 
ekonomiką ir didinę šalies BVP, 
stagnuosime. Be abejo, reikia pro-
tingai naudoti ir valstybės išlaidas, 
tačiau, pirmiausia, jos turi būti 
kreipiamos ekonomikai skatinti, 
kurti darbo vietas, o ne puoselėti 
išlaikytinių visuomenę, mokant 
įvairiausias pašalpas ir kompensa-
cijas sveikiems, darbingo amžiaus 
žmonėms.

Atkelta iš 14 p.

Linksmiausias ir didžiausias LSDJS kasmetinis renginys – vasa-
ros sąskrydis – jau turi savo laiką. Visi LSDJS nariai, jų draugai ir 
pažįstami yra laukiami rugpjūčio 3-5 dienomis (penktadienis – sek-
madienis), Alytaus raj., Daugų seniūnijoje esančioje poilsiavietėje 
„Daugų sala” (daugiau informacijos apie ją: www.daugusala.lt).

Kviečiame aktyviai registruotis. Šiandien galime pažadėti gerą 
kompaniją ir nuostabų laiką su bendraminčiais. Iškilus bet kokiems 
klausimams, rašykite: info@jaunimieciai.lt

Sveiki, bičiuliai!
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Tai ádomu

GEROS  NUOTAIKOS!

Receptai

Mielieji, su praėjusia
Valstybės diena!

ROKIŠKIO SOCIALDEMOKRATŲ 
TALENTAI

Liepos 6-oji mums primena per šimtme-
čius nueitą nelengvą valstybingumo kelią. 
XIII-ame amžiuje vainikavus Mindaugą 
karaliumi, Lietuva įgijo tarptautinį pripaži-
nimą, įsiliejo tarp stipriausių to meto Euro-
pos valstybių. Noras būti nepriklausomais 
savo žemės ir likimų šeimininkais vedė 
pirmyn. Po kiekvieno smūgio lietuviai drą-
siai stojosi ir vėl ėjo į priekį, juk protėvius 
vienijo širdyje deganti Lietuvos ugnis. Ka-
ralius Mindaugas Justino Marcinkevičiaus 
poemoje „Mindaugas“ samprotavo: „O gal 
tėvynę reikia visą laiką / Lipdyt ir kurti, 
kurti ir lipdyt? / Nes jei sustoji tik – jinai 
ir miršta...“ Per šimtmečius brandinę tau-
tiškumą ir pilietiškumą, kalbą ir papročius, 
savo valstybę turime kurti savo darbais. 
Tegul praeities tvirtybė mums suteikia jėgų 
puoselėti ir stiprinti savo valstybę.

Algirdas Butkevičius,  
LSDP pirmininkas,

Seimo opozicijos lyderis,

Po ramybės medžiu
Paukštis gieda tyloj.
Ir minties gilumoj
Virsta žodis jausmu.
 
Po ramybės medžiu 
Pailsėti kviečiu.
Ir poezijos giesmę
Uždainuoti kartu.
 
Kur ramybės banga
Kaip srovelė lengva,
Kaip vaikystės diena
Širdį mano paliečia.
 
Po ramybės medžiu
Aš kviečiu parymot,
Prie eilių prisiglaust
Ir jausmus nusipraust.

 
Norime pasidžiaugti bičiulių 

socialdemokračių talentais. Tai – 
Rokiškio socialdemokračių moterų 
klubo narės Dainoros Mineikienės 
eilės. Moteris ne tik kuria, bet ir 
rengia kūrybos vakarus. Lietingą, 
bet šiltą birželio popietę Laibga-
liuose vyko poetės organizuotas 
renginys ,,Poezijos vasara po ramy-
bės medžiu“. Šis renginys jau tapo 
tradiciniu, nes šiemet vyko ketvir-
tą kartą. Trejus metus jo globėjais 
buvo Janina ir Petras Pautieniai, jų 
sodyboje ir prasidėjo ši šventė, o 
šiemet į nuostabaus grožio sodybą 
renginio dalyvius sutiko įsileis-
ti Birutė ir Alfredas Dzikavičiai. 
Poezijos renginio rėmėja – Sigita 
Baranovskienė, Rokiškio socialde-
mokračių moterų klubo pirmininkė, 
paskatinusi Dainorą rengti kūrybos 
vakarus. Renginį rėmė ir kitos bičiu-
lės iš Rokiškio darželio-mokyklos 
,,Varpelis“. Poezijos vakare Daino-
ros eiles skaitė mūsų bičiulė Vanda 
Cicika (Laibgalių kultūros namų 

administratorė), Rimutė Mateikienė 
(kolegė, Rokiškio darželio-moky-
klos ,,Varpelis“ auklėtoja) ir Sonata 
Pušinskienė (Rytų medicinos speci-
alistė bei lektorė). Savo eiles pristatė 
Virginija Tičkienė iš Kriaunų. Mūsų 
bičiuliai – vyrai socialdemokratai 
taip pat kūrybingi: renginyje grojo ir 
savo dainomis džiugino Vladas Ži-
linskas. Muzikantui talkino Kriaunų 
kapela, kurios abi dainininkės yra 
socialdemokratės. 

