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Juodosios technologijos
prasideda tuomet,
kai baigiasi kitos idėjos
Visuomenė turi nedažnai pasitaikančią progą iš arti pažvelgti į valdančiųjų rinkimų kampanijos užkulisius ir įsitikinti, kad rinkėjai laikomi naiviais pasakomis tikinčiais vaikais. Liepos 31 d. „Lietuvos ryte“
paskelbta dešiniųjų pasitarimo išklotinė nustebino ir mane, ir, manau,
kiekvieną šalies rinkėją.
Paviešinti ciniški dešiniųjų svarstymai, kaip suvedžioti elektoratą, patvirtino liūdną tiesą, kad šalies vairą sukiojantys politikai net nenutuokia, koks turėtų būti laivo kursas ir rūpinasi vien tuo, ar dailiai jie atrodo
pakrantėje susirinkusiems gerbėjams. O šiems įtikti, pasirodo, visiškai
nesunku: pakanka pasigirti, kaip puikiai pavyko nugalėti vieną kitą, galbūt ir išgalvotą audrą, paprotinti, kad geresnės įgulos nesurastum, ir
pagąsdinti, kad dabar artėja jau net ne audra, o tikras uraganas.
Rinkėjai ne viliojami, o gąsdinami

Vietoje vizijos – laki fantazija

Tokia strategija – sukurti nebūtus priešus,
sumenkinti konkurentus, o save pateikti kaip
gelbėtojus, specialistų nuo seno vadinama
juodosiomis technologijomis. Juodosios jos
dėl to, kad svarbiausias principas čia yra iškraipyta tiesa ir manipuliavimas jausmais.
O tiek viena, tiek kita, mano galva, yra nedovanotina kalbant apie valstybės valdymą.
Viena vertus, sužinojus, kad valdantieji
ketina dirbtinai išpūsti artėjančios naujos
krizės burbulą, ir man, ir bet kuriam kitam
Lietuvos piliečiui kyla pagrįstas klausimas,
ar galima tikėti bent vienu valdančiųjų žodžiu, jei jiems nieko nereiškia postringauti
apie tai, kuri siaubo pasaka labiau įtikintų
naivųjį rinkėją.

Kitas dalykas – jau mano
minėtas mėginimas manipuliuoti elektorato jausmais, o tai
– ne kas kita, kaip panieka kiekvienam šalies rinkėjui. Per- Algirdas Butkevičius, Seimo opozicijos lyderis, LSDP pirmininkas.
skaičius ištraukas iš dešiniųjų
dosios technologijos visuomet reikalingos
strategų pasikalbėjimų, susidaro įspūdis, jog prie balsadėžių einantys tuomet, kai nėra nei darbų, kuriais galima
piliečiai laikomi nieko nenutuokiančiais didžiuotis, nei ateities vizijos, kuria norisi
vaikais, tikinčiais stebuklinėmis pasako- dalintis, nei aiškaus plano, ką daryti, kad
mis ir slibinus nugalėsiančiais didvyriais. už save kalbėtų ne pažadai ar gąsdinimai, o
Tačiau labiausiai paviešinta rinkiminės konkretūs nuveikti darbai.
Kolegas – kitų partijų vadovus, tarp jų
kampanijos strategija liūdina tuo, kad ją
kuriantys politikai pasižymi lakia vaizduote ir rinkimų technologijų išmanymu, bet
Nukelta į 3 p.
ne idėjomis, kaip valdyti valstybę. Juk juo-
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Kaip atkursime sulaužytą valstybės
ekonomikos stuburą?

Lietuvius suvienijo penkiolikmetė plaukikė
Iš Londono olimpinių žaidynių su medaliais grįžta Lietuvos atletai, iš kurių tauta tokių puikių rezultatų nesitikėjo.
Šalies žmones bent trumpam suvienijo penkiolikmetė plaukikė Rūta Meilutytė, kurios plaukimą, sulaikiusi kvėpavimą,
stebėjo ne tik Lietuva, bet, tikriausiai, ir Jungtinės Amerikos Valstijos, mat būtent šios šalies plaukikei Rūta nušluostė
nosį. Šiandien tarptautinėje viešojoje erdvėje penkiolikmetė
lyginama su amerikiečių plaukiku Maiklu Felpsu ir vadinama pačiais keisčiausiais epitetais: „torpeda“, „auksine
mergaite“, „undinėle“. Grįžusią į Lietuvą Rūtą pasitiko minia džiūgaujančių tautiečių.Mergina apdovanota ir ordino
„Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro didžiuoju kryžiumi.
LSDP lyderis padėkojo socialdemokrato
Meilučio šeimai už Rūtos olimpinę
pergalę
Po „auksinės undinėlės“ laimėjimo Seimo opozicijos lyderis, LSDP pirmininkas
Algirdas Butkevičius pasveikino čempionę, o visai socialdemokrato Sauliaus Meilučio šeimai padėkojo už tiek gražių emocijų padovanojusią Rūtos pergalę.
„Nepaprastai didžiuojamės Rūtos pergale, kuri suteikė daug džiaugsmo Lietuvos
žmonėms ir pademonstravo visam pasauliui, kad dideli talentai gimsta bei užauga
ir nedidelėse šalyse. O mūsų sportininkų

pergalės ne tik suvienija tautą, bet
kiekvieną žmogų
paskatina labiau
pasitikėti savimi,
didžiuotis
savo
šalimi“, – rašoma
LSDP pirmininko Aukso medalį Londono olimpinėse žaidynėse iškovojusi plaukikė Rūta Meilutytė.
Roberto Dačkaus nuotr. Fotodiena.lt
sveikinime.
Socialdemokratų lyderis A.Butkevičius mingas tėtis, užauginęs dukrą, suteikusią
palinkėjo olimpinei čempionei Rūtai di- Lietuvai tiek džiaugsmo. Na, o Jums norėdžiulės sėkmės, ištvermės ir toliau skinant čiau palinkėti geros sveikatos ir sklandžios
sportinius laimėjimus ir jais garsinant Lie- kloties asmeniniame bei politiniame Lietutuvą. Čempionės tėtis S.Meilutis iš LondoNukelta į 3 p.
no dėkojo už sveikinimą. „Esu labai lai-

„T-klasė“. Kas tai?

13 p.

14 p.
LSDJS vasaros stovykla
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Milda Petrauskienė:
„Kiekvienas įstatymas ir jo pataisa turi gimti iš bendravimo su žmonėmis“
Ankstyvas liepos rytas. Saulė neskubėdama kyla, glostydama bundančią žemę ir žaisdama rasos lašeliais.
Namiškiai dar pučia į akį, todėl jau atsikėlusi Seimo narė Milda Petrauskienė stengiasi tyliai šeimininkauti virtuvėje.
Ankstyvas rytas – mėgstamiausias Mildos Petrauskienės metas.
Tylu, ramu, diena dar tik prasideda
ir galima pamąstyti, ką ji šiandien
padovanos, kokių netikėtumų, susitikimų, atradimų pažers.
„Svarbiausia – anksti atsikelti,
– sako Seimo narė. – Niekada nesigailėsi anksti kėlęs, nes ryto metą
gali atlikti visus būtinus darbus,
kurie, vėliau atsikėlus, nusitęsia per
visą dieną ir tampa našta. Man užtenka kokių 4–5 valandų miego ir
aš vėl kupina energijos“.
Tie rytiniai darbai Mildai Petrauskienei irgi malonūs. Kavos
puodelis, pro langą stebint ryto
spinduliuose žaižaruojantį sodą,
rūpinimasis gėlėmis, kurias laistant būtina ir pakalbinti, net dulkių
valymas tampa toks paprastas, nepastebimas ir visai nevarginantis.
Žinoma, įjungiamas kompiuteris,
peržiūrimi elektroniniame pašte
gauti laiškai ir informacijos, skaitoma spauda ir akis užmetama į
TV žinių laidas. Ir dar. Ryto metas
– pats geriausias laikas apmąstymams, dienos darbų sudėliojimui ir
surikiavimui.
„Iš ryto suplanuoju visus dienos
darbus, – sako Milda Petrauskienė.
– O planuoti reikia, nes tų darbų
labai daug. Vėliau, kai atvyksti į
Seimą, jau nebėra kada galvoti, ką
tądien veiksi, nes darbai veja darbus: susitikimai, posėdžiai, darbas
komitete, dokumentų nagrinėjimas. Negerai, kai žmonės kartais
įsivaizduoja, kad Seimo narys tik
mygtukus spaudo posėdžiuose. Už
to spaudimo – patys pagrindiniai

darbai:
kasdieniai
susitikimai su žmonėmis, jų problemų
sprendimas, gilinimasis į įstatymus ar
jų pataisas, diskusijos
komitete ir frakcijoje, ieškant geriausio
vieno ar kito dalyko
sprendimo“.

kaimynų dukrą.
Nežinoti, kaip jie
gyvena, kokie rūpesčiai ir džiaugsmai
nuspalvina
dieną, kas juos
jaudina ir viltingai
nuteikia – nedovanotinas neapsižiūrėjimas.
Ši vasara – ne
Sprendimai gimsta
išimtis. Seimo natariantis
rės atostogos bėga
Utenoje ir Utenos
„Nesu
greitų
rajone, dalyvausprendimų ir pasiūjant renginiuose,
lymų,
gimstančių
miestelių šventėtarsi iš niekur, „iš
se, susitinkant su
lubų“, šalininkė, –
uteniškiais, gyvetęsia mintį Seimo
nant ir jautriai įsinarė. – Taip niekada
klausant į paprasto
nedariau ir nedaryAukštaitijos krašto
siu. Mano manymu, Su vaikaičiais Julyte ir Jonuku, švenčiant jubiliejines Jonines Kirdeikiuose (Utenos r.). žmogaus paprastą
kiekvienas įstatymas
gyvenimą.
ir pataisa turi gimti iš bendravimo išrinko, todėl privalu atsižvelgti į jų
„Tikrai, šią vasarą uteniškiai
su žmonėmis. Kalbantis, susitin- nuomonę, balsuojant už tam tikrus mato, kaip aš atostogauju, nes aš
kant su įvairių sričių specialistais, įstatymus, pataisas ar teisės aktus“. – su jais, – šypsosi Seimo narė. –
išgirsti daug pasiūlymų – tą ar aną
Važiuoti į šiltus kraštus neketinu,
punktą teisės aktuose reikėtų keis- Paprasti kaimo žmonės pavergia planuojame trumpam nuvykti prie
ti, pastabų, kad viename ar kitame nuoširdumu
Baltijos jūros. Palangos bažnyčioje
įstatyme kažkas negerai. Tada sėdi
rugpjūtį vyks mažosios vaikaitės
su idėjų iniciatoriais ar su kolegoBendravimas su žmonėmis par- Ievutės krikštynos. Manau, kad
mis Seime, nagrinėji dokumentus, lamentarei – vienas svarbiausių atostogos su savo artimiausiais
ieškai būdų, ką gali pakeisti, pa- dalykų. Todėl ji skuba į savo gimtą- žmonėmis yra pačios geriausios“.
taisyti. Seimo nariai, ypač vien- jį kraštą – Uteną. Ten – biuras, prie
Šią vasarą parlamentarė – dažna
mandatininkai, tiesiog privalo taip kurio kiekvienam atvykimui išsiri- viešnia gimtajame Kaimynų kaime.
dirbti: bendrauti su savo rinkėjais, kiuoja netrumpa eilutė pageidau- Viešnia pavadinti jau ir liežuvis neišklausyti jų pastabas, išsakomas jančių susitikti su Seimo nare, ten – besiverčia: ponia Milda vis lekia į
mintis ir atsiklausti nuomonės, seni draugai, bičiuliai, ten – brangūs Kaimynus. Tikslas – surinkti kuo
priimant įstatymus. Kitaip dirbti ir gimtojo Kaimynų kaimo žmonės, daugiau informacijos apie kaime
neįmanoma. Juk tu atstovauji tiems visada džiaugsmingai sutinkantys gyvenančius žmones, apie išvyžmonėms, kurie tavimi pasitikėjo ir iš kaimo į didmiestį pabėgusią savo kusius ir išsibarsčiusius po visą

Politologas L.Bielinis:
mūsų santykiai
su kaimynėmis pašliję

Politologo L. Bielinio nuomone,
prezidentei trūksta aiškesnių vizijų.

Liepos mėnesį sukako trys metai, kai šaliai vadovauja prezidentė Dalia Grybauskaitė. Politologo
Lauro Bielinio nuomone, iki šiol
vadovei trūksta aiškios politinės
programos ir nuostatų.
Dienraščio „Lietuvos rytas“
paklaustas, ar skaičiai iš tiesų
rodo didelius prezidentės nuopelnus ir aktyvumą, L. Bielinis atsakė: „Šią statistiką, žinoma, reikia
vertinti rezervuotai. Juk iš esmės,
koks skirtumas, ar prezidentas pasiūlė 35, ar 58 įstatymų projektus

ir pasirašė 250 ar 350 Seimo priimtų įstatymų? Be to, politikas,
pirmiausia tokio aukšto rango
kaip prezidentas, gali žengti ir
vieną žingsnį, kuris gali iš esmės
pakeisti valstybės gyvenimą“.
Pasak politologo, pastebėta ir ne
visai pozityvių pokyčių.
„Geriausias pavyzdys – užsienio politika, kuri pagal Konstituciją yra bene svarbiausia valstybės
vadovo kompetencijos sritis. Čia
prezidentė tikrai įpūtė smarkių
naujų vėjų, bet, mano nuomone,
jie valstybei davė daugiau žalos,
o ne naudos. Paminėsiu svarbiausią bendro pobūdžio faktą: mūsų
santykiai su visomis kaimynėmis,
švelniai tariant, smarkiai pašliję,
o tai – žala ir valstybei, ir piliečiams, jų kasdieniam gyvenimui.
Užsienio politikoje prezidentė,
atrodo, apskritai neturi aiškesnių
vizijų ir strateginių nuostatų. Todėl jos horizontas ir yra toks miglotas“, – teigė politologas.
Parengta pagal
ELTA informaciją

pasaulį. „Malonu bendrauti su kaimo žmonėmis. Jie labai nuoširdūs,
paprasti, atviri, visada nusiteikę
padėti. Kaimynuose jaučiuosi kaip
namuose, atgyja prisiminimai, tarsi
sugrįžta prieš daugelį metų nutikę
įvykiai ir gyvenę žmonės, užplūsta
ilgesys ...“
Reikšmingiausias –
šeimos palaikymas
Milda Petrauskienė su vyru Antanu kartu jau 38 metai. „Net sunku
pasakyti, kur tie metai prabėgo“,
– atsidūsta. Vaikai jau užauginti,
patys augina savo mažuosius, ir kai
vyriausioji, trylikametė vaikaitė Julytė kartą pasakė: „Močiute, kokie
seni tavo vaikai...“, Seimo narė net
aiktelėjo: tikrai, tie metai išbyrėjo
kaip smėlis pro delnus. Štai sūnui
Evaldui jau 37, dukrai Agnei – 34.
Močiute, be Julytės, dar šaukia šešerių Kristupėlis, dviejų sulaukęs
Jonukas ir trimetė Ievutė. „Norėčiau
daugiau dėmesio skirti savo vaikaičiams, – sako Milda Petrauskienė.
– Bet ta darbų gausa suvalgo visą
laiką. Kai paskambina Agnė ir pasako „Na, kaip mūsų „pusmočiutė“
gyvena?“, suprantu, kad jau seniai
bebuvau juos aplankiusi. Nieko nelaukdama, skubu į svečius pas dukrą. Visai neseniai su Kristupėliu ir
Ievute visą dieną praleidome kartu.
Aplankėme TV bokštą, pasižvalgėme iš jo po Vilnių, pasigrožėjome
miesto vaizdais“.
Nukelta į 11 p.

Trumposios naujienos
Kėdės saviems?
Dabartiniai valdantieji iš paskutiniųjų stengiasi išnaudoti valdžios teikiamas galimybes. Socialdemokratų žiniomis, valdantieji
į valstybės įmonių valdybas deleguoja savo politinei aplinkai
artimus asmenis. Dažniausiai šios
personalijos niekaip nėra susijusios su įmonių veikla. „Kas gali
paneigti, kad iš verslo atkeliavę
tokie valdybų nariai gauta informacija nepasinaudos savo verslo
interesams, – dalinasi abejonėmis
Seimo LSDP frakcijos seniūnė
Irena Šiaulienė. – Būdami valstybės įmonių valdybų nariais jie
gali daryti įtaką viešųjų pirkimų konkursų sąlygoms, formuluoti specifinius reikalavimus.“
I.Šiaulienė atkreipia dėmesį, kad
valstybės įmonės, siekdamos išvengti kaltinimų korupciniais
ryšiais ir šešėliais, turėtų daugiau
naudotis valstybės centrine perkančia organizacija, o ne skelbti
viešuosius konkursus.
Daugiabučių renovacija
Artėjantys rinkimai – stebuklų
metas, netgi valdančioji daugu-

ma pradeda išgirsti opozicijos
siūlymus ir priimti sprendimus,
kuriuos neabejotinai teks įgyvendinti jau kitos sudėties Seimo daugumai ir Vyriausybei. „Galime tik
pasveikinti Andriaus Kubiliaus
Vyriausybę pagaliau atsibudus ir
priėmus sprendimą dėl „alternatyvaus“ daugiabučių renovacijos
modelio taikymo, kuriuo bus siekiama atgaivinti dar 2009 metais
turėjusią startuoti milijardinės
vertės renovacijos programą“, –
sako Seimo Opozicijos lyderis
Algirdas Butkevičius. Ketverius
metus kritikuojama Vyriausybė
bent į kadencijos pabaigą pastebėjo niekaip neįgyvendinamojo
daugiabučių namų renovacijos
modelio trūkumus. Socialdemokratai dar Seimo pavasario sesijoje pateikė išsamų daugiabučių
namų masinės renovacijos modelį, kurio tik dalį šiomis dienomis
pasiūlė konservatoriai.
Siūlo pratęsti lengvatą
šildymui
Šiauliečių parlamentarų Edvardo Žakario ir Valerijaus Simulik
siūlymu, Seime bus svarstomos
įstatymų pataisos, kurios kitais,
2013 metais, sutrukdytų dar vie-

nam, papildomam šildymo ir
vaistų kainų šuoliui. Šiuo metu už
šildymą bei karštą vandenį gyventojai moka 9 proc. dydžio pridėtinės vertės mokestį (PVM). Nuo
2013 metų pradžios, pradėjus taikyti 21 proc. dydžio PVM, gyventojų išlaidos šildymui ir karštam
vandeniui padidėtų 12 proc. „Akivaizdu, kad gyventojams tai būtų
didelis smūgis. Siūlome pratęsti
lengvatinio mokesčio galiojimą ir
kitais metais nedidinti pridėtinės
vertės mokesčio už šildymą“, –
teigia E.Žakaris. Socialdemokratai
taip pat siūlo kitąmet pratęsti lengvatinio 5 proc. PVM galiojimą
kompensuojamiesiems vaistams ir
medicinos pagalbos priemonėms.
Rinkimų kampanija už
mokesčių mokėtojų pinigus?
Panašu, jog mokesčių mokėtojams dvigubai teks sumokėti
už konservatorių pradėtą rinkimų
kampaniją. Priėmus įstatymų pataisas, jog partijos gali būti finansuojamos tik iš biudžeto ir turės
verstis be juridinių asmenų paramos, konservatoriai nusprendė
pasinaudoti savo lyderio tarnybine padėtimi ir pataupyti partijai iš
biudžeto skirtas lėšas.
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Baltijos kelias:
ar dar esame
susitelkusi tauta?
1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje
Vokietijos užsienio reikalų ministras J. Ribentropas
ir TSRS užsienio reikalų liaudies komisaras V. Molotovas
pasirašė abiejų šalių nepuolimo paktą,
kuris turėjo įtakos Antrojo pasaulinio karo pradžiai.
Paktas panaikino Baltijos šalių, tarp jų
ir Lietuvos, nepriklausomybę. Mes atitekome TSRS. 1989 m.
rugpjūčio 23 d. Lietuvos Sąjūdis surengė akciją „Baltijos kelias“.
Apie 2 mln. lietuvių, latvių ir estų susikibę rankomis sudarė
gyvą grandinę per Baltijos valstybes,
simboliškai atskirdami jas nuo Sovietų sąjungos.
Ką 1989 m. Baltijos kelias reiškė nūdienos
socialdemokratams, ar jie tiki tautų vienybe šiandien?
Ar dar esame susitelkę?