Vytautas Saulis pasidžiaugė 
LSDP bičiulių talentais, pasveikino 
partietę Dainorą ir pažadėjo kie-
kvienais metais dalyvauti jos orga-
nizuojamuose kūrybos vakaruose. 
Kriaunų muzikantai šauniai į šokio 
sūkurį įtraukė Vytautą, Sigitą ir ki-
tus renginio dalyvius. Noriu perduo-
ti mūsų bičiulės Dainoros žodžius: 
„Kviečiu visas mūsų partijos bičiu-
les, kurios kuriate ar tik bandote tai 
daryti, nebijoti parodyti savo talento 
ir kitais metais prisijungti prie mano 
rengiamos šventės“. Pasidžiaukime 
Dainoros kūryba ir pasimėgaukime 
poezijos skleidžiama ramybe. 

Danguolė Kondratenkienė

Lietuvai

Aš noriu Lietuvai 
Sudėt gražias eiles.
Padovanot žmonėms
Jos skambią kalbą.
Kad džiaugtųsi širdis,
Kad esame tauta,
Kurioj kalba
Sruvena tarsi eilės.
Te nepamiršta 
Mūs vaikai,
Kurioj šaly
Užaugo jų seneliai.
Te nepamiršta  
Mūs gražios kalbos, 
Nes mūsų eilės gimsta
Tik dėl jos skambumo.

*    *    *
 

Pražydo vasara baltoj ramunėj
Ir svajos plaukia mėliuos lubinų.
Taip noris šokti pievų jūroj
Ir svaigt nuo kvapo jazminų.
Taip noris gerti pienių vyną
Ir nusiprausti vasaros rasoj.
Taip noris vasarai dainuoti
Ir skinti žiedus pakelėj.
Surinksim šiandien puokštę meilei,
Kad širdyje liepsnotų ji ilgai.
Supinsim puokštę lauko gėlei
Iš žodžių mūsų nuoširdžių.

Kotletams reikės:

500-1000 g (arba kiek kas nori) 
namuose paruošto faršo (kiaulie-
nos, kalakutienos, kiaulienos-ka-
lakutienos),

100-150 g mėgstamo fermen-
tinio sūrio (šiuo metu pamėgome 
sūrį su jalapeno pipirais, labai pa-
gerina skonį),

1-2 kiaušinių, maltų džiūvėsė-
lių.

„Imu gabalą faršo, iš jo su-
formuoju ploną kotletą, į vidurį 
įdedu stačiakampį gabalėlį sūrio. 
Kraštus užlenkiu, paslepiu sūrį ir 
suformuoju pailgos formos kotle-
tą. Pavolioju kiaušinio plakinyje, 
po to džiūvėsėliuose ir dedu į alie-
jumi išteptą skardą. Kepu iki 200 
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 
1 valandą. Kol kepa kotletai, nu-
skutu ir išverdu bulves, paruošiu 
šviežių daržovių salotas. Lieka 
laiko ir pailsėti“. 

„Tinginių“ kotletai

2012 m.  birželio mėn. 1-3 d. 
Vilniuje vyko jau tradicija tapęs 
10-asis Lietuvos sporto draugi-
jos „Žalgiris“ ir Lietuvos social-
demokratų partijos teniso taurės 
turnyras. Renginyje varžėsi 162 
tenisininkai, suskirstyti į 17 am-
žiaus grupių, vyrai ir moterys.  
Dėl prastų oro sąlygų varžybos 
vyko ir Sereikiškių parke, ir SEB 
arenoje. Lietuvos sporto draugi-
jos „Žalgiris“ vadovas Vytas Nė-
nius pasidžiaugė turnyre vyravu-
sia sportine dvasia ir gražia jau 
dešimt metų trunkančia tradicija, 
kurią tikimąsi pratęsti ir kitais 
metais.

Sekmadienį turnyro nugalė-
tojus pasveikino Seimo nariai 
Julius Sabatauskas, Juozas Ole-
kas, LSDP sekretoriato bendrųjų 
reikalų skyriaus vedėjas Arvydas 

Kregždė. Nugalėtojams buvo 
įteiktos įspūdingos taurės ir soci-
aldemokratų partijos atributika: 

skėčiai, kepuraitės, kaklaraiš-
čiai.  

Auksė Kontrimienė

LSDP ir Lietuvos Žalgirio sporto draugijos 
teniso turnyras 

sulaukė didžiulio susidomėjimo

Seimo nariams J.Sabatauskui, J.Olekui ir LSDP sekretoriato bendrųjų reikalų skyriaus 
vedėjui A.Kregždei smagu nusifotografuoti su gražuolėmis tenisininkėmis.
                                                                                                   Valdo Šereikos nuotrauka 

„Kai žmona išvykusi, esu alkanas pats ir vaikai prašo valgyti, gaišti 
laiko prie dujinės viryklės nesinori, gaminu „tinginių“ kotletus“, – nau-
ją receptą siūlo Seimo narys Edvardas Žakaris.

Ant antenos tupi du žvir-
bliai.

Ji rauda. Jis mėgina ją nura-
minti:

– Patikėk gi manimi paga-
liau! Aš nevedęs. Man žiedą už-
movė ornitologai...

*   *   *

Pingvinukas klausia savo tė-
čio pingvino:

- Tėveli, kodėl žmonės sako, 

kad mes kvaili?
- Kas sako?
- Žmonės sako.
- Ką sako?
- Nu, žmonės sako, kad mes 

kvaili?
- Kodėl sako? – vėl klausia 

tėtis.
Pingvinukas netekęs kantry-

bės:
- Ai, tėveli, nesvarbu.

Dainora Mineikienė.