Prof. Aloyzas Sakalas, LSDP
garbės pirmininkas: Baltijos
kelias buvo požiūrio į Lietuvos
okupaciją masinis pasireiškimas.
Po jo niekam neliko abejonių, kad

Lietuva atgaus nepriklausomybę.
Tą žinojo ne tik socialdemokratai, kurie niekados ir neslėpė savo
siekio atkurti Lietuvos nepriklausomybę, tą suprato ir okupantai.
Šiandien socialdemokratams
Baltijos kelio vienybė yra pavyzdys, ką gali padaryti susitelkusi
tauta. Deja, atgavus nepriklausomybę, ji buvo dešiniųjų suskaldyta į patriotus ir „šunaują“. Dabar
vėl tie patys dešinieji toliau ją
skaldo į pedofilus ir ne pedofilus.
Toks skaldymas naudingas mums
nedraugiškoms valstybėms, bet
nepaprastai žalingas mums patiems, kaip valstybei. Kol tokia
politika tęsis, nesitikėkime taikių
ir geranoriškų santykių, nesitikėkime ir tautos solidarumo, kuris
reikalingas ne tik sunkmečiu.
Inesa Karsten, Lietuvos sakaliukų sąjungos pirmininkė: tuo
metu, kai vyko simbolinė akcija,
buvau dar maža. Išliko vaikiška
nuoskauda, kad manęs tėvai nepasiėmė kartu, jie paaiškino, kad vaikui gali būti pavojinga dalyvauti
tokiame renginyje. Tad su močiute
klausėmės transliacijos per senuką
„Vefą“ (radijo aparatas toks). Tačiau mano metų žmonės dar tikrai
prisimena buvusią bendrą Lietuvos, Latvijos ir Estijos istoriją ir
okupantų sukeltus sunkumus. Vienybę pajuntame susitikę užsienyje,
išlikęs jausmas, kad esame kartu.

Juozas Olekas, LSDP pirmininko pavaduotojas: prisimenu
perpildytus kelius, vedančius į numatytus Baltijos kelio ruožus. Nu-

sidriekė nepertraukiama grandinė.
Žmonės nebebijojo. Statė kryžius, mitingavo. Buvome pakylėti
dvasiškai. O tie, kurie dėl įvairių
priežasčių negalėjo stovėti gyvoje
grandinėje – šį jausmą išgyveno,
klausydami radijo. Jau daugeliui
metų praėjus po šios įsimintinos
simbolinės akcijos, perskaičiau
prisiminimus žmonių, dalyvavusių
Baltijos kelyje. Ypač sujaudino šis:
„Štai pagyvenęs žmogus atvyko į
trasą 9 val. ryto. Paklaustas, ar ne
per anksti atvažiavo, atsakė: „Ne,
mes ir taip pavėlavome – 50-čia
metų...“ Buvome subrendę būti
laisvi.
Parengė
Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Juodosios technologijos prasideda tuomet,
kai baigiasi kitos idėjos
Atkelta iš 1 p.
ir mane, dešiniųjų apologetai pavadino „velniais“. Nepagarba ir
arogancija jau seniai nestebina.
Nerimo nejaučiu, juk Lietuvos
žmonės sugebės atskirti pelus
nuo grūdų. O premjerui ir jo patarėjams siūlau apsilankyti Lietuvoje garsiame Velnių muziejuje
– gal, apžiūrėję „raguotuosius“,

dešinieji ras skirtumų tarp jų ir
kolegų politikų.
Gyventojai premjero poste
nori matyti A.Butkevičių
Liepą gyventojai laikėsi nuomonės, kad iš visų Lietuvos politikų ir visuomenės veikėjų premjero pareigoms labiausiai tiktų
Socialdemokratų partijos pirmi-

ninkas Algirdas Butkevičius. Šias
pareigas socialdemokratų lyderiui patikėtų 16,1 proc. respondentų. Tokie duomenys paaiškėjo
DELFI užsakymu visuomenės
nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovei „Spinter tyrimai“ atlikus
Lietuvos gyventojų apklausą.

Lietuvius suvienijo penkiolikmetė
plaukikė
Atkelta iš 1 p.
vos gyvenime. Taip jau atsitiko,
kad olimpinio pasirengimo ir politinio gyvenimo Lietuvoje ciklai,
kaip ir olimpiados bei rinkimai į
Lietuvos Respublikos Seimą sutampa, todėl nuoširdžiai linkiu
LSDP šiais metais pasekti Rūtos
pavyzdžiu“, – rašė S. Meilutis.
Ne mažiau svarbios pergalės
Pati Rūta Lietuvą žavi ne tik
sportiniais pasiekimais, bet ir asmeninėmis savybėmis, viena jų
– kuklumas. Pasitikusius čempio-

nę tautiečius paauglė ragino pasidžiaugti kitų olimpinėse žaidynėse
dalyvavusių sportininkų pasiekimais. Po savaitės Lietuvą nudžiugino penkiakovininkės Lauros
Asadauskaitės parvežtas aukso
medalis. Sidabrą mums iškovojo
kanojininkas Jevgenijus Šuklinas.
26-erių metų Aleksandras Kazakevičius tautiečius pradžiugino
bronzos medaliu graikų-romėnų
imtynėse, nors šios sporto šakos
gerbėjai sportininko atžvilgiu nebuvo nusiteikę optimistiškai. Pasaulį sužavėjo didelių ambicijų
olimpiadoje turėjęs dvidešimtmetis Evaldas Petrauskas – laimėjęs
bokso kovas kategorijoje iki 60 kg

ir tapęs bronzos medalio laimėtoju. Ne mažiau reikšmingais derėtų
laikyti daugiakovininkės Austros
Skujytės, buriuotojos Gintarės
Scheidt, dviratininkės Simonos
Krupeckaitės ar disko metiko Virgilijaus Aleknos pasiekimus. Atletams pritrūko sėkmės iki medalių,
tačiau jų pasiekimai ne mažiau
reikšmingi mūsiškiams. Deja, šįkart nepasisekė ir mūsų krepšininkams, sunkiai iškovojusiems kelią
į ketvirtfinalį, tačiau suklupusiems
rungtynėse su Rusijos komanda.
Fortūna šįsyk Lietuvai atsuko nugarą.
Gabrielė Petkevičiūtė

Energetika –
mūsų džiaugsmas ir nerimas

Rimantas Sinkevičius,
Seimo narys
Dabartinė energetikos strategija akcentuoja tris pagrindines
energetinio vystymosi kryptis –
tai Visagino atominės elektrinės
projektas, Jungtys su kontinentine
Europa per Lenkiją, Švediją, Estiją-Suomiją ir Suskystintų gamtinių dujų terminalas. Gaila, bet
kryptis deklaruoti lengviau nei
pradėti jas įgyvendinti. Štai, kad
ir Visagino atominės elektrinės
projektas.
Teoriškai per visą jo įgyvendinimo laiką jis kainuos apie 23,5
mlrd. Lt, iš kurių trečdalis –Lietuvos pinigai. Labai abejotina, ar
ši suma galutinė, nes viršutinės
kainos riba dokumentuose nefiksuota, o žinoma, kad bus būtini
grunto sutvirtinimo darbai, nes
dėl sunkaus reaktoriaus gabenimo
teks rekonstruoti nemažai kelių ir
tiltų, neliks pinigų žvyrkeliams,

atsiras kitų nenumatytų išlaidų. Ar
tas išlaidas padengs visi projekto
dalyviai, ar tik Lietuva? Panašu,
kad tik Lietuva, mūsų turima infrastruktūra Visagine įvertinta tik
50 mln. eurų.
Neatsakyta ir į daug kitų klausimų. Kas ir už kiek padengs
elektros trūkumą, sustojus reaktoriui planiniam ar nenumatytam
remontui? Tokia studija dar tik
bus ir tik 2013 m. pabaigoje. Pagaliau, pagal kokius standartus
bus vykdoma statyba – Lietuvos,
Japonijos, JAV ar ES, kaip jie bus
pritaikyti mūsų sąlygoms? Ar ne
per daug optimizmo iš mūsų pusės? Ignalinos atominės elektrinės sklandžiai uždaryti nesugebame, net nacionalinio stadiono
pastatyti negalime, o čia – šimtus
kartų didesnis projektas. Ar tikrai
atidžiai pasižiūrėjome, ką turime
savo piniginėje? Suskystintų gamtinių dujų terminalas – reikalingas
ir svarbus objektas, bet kaip čia
išėjo, kad terminalas suprojektuotas 4 mlrd. m3/metus pajėgumo,
o vamzdynų pralaidumas – 1,8
mlrd. m3/metus. Kas siuva švarką
su skirtingo ilgio rankovėmis?
Mažai kas ginčija elektros ir
dujų jungčių su Europa reikalingumą, juo labiau, kad numatomas
dalinis finansavimas, bet 2-oji
jungtis su Lenkija tik popieriuje – nei tarptautinių sutarčių, nei
žemės paėmimo visuomenės reikmėms, nei poveikio aplinkai vertinimo nėra. Be to, Lietuvos vals-

tybės iždo finansinės galimybės
ir galimybės pigiai bei nemažai
skolintis yra išsemtos. Galimybių skolintis tokių sumų nelabai
turi ir valstybei priklausančios
įmonės, nes pelno beveik nėra
arba jis paimamas į biudžetą. Kita
vertus, turime užtikrinti energijos
(elektros ir šilumos) tiekimo patikimumą ir kainų konkurencingumą. Kaip tai geriausiai padaryti?
Nedera pamiršti, kad šiuo metu
Lietuvai labai svarbu kurti darbo
vietas, išlaikyti pinigų srautus šalies viduje ir remtis vietiniais ištekliais. Manau, kad būtina intensyviai vykdyti daugiabučių namų
apšiltinimo programą, nepadarant
gyventojų bankų įkaitais – mūsų
laimei, Europos pinigų dar likę
vystyti hidroenergetiką ir biokuro
panaudojimą – čia galimybes investuoti turi ir verslas, ir valstybė.
Dabar turime vykdyti ES patvirtintą Jungčių planą, pradėti ir užbaigti suskystintų gamtinių dujų
terminalo bei vamzdynų statybą,
siekti paversti jį regioniniu Baltijos šalims. Derėtų skirti finansavimą skalūninių dujų paieškai ir gavybai. Taigi galima daryti išvadą,
kad iniciatyvų ir popierių prikurta
labai daug, triukšmo ir svetimų
valstybių agentų – vos ne pusė
Lietuvos, o realių darbų, projektų, paremtų ekonomine, finansine
logika – ne kažin kiek. Taigi, bus
ką veikti kitai Vyriausybei, ir teks
nuveikti.
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Rekordinis derlius ir draudimas
Nokstant javams buvo džiūgaujama dėl rekordinio jų derliaus Lietuvoje ir Vyriausybės prašyta skirti papildomai vagonų derliui
išgabenti. Tačiau prapliupo liūtys ir derlingiausiuose šalies rajonuose vėjai išguldė didelius javų plotus, varpose pradėjo dygti
grūdai. Geras derlius ir aukštos supirkimo kainos labai padėtų žemdirbiams. Negali žinoti, ar gamtos stichijos aplenks mūsų šalį,
ir man apmaudu, kad dabar, laukiant rekordinio derliaus, nutilo ūkininkų kalbos apie pasėlių draudimą, apie būdus apsisaugoti
nuo gamtos gaivalų.

Bronius Pauža, Seimo narys
Pas mus gana ramu, tačiau beveik kasdien pranešama apie didelio masto gamtos stichijas, ir
tai vyksta ne per toliausiai nuo
Lietuvos esančiose šalyse. Štai
JTO organizacijos duomenimis,
daugiausia nuostolių pasaulyje dėl
gamtos stichijų padaryta 2011 m.,
kai žemės drebėjimai, cunamiai,
audros, potvyniai sugadino turto
už 350 mlrd. JAV dolerių.
Šios stichijos kartojasi vis dažniau ir dažniau. Neaplenkia jos ir
Lietuvos. Padažnėjo uraganai ir
krušos. Prisimename 1992, 1994 ir
2006 metų sausras, kurios padarė
ženklių derliaus nuostolių. Nustatyta, kad stiprūs vėjai praūžia Lietuvoje kartą per 4-5 metus, o labai
smarkus lietus iškrenta vidutiniškai 3-4 kartus per metus. Smarkus
speigas, kuris sukelia šalies mastu
nelaimes, pasikartoja kartą per 5
metus, stiprios pūgos kyla kartą per
3-4 metus. Visi pradedame jausti,
kad klimato sąlygos žemėje darosi
vis aštresnės ir atšiauresnės. Krušos
ir liūtys – lokalus reiškinys, tačiau
niekas nėra apsaugotas, jog jos
neužklups konkretaus žemdirbio
pasėlių, nors kaimynas gali ir nenukentėti. Noriu atkreipti dėmesį į tai,
kad šiemet Lietuvos žemdirbiams
tiesiog pasisekė – 5 cm storio sniego užklotas išgelbėjo visos šalies
pasėlius. Kad tai tiesa, patvirtina
Vakarų Lietuvos pavyzdys – ten,
kur sniego buvo mažiau, stiprūs

vėjai jį nupustė, todėl iššalo visi
kai kurių bendrovių pasėliai. Kaimyninėms valstybėms ne taip pasisekė – Lenkijoje iššalo 1,7 mln.
hektarų pasėlių (išmokėta daugiau
nei 800 mln. zlotų draudimo išmokų), Vokietijoje – daugiau kaip
600 tūkst. hektarų.
Apsidraudusiųjų mažėja
Mane jaudina žinia, kad šiemet
vasaros pasėlius apdraudė beveik
du su puse karto
mažiau žemdirbių negu pernai, o
apdraustų pasėlių
plotas sumažėjo
daugiau kaip perpus – iš viso Lietuvoje draudžiama tik 10 proc.
pasėlių. Lietuvos
žemdirbiai nesimoko iš klaidų –
nors Lietuvą jau
kelerius metus iš
eilės niokoja nelaimės, pasėlius
draudžiančių ūkininkų skaičius per metus sumažėjo nuo 882 iki 345, o apdraustų
pasėlių plotas – nuo 270 tūkst. iki
125 tūkst. hektarų. Lietuvoje pasėlius draudžia vienintelė vokiečių
bendrovė „Vereinigte Hagel-versicherung VVaG“. Šios bendrovės filialo „VH Lietuva“ vadovas
Algimantas Navickas teigia, kad
ir ši vasara neša ūkininkams nuostolius. Bendrovę jau pasiekė 250
pranešimų apie gamtos padarytą
žalą. Pernai tuo pačiu metu jų buvo
tik 61. Didėja pasėlių iššalimo pavojus. Jeigu 2010 m. apdraudę

pasėlius nuo iššalimo apsidraudusieji sumokėjo 1,2 mln. draudimo
įmokų, tai bendrovei teko išmokėti
7 mln., o 2011 m., kai buvo apsidrausta už 8 mln. Lt, išmokėta net
53 mln. Lt.
Kodėl kyla draudimo įmokų tarifai?
Ūkininkai teigia, kad neapdraudžia pasėlių dėl to, jog suskaičiavę, kiek reikia sumokėti draudimo

įmokų ir kiek būtų galima gauti
žalos atlyginimo, jie mato – nelaimės atveju naudos iš draudimo
kaip ir nėra. Tačiau, anot A. Navicko, vidutinis draudimo įmokų
tarifas šiemet buvo tik 3,84 proc.,
o draudimo įmoka už 1 ha pasėlių
draudimą nesiekė ir 94 Lt. O vis
nauji mokesčiai, pvz.: selekcinis
mokestis, brangstantys energetiniai resursai, trąšos, chemikalai
kasmet iš žemdirbių atima vis daugiau pajamų.
Nors iš valstybės biudžeto
kompensuojama 50 proc. drau-

dimo įmokų, neviršijant žemės
ūkio ministro įsakymu nustatytų
draudimo įmokų kompensavimo
dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal
augalų rūšis, tačiau tam skirtos lėšos senka, ir ši pagalbos priemonė
numatyta tik iki 2013 m. gruodžio
31 d. Beje, žemdirbiams, kurie per
pastaruosius 3 metus patyrė didelių nuostolių bei pasirinko aukštesnes draudimo sumas, kompensavimo procentas tesiekė 18-20
proc. Todėl daug žemdirbių šiais
metais atsisakė galimybės
apdrausti savo
pasėlius arba
rinkosi žemesnes draudimo
sumas,
tad
draudžiamojo
įvykio atveju jiems bus
kompensuota
tik dalis patirtų nuostolių.
Dėl to mažėja norinčiųjų
draustis,
o
draudimo bendrovė patiria didesnius santykinius
nuostolius (didėja pastovių administravimo sąnaudų dedamoji, rizikos koncentruojasi mažesnėje
teritorijoje), ji turi kelti draudimo
tarifus.
Reikia vieningos nuomonės
Neaiškus tolimesnis draudimo
įmokų kompensavimas iš biudžeto
lėšų, palankesnių draudimo sąlygų
nesudarymas, Žemės ūkio rūmų
nuomonės neturėjimas pasėlių
draudimo klausimu, ūkininkų nu-

sivylimas šia sistema gali privesti
iki buvusios situacijos, kai Lietuvoje nebuvo kam drausti pasėlius.
Ūkininkų rožinė svajonė apie savišalpos fondo kūrimą taip ir liko
tik svajone, nepagrista konkrečiais
skaičiavimais, tinkamai neišdiskutavus, nesuformavus vieningos
žemdirbių nuomonės. Lietuvos
žemdirbiai turi atsižvelgti į kitų
valstybių ūkininkų patirtį. Nereikia
išradinėti dviračio – tose šalyse,
kur egzistuoja galimybė apdrausti
pasėlius, ja naudojasi didžioji dalis
sėkmingai ūkininkaujančių žemdirbių. Nes juk nėra kitokių būdų
apsaugoti savo investicijas, kurios
per keletą minučių gali pavirsti į
styrančių augalų stiebų lauką.
Yra posakis: kol griaustinis netrenks, valstietis nepersižegnos. O
kad gamta gali trinktelėti sausromis, vėjais, audromis bei šalčiais,
nėra abejonių. Kai kruša nušluos
pasėlius, lietūs užtvindys laukus,
ką tada kaltinsim: Seimą, Vyriausybę ar poną Dievą. Todėl siūlau
žemdirbiams, pabaigus svarbiausius rudens darbus, rimtai pasvarstyti apie ilgalaikės draudimo
sistemos kūrimą ir tobulinimą Lietuvoje. Pirmiausia, turime žinoti,
ar valstybė toliau galės kompensuoti pasėlių draudimo įmokas,
kokios lėšos bus skiriamos, kokia
ES politika draudimo srityje bus po
2014 metų. Nevalia pasėlių draudimo klausimų palikti nuošalyje
derantis su Europos Komisija dėl
2014-2020 metų finansinės perspektyvos. O tam žemdirbiai turi
turėti vieningą ir suderintą nuomonę. Gal jau verta pradėti rimtas ir
kompetentingas diskusijas?

Lietuvos delegacija Regionų komitete:
ar liks ES struktūrinių lėšų keliams regionuose tiesti?
Liepos 19 d. Regionų komitetas (RK) Briuselyje svarstė Lietuvos delegacijos pasiūlymus dėl naujojo Europos Komisijos plano Europos transporto infrastruktūrai modernizuoti.
Lietuvos atstovai RK ragino šiame plane numatyti ne tik geležinkelių, bet ir kelių infrastruktūros projektų finansavimą, ypač naujosiose ES valstybėse,
kurios neišgali pagerinti kelių transporto vien tik nacionalinėmis lėšomis.
Europos infrastruktūros tinklų
priemonė (toliau – EITP) – taip
vadinasi naujas Europos Komisijos
planas, pagal kurį 2014-2020 m.
bus skirta 31,7 mlrd. eurų Europos
transporto infrastruktūrai modernizuoti. Komisija planuoja šias lėšas
investuoti daugiausia į geležinkelio
jungtis, beveik nenumatant lėšų kelių transporto projektams. Lietuvos
delegacijos vardu diskusijose dėl
EITP kalbėjęs Druskininkų meras
bei LSA prezidentas Ričardas Malinauskas teigė, jog negalima šios
finansinės priemonės taikyti vien
tik geležinkelių jungčių plėtrai –
kelių transporto infrastruktūra tai
pat yra kritiškai svarbi.
„Kai kuriose naujosiose ES šalyse kelių infrastruktūra yra labai
menkai išvystyta. Ir tos valstybės
dėl menko gyventojų skaičiaus bei
menko mokesčių mokėtojų pajėgumo negali plėtoti savo kelių

Regionų komitete svarstant pasiūlymus dėl naujojo Europos Komisijos plano
Europos transporto infrastruktūrai modernizuoti Lietuvai atstovavo socialdemokratas
R.Malinauskas.

infrastruktūros, vien tik pasitelkusios privatų kapitalą. Kadangi mes
kalbame apie europines transporto
jungtis, ypač būtina plėtoti susisiekimą keliais pasienio srityse,

sujungiant regionus ar valstybes“,
– sakė R. Malinauskas.
Lietuva dabartinėje (2007-2013)
ES finansinėje perspektyvoje kelių
infrastruktūros darbus daugiausia

finansuoja iš Sanglaudos fondo,
pati nuspręsdama, kokius projektus reikėtų finansuoti. Tačiau ateinančiu finansiniu periodu situacija
gali radikaliai pasikeisti, kadangi
Komisijos siūloma EITP transporto projektus naujosiose ES šalyse
finansuoti, perkėlus 10 mlrd. eurų
iš Sanglaudos fondo.
Kadangi Komisija planuoja pati
administruoti EITP, tai reiškia, jog
valstybės narės tik teiks paraiškas, bet pačios negalės nuspręsti,
į kokius susisiekimo projektus investuoti. Tad Lietuvos delegacija
RK taip pat pateikė siūlymą, primygtinai raginantį Europos Komisiją aiškiai nurodyti, kad 10 mlrd.
EUR suma, kuri bus iš Sanglaudos fondo perkelta į EITP, būtų paskirstyta griežtai laikantis paramą
iš Sanglaudos fondo gaunančioms
valstybėms narėms taikomų nacionalinių kvotų. Kol kas numatyta

lėšas paskirstyti remiantis „pirmumo“ (angl. first come, first served)
principu.
Transeuropiniai infrastruktūros
tinklai – tai viena iš sričių, numatytų ES sutartyse, kurią svarstant
ES Europos Komisija, ES Taryba
bei Europos Parlamentas privalo
konsultuotis su ES Regionų komitetu. Transporto srityje EITP
finansavimui numatyti du su Lietuva susiję projektai: Rail Baltica
bei jo vidinės jungtys su oro ir jūrų
uostais ir Rytų-Vakarų transporto
koridorius. Projektas Rail Baltica
numato geležinkelio linijomis sujungti Baltijos valstybes ir Lenkiją
bei pagerinti susisiekimą su Centrinės ir Rytų Europos bei Vokietijos miestais. Rail Baltica geležinkelio linija driektųsi nuo Talino iki
Varšuvos per Rygą ir Kauną.
LSDP Druskininkų
skyriaus informacija
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Trys svarbiausieji Lietuvos uždaviniai

Vytenis Povilas Andriukaitis,
Seimo narys.
Lietuvoje žmonėms susidaro
įspūdis, kad aplink veikia tos pačios politinės grupuotės. Jos tik
rūpinasi vis brangstančiais rinkimais, o kiekviena rinkimų kampanija joms – tai galimybė susižerti
labai daug pinigų, papildyti partijų biudžetus. Suprantama, politinės grupės ieško ryšių su verslo
atstovais ir todėl gali tapti jų žaislais. Dar blogiau, kai verslo grupuotės suformuoja politinį darinį
ir, panaudodamos didžiules investicijas ir manipuliacijų liaudies
nuotaikomis technologijas, gauna
balsų ir užima vietas savivaldybėse bei parlamente. Gilių tradicijų
demokratijoje to negalėtų būti.
Apie demokratijos krizę
Akivaizdu, kad žmonės dažnai
būna nepatenkinti rinkimais, o
žiniasklaida rašo apie demokratijos krizę. Dėl to krizę patiria ir
valdžios institucijos. Paviršinė
demokratijos samprata yra vyraujanti. Kartą per ketverius metus
nueinama į rinkimus, labai mažai
institucijų formuojamos demokratiniais rinkimais, o pastarieji paprastai pavirsta politinėmis
technologijomis ir viešųjų ryšių
akcijomis. Nėra demokratinio ir

politinio švietimo, žmonės nestudijuoja politinių programų. Dėl
to atsiranda didžiulė praraja tarp
„mes“ – „liaudis“ ir „jūs“ – renkamoji valdžia.
Dalis Lietuvos žmonių demokratijos dar nesuvokia arba ją
suvokia miglotai. Todėl daugelis
kartą per ketverius metus balsuoja
taip, kaip tuo metu jiems atrodo:
už naujus gelbėtojus, už naują
besišypsantį veidą, už nerealius
pažadus. Juk kas ketveri metai ir
į savivaldybes, ir į Seimą išrenkame daugiau nei pusę naujų žmonių, nors didelė jų dalis dažnai
neturi reikiamos kvalifikacijos ir
patyrimo. Ir tada prasideda karalių, sacharukų, baukučių, antanėlių, stomų ir kitokios pasakos, o
„Dviračio žinioms“ tuomet – tikra
rugiapjūtė. Pagrindinis darbo krūvis dažniausiai tenka mažesnei,
bet kvalifikuotai išrinktųjų daliai.
Jie dalyvauja diskusijose, dažniau
teikia pasiūlymus, aktyviau svarsto projektus. Jie dažniau ir laidose
dalyvauja, juos dažniau žmonės ir
mato. Ir tada vėl paleidžiami gandai, kad sėdi tie patys.
Brandžios demokratijos šalyse
žmonės renkami į parlamentus ar
savivaldybes po keliolika metų
paeiliui. Politikų rotacija vyksta
labai atsakingai, nes visuomenė
ypač vertina žinias, kvalifikaciją,
patirtį ir itin aukštus moralinius
standartus. Tad ten net keistai atrodytų, kad tik ką išrinktas asmuo
tampa parlamento pirmininku, po
to ima krėsti kvailystes, ir tada
žmonės vėl piktinasi, kad ne tuos
išrinko.
Atrodo, kad mums iki tokios
vidutinės ar brandžios demokratijos dar toli.
Apie socialinę nelygybę
Šiandien yra žmonių, kurie jau
du dešimtmečius gyvena sunkiai.

Iš pat pradžių jie buvo maitinami pažadu, kad pirma turi pakilti
ekonomika, o jau tada bus galima
daugiau ir žmonėms uždirbti. Bet
dvidešimt metų uždarbiai Lietuvoje lieka mažiausi, todėl, kad ta
pasaka apie ekonomikos pirmumą
yra tik akių dūmimas. Mes visada privalome atsiminti, kad žmogaus kasdienybė yra svarbiausia.
Jei tai užmirštame, tada visa kita
yra tik Haufo pasakos mažyliams.
Turtingųjų, kurių pajamos gana
didelės, Lietuvoje nemaža. Bet
neproporcingai didelė mokesčių
našta tenka iš savo darbo gyvenantiems žmonėms. Ledai pajudėtų daugiau apmokestinus kapitalą, turtą ir prabangą, o mokesčių
krūvį iš savo darbo gyvenantiems
žmonėms sumažinus. Darbdaviai
vengia, bijo sumokėti bent centu
daugiau už gerą darbą, o samdiniai jiems dirba nekokybiškai. Ir
vienai, ir kitai pusei būtina išmokti gerbti ne tik vieniems kitus, bet
ir save.
Tačiau, nesupraskite klaidingai, nepasisakau prieš turtą, nes
kuo daugiau pasiturinčių žmonių
visuomenėje, tuo didesnis vidurinysis sluoksnis. Tautos filosofija
turi būti tokia – kuo mažiau skurdžių. Tegul būna daugiau pasiturinčiųjų, bet ne tokių, kurie tarpsta tik dėl to, kad nemoka jiems
turtus kraunantiems „aitvarams“
– samdiniams – gerų atlyginimų,
neproporcingai dalijasi uždirbtu
turtu, spaudžia iš žmonių devynis
prakaitus.
Mūsų visuomenei tikrai trūksta nuovokos, kad solidarumas yra
mūsų tautos išlikimo pagrindas.
Kokia paprasta yra formulė: jaunas padeda senam, sveikas – sergančiam, darbą turintis – bedarbiui, turtingas – vargstančiam. Iš
tos paprastos taisyklės išplaukia
ir progresinė mokesčių sistema,
ir draudimo nuo nedarbo, dėl li-

gos ar senatvės draudimo sistema.
Kaip tai galime pasiekti be solidarumo?

Ko vertas
išsilavinimas,
kai valstybę
valdyti gali ir …

Apie pakantumą
Mums šiandien būdingas pakantumas antisocialiniam elgesiui
– vienas kito žeminimui, keiksmažodžiams, agresijai. Pedofilijos istorija atskleidė faktą, kad
teisinės valstybės principai dar
menkai visuomenėje praktikuojami. Visuomenę sukrėtė mergaitės
drama, tėvo drama ir teisėsaugos
organų nejautrumas bei valstybinių institucijų abejingumas. Tai
viena sukrėtimo pusė. Bet visuomenės nesukrėtė įvykdytos žmogžudystės, linčo teismas, daugelis
tam net pritarė.
Visuomenėje
toleruojamas
grubumas, keršto principas, kai
minia nuteisia bet kurį žmogų be
teismo ir iš anksto.
Gausu ir nepagarbos moterims,
taikstomasi su jų diskriminacija
darbe ir mažesniais jų atlyginimais. Viskuo kaltinama tik valdžia, nors visų pirma privalome
keisti tarpusavio santykius. Kiekvienas žmogus visų pirma turi
pasakyti, kokia jo programa sau
pačiam, kaip jam tobulėti ir keistis, kad taptų pažangesniu žmogumi.
Visuomeniniai santykiai taip
pat tobulintini: profsąjungos silpnos, darbo rinkoje apsiginti neįmanoma, šešėlinis verslas klesti,
kontrabandą toleruojame, mokesčių vengiame.
Tai ar mes sąžininga visuomenė? Štai kodėl privalome visi kartu keisti esamą padėtį ir aktyviau
dalyvauti visuomeninėje ir politinėje veikloje.
Juk tai – bendras reikalas. Ir
rinkimai – atsakingas tokio bendro darbo metas.

Rugpjūčio pradžioje Vyriausioji
rinkimų komisija patvirtino apygardų rinkimų komisijų pirmininkus.
Pvz., Lazdijų–Druskininkų vienmandatės apygardos komisijai vadovaus asmuo, net neturintis aukštojo
išsilavinimo. Taip atsitiko po to, kai
prieš keletą mėnesių vieno konservatoriaus siūlymu Seime buvo priimta
įstatymo pataisa, kuria atšauktas reikalavimas šias pareigas užimančiam
asmeniui būti įgijus aukštąjį išsilavinimą. Itin kruopštaus pasirengimo,
teisinių bei administracinių žinių reikalaujančios pareigos virsta politinio
pasitikėjimo kadrų skyrimu.
Niekaip negalima pateisinti tokių
reikalavimų nuvertinimo. Per pastaruosius rinkimus būta aibė pažeidimų, žmonės informuodavo apie balsų papirkinėjimo atvejus, netinkamą
rinkimų komisijos darbą. Užuot pakėlus reikalavimų vadovui kartelę, ji
dar labiau nuleidžiama. Aukštasis išsilavinimas Lietuvoje visiškai devalvuojamas. Akivaizdu, jog užimant
vadovo pareigas, vien patirties ir lapino gudrumo nepakanka. Tam ir turime švietimo sistemą, jos pakopas,
galimybę siekti atitinkamos kompetencijos, kad užimtume aukštesnes
pareigas. Dabar jauni diplomuoti
specialistai kupras lenkia užsienyje,
o mažamoksliai valdo vietoje.
Justas Pankauskas,
LSDP pirmininko pavaduotojas

Aukštojo mokslo reformos keliai ir klystkeliai

Rimantas Vaitkus,
LSDP prezidiumo narys,
VU prorektorius
Prieš ketverius metus triukšmingai pradėta aukštojo mokslo reforma gerų rezultatų nedavė. Žiniasklaida tada dejavo apie neva blogą
aukštojo mokslo kokybę, kurią, lyg
burtų lazdelės mostelėjimas, turėjo
pagerinti „krepšelių“ reforma.
Aukštojo mokslo reformos
kryptys
Aukštojo mokslo reforma iš tikrųjų buvo pribrendusi. Todėl parla-

mentinės partijos buvo susitarusios,
kad reikia peržiūrėti aukštųjų mokyklų statuso klausimą, suteikti joms
daugiau atskaitomybės ir autonomijos priimant sprendimus. Partijų
susitarime buvo numatyta iš dalies
keisti studijų finansavimo pobūdį,
kartu eksperimento tvarka įvesti
konkurencijos elementus tose studijų kryptyse, kurios turi didelę studijų programų pasiūlą. Deja, liberalų
valdoma Švietimo ir mokslo ministerija tai priėmė tarsi ženklą pradėti
neregėto mąsto liberalias reformas.
Konkurencija tapo pagrindiniu švietalu, kuriuo buvo manoma pagerinti
studijų kokybę.
Prekyba studijų „krepšeliais“
Menkai aukštojo mokslo klausimus išmanančių liberalų apologetų
nuomone, konkurencija dėl studentų
ir su jais ateinančių lėšų turėjo tapti
pagrindiniu varikliu kokybei pakelti. Žinantiems bent elementarius rinkodaros principus tai gali sukelti tik
nusistebėjimą. Todėl nenuostabu,
kad konkurencija dėl „krepšelių“

jokio apčiuopiamo rezultato nedavė. Kitaip ir negalėjo būti – aukštosios mokyklos priverstos kovoti dėl
pinigų, o ne dėl geresnės kokybės.
Siekdamos gauti lėšų, aukštosios mokyklos ėmė kurti naujas
programas, nors tokių jau buvo
kitose, žeminti studentų priėmimo
reikalavimus. Štai dabar jau net trys
universitetai siūlo biochemijos studijas, nors tik vienas turi per penkis
dešimtmečius įgytą studijų patirtį
ir sukauptą mokslo potencialą (per
200 šios krypties mokslininkų). Kitose dirba vos keli pervilioti dėstytojai. Ką jau kalbėti apie sudėtingą
ir brangiai kainuojančią įrangą. Tiesiog biochemija yra madinga studijų
kryptis, kuri patraukli studentams.
O kaip tai susiję su kokybe? Niekaip. Tokia pati tendencija stebima
ir su kitomis madingomis kryptimis:
politologija, Rytų Azijos kalbos ir
kt. Skaidomos jėgos, smulkėja katedros, mokslininkai tampa nekonkurencingais Europos lygmeniu.
Netoli ta diena, kada susidursime
su diplomų „išpardavimo“ naktimis,
nuolaidų sistema studijuojantiems,

aukštųjų mokyklų lojalumo kortelėmis (įgyk bakalaurą pas mus – atpigs magistro studijos) ir kt.
Visa tai – iš rinkodaros principų,
kuriuos taip gerai yra įvaldę prekybininkai. O ką tai bendro turi su
aukštuoju mokslu?

kyklose suformuoti iki Seimo kadencijos pabaigos. Šios tarybos jau
kitokios – čia lemiamą balsą turi
aukštosios mokyklos bendruomenė.
Tačiau, artėjant Seimo rinkimams, matyti, kad daug kas liks
kaip buvę.

Konstitucinio Teismo antausis

Ateities vizijos

„Viską lemia kadrai“ – šią bolševikų vado Lenino frazę puikiai
supranta ir dabartiniai švietimo
strategai. Todėl su tokiu atkaklumu
buvo brukamas antikonstitucinis
valdymo principas, kada aukštosios
mokyklos bendruomenė nebetenka
balso priimant svarbiausius sprendimus. Visa valdžia buvo atiduota
naujosioms taryboms. Tiesa, nuveikti spėta nedaug – Konstitucinis
Teismas šias nuostatas pripažino
prieštaraujančias Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pagal naująją
tvarką spėta paskirti kelis universitetų vadovus.
Paskubomis parengtos pataisos,
kuriomis buvo tikimasi naująsias
tarybas likusiose aukštosiose mo-

Kas laukia aukštųjų? Nesuklysiu
pasakęs – nauja reforma. Reikės
peržiūrėti dabartines klaidas, atsisakyti nepasiteisinusių sprendimų
dėl „krepšelių“. Konkuruoti reikia
ne dėl Lietuvos studentų, o dėl to,
kad mūsų aukštosios mokyklos prilygtų kitų šalių, ypač JAV, Vakarų
Europos ir Japonijos mokykloms
pagal mokslo pasiekimus, mokslinę
bazę, bibliotekų fondus, tarptautinį
bendradarbiavimą, vykdomus tarptautinius mokslo projektus. Tai ir
yra studijų kokybę garantuojantys
veiksniai. Būtent tokiu keliu eina
kitų šalių universitetai, skirdami tam
lėšas ir stiprindami tarptautinius ryšius. Šį kelią reikės rinktis ir mums.
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V. Blinkevičiūtė pateikė nuomonę dėl būsimos švietimo,
mokslo bei jaunimo programos „Erasmus visiems“

Liepos viduryje socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė Europos
Parlamento Užimtumo ir socialinių
reikalų komitete pateikė savo nuomonę dėl būsimos švietimo, mokslo, jaunimo bei sporto programos
„Erasmus visiems“. Ši programa,
pradėsianti veikti 2014 m. ir galiosianti iki 2020-ųjų, apims net septynias prieš tai veikusias Europos
Sąjungos (ES) švietimo ir mokslo
mainų programas, iš kurių žinomiausios šiandien yra „Comenius“,

„Erasmus“, „Leonardo da Vinci“
bei „Grundtvig“.
Europarlamentarė
akcentavo
labiausiai su užimtumu ir skurdo
mažinimo galimybėmis susijusius
švietimo ir mokymo aspektus, kurie,
anot EP narės, pradiniame Komisijos pasiūlyme nebuvo pakankamai
išvystyti. V. Blinkevičiūtės teigimu,
šiandien, kuomet tiek žmonių, ypač
jaunų ar vyresnio amžiaus darbingų
asmenų neranda darbo, negalime
sau leisti kalbėti apie švietimą atskirai nuo užimtumo ir nuo darbo
rinkos poreikių.
„Komisijos pasiūlytoje septynmetėje ES švietimo ir mokslo mainų programoje ypač stinga dėmesio
profesiniam mokymui bei suaugusiųjų švietimui. ES net vidurinio išsilavinimo neturinčių asmenų skaičius yra išties didelis, universitetų

nepasiekia taip pat nemaža dalis, o
tai lemia, kad nemaža žmonių galiausiai tampa bedarbiais. Mažiausiais jaunimo nedarbo rodikliais
šiuo metu galinti pasigirti Vokietija
bei Austrija teigia, kad sprendimai
slypi ne vien aukštajame moksle,
bet ir taip vadinamoje „dviguboje“
mokymo sistemoje, derinančioje
akademinį išsilavinimą su profesinio mokymo sistema. Todėl kitoje
septynmetėje švietimo ir mokymų
mainų programoje būtina kaip įmanoma daugiau dėmesio skirti profesinio mokymo modernizavimui, jo
patrauklumo didinimui bei profesinio lavinimo eigoje įgytų kompetencijų pripažinimui. Žmonėms turi
būti suteiktos lanksčios galimybės
mokytis ir tobulinti kvalifikaciją,
taip pat sudarytos sąlygos pereiti iš vienos pakopos į kitą bei tęsti

nutrauktą mokymąsi“, – įsitikinusi
V.Blinkevičiūtė.
Kitas švietimo sektorius, kurio
Komisijos pasiūlyme pasigedo nuomonės pranešėja, yra suaugusiųjų
švietimas. Anot europarlamentarės,
įvertinę Europos demografinę situaciją, turime siekti, kad kuo daugiau
suaugusiųjų dalyvautų tęstiniame
švietime, neformaliajame švietime
bei savišvietoje. V. Blinkevičiūtės
manymu, visoje Europoje valstybėms narėms ilginant pensinį amžių, suaugusiųjų skatinimas nuolat
atnaujinti profesinius įgūdžius ir
gebėjimus yra vienas iš konkrečių
būdų, kaip galėtume iš tikrųjų išlaikyti vyresnio amžiaus žmones darbo rinkoje.
V.Blinkevičiūtė taip pat pasiūlė padidinti profesiniam mokymui
ir suaugusiųjų švietimui skiriamą

Programos biudžeto dalį. Politikė
tikino, kad reikalingi reglamento
struktūros pakeitimai, visų pirma
aiškiai identifikuojant kiekviename
švietimo sektoriuje veiksiančias
programas, atskiriant „Veiklaus
jaunimo“ programą nuo švietimo
ir mokymų sektoriaus. Toks atskyrimas, anot europarlamentarės, yra
būtinas, norint užtikrinti programos
tęstinumą.
Užimtumo ir socialinių reikalų
komitete pateiktą socialdemokratės
nuomonę svarstys. Balsavimas numatytas spalio mėnesį, o galutinės
Europos Parlamento pozicijos dėl
būsimos švietimo mainų programos
galime tikėtis kitų metų pradžioje.
EP narės Vilijos Blinkevičiūtės
biuro informacija

Kairieji – prieš prabangą ir socialinę atskirtį

Justas Vincas Paleckis,
EP narys
Paprastai socialistų ir demokratų
frakcijos posėdžiai, plenarinių sesijų
metu vykstantys nuo 18.30 iki 21
val., prasideda ir baigiasi karštai diskutuojant dėl Europos Parlamento
(EP) direktyvų ir rezoliucijų. Tačiau
neseniai buvo kitaip. Hanesas Svoboda, mūsų frakcijos pirmininkas,
pranešė liūdnai gerą žinią. Pirmoji
jos dalis: frakciją palieka Stefenas
la Folis, Arif Kader ir dar keli gerai
žinomi, populiarūs mūsiškiai. O an-

troji dalis jau džiugi: jie grįžta į savo
šalį, Prancūziją. Po socialistų pergalės prezidento ir parlamento rinkimuose dirbs naujoje Vyriausybėje
ministrais ir viceministrais. Jų vietas frakcijoje užims, kaip paprastai
tokiais atvejais, prancūzų socialistų
partijos nariai.
Grįžtantys dirbti į tėvynę prancūzai pasakojo, kad socialistų Vyriausybė keičia ne tik ekonominius, socialinius vidaus ir užsienio politikos
akcentus. Svarbus ir pats stilius, iš
Eliziejaus rūmų ir ministerijų siunčiami signalai dėl elgsenos, gyvenimo būdo.
Fransua Olandas, kaip ir žadėjo
prieš rinkimus, liko gyventi neišsiskiriančiame iš kitų daugiabučiame
name Paryžiaus priemiestyje. Jis
stengėsi pateisinti savo rinkimų šūkį:
aš buvau ir liksiu normalus žmogus,
nesusiviliosiu blizgučiais. Prezidentas trečdaliu susimažino sau atlyginimą. Toks pat apkarpymas palietė
ir visų ministrų algas. Dabar, tarkim,

finansų ministras Pjeras Moskovici (ankstesnėje kadencijoje jis irgi
dirbo EP) gauna mažiau, negu bent
šimtas darbuotojų jam pavaldžioje
ministerijoje. Ypatinga kategorija –
valstybinių įmonių vadovų algos. Iki
šiol jie uždirbdavo dešimtkart daugiau negu prezidentas ar ministrai.
Jų atlyginimai sumažinti per pusę.
Politikoje simboliai reiškia daug.
Štai į pirmąjį ES lyderių susitikimą
Briuselyje F. Olandas vyko traukiniu,
o didžiulis prezidento lėktuvas liko
Orli oro uoste. Ministrams duotas
nurodymas šalyje keliauti ne automobiliais ar lėktuvais, o traukiniais.
Jei jau tenka skristi į tolimesnes šalis, tai – ne verslo, o ekonomine klase. Didžiulį „liuksusinį“ Citroeną,
kuriuo važinėjo N. Sarkozi, F. Olandas pakeitė kuklesniu, varomu dyzeliu hibridu. Sumažintas vairuotojų,
aptarnaujančių prezidentą, skaičius;
dabar jie privalės sustoti sankryžose,
užsidegus raudonai šviesai. Statybos
ministrė S. Diuflo, ypač simpatizuo-

janti žaliesiems, nurodė sumažinti
ministeriją aptarnaujančių automobilių skaičių ir įsigyti dviračių. Trečdaliu sumažinta ir prezidento bei ministrų apsauga. Atsisakyta puošnios
„inauguracinės puotos“, kurią prieš
penkerius metus ypač prašmatniai
buvo surengęs N. Sarkozi. Į iškilmes
pakviesta nedaug žmonių, apsiribota
toli gražu ne paties brangiausio šampano taure ir kuklia užkanda. Beje,
prezidentūros ir ministerijų valgyklose, kur kainos buvo itin žemos,
jos pakeltos iki vidutinio lygio.
Turtingieji prancūzai sunerimę
laukia, ar bus įvykdytas dar vienas
priešrinkiminis pažadas: uždirbantys
milijoną ar daugiau eurų per metus
privalės mokėti net 75 proc. pajamų
mokesčio. Skirtingai nuo Lietuvos,
kur ir aptekę pinigais, ir skurdžiausieji moka tik 15 proc. tokio mokesčio,
Prancūzijoje, kaip ir kitose Vakarų
šalyse, veikia socialiai teisingas progresinis mokestis: kas uždirba daugiau – moka daugiau. Kol kas viršu-

tinė riba yra 40 proc., dabar kairieji
planuoja pakelti ją turtingiausiems
dar aukščiau. Tai, žinoma, gali būti ir
pavojinga – turčiai pakels sparnus ir
nutūps kaimyninėse valstybėse. Bet
socialistai aiškiai sako, kad ekonominiai sprendimai bus daromi tik po
nuodugnių diskusijų su dirbančiųjų
ir darbdavių organizacijomis. Dešinieji paliko nesubalansuotą valstybės biudžetą, bendra Prancūzijos
skola sudaro net 90 proc. šalies BVP.
Dabar pralaimėjusieji rinkimus mėgina pasišaipyti: dėl minėtų socialistų žingsnių sutaupytos lėšos nedaug
prisidės prie biudžeto gelbėjimo. Bet
juk svarbiausia – ne tie papildę biudžetą šimtai milijonų. Prancūzijos
piliečiai, kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių gyventojai, manau, suprato siunčiamą žinią: kairieji nelinkę
skęsti prabangoje, kaupti turtus,
skatinti vartotojiškos visuomenės
įsigalėjimą. Jie viską darys, kad sumažintų socialinę atskirtį.

EP Biudžeto kontrolės komiteto išvada paveiks IAE uždarymo klausimą
Gerbiamas
europarlamentare,
kitų šalių EP narių vizitas į Lietuvą nėra dažnas įvykis, kodėl
nusprendėte, kad dabar jis reikalingas?

Šių metų liepą Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) lankėsi Europos Parlamento Biudžeto kontrolės
komiteto delegacija. Tai svarbus
įvykis Lietuvai, nes kaip tik šiuo
metu vyksta derybos dėl IAE objekto finansavimo perspektyvos. Vizitą
į Ignaliną inicijavo europarlamentaras Zigmantas Balčytis. Apie tai,
kokios priežastys paskatino kviestis
EP narius į Lietuvą, ir kokia šio
vizito reikšmė mūsų valstybei, kalbamės su šios idėjos autoriumi Z.
Balčyčiu.

Vienas EP Biudžeto kontrolės komiteto narių p. Marinescu parengė
pranešimą apie Lietuvos, Slovakijos
ir Bulgarijos senųjų sovietinių atominių elektrinių uždarymą. Šio raporto turinys yra gana kritiškas mūsų
atžvilgiu. Dalis kritikos yra pagrįsta,
tačiau dėl didelės dalies galima ginčytis – ne į visus svarbius su IAE uždarymu susijusius aspektus deramai
atsižvelgta. Juk esame įsipareigoję
uždaryti objektą, kuriam nėra analogų visame pasaulyje. Suprasdamas
situacijos rimtumą ir matydamas,
kad esame ne iki galo suprasti, stengiausi įtikinti savo politinės grupės ir
Biudžeto kontrolės komiteto narius,
kad IAE uždarymas komplikuosis,
jeigu gausime tik trečdalį visų IAE
uždarymo darbams reikalingų lėšų.
Taip atsirado idėja surengti EP narių
vizitą į Ignaliną.

Sakykite, kokia galima šio vizito
reikšmė Lietuvai?
EP nariams atsiskleidė opios su
šiuo objektu susijusios problemos:
didžiuliai vėlavimai, nesusikalbėjimas tarp objektą uždarančių šalių.
Apie tai nutylėti buvo tiesiog neįmanoma. Nuo Biudžeto kontrolės
komiteto išvadų didele dalimi priklausys sprendimas dėl tolimesnio
finansavimo, todėl buvo labai svarbu
pasiekti, kad sprendimą priimsiantys europarlamentarai savo akimis
pamatytų šį milžinišką objektą. Juk
atominė elektrinė buvo projektuojama ne kaip Lietuvos elektros generatorius, bet kaip strateginis Sovietų
Sąjungos objektas, kurio paskirtis
buvo karinio konflikto metu aprūpinti elektra milžiniškus Rusijos
Šiaurės Rytų rajonus. Šis išskirtinumas lemia dabar vykdomų uždarymo darbų sudėtingumą bei mastą.
Pasibaigus vizitui, iš EP delegacijos atstovo M. Toirerio lūpų nuskambėjo gana kritiška pozicija

Lietuvos atžvilgiu. Jo teigimu,
procesui skirtos lėšos nebuvo
efektyviai panaudotos, vėluojama,
nėra progreso ir projekto organizavimas yra neefektyvus. Kaip
vertinti šias žinias, ar tai jau nuosprendis Lietuvai?
Iš tiesų, spaudos konferencijoje
Biudžeto kontrolės komiteto atstovai išsakė gana kritišką poziciją ir
pateikė Lietuvai savotišką ultimatumą – per 5 dienas kartu su Europos
Komisijos atstovu išspręsti ginčus,
vykstančius dėl IAE uždarymui reikalingų objektų statybos, žymiai pagerinti projekto valdymo procesus ir
paspartinti statybos darbus.
Nepaisant tokios viešos pozicijos, vizitą vertinu kaip sėkmingą
Lietuvai, o sveika kritika ir raginimas paskubėti dar niekam nepakenkė. Koks bus galutinis sprendimas,
sužinosime rudenį. Ateityje vykdant
tokio masto bendraeuropinius projektus būtinas aktyvesnis Europos
Komisijos dalyvavimas procese
– konkrečiai atsakingo asmens ar

asmenų delegavimas. Kitas svarbus
aspektas – patirties, gaunamos uždarant objektą, nuosavybės klausimas. Šio objekto uždarymo „knowhow“ turi tapti ES nuosavybe, o ne
atitekti privačioms kompanijoms.
ES išlaidas šiam objektui uždaryti
būtų galima laikyti nebe išlaidomis,
o investicijomis į atominių elektrinių uždarymo patirtį.
Dėkojame už pokalbį.
Europarlamentaro
Zigmanto Balčyčio biuro
informacija

Rengta kartu su Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso grupės Lietuvos delegacija.
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Kaip atkursime sulaužytą valstybės ekonomikos stuburą?

Irena Šiaulienė,
LSDP frakcijos seniūnė
Vos atėjęs į valdžią, Andrius
Kubilius ir jo Vyriausybės nariai
visose žiniasklaidos priemonėse įsijautę skelbė Lietuvoje krizę.
Nepaliaujamas krizės eskalavimas
sukėlė netikrumą tarp verslininkų ir
turėjo įtakos įmonių ir šalies finansų rinkai.
Diržų veržimo, atlyginimų ir
pensijų karpymo politika, „naktinė“
mokesčių reforma, apie kurios pražūtingas Lietuvos ūkiui pasekmes
A.Kubiliaus Vyriausybė ne kartą
buvo perspėta socialdemokratų,
nusmukdė krašto BVP labiausiai iš
visų Rytų Europos šalių – jis krito
15 proc. Dėl „naktinės“ mokesčių
reformos, ypač kirtusios per smulkųjį ir vidutinį verslą regionuose,
bankrutavo 4 tūkst. smulkiojo ir
vidutinio verslo įmonių. Visa tai sukėlė didelį nedarbą. Šiandien darbo
neranda 250 tūkst. žmonių. Ypač
išaugo ilgalaikių bedarbių dalis – 8
proc. visų bedarbių, kai prieš ketverius metus jų buvo tik 1,2 proc.
Lietuva pagal nedarbą užima 6-ą,
o pagal jaunimo nedarbą 2-ą vietą
Europoje. Jaunimas, neturėdamas
ir nematydamas ateities dėl tokios
Vyriausybės politikos, emigruoja.
Tai darbingiausio amžiaus asmenys, galintys ne tik būti samdomi,
bet ir imtis verslo.
Neekonominių ir neperspektyvių politikos priemonių verslo
aplinkoje rezultatas – iki 50 mlrd.
Lt išaugusi valstybės skola, nesurenkamas biudžetas. Dėl iškreiptos
taupymo politikos, atlyginimų karpymo ir pakilusių kainų sumažėjo
perkamoji galia, sunyko vidaus
rinka. A.Kubiliaus ekonominė politika pervažiavo Lietuvos tautai
per stuburą, beveik sunaikino viduriniąją klasę, skurdžius dar labiau
nuskurdino, verslą privertė trauktis
į šešėlį. Vėl atsirado vokeliai ir šešėlinė ekonomika, o tai išgyvendinti prireiks, ekspertų skaičiavimais,
mažiausiai 7 metų.
Lietuvai išlipti iš finansinės duobės gali padėti tik verslas, kuris yra
visos ekonomikos stuburas. Smulkusis ir vidutinis verslas į biudžetą sumoka 52 proc. visų mokesčių
sumos ir vis dar nusveria stambiųjų
įmonių atseikėtų mokesčių dalį. Jis
kuria darbo vietas, todėl reikia jį
remti, sudarant palankesnes verslo
sąlygas, reikiamas verslo skatinimo
programas.
				
Pažadai
A. Kubiliaus Vyriausybė, ilgai
neigdama savo reformų pasekmes,

galop buvo priversta jas pripažinti
ir veiklos prioritetuose ėmė deklaruoti nuostatas labiau remti verslą
ir gerinti verslo sąlygas. Skelbiamos iniciatyvos, pažadai imtis
konkrečių administracinių kliūčių
mažinimo ir bendrų verslo sąlygų
gerinimo priemonių, reorganizuojamos senos ir kuriamos naujos
valdžios institucijos verslo problemų nesumažino.
Verslo ir ūkio krizė gilėjo ir dėl
Vyriausybės neveiklumo. Štai iš
ES dar 2009 m. suteiktos beveik
1,5 mlrd. Lt finansinės paramos
smulkiajam ir vidutiniam verslui
per krizės įkarštį įmonių nepasiekė nė litas. Verslui finansuoti
skirta pinigų suma buvo nuostolingai įšaldyta Europos investicijų
banke, kuriam valdymo mokesčio
Lietuva sumokėjo 2,5 mln. Lt daugiau nei gavo palūkanų. Tiek kainavo perdėtas uolumas, siekiant
pasigirti Europos Komisijai, kad
Lietuva viena iš pirmųjų panaudojo europinius pinigus.
2010 m. pradžioje EI
fondas pasirašė sutartis su 3 bankais Lietuvoje ir pervedė jiems
per 500 mln.Lt. Bankai įsipareigojo prisidėti antra tiek ir pinigus turėjo išskolinti
verslui per dvejus metus – iki 2012 m. vasario. Paskolos beveik
nejudėjo – iš daugiau
kaip 1 mlrd. Lt, skirtų
smulkiojo ir vidutinio
verslo paskoloms, per
aštuonis 2010 m. mėnesius buvo išskolinta
mažiau kaip 25 mln.
Lt. Toliau teikiant paskolas panašiu tempu,
minėtas milijardas būtų išskolintas per 40 metų! Sukrusta tik opozicijai ,,pakėlus vėją”. Dosnumo
nedemonstravo ir INVEGA (UAB
,,Investicijų ir verslo garantijos”,
įsteigta Ūkio ministerijos) – trečdaliui prašymų atsisakyta teikti
garantiją, o jei garantijos būtų teikiamos visiems pageidaujantiems,
INVEGA galėjo patenkinti vos 10
proc. garantijų poreikio.
Reklamuotas Ekonomikos skatinimo planas, turėjęs stimuliuoti
smulkųjį ir vidutinį verslą, buvo
neveiksmingas dėl per ilgai trunkančio įgyvendinimo ir palyginti
nedidelių verslą pasiekusių kreditų sumų. Iš Ekonomikos skatinimo plane verslo galimybėms išplėsti numatytų 2,1 mlrd. Lt verslą
pasiekė tik trečdalis, mažosioms
ir vidutinėms įmonėms nesuteikė
galimybės skolintis pigiau, todėl
šios priemonės negalėjo pakeisti
sužlugdytos ekonominės padėties
Lietuvoje.
Verslo situacija nėra pagerėjusi, nors Vyriausybės vadovas ne
kartą skelbė, kad krizė įveikta, o
Lietuvos ūkis atsigauna. Ar gali
ūkis atsigauti, kai kalbas apie pagerėjimą keičia gąsdinimai antrąja
krizės banga? Premjero viltis apie
ūkio atsigavimą paneigia įmonių
bankrotų statistika, užsienio investicijų sumažėjimas, nesitraukiantys emigracija ir nedarbas.
Tebesitesia įmonių bankrotai,

daugiausia bankrotų – 73 proc.užregistruota statybos, apdirbamosios pramonės, prekybos ir
paslaugų sektoriuose. Iš 55 tūkst.
realiai veiklą vykdančių šalies
įmonių kas antra turi pradelstų
įsiskolinimų, o vidutinė jų skola
siekia 53 tūkst.Lt. Bendras įmonių pradelstų įsiskolinimų portfelis siekia 4 mlrd. Lt. Per penkis šių metų mėnesius Lietuvoje
registruoti 554 įmonių bankrotai
– tai ketvirtadaliu daugiau lyginant su praėjusių metų tuo pačiu
laikotarpiu. Sparčiausiai bankrotų skaičius didėjo mažmeninės
prekybos ir maitinimo sferose,
o dažniausiai bankrutavo jaunos – nuo 3 iki 5 metų – veiklos
trukmės įmonės. Dauguma tokių
įmonių buvo įsteigtos per ekonomikos pakilimą, o vėliau įmonės
radosi gelbėjantis nuo nedarbo ar
atsiradus nišai – pvz., dėvėtiems
rūbams ir kt. daiktams.

mainų nematyti. Atvirkščiai, verslas skelbia, kad reguliavimo našta
išaugo 8 proc., per daug kišamasi į
vidinius įmonių procesus. Naujausiame reitinge Lietuva vis dar yra
tarp šalių, kuriose verslo sąlygos
blogėjo. Kita vertus, palypėjimai
tarptautiniuose reitinguose nėra
tokie reikšmingi, nes jiems pakanka ne realių Vyriausybės darbų, o
kosmetinių papudravimų.
Atliktas viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimas parodė, kad šių procesų skaidrumas yra lygiai toks pat,
kaip ir prieš 3 metus. 48 proc. verslininkų pareiškė nedalyvavę viešojo pirkimo procedūrose, nes, neva,
žinojo, kas taps konkurso nugalėtoju. Per 2011 m. pagal korupcijos suvokimo indeksą tarp beveik
180 pasaulio valstybių Lietuva iš
46 vietos per metus nukrito į 50
vietą. O kaip A.Kubilius dėl šio
indekso suvokimo rodiklių sakė
kalbas, būdamas opozicijoje!
Pavadinimai „Barclays“, IBM

Verslo sąlygų reitingai

bei „Western Union“ tapo pagrindiniu argumentu, kalbant apie
užsienio investicijas. Šiais pavyzdžiais ūkio ministras ir premjeras
atmuša svarstymus apie vangų
krašto atsigavimą ir mažas užsienio investicijas. Užsienio verslininkai kliūtimi laiko sudėtingą
Lietuvos mokesčių politiką, biurokratiją ir korupciją.
Garsieji vardai, iš esmės, buvo
Lietuvos nupirkti, valstybei savo
lėšomis dengiant dalį šių kompanijų investicinių išlaidų, taikant
kitas lengvatas. Ar tai iš tiesų būdas pritraukti investuotojus, ar tai
nesusiję su tam tikrais politiniais
reitingais, kokia tokių investicijų
reali nauda?
Valdžios ,,šiltnamio“ politika
užsienio verslui būtų pateisinama,
jei taip pat rūpestingai būtų globojamas ir vietinis verslas, jei skaičiuotume naujas lietuviškojo kapitalo įmones ir jose sukurtas darbo
vietas. Deja, kol kas skaičiuojame įmonių bankrotus, bedarbius.
Šimtai lietuviškojo verslo įmonių
savo veiklą ar bent juridinius organus perkėlė į kitas šalis – Lenkiją ar Estiją – ir ten nebankrutuoja.
Reiškia, mūsų verslininkai išmano
verslo dėsnius, sugeba konkuruoti, tik Lietuvoje negali sėkmingai
veikti dėl valdžios nemokšiškų
sprendimų formuojamos nepalankios verslui aplinkos.
Kaip verslo sąlygų gerinimą

Kurdamas rūpinimosi verslu
įvaizdį, A.Kubilius paskelbė siekiąs Lietuvą matyti palankiausias
verslo sąlygas pasaulyje siūlančių
šalių 15-tuke! Kaip ir daugelis
A.Kubiliaus vizijų, taip ir ši, iki
šiol nepasiekta.
Paskelbtame Pasaulio banko ir
Tarptautinės finansų korporacijos
„Doing Business 2011“ reitinge
Lietuva smuktelėjo žemyn (iš 25 į
27 vietą tarp 183 verslui palankių
pasaulio valstybių), tradiciškai
atsilikdama nuo Estijos, į kurią
lygiuojasi. Didelių ekonominių
sunkumų patyrusi Latvija šiame
reitinge šoktelėjo net 10 pozicijų
– iš 31 į 21 vietą. Verslo pradžia
sumažinta viena procedūra, verslo pradžios laikas – 4 dienomis.
Mokesčių srityje našta sumažėjo
tik dėl pelno mokesčio sumažinimo, o leidimų statyboms srityje
nepasikeitė niekas - nei procedūrų
skaičius, nei kaina nesumažėjo.
Nuo estų atsiliekame pagal verslo
pradžią, kreditavimą, ypač – investicijų apsaugą, ir pagal šį parametrą užimame gana žemą vietą
bendroje reitingo rikiuotėje – 101
iš 183.
Šiame vertinime nenagrinėtas administravimo biurokratinės
naštos verslui ar verslą kontroliuojančių institucijų kiekis – nė
vienoje iš šių sričių ryškesnių per-

valdžia nurodys šią vasarą Seime
priimtą Mažųjų bendrijų įstatymą.
Tai dar viena ūkinės komercinės
veiklos forma. Nors didžiausia
verslo problema – ne formų trūkumas, o stoka aiškumo ir mokestinės aplinkos stabilumo, vienodų
sąlygų verslui ir tragiškai nuskurdusi rinka.
Ši Vyriausybė verslo sąlygų
gerinimą supranta tik kitų sąskaita. Paskutinis verslo sąlygų ,,gerinimo“ būdas – siūlomos Darbo
kodekso pataisos, bloginančios
samdomų darbuotojų padėtį ir
griaunančios socialinę partnerystę. Kitų būdų stabilesnėms verslo
sąlygoms sudaryti valdžia pasiūlyti nesugeba.			
Ką siūlo socialdemokratai?
			
Mūsų pirmaeilis uždavinys –
atkurti valdžios ir verslo subjektų
pasitikėjimą. Mes spręsime valstybei ir verslui aktualius klausimus dalyvaujant asocijuotoms
verslo organizacijoms. Užtikrinsime verslui mokestinės aplinkos
pastovumą, sieksime, kad nauji
mokesčiai būtų prognozuojami,
įvedami apie tai paskelbus ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki jų
įsigaliojimo ir šio principo būtų
laikomasi. Atsižvelgiant į konkurencines sąlygas, esame pasirengę
taikyti mokesčių lengvatas, jas diferencijuoti skatinant smulkaus ir
vidutinio verslo plėtrą. Gerinsime
bendrą verslo aplinką, mažinsime
naujų įmonių įregistravimo kaštus,
įstatinio kapitalo dydį, taikysime
griežtas antimonopolines priemones, kovosime su nesąžininga
konkurencija, kainų iškreipimu,
tyčiniais bankrotais. Efektyviai
investuosime biudžeto, skolintas
ir ES struktūrinių fondų bei kitas
lėšas į infrastruktūros projektus:
kelius, geležinkelius, energetikos
objektus ir kt., šalinsime biurokratines kliūtis investiciniams projektams įgyvendinti – tobulinsime
žemės įsigijimo, jos paskirties
pakeitimo, statybos įforminimo,
žemės išpirkimo valstybės reikmėms ir kt. procedūras. Sieksime investicijų, ypač užtikrinančių
technologinę Lietuvos pažangą.
Valstybės biudžeto ir ES paramos
lėšoms bus vykdomas privalomas
pirkimas centralizuotai, per CPO.
Ūkio atsigavimą siejame su
namų renovacijos ir energetinio
efektyvumo programų įgyvendinimu. Socialdemokratai dar
Seimo pavasario sesijoje pateikė
išsamų daugiabučių namų masinės renovacijos modelį.Tada „praregėjo“ ir Vyriausybė – pripažino
nevykstančios daugiabučių namų
renovacijos modelio trūkumus,
reikalaujant iš žmonių prisiimti
kreditinius įsipareigojimus. Parengėme įstatymų pataisas, leisiančias kreditą namų renovacijai pagal savivaldybių parengtus
investicinius projektus imti ne
tik gyventojams, bet ir pastatus
administruojančioms įmonėms ar
specialiai įsteigtoms savivaldybių
įmonėms, taip pat energijos paslaugų bendrovėms.
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LSDP skyriø naujienos

LSDP Jonavos skyriaus vasaros susitikimas
Šių metų liepos 27 dieną kaimo
turizmo sodyboje „Pocynė“ vyko
jau tradiciniu tapęs Jonavos skyriaus bičiulių susitikimas. Nors
pliūptelėjęs karštis nemaža narių
išviliojo mėgautis atostogų malonumais prie jūros ar ežerų, tačiau
smagiam pabendravimui bičiulių
būryje nusiteikę „socdemiečiai“
atvyko plačiai šypsodamiesi ir
puikiai nusiteikę.
Bičiulius sveikino skyriaus
pirmininkas, Seimo narys Rimantas Sinkevičius. Jis trumpai
apžvelgė politinę situaciją šalyje,
kartu pristatydamas ir šiuo metu
itin aktualų atominės elektrinės
klausimą. Pirmininkas, įteikdamas
gėlių, taip pat pasveikino ir tuos į
šventę atvykusius bičiulius, kurie
liepos mėnesį šventė gimtadienį.
Gėlėmis pagerbti buvo ir skyriaus
nariai, šiemet baigę bakalauro ar
magistro studijas.
Bičiuliai ne tik bendravo, dali-

Gerinamos sąlygos
smulkiajam verslui

Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius su LSDP Jonavos skyriaus bičiuliais.

nosi vasaros džiaugsmais ir ateities
planais, tačiau taip pat dalyvavo
„Linksmojo protmūšio“ žaidime,
kurio klausimai buvo sudaryti iš
faktų apie skyrių, socialdemokratų partiją bei artėjančius rinkimus.
Nugalėjusios komandos apdovanotos prizais. Po protų mankštos
skyriaus narius linksmino kaimo
kapela, kuri ne tik dainavo, grojo,
bet ir visus mokė liaudiškų šokių.

Pamiklinę kojas ir rankas šokių
aikštelėje, bičiuliai buvo pakviesti varžytis linksmųjų estafečių
rungtyse. Paskui laukė pirties ir
vandens malonumai bei šokiai iki
vėlumos.
Birutė Steponavičiūtė,
LSDP Jonavos skyriaus
atstovė spaudai

LSDP Kauno skyriaus pirmininkė
Orinta Leiputė.

Jungtinė socialdemokratų ir nepartinių frakcija kreipėsi į Kauno
miesto merą, savivaldybės tarybos
narius, kad būtų sumažinta rinkliava už leidimo prekiauti viešosiose
vietose išdavimą. Frakcijos seniūnės Orintos Leiputės teigimu,

sumažinus šią rinkliavą, į miesto
biudžetą neįplauks tik apie 20000
litų ir didesnės žalos miestui tai
nepadarys, o gyventojai bent šiek
tiek pajus, kad savivaldybė rūpinasi
smulkųjį ir vidutinį verslą kuriančiais žmonėmis.
Savivaldybės taryba pritarė Jungtinės socialdemokratų ir nepartinių
frakcijos pasiūlytam sprendimui
sumažinti rinkliavą smulkiesiems
verslininkams, prekiaujantiems ar
teikiantiems paslaugas kioskuose
bei paviljonuose, nuo 10 Lt/1 kv. m
iki 7 Lt/1 kv. m per mėnesį. Kitaip
tariant, rinkliavos tarifas buvo sumažintas 30 procentų.
Per šių metų II ketvirtį buvo išduoti 538 leidimai prekiauti, pernai
per tokį patį laikotarpį– 462.
LSDP Kauno skyriaus
informacija

Seimo narys A. Butkevičius – Vištyčio miestelio šventės globėjas
Sekmadienį Vištyčio miestelis
sulaukė daugybės svečių. Šventėje
„Vištyčio vasara“ dalyvavo rajone
vykstančiuose renginiuose nuolat
sutinkami Seimo nariai Algirdas
Butkevičius, Juozas Olekas, Vilkaviškio savivaldybės tarybos narys
Algirdas Neiberka, kiti politikai.
LSDP pirmininkas A. Butkevičius džiaugėsi gražiomis Vištyčio
miestelio tradicijomis ir pasveikino gausų šventės dalyvių būrį,
linkėdamas miestelio gyventojams
darnos, kaimyniškų santykių ir puikios nuotaikos.
Pranciškonas kunigas Julius Sasnauskas džiaugėsi, kad ir jis pats, ir
susirinkusieji Vištytyje tęsia kadaise vienuolių pradėtą tradiciją švęsti
Švč. Mergelės Marijos Porciunkulės atlaidus. J. Sasnauskas visiems
į „Vištyčio vasarą“ susirinkusiems
žmonėms linkėjo, kad įdomi būtų
ne tik tradicinė miestelio šventė,
bet ir kasdienybė.
Vištyčio seniūnas Bronislavas
Polita pagerbė miestelio bendruo-

menei, parapijai nusipelniusius seniūnijos
žmones, kūrybingus
verslininkus, savo sodybas, o kartu ir seniūniją gražinančius
gyventojus. Padėkas
bei gėlių žiedus jis
įteikė klebonui Linui
Dūkštai, mokytojui
Alvydui Ryckiui, verslininkams Jolantai ir
Vidui Venckevičiams,
medžio meistrui Juozui Šeštokui.
Už gražiausių sodybų puoselėjimą seniūno padėkos ir žmonių
plojimai buvo skirti
vištytiečiams Vilijai ir Šventės globėjas – LSDP pirmininkas A. Butkevičius.
Bernardui Jonui Paškauskams, Violetai ir Dariui Na- ir Gediminui Kantautams, Zigmai
vickams, Rimai ir Juozui Paužams ir Jonui Kanapkiams bei Angelei
iš Liukių kaimo, Pavištyčio kaimo Leonorai ir Antanui Karnickams
gyventojai Veronikai Gutauskienei, iš Totorkiemio kaimo, Žydrei ir
Stasei Kanapkytei iš Vištyčio Lau- Valdui Snabaičiams, gyvenantiems
ko I kaimo, kaupiškiečiams Aldonai Girėnų kaime.

Šiauliuose lankėsi Jelgavos socialdemokratai
Liepą Šiauliuose pirmą kartą
lankėsi Latvijos socialdemokratų
partijos Jelgavos skyriaus 33-jų
narių delegacija, vadovaujama
skyriaus pirmininko Ivars Jakovels.
Jelgavos mieste gyvena apie
60 tūkstančių gyventojų. Socialdemokratų partijos skyrių sudaro
220 narių. Kas du metai renkami
skyriaus pirmininkas, pavaduotojas bei dar penki valdybos nariai.

Visi skyriaus nariai dalyvauja
partinių grupių veikloje, į kurias
buriasi žmonės, vienijami tų pačių
pomėgių. Jelgavos skyriuje veikia
moterų bei jaunimo organizacijos.
Į Jelgavos savivaldybės tarybą renkama 15 narių. Šiuo metu
miesto savivaldybės taryboje dirba 4 socialdemokratai. Nauji rinkimai į Jelgavos savivaldybės tarybą vyks 2013 m. birželio 1d.
Svečiai miesto savivaldybės

posėdžių salėje susitiko su meru
Justinu Sartausku bei tarybos nariais socialdemokratais. Vėliau jie
apsilankė LSDP Šiaulių miesto
skyriuje, kur bendravo su skyriaus
aktyvu.
Po susitikimo jelgaviečiai lankėsi muziejuose, apžiūrėjo žymias
Šiaulių miesto vietas.

Valdo Šereikos nuotrauka

Šventės organizatorius B. Polita
ir pats priėmė klebono L. Dūkštos
padėką už bendrystę, už pagalbą renovuojant kleboniją, tvarkant bažnyčios aplinką.
Vištyčio regioninio parko di-

rekcijos kultūrologė Rima Gagienė padėkos raštu, atkeliavusiu iš
Aplinkos ministerijos, pagerbė
Vilių Kočiubaitį. Vištyčio patriotas įvertintas už įvairiapusę veiklą
garsinant bei puoselėjant kraštą,
saugant jo istoriją.
Į Vištytį suplūdusioje minioje
buvo galima išgirsti ir dzūkų tarme
įspūdžiais besidalijančius svečius,
ir lenkų kalbą. Lenkijai atstovavo
įvairių Suvalkų, Punsko, Rutkos,
Tartako, Vižainio, Cipliškių valdžios, kultūros ir visuomeninių organizacijų vadovai. Tautodailininkų mugėje lenkai kvietė paragauti
ir įsigyti įvairių sūrių.
Klausydamiesi nuo popietės
iki sutemų scenoje koncertavusių dainininkų N. Malūnavičiūtės, K. Smorigino, O. Ditkovskio,
K.Jablonskio ir kitų muzikantų,
žmonės sulaukė vakaro kulminacijos: švenčiančio Vištyčio dangų
išraižė įspūdingas lazerių šou.
LSDP informacijos centras

Šventinėje eisenoje –
Biržų socialdemokratai

Edvardas Žakaris,
Seimo narys

Praėjusį savaitgalį Biržuose
skambėjo aidėjo miesto šventė.
Penktadienį prasidėjusi įvairiose
miesto vietose bei Astrave skirtingo žanro renginiais, šventė
kulminaciją pasiekė šeštadienio
popietę vykusia biržiečių eisena
per miestą nuo Savivaldybės pastato iki J. Janonio aikštės. Eisenoje dalyvavo darbo kolektyvai,
mokyklos ir Socialdemokratų

partijos Biržų skyriaus nariai. Socialdemokratai, pasipuošę partijos
ženklu pažymėtais šalikėliais ir
kepurėmis, mosavo vėliavėlėmis
ir raudonomis rožėmis, o puikiai
nusiteikusius bičiulius ir kitus
eisenos dalyvius sveikino gausūs
žiūrovų pulkai, sustoję abiejose
gatvės pusėse.
LSDP Biržų skyriaus
informacija
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LSDP skyriø naujienos

Seimo narė Pakalniuose
pasveikino Onas

Seimo narė M. Petrauskienė sveikino Onas.

Liepos 28 d. Seimo narė Milda Petrauskienė dalyvavo Oninių
šventėje, vykusioje gražiame Pakalnių miestelyje (Utenos r.). Šventėje
pasveikintos devynios apylinkėse
gyvenančios Onos. Seimo narė varduvininkėms linkėjo gražių gyvenimo metų, džiugių kasdienos akimirkų, artimųjų meilės ir įteikė gėlių
puokštes.
Į tradicines Onines susirinko beveik visas miestelis ir aplinkinių kaimų gyventojai. Šventėje koncertavo
moterų ansamblis, Jonavos rajono

kaimo kapela „Lankesa“, Irena Ulvydaitė - Snabaitienė su grupe „Vaivorai“. Buvo visko: šašlykų, alaus,
daug geros nuotaikos ir siurprizų.
Šventę vainikavo fejerverkai ir
Lijanos Stukauskaitės koncertas.
Kitą dieną, liepos 29-ąją, Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčioje vyko
šv. Onos atlaidai Mišiose giedojo ir
po mišių koncertavo Lietuvos edukologijos universiteto mišrus choras
„AVE VITA“ (meno vadovas ir vyr.
dirigentas doc. Kastytis Barisas).

Socialdemokratų desantas
Elektrėnuose

LSDP pirmininko A. Butkevičiaus susitikimai
su Vilkaviškio rajono žmonėmis
Rugpjūčio 7 d. Seimo narys Algirdas Butkevičius apsilankė Vilkaviškio muzikos mokykloje, susitiko su direktoriumi A. Pečkaičiu,
darbuotojais ir Vilkaviškio rajono
savivaldybės švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėja A. Finagėjeviene. Politikas pasirūpino, jog
Vilkaviškio muzikos mokykla gautų penkiolikos vietų autobusiuką,
kuriuo moksleiviai galės važiuoti
į koncertus, pasirodymus kituose
miestuose.
Vėliau Seimo narys nuvyko į
Lakstučius, kur jį maloniai priėmė
šios bendruomenės aktyvas. Čia
diskutuota bendruomenei aktualiomis problemomis: apie socialines išmokas, žemės ūkį. Lakstučių
bendruomenės pirmininkė Ž. Duo-

Rugpjūčio 8 dieną Elektrėnų
savivaldybėje lankėsi būrys Lietuvos socialdemokratų partijos atstovų, Seimo narių ir kandidatų į
Lietuvos Respublikos Seimą, kuris
bus renkamas 2012 m. spalio mėn.
Bičiuliai domėjosi įvairiomis veiklos sritimis savivaldybėje, pristatė LSDP programą, supažindino su
profesiniais pasiekimais, atsakė į
rūpimus įstaigų vadovų, darbuotojų, gausiai susirinkusių gyventojų
klausimus, bendravo su vietos valdžios atstovais.
Vizito Elektrėnų savivaldybėje
metu svečiai susitiko su savivaldybės meru Kęstučiu Vaitukaičiu,
pasirašė savivaldybės svečių knygoje, vėliau bendravo su smulkaus
ir vidutinio verslo atstovais Elektrėnų turgavietėje.
Seimo narys Julius Sabatauskas, kandidatai Gintas Mykolaitis ir Inesa Karsten, lydimi LSDP
Elektrėnų skyriaus pirmininko,
Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus Arvydo Vyšniausko, lankėsi VĮ „Automagistralė“, VPK Elektrėnų policijos
komisariate.
Elektrėnų skyriaus socialdemokratai lydėjo svečius į kitas

savivaldybėje veikiančias įmones: Seimo narys Vytenis Povilas
Andriukaitis ir LSDP pirmininko
pavaduotojas Justas Pankauskas
lankėsi AB „Vievio malūnas“ (AB
„Malsena Plius“). Vėliau komandą
papildė Seimo narys Bronius Bradauskas. Susitikę su ūkininkais Gilučių seniūnijoje, socialdemokratai
apsilankė ir Lietuvos Elektrinėje.
Seimo nariai Marija Aušrinė Pavilionienė, Juozas Olekas ir LSDP
frakcijos Seime atstovė spaudai
Auksė Kontrimienė domėjosi
sveikatos įstaigų veikla – svečiavosi VšĮ Elektrėnų savivaldybės
asmens sveikatos priežiūros centre (buvusi Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė),
VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje ir VšĮ Elektrėnų ligoninėje.
Susitikti su vieviečiais atvyko ir
Trakų administracijos direktorė
Asta Kandratavičienė.
Vakare savo pageidavimus, pastabas ir padėkas svečiams Elektrėnų viešojoje bibliotekoje galėjo
išsakyti Elektrėnų savivaldybės
gyventojai.
LSDP Elektrėnų skyriaus
informacija

pasakojo apie didžiausią jų problemą - nerenovuojamą, seną ir labai
šaltą pastatą, kuriame glaudžiasi
bendruomenės nariai, biblioteka ir
medicinos punktas. Taip pat pasiguodė apie neasfaltuotą pagrindinio
kelio dalį ir autobusų grafikus.
Paskutinė Seimo nario A. Butkevičiaus susitikimo vieta buvo
Vartuose, kuriuose dalyvavo nemaža šios bendruomenės jaunimo.
Malonioje aplinkoje politikas pabendravo su bendruomenių žmonėmis, kurie domėjosi visuomenei
aktualiomis problemomis, papasakojo užsibrėžtus tikslus.
Mavliuda Melibajeva,
LSDP Vilkaviškio raj.
skyriaus atstovė spaudai

Kandidatas į Seimo narius
Kęstutis Virbickas lankėsi Dotnuvoje

Kęstutis Virbickas.

Kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 43 Kęstutis
Virbickas su žmona rugpjūčio 4 d.
lankėsi Kėdainių rajone, Dotnuvoje. Čia vyko 640 metų miestelio
vardo paminėjimo šventė.
Svečias pavaikščiojo po erdvius

Gausus būrys Seimo narių ir kandidatų lankėsi Elektrėnuose.

bienė padėkojo Seimo nariui už
apsilankymą ir už pagalbą rengiant
neseniai įvykusią sporto šventę jų
bendruomenėje.
Geisteriškiuose Seimo nariui
buvo parodyti nauji bendruomenės namai, papasakota, ko siekia ši
bendruomenė, diskutuota švietimo,
žemės ūkio, socialinėmis temomis.
Seimo nario vizitu labai apsidžiaugė ir Bartininkų gyventojai,
kurie aktyviai diskutavo ir klausinėjo aktualiomis temomis. Po diskusijų su LSDP pirmininku A. Butkevičiumi, bendruomenės aktyvas
parodė renovuojamą bendruomenės pastatą.
Piliakalniuose svečius pasitiko
aktyvi bendruomenės pirmininkė ir
šios bendruomenės nariai, kurie pa-

vienuolyno pastato koridorius, kuriuos puošia daugybė išsaugotų
nuo sunykimo žvakidžių, skulptūrėlių, paveikslų, o bendraudamas
su Dotnuvos bažnyčios klebonu
Gražvydu Geresioniu sakė, kad rūpintis kultūros paveldo kaupimu ir
išsaugojimu yra labai svarbu.
Pokalbyje su Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku
Virginiju Stogevičiumi kandidatas į
Seimo narius išsakė nuomonę, kad
būtina gerinti ugniagesių - gelbėtojų ir kitų statutinių teisėsaugos
pareigūnų darbo ir socialinio aprūpinimo sąlygas, kad savivaldybių ir
policijos veiksmai turi būti tinkamai suderinti.
Bendraudamas su Dotnuvos
seniūnu Vytautu Grigu kandidatas
pabrėžė, kad jaunimui turi būti su-

darytos geros sąlygos siekti aukštojo išsilavinimo, gyventi ir dirbti
Lietuvoje. Jo nuomone, būtina
visokeriopai remti darbo vietų kūrimą, kvalifikacijos kėlimą ir persikvalifikavimą, mokymąsi visą
gyvenimą, kad būtų pasiektas kuo
didesnis gyventojų užimtumas, nes
mažuose miesteliuose esamų darbo
vietų išsaugojimas ir naujų skubus
kūrimas yra esminė sąlyga bedarbystei mažinti ir pragaištingai emigracijai sustabdyti.
Kęstutis Virbickas dalyvavo
Dotnuvos miestelio šventės pagrindiniame renginyje – paminklinio
akmens, skirto visiems dotnuviams,
atidengime ir pašventinime.
Genovaitė Noreikienė,
LSDP Kėdainių skyriaus
atstovė spaudai

Jaunieji Ukmergės socialdemokratai iškovojo
darbo vietas rajono moksleiviams

Arūnas Dudėnas.

Ukmergės rajone bendradarbiaujant rajono savivaldybei ir Darbo
biržai vasaros laikotarpiu moksleiviams kasmet būdavo sudaroma galimybė padirbėti rajono seniūnijose
ar savivaldybės įmonėse. Šiemet
moksleivių vasaros viešųjų darbų
programai lėšų neskirta.
Gegužės mėnesio pabaigoje - birželio mėnesio pradžioje Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Ukmergės skyrius inicijavo rajono
jaunimo nevyriausybinių organizacijų kreipimąsi į Lietuvos darbo biržą prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos dėl jaunimo galimybės
dirbti viešuosius darbus vasaros
metu Ukmergės rajone. Dokumentą, kuriame išreikštas susirūpinimas
dėl jaunimo nedarbo ir užimtumo

trūkumo vasaros laikotarpiu, įvardintos iš to kylančios problemos ir
prašyta skirti lėšų jaunimo vasaros
viešųjų darbų programai Ukmergėje, pasirašė aštuonios jaunimo
nevyriausybinės organizacijos, rajono jaunimo reikalų koordinatorė ir
Ukmergės miesto seniūnas.
Pasak iniciatorių, neužimtas jaunimas labiau linksta į nusikalstamą
veiklą, psichotropinių medžiagų
vartojimą, emigraciją. Jaunimo
įdarbinimas - viena iš užimtumo
priemonių, kuria skatinamas darbinis auklėjimas, pilietiškumas, suteikiama galimybė užsidirbti socialiai
remtinų šeimų jaunimui“.
Jaunųjų Ukmergės socialdemokratų iniciatyva birželio mėnesį taip
pat buvo kreiptasi ir į Ukmergės
jaunimo reikalų tarybą (UJRT) dėl
šios nevyriausybinių organizacijų
iniciatyvos palaikymo savivaldybėje. UJRT posėdyje nutarta kreiptis į
rajono savivaldybės administraciją
dėl lėšų skyrimo moksleivių vasaros viešųjų darbų programai.
Birželio mėnesio pabaigoje iš
Lietuvos darbo biržos buvo gautas
atsakymas, kad darbo birža moksleivių vasaros darbų programai
Ukmergės rajone pinigų galėtų skirti, jeigu Ukmergės rajono savival-

dybė patikslintų viešųjų darbų 2012
m. programą. Tokį patį raštą gavo ir
rajono savivaldybės administracija.
Jaunieji rajono socialdemokratai dar
kartą kreipėsi į savivaldybę žodžiu,
kad į raštus būtų reaguojama. Ypač
aktyviai šiuo klausimu rūpinosi
LSDP Ukmergės skyriaus pirmininko pavaduotojas Arūnas Dudėnas,
LSDP Ukmergės skyriaus tarybos
narys, LSDJS Ukmergės skyriaus
pirmininkas Andrius Lyška, jaunimo
iniciatyvą palaikė LSDP Ukmergės
skyriaus pirmininko pavaduotojas,
Ukmergės miesto seniūnas Stasys
Jackūnas.
Liepos mėnesio pradžioje įvyko
Lietuvos darbo biržos ir Ukmergės
rajono savivaldybės atstovų susitikimas, galiausiai liepos 13 dienos
Ukmergės rajono tarybos neeiliniame posėdyje buvo priimtas sprendimas patikslinti Ukmergės rajono
savivaldybės viešųjų darbų 2012
m. programą ir skirti lėšų moksleivių įdarbinimui vasaros laikotarpiu.
Nuo liepos 23 dienos Ukmergės rajone 16 – 18 metų amžiaus mokiniai
turi galimybę dirbti, jiems numatyta
50 darbo vietų.
Skaistė Vasiliauskaitė,
LSDP Ukmergės skyriaus
atstovė spaudai
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Svarbiausia – žmogus

„Kiekvienas pažadas turi būti lygus įstatymui”

Mindaugas Bastys,
Seimo narys
Užsirašiau šiuos rusų klasiko Ivano Turgenevo žodžius ir susimąsčiau... Kodėl jis taip pasakė, kam
taikė, ar pažadų tesėjimas jo laikais
irgi buvo apaugęs piktžolėmis? Ir
apie kokios srities pažadus rašytojas
tuomet galvojo? Bet koks pažadas
yra pažadas…
Susitikus su gyventojais tenka
išgirsti daug priekaištų dėl Seimo
darbo – būtent dėl pažadų nevykdymo. Noriu bent trumpai paaiš-

kinti, kokios problemos taip ir liko
nejudintos, ir dėl kokių priežasčių.
Vienas tokių „barzdotų“ pažadų –
minimalaus mėnesinio atlyginimo
(MMA) padidinimas. Panašu, kad
pusę metų Vyriausybė tik imitavo
derybas su profsąjungomis, kurios
gynė dirbančiųjų teises. Konservatoriai užsispyrė MMA didinti tik 50
litų. Ši suma – tėra lašas jūroje, eilinis žmogus tokio padidėjimo realiai
nepajus. Tad vargu, ar galima sakyti,
jog pažadą Vyriausybė ištesėjo.
Šio Seimo daugumos išskirtinė
ypatybė – skubotas įstatymų priėmimas. Svarbūs klausimai svarstyti
ypatingos skubos tvarka, net tada,
kai parlamentarai dar nebuvo susipažinę su teikiamais projektais. Ar
tokiu atveju galima kalbėti apie kokybę? Kadangi opozicinė Socialdemokratų frakcija turėjo labai ribotas
galimybes paveikti įstatymų priėmimą, norėdami atkreipti dėmesį į itin
opius klausimus naudojomės kitomis
priemonėmis: kreipėmės į Lietuvos

Respublikos Prezidentę, Vyriausybės narius, Konstitucinį Teismą, rengėme spaudos konferencijas. Vienas
svarbiausių klausimų – energetika.
Vyriausybė šiuo klausimu vyniojo
aplink pirštą ne tik kolegas politikus,
bet ir visą Lietuvą. Premjeras Andrius Kubilius įtikinėjo, jog energetikos projektai Seime privalo būti prioritetiniai, tačiau prasidėjus pavasario
sesijai, jie net nebuvo įregistruoti. O
kai pasiekė parlamentarus, paaiškėjo, jog dokumentai rašyti „šakėmis
ant vandens“. Tokiems projektams
negalėjome pritarti. Todėl opozicijos
dėka buvo priimtas Seimo nutarimas
surengti referendumą dėl atominės
elektrinės statybos.
Seimo socialdemokratai, supratę
du dalykus: kad numatoma sumažinti finansinę Europos Sąjungos
(ES) paramą Lietuvai ir, kad tai visiškai nejaudina nei valdančiosios
daugumos, nei Vyriausybės, kreipėsi
į Prezidentę, siūlydami sušaukti skubų Vyriausybės pasitarimą dėl šalies

finansinės perspektyvos. Juk 20142020 metų ES paramos sumažinimas
gali siekti 14 proc., o tai sudarytų
daugiau nei 1 mlrd. litų, kurie labai
reikalingi gaivinti Lietuvos ūkį.
Pavasarį neramu pasidarė ir dėl
padėties savivaldybėse. Pirmą kartą
per nepriklausomybės laikotarpį savivaldybių skolos peržengė 2 mlrd.
litų. Pačios savivaldybės iš tos duobės vargu, ar išlips. Šios situacijos
savivaldybėse kaltininkė pirmiausia
yra Vyriausybės vykdoma politika:
neskiriama koofinansavimo lėšų europiniams projektams, įstatymais savivaldybėms priskiriamos funkcijos,
o joms vykdyti lėšos nenumatomos.
Finansų ministrės savivaldybėms
žeriama kritika problemos neišspręs. Viena iš galimų priemonių –
savivaldybės skolas užskaityti kaip
valstybės skolą.
Ir LSDP frakcijai, ir asmeniškai
man neramu dėl žemdirbių. Vadovaudamasis Seimo Statutu, kreipiausi į
žemės ūkio ministrą Kazimierą Star-

kevičių dėl ūkinių gyvūnų registro
duomenų patikimumo. Birželio 20ąją Seime vedžiau socialdemokratų
frakcijos organizuotą konferenciją
žemės ūkio klausimais. Aptarėme
žemės ūkio problemas ir perspektyvas: paramos kaimui plėtrą, paramą
žemės ūkiui (rinkos reguliavimą,
tiesiogines išmokas, gamybos kvotas), nevyriausybinių organizacijų ir
valdžios bendradarbiavimo svarbą.
Buvo išsakyta daug pasiūlymų ir
patarimų žemės ūkio plėtros klausimais. Belieka dirbti ir įgyvendinti
pateiktas racionalias idėjas.
Jei kiekvienas konservatorių
rinkiminis pažadas būtų virtęs įstatymu, šiandien nereikėtų uždarinėti
mokyklų, sparčiau vyktų daugiabučių renovacija, sugrįžtų emigrantai.
Deja... Kai visuose valdžios lygiuose bus įsisąmoninta, kad ne valdžiai
priklauso valstybė, bet valstybei
– valdžia, tik tada pažadai virs įstatymais, kurių nori nenori, laikytis
reikia.

Ar kultūra – išlaikytinė?

Sigita Burbienė,
Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos narė
Šįkart norėtųsi pasvarstyti apie
kultūrai skiriamas lėšas, kitaip tariant apie biudžeto eilutę – „asignavimai, skirti poilsiui, religijai ir kultūrai“. Tokia pati eilutė ir valstybės,
ir savivaldybių biudžetuose, ir ten

– tie patys vargani 2 proc. nuo viso
biudžeto. O juk buvo laikas, kai
ši dalis siekė 5 proc., ir ne kokiais
klestėjimo laikais, o 1993-1996 m.
Po to atsirado mažėjimo tendencija.
Stabtelėjimas dažnai reiškė ypatingiems projektams skiriamą dėmesį – Tūkstantmečio programai
ar Valdovų rūmų statybai. Iš tos pačios kišenės skiriama lėšų ir religijos reikmėms, per metus – apie 4-5
mln. litų religinėms konfesijoms.
Kultūros srityje dirba daugiau moterų, jų ir atlyginimai iš biudžetininkų mažiausi. O juk kultūra sukuria
5 proc. BVP. Tai rodo, kad dabartinis kultūros finansavimas yra netinkamas. Deja, dažnai galima išgirsti,
kad kultūra yra išlaikytinė, arba dar
blogiau – jei ji neišsilaiko, reiškia
– nereikalinga. Liberalai mato dvi
išeitis – kultūra turi pati išsilaikyti arba ją gali remti mecenatai bei
labdaringos organizacijos. Mūsų
požiūris yra kitoks, nes ne atskiro
individo geri norai turi lemti mu-

ziejų ar knygų fondus, spektaklių
lankomumą, kultūros namų šokėjų
rūbų amžių, o kryptinga valstybės
ir savivaldybių politika. Būdama
Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narė esu lankiusis ne vienuose
kultūros namuose. Kiek ten entuziazmo, geranoriškumo, tikrojo
patriotizmo. Jokios statistikos nesuskaičiuos, kiek vaikų atitraukta
nuo gatvės, kiek suaugusiųjų nuo
butelio. O susiduriama su elementariomis problemomis – varvantys
stogai, kiauri šokėjų batai, vadovai,
dirbantys už pusę minimumo, o
juk tai – žmonės, baigę specialius
mokslus.
Nueikime į biblioteką. Pastaraisiais metais ne viena savivaldybė
europinėmis ar valstybinėmis investicinėmis lėšomis sutvarkė savo
bibliotekas (Utena, Birštonas, Elektrėnai, Rokiškis, Kėdainiai, Šilutė,
Šilalė, Lazdijai, Druskininkai, Zarasai, Šakiai), sutvarkytos apskričių
viešosios bibliotekos Klaipėdoje,
Panevėžyje, kai kurios remontuo-

jamos, rodos, visą amžinybę, pvz.,
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus
viešoji. Deja, Vilnius negali pasigirti jokia nauja biblioteka. Bilo bei
Melindos Geitsų fondas ir valstybė
daugelį bibliotekų aprūpino kompiuteriais, šiek tiek šviesiau darosi.
Deja, su fondais kur kas blogiau.
Periodika – savivaldybių rūpestis.
Ar matėte, kokie laikraščiai ant
bibliotekų stalų – nupešioti, daugybės rankų nučiupinėti, net nedidukai vietiniai, ne tokie jau ir brangūs.
Bet ir jiems įsigyti trūksta lėšų. Tai
netoliaregiška – juk būtent juose
daugiausia vietinės informacijos.
Knygomis turėtų pasirūpinti Kultūros ministerija, deja, normatyvai
labai maži. Lietuva – viena iš valstybių, skiriančių mažiausiai lėšų
knygoms – 1 litą vienam gyventojui per metus. Ir dar reikėtų džiaugtis, nes prieš porą metų buvo dvigubai mažiau. Iš tikro verta pagirti
Prezidentės iniciatyvą, raginančią
dovanoti bibliotekoms naujas knygas. Liberalai ir jų „nacionalinės

vertybės“ siūlo nešti į bibliotekas
savo senas knygas. Patikėkite, senų
knygų ten yra, bet gyvenimas nestovi vietoje, net ir nepasiturintys
žmonės nori skaityti ne prieš dešimtmetį ar tarybiniais metais išleistas
knygas. Galima dūsauti dėl teatrų,
pergrūstų muziejų fondų, vargstančių restauratorių, muzikantų, negalinčių įsigyti instrumentų... Turbūt
nėra pasaulyje šalies, kurioje kultūrai užtektų pinigų, tačiau bado
dieta yra kultūros sveikatos gadinimas. O gal būdas įrodyti, kad jiems
vis tiek bus negana, tad neverta ir
stengtis, nes ypatingi talentai kaip
nors prasimuš? Viską lemia ne biudžeto deficitas, o požiūris. Taip, yra
vargstančių, yra daugybė problemų
sveikatos apsaugos srityje. Keliai ir
kiemai duobėti, kiekvienas rasim
biudžeto eilutę, kur reikėtų skirti daugiau lėšų, bet harmoningoje
visuomenėje būtina keisti požiūrį į
kultūrą. Ji – ne išlaikytinė, ji – svarbi kiekvienos visuomenės dalis.

Kam atiteks valdžios vairas?

Antanas Valys,
LSDP atsakingasis sekretorius
„Kas valdys Lietuvą“ – šis klausimas reikšmingas politologams,
aukščiausiems valdžios vyrams ir
moterims bei šiaip politika besidomintiems žmonėms. O turint laiko,
geroj kompanijoj prie alaus bokalo turbūt ne vienas kaip šachmatų
lentoje mielai pastumdytų partijas,
svarbiausias valdžios figūras, papro-

gnozuotų jų ateitį po Seimo rinkimų.
Tačiau kas būtų naudinga Lietuvos
žmonėms?
Pamąstykime rimčiau. Yra nemažai požymių rodančių, kad pati valdančioji dauguma nebesitiki turėti
valstybinio lygio sprendimų galios.
Pirmiausia, vyksta Vyriausybės ir
ministerijų savų kadrų persodinimas į saugias kėdes diplomatinėje
ar valstybinėje tarnyboje. Pasikeitus
situacijai, keisis ir politinio pasitikėjimo lygmuo. Nerimą koalicijai kelia ir stabiliai žemi valdančiųjų partijų, ypač konservatorių, reitingai.
Apklausos rodo, kad iš paskutinės
vietos neišsikapsto konservatorių lyderis Andrius Kubilius. Ar ne dėl to
aštrėja vidiniai nesutarimai?
Nėra abejonės, kad šiandien didžiausia ir stipriausia politinė jėga
– Lietuvos socialdemokratų partija
turi realų valstybės valdymo potencialą – patyrusius ir kompetentingus
žmones, jaunatvišką atsinaujinimo

energiją. Partijos lyderis Algirdas
Butkevičius ir jo komanda vieningai
veda pergalės link. Rinkiminė programa gerai pergalvota, išdiskutuota,
pateikta rinkėjams keliais pjūviais.
Čia nėra populizmo, tai – realūs
įsipareigojimai Lietuvai. Ne veltui
mūsų rinkimų šūkis „Svarbiausia –
žmogus“. Tačiau ko ieško rinkėjas?
Žinoma – ne lozungų.
Lietuvos žmonėms būtini realūs
pokyčiai, ramus ir saugus gyvenimas. To neturėdami jie ieško galimų
greitų sprendimų ir žmonių, sugebančių greitai juos realizuoti. Socialdemokratai pajėgtų tai padaryti, jei
turėtų absoliučią daugumą. Bet būtų
naivoka to tikėtis. Kas mums padės,
kas tie galimi partneriai? Spėliojimų
daug. Bet, svarbiausia, ar mes būdami koalicijoje turėsime atsisakyti
savo programinių siekių ar sugebėsime laikytis savo vertybių, savo
principų? Perfrazuojant Prezidentės Metiniame pranešime išsakytas

mintis, reikia savęs paklausti – ar
politinės spalvos bus kliūtis susitarti
dėl svarbiausių darbų ir jų tęstinumo,
nepriklausomai nuo kairės ir dešinės
švytuoklės?
Ir vis dėlto, kas pateiks tautai laimingos Lietuvos formulę? Jau dabar
žadančiųjų yra nemažai, matyt, prieš
rinkimus jų bus dar daugiau. Keista,
kad ketinantys dalyvauti rinkimuose
nepartiniai asmenys pernelyg susireikšmina, kritikuodami partinius
už nepadarytus darbus, manydami,
kad pavieniui jie gali padaryti daugiau. Tačiau verta prisiminti posakį
„Vienas lauke – ne karys“. Rinkėjas
privalės atskirti grūdus nuo pelų. Ar
verta rinktis atstovus iš gausybės į
visuomeninius judėjimus susibūrusių intelektualų, pigių populistų,
šešėlinių finansinių grupuočių atstovų, super patriotų, šou verslininkų,
atskirų išsišokėlių? Mažai kas kreips
dėmesį į partijų rinkimines programas, neretai jų propaguojamas ver-

tybės užmirštamos. Tenka pripažinti, kad tautiečiai kartais patiki tokiais
vadais, kuriuos ironizuoja net profesionalūs politikos apžvalgininkai
– vienas tautai mėto ledus, antras
skaldo anekdotus, trečias fantazuoja
apie dangiškus migdolus. Tad klausimas esminis – ar ir toliau rinksime
neišmanėlius ir užsiiminėsime kvailystėmis, ar pagaliau valdžios vairą
patikėsime žmonių reikalus ir bėdas
suprantantiems asmenims.
Negaliu neprisiminti buvusio
Lietuvos Respublikos Prezidento,
Ministro Pirmininko šviesaus atminimo Algirdo Brazausko prieš
dešimtmetį išsakytos minties: „Jei
nebeieškosime vienadienių „gelbėtojų“ ar stebukladarių, o remsimės
šimtmečiais sukauptomis tautos
vertybėmis, gerovė ateis į kiekvieno
mūsų kiemą ar butą. Aš tikiu savo
tauta, jos darbštumu, talentingumu,
solidarumu. Tai ir yra Lietuvos galia, jos ateitis“.
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Svarbiausia – žmogus

Milda Petrauskienė:
„Kiekvienas įstatymas ir jo pataisa turi gimti iš bendravimo su žmonėmis“
se. Taip ir turi būti.
Senolių išmintis
teigia, kad tiesa ir
gimsta ginčuose.“
„Mano šeima
mane labai palaiko,
– sako Milda Petrauskienė. – Aišku, artimieji man
išsako
nemažai
kritikos, bet visada
žinau, kad jie mane
palaikys bet kokiu
klausimu. Tik politikais nei vyras, nei
vaikai būti nenori.
Jie siekia aukštumų
Užpalių gimnazijos 64 abiturientų laidos išleistuvės –
kitur: profesinėje
su gimnazijos direktore ir geriausia laidos mokine.
veikloje,
versle.
Kaip susiklostys
Atkelta iš 2 p.
vaikaičių likimai, parodys laikas“, –
mano Seimo narė.
Labiausiai močiutės darbu Seime
domisi Julytė. Ji dažnai klausinėja, Mildos aistra – gėlės
kodėl Seime buvo tiek daug ginčytaVienas didžiausių pagalbininkų
si, taip ilgai svarstytas vienas ar kitas
klausimas, kodėl buvo nesusitarta su ir patarėjų visuose darbuose – vykitais Seimo nariais. Močiutė mie- ras Antanas. Kai Seimo narė grįžta
lai imasi aiškinti: „Mes, visi Seimo namo po visų darbų ir susitikimų, ant
nariai, norim gero. Bet keliai, kaip stalo ir vakarienė garuoja, ir kavos ar
tą gerą pasiekti, yra skirtingi. Skir- arbatos puodelis. Vyras nedaro vieno
tingoms partijoms atstovaujantys darbo – nesodina ir neprižiūri gėlių,
parlamentarai mato skirtingus būdus augančių 15 arų išpuoselėtame sode.
ir kelius bendram tikslui pasiekti. Gėlės – išskirtinai Mildos PetrausTodėl ir ginčijamės. Ginčai ir disku- kienės sritis. Jų – įvairiausių – auga
sijos vyksta visų šalių parlamentuo- visur: sode, balkonuose, dideliuose

vazonuose.
„Man pats gražiausias laikas yra
pavasaris, kai dygsta krokai, pradeda
žydėti tulpės, gamta parodo pirmąsias savo spalvas, – svajingai šypsosi
parlamentarė. – Argi ne gražu: sniegas dar nenutirpęs, o pro jį baikščiai
savo žiedus į saulę kelia įvairių spalvų krokai...“
Parlamentarės sode auga ir įvairių
rūšių vaismedžiai. Yra visai nedidelis daržiukas, kuriame žaliuoja prieskoninės daržovės. Vyras vis juokaudamas papriekaištauja, kam gi tiek

daug žemės tam daržui skirta... Sode
nemaža daugiamečių augalų. Milda
Petrauskienė tikisi, kad vėliau, kai
turės daugiau laiko, šalia daugiamečių pasodins ir kitokių augalų. Dabar
gi laiko prižiūrėti sodą ne tiek daug ir
lieka. Laikas – didžiausias deficitas
Seimo narės gyvenime. Grįžusi iš
Seimo namo, kitą kartą ir mėgstamos
„Panoramos“ nespėja pažiūrėti. Bet
yra šventas dalykas: atsisėsti vakare
prie židinio su arbatos puodeliu kartu su vyru ir aptarti prabėgusią dieną. Jei ji prasidėjo apmąstant darbus

tyloje ir vienumoje, tai vakare prie
židinio ateina tame pačiame name
gyvenantis sūnus, marti, Julytė ir Jonukas. Tokiuose pasisėdėjimuose ir
pasikalbėjimuose būna visko: juokų,
linksmų pasakojimų, pastebėjimų ir
nuojautų išsakymo, dienos problemų
ir išgyvenimų. Atrodo, nukrenta visi
dienos sunkumai, galva prašviesėja, širdis apsivalo ir pasiruošia kitai
dienai: kupinai emocijų, susitikimų
ir nuolatinio bendravimo su žmonėmis.

Kaimynų kaimo bendruomenė nedidelė, bet draugiška ir vieninga. Centre – Seimo narė Milda Petrauskienė.

Lietuvos sakaliukų sąjunga,
švęsdama savo 20-ies metų jubiliejų, taria „ačiū“
Liepą Lietuvos sakaliukų sąjunga minėjo savo įsikūrimo 20-ies metų jubiliejų. Jubiliejus ypatingas ir tuo, kad sakaliukai tiek pat metų draugauja ir bendradarbiauja
su Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) bei su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS).
1992 m. keturi LSDJS nariai:
Sergejus Glovackas, Rolandas Zuoza, Edvinas Menčikovas ir Loreta
Petrašiūnaitė, sugrįžę iš užsienio
komandiruočių, kuriose susipažino
su Tarptautinio sakalų judėjimo nariais, pasitarė su tuometiniu LSDP
pirmininku prof. Aloyzu Sakalu ir
įkūrė Lietuvos sakaliukų sąjungą
– nevyriausybinę organizaciją vaikams.
Metai bėgo, daugėjo skyrių,
augo vaikai, vis daugiau jaunųjų
lyderių liejosi į socialdemokratinio

jaunimo ir partijos gretas. Tačiau
nė vienas nenorėjo palikti organizacijos. 2004-aisiais po suvažiavimo Lietuvos sakaliukų sąjunga
tapo vaikų ir jaunimo organizacija,
tuo metu jai jau priklausė apie 700
narių. Šiemet Sakaliukų sąjunga
tapo vaikų, jaunimo ir šeimos organizacija – jaunieji lyderiai užaugo, sukūrė šeimas, tačiau visi nori
dalyvauti organizacijos veikloje.
Organizacijos narių skaičius išaugo iki 868 narių.
Visą Sakaliukų sąjungos gyva-

vimo laiką bendradarbiavome su
LSDP. Visi mūsų skyrių vadovai
yra šios partijos nariai, daug organizacijos narių yra partiečių vaikai ir anūkai. Be socialdemokratų
palaikymo ir suvokimo, kokia ši
nevyriausybinė organizacija reikšminga, būtų buvę neįmanoma vykdyti veiklos.
Švęsdami „sakaliukų“ jubiliejų
norėtume tarti ypatingą padėkos
žodį visiems, kurie prisidėjo prie
mūsų veiklos ir prie mūsų gimtadienio šventės. Dėkojame mūsų pa-

stoviai gerų idėjų ir veiklos rėmėjai
LSDP, jos pirmininkui Algirdui
Butkevičiui; nuo 1995 m. sakaliukų
veiklą vykdžiusiai, vėliau kuruojančiai Orintai Leiputei, sakaliukų
„krikšto tėčiui“, nuolatiniam globėjui Juliui Sabatauskui; sakaliukų
idėjas palaikančiam, gausų anūkų
būrį mums patikėjusiam Juozui
Olekui tariame ypatingą ačiū ir už
paramą. Nuoširdžiai dėkojame sakaliukų „krikšto mamai“ Giedrei
Purvaneckienei, „angelui sargui“
Marijai Balezinai, nuoširdžiai dė-

kojame socialdemokratams Algirdui Sysui, Birutei Vėsaitei, Romai
Žakaitienei, Mildai Petrauskienei.
Esame dėkingi už ypatingas dovanas EP parlamentarams Justui Vincui Paleckiui, Zigmantui Balčyčiui,
Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro direktorei Onai Babonienei, Vidaus reikalų ministerijos
kancleriui Evaldui Gustui, Vidaus
reikalų ministerijos Dokumentų
išrašymo centro direktoriui Ramūnui Žičkui, advokato Kęstučio
Virbicko kontorai, nuostabiajam
fotografui Vykintui Kornikui,
fotografavusiam mus nemokamai. Už paramą dėkojame
sakaliukams Jonui Daukantui
ir UAB „LTM Garments“, Vyteniui Orintui, Irmantui Cibui,
Antanui Sysui ir UAB „Gedbra“, Tomui Jakovlevui ir UAB
„2studija“, Giedrei Lelytei, Linai Rudinskaitei, Artūrui Serbentai ir Reform.projektas.lt,
Galinai Andrejevskajai, Daliai
Paulauskienei ir VšĮ „Vaikų poilsis‘‘, UAB „Piketo reklama‘‘
bei visiems kitiems, kurių čia
nepaminėjome, bet be kurių indėlio mums būtų daug sunkiau
ir liūdniau gyvuoti. Ačiū visiems už vienybę, nes ji – mūsų
jėga.
Inesa Karsten,
Lietuvos sakaliukų
sąjungos pirmininkė
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LSDP skyriø naujienos

Kada švęs Lietuvos jūrininkai?
Jūrininkų profsąjungos siūlymai LSDP rinkimų programai
Tik ką Klaipėdoje praūžusioje Jūros šventėje susitikau su senu savo pažįstamu – jūrų kapitonu Petru Bekėža. Daugiau nei tris dešimtis metų su laivais draugavęs,
Petras nuo 1995-ųjų (su poros metų pertraukėle) Lietuvos jūrininkų sąjungai (LJS) vadovauja. Pasveikinau seną jūrininką su jo profesine švente.
Kartu pagerbėme vandenynų platybėse pražuvusius jūrininkus. O vėliau susėdome abipusiai naudingam ir įdomiam pokalbiui.
Lietuvos jūrininkų profesinės
sąjungos vadovas apgailestavo,
kad nors ir skelbiamės esantys
jūrine valstybe, bet jūrininkams
aktualūs klausimai arba nesprendžiami, arba sprendžiami perdėm
lėtai. Ir nieko čia nuostabaus.Gi
pastarajame Seime nebuvo nė vieno atstovo, kuris išmanytų jūrinius
klausimus. Praėjusių metų pabaigoje vykusioje LJS konferencijoje
buvo net svarstoma galimybė jūrininkų atstovui tapti Seimo nariu.
Petras Bekėža liūdnai pajuokavo, kad nuo 1923 metų, kuomet
ką tik įsteigtos Lietuvos jūrininkų
sąjungos aktyvistai ėmėsi remti
tuometinę valdžią prie sienos dėl
būtinybės turėti savo laivus, rengti savus specialistus ir kurti visą
jūrinę infrastruktūrą, labai mažai
kas pasikeitė. Šiandieninė valdžia
sostinėje taip pat neturi didesnio
supratimo nei apie jūrininkų darbą, nei apie laivybos verslą apskritai. Viena iš valdžios nekompetencijos priežasčių – dabartinės
konservatorių-liberalų Vyriausybės kadrų politika. Į ministerijų
viceministrų ir valstybės įmonių
vadovų vietas paskirti ne savo srities profesionalai, bet tik politinį
pasitikėjimą turintys asmenys.
Nėra ir ilgalaikės Lietuvos
valstybės jūrinės strategijos –
programos, kuri būtų nenutrūkstamai vykdoma, kad ir keičiantis
Seimo politinėms daugumoms
ir vyriausybėms. O gi galėtume
būti turtingesni – ir Klaipėda, ir
visa Lietuva. Viena jūrinė darbo
vieta sukuria nuo penkių iki septynių darbo vietų krante – betgi tai
didžiulis jūrininkų indėlis į valstybės ekonomiką ir nedarbo ma-

A.Každailevičius ir kapitonas P.Bekėža aptarė Lietuvos jūrininkų reikalus.

A.Marčausko nuotrauka

žinimą! Tad kodėl jūrinis verslas strategijos nebuvimas – kodėl pir- ko profesiją, bet kiek į Klaipėdą
Lietuvoje iki šiol nepripažintas miausia neišnaudojame savo laivų sugužėjo svečių, kiek jie išgėrė
prioritetine šaka?
kroviniams išvežti? Šį klausimą alaus. Na, o visuomeninis transAnot Petro Bekėliuotojas į eterį paleis
žos, vien tik rūpintik dar vieną “bumči„Po šventės giriamasi ne kiek jaunuolių galimai pasitis Klaipėdos uostu
kų” koncertą…
rinks jūrininko profesiją, bet kiek į Klaipėdą sugužėjo
neužtenka
(apie
Tarptautinė darbo
svečių ir kiek jie išgėrė alaus“.
tai skelbiama visų
organizacija, gyvuoSeimo rinkimuose
janti nuo praėjusio
dalyvausiančių partijų progra- Lietuvos jūrininkų sąjunga kelia amžiaus devynioliktų metų, daumose). Uostas šiandien aptarnau- nuo pat savo įkūrimo dienos.
giau kaip trečdalį savo priimtų
ja daugiausia užsienio laivus, o
Nesant ilgalaikės jūrinės vals- konvencijų ir rekomendacijų skymūsų laivai dirba pagal pakraipą tybės strategijos, nyksta ir Jūros rė jūrininkų klausimams spręskitose rinkose, kitose pasaulio šventės esmė – populiarinti jūrą, ti. Nejau tai nieko nesako mūsų
šalyse, kituose vandenynuose ir jūreivystę ir jūrines profesijas. valdžios atstovams apie jūrininkų
neša pinigėlius čionai. Štai taip ir Po šventės giriamasi ne kiek jau- profesijos išskirtinumą?
pasireiškia mūsų valstybės jūrinės nuolių galimai pasirinks jūrininAkcentavęs, kad visų Lietuvos

partijų rinkimų programose menkai teužsimenama apie Lietuvos
jūrinius reikalus ir jūrininkus, LJS
vadovas Petras Bekėža išreiškė
viltį, kad Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų programos galutinėje redakcijoje bus atsižvelgta
į jūrininkų profsąjungos, vienijančios per 2 600 narių, pastabas ir
skubiai spręstinų klausimų planą,
kurį čia ir pateikiu:
– parengti ilgalaikę nacionalinės
jūrų laivybos programą;
– jūrų laivybos šaką pripažinti
ir laikyti prioritetine Lietuvos
ūkio šaka;
– jūrininkų darbo apmokėjimas
susideda iš dviejų dalių: darbo užmokesčio ir dienpinigių,
todėl jūrininkų pensijos daug
mažesnės, negu turėtų būti.
Reikia naikinti dienpinigius
ir juos įtraukti į darbo užmokestį;
– ir jūrininkų pajamos, ir privalomas sveikatos draudimas
apmokestinami nevienodai, o
tai pažeidžia LR Konstitucijoje nustatytą lygiateisiškumo
principą;
– kuo skubiau ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos
konvencijas: 2006 m. dėl darbo jūrų laivyboje, 2007 m. dėl
žvejų darbo (Nr. 188), Nr. 137
dėl darbo dokuose (1973 m.),
Nr. 152 dėl dokininkų darbų
saugos ir sveikatos (1979 m.);
– Klaipėdos valstybinio jūrų uosto uždirbtą pelną palikti uosto
plėtrai ir miestui vystyti.
Aloyzas Každailevičius,
LSDP Klaipėdos
skyriaus narys

Kodėl konservatoriai taip vengia diskusijos?

Gediminas Kirkilas,
Seimo narys
Spaudoje pasirodė informacija (2012 07 31 „Lietuvos ryto“
straipsnis „Dešinieji varžovus
juodins ir pašieps”) apie tai, kaip
valdančioji konservatorių partija
ruošiasi rinkimams. Jei kas tikisi,
jog valdantieji ketina atsiskaityti

rinkėjams už ketverių metų kadenciją, dalyvauti demokratiškose diskusijose ar net mėginti
pripažinti klaidas, pavyzdžiui,
„naktinę” mokesčių reformą – labai klysta. O gal konservatoriai
koncentruosis į naujos programos
ar idėjų pristatymą?
Panašu, kad ne – konservatoriai, kaip matome, eis jiems jau
gerokai įprastu, dar prieš dvidešimt metų pramintu keliu. Jie ruošiasi oponentus šmeižti, menkinti
ir juodinti. Viešųjų ryšių planas,
kuris pateko į spaudą ir nėra konservatorių paneigtas, gana primityvus – aiškinti rinkėjams, kad tik
„TSLKD gali išgelbėti Lietuvą”,
įprastai gąsdinti žmones Rytų
grėsme ir dergti politinius oponentus, o pirmiausia, socialdemokratų lyderį Algirdą Butkevičių,
nevengiant ir vadinamų juodųjų
technologijų arba, kitaip sakant,
rafinuoto šmeižto.
Tačiau tai dar ne viskas. Konservatoriai žada pliekti net ir ketverius metus su jais dirbusius koalicijos partnerius – liberalus, su
kuriais jie, beje, turi bendrą val-

džios atsakomybę. Ir net šaipytis
iš ištikimojo Arūno Valinsko ir jo
subyrėjusios kvazipartijos. Greičiausiai rinkėjams bus aiškinama, jog konservatoriai viską darė
puikiai ir turėjo daug gerų norų,
tačiau koalicijos partneriai nevykę...
Šiuo požiūriu (atrodo, tik šiuo)
konservatoriai iš tikrųjų yra konservatyvūs, jie visiškai nesikeičia
– per visus lig šiol buvusius Seimo rinkimus jie vengė sąžiningos
politinės diskusijos, įvairiausiais
būdais mėgindavo ją nukreipti į
pseudoproblemas, o ir šiaip, kaip
ir jų nepakeičiamas lyderis, jie yra
„niekad neklystantys”. Knisimasis oponentų praeityje, kaltinimai
nepakankamu patriotiškumu arba
korupcija, kitomis būtomis ir nebūtomis nuodėmėmis – tai visoms
rinkimų kampanijoms bei demokratijai konservatorių primetama „tradicija”. Kodėl dešinieji
vengia tikrų, realių, dalykiškų
politinių debatų ir stengiasi juos
pakeisti įvairiausiomis „juodojo
piaro“ technologijomis? Priminsiu, jog ne tik rinkimų, bet ir visos

šios kadencijos metu valdančiųjų
ministrai atkakliai vengdavo dalyvauti tiesioginėse viešose diskusijose, o premjeras A.Kubilius
apskritai nė sykio nedrįso viešai
diskutuoti su opozicijos lyderiais.
Tai normalioje demokratinėje
šalyje atrodytų neįmanoma. Jie
tiesiog bijo diskusijos, politinės
akistatos, nes neturi ką pasakyti,
todėl ir bando pasislėpti „juodųjų” technologijų šešėlyje, už valstybės pinigus pirktoje reklamoje.
Šalies ūkis nublokštas dešimtmečiu atgal, korupcija bei „šešėlinė” ekonomika, kuo jie visuomet
kaltindavo kitus, tik išaugo. Užsienio politikoje visiškas fiasko, energetinė nepriklausomybė
– tik planuose. Nesugebama net
panaudoti ES paramos, o „suvaldyti finansai” reiškia patrigubintą
valstybės skolą. Smulkus bei vidutinis verslas arba žlunga, arba
praranda konkurencingumą prieš
kaimynus. Štai kodėl ir patys
konservatoriai netiki, jog rinkėjus
galima įtikinti dešiniųjų valdžios
pasiekimais. Todėl ir mėginama
įvairiais, mažai ką bendro su de-

mokratija turinčiais būdais išlikti valdžioje.
Konservatorių elgesys jau ne
pirmuose rinkimuose iškreipia
demokratiją, iš esmės susiaurina
demokratiškos ir konstruktyvios
diskusijos galimybę, tuo atgraso
pilietinę visuomenę nuo aktyvesnio dalyvavimo ir pagaliau gerokai iškreipia visos daugpartinės
sistemos vystymąsi. Didele dalimi
dėl šių priežasčių prieš kiekvienus
rinkimus atsiranda „šoumenų“ ar
kitokios kvazipartijos, nuo kurių
dabar ir patys konservatoriai mėgina atsiriboti.
Lietuvai šiandien reikia ne politikų spjaudymosi, vienas kito
juodinimo, gąsdinimų ar kaltinimų, nepamatuotų pažadų, o rimtos, ramios, konstruktyvios, vienas kitą mažoje tautoje gerbiančių
asmenybių diskusijos. Nesugebėdami konstruktyviai polemizuoti
ir iš esmės vengdami diskusijos,
konservatoriai, deja, ir toliau eina
į politinę aklavietę vedančiu ir
demokratiją kompromituojančiu
keliu.
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Aplink mus

Į gyvenimą įsileiskime daugiau žalumos ir žiedų
Kiekvienas žmogus nori ilgai išlikti jaunas, energingas ir sveikas. Tačiau tokie troškimai gali išsipildyti tik pasirinkus sveiką gyvenimo būdą – teisingai
maitintis, judėti, sugebėti atsipalaiduoti po darbo, išvengti alinančio streso, daugiau laiko praleisti gamtoje, nuolat stiprinti imuninę sistemą natūraliais
lietuviškais produktais, ypač vaistažolių arbatomis bei kitais žalumynais.
Jūratė Kulberkienė,
sveikos gyvensenos
puoselėtoja, projekto
„Sveikatos skrynia“ iniciatorė
Pastaraisiais metais įvairiausių
vaistažolių arbatų populiarumas
vėl auga. Ir ne be pagrindo – jos
ne tik gelbsti nuo troškulio, yra vitaminų šaltinis, bet ir vaistas nuo
gausybės negalavimų. Galiu drąsiai pasakyti: kuo daugiau žalumos
ir žiedų įsileisime į savo namus bei
gyvenimą, tuo sveikesni ir laimingesni būsime. Tam dažnai pakanka ir palangės ar balkono, žemės
sklypelio prie namų, nekalbant jau
apie sodą bei sodybą kaime. Naudinga pavaikštinėti ir po laukus, o
grybaujant ar uogaujant prisirinkti
ir vaistinių augalų. Daugelį jų mes
pažįstame, pravartu tik prisiminti,
pvz.: kad ir močiučių gamintas
arbatas iš žemuogių ar gervuogių
lapų, liepžiedžių, ramunėlių, čiobrelių ar kmynų. Namuose turėtų
būti bent dvidešimt pavadinimų
augalų, kad peršalus, kosint ar sutrikus virškinimui nereikėtų griebtis vaistų.
Beveik visų vaistažolių arbatų ir
populiarių mišinių paruošimas yra
paprastas. Vis dėlto pačiam prisirinkti kuo įvairesnių vaistažolių
jau reikia žinių – ir apie savybes, ir
apie augimvietes, ir tinkamą rinki-

mo laiką bei aplinkosaugos reikalavimus.
Tad retesnių, mažiau
pažįstamų augalų skynimą ir džiovinimą
palikime žolininkams,
o patys be rizikos galime išmėginti populiarius, laiko patikrintus
liaudies receptus.
Vaistažolėms rinkti
ypač tinkamas laikas
– Žolinė. Ši žalumos
suvešėjimo ir derliaus brandos šventė
švenčiama rugpjūčio
15-ąją. Prieš Žolinę
ir ypač šventės dieną
Saulė tarytum pasiekia kulminaciją ir visą
savo energiją atiduoda augalams, o
pastarieji ją gali perleisti žmogui.
Vėliau vaistažoles geriau tinka tik
džiovinti, nes augalų gydomoji galia ima kauptis šaknyse ir sėklose,
tad rinkti jau reikėtų tik jas.
Žolininkai pataria: labai svarbu
kas dvi tris dienas gerti vis kitokių
žolelių arbatas arba daryti jų mišinius. To paties augalo vartojimas
ilgą laiką gali sukelti šalutinį poveikį, be to, organizmas prie jo pripranta. Pavyzdžiui, nemigai ir nerimui gydyti tinka valerijonas, bet
vartojant ilgą laiką, jis gali sukelti
apatiją. Nuotaikai pakelti reikėtų

gerti valerijonų ir mėtų – džiugesį,
linksmumą skatinantį mišinį.
Netekties baimės kamuojamiems žmonėms padės ajerai,
norintiems numalšinti nereikalingus geismus, nusiraminti – kmynų
arbata. Krapai slopina pavydą, o
krapų ir kmynų mišinys malšina
mėšlungį. Alijošiaus lapai, uždėti
ant pūlingų, skausmingų žaizdų,
ištraukia karštį, sumažina patinimą. Manoma, jog nėra stipresnio
druskas iš organizmo valančio augalo už beržo lapus, bet beržų lapelių arbatos negalima gerti ilgiau
nei porą mėnesių, o liesam žmogui

dėl kalio trūkumo gali sutrikti širdies ritmas. Svogūnų sultys gydo
aterosklerozę – kasdien pusvalandį prieš valgį po šaukštelį sulčių
reikėtų išgerti iki pietų. Jei pučia
vidurius, sultis galima paskaninti
gvazdikėliais ar cinamonu. Obuoliai ypač naudingi sergantiesiems
parodontoze, nuo vidurių užkietėjimo, gudobelė - vaistas širdžiai,
taip pat ja gydoma sklerozė. Balandžio mėnesį iš gudobelės žiedų,
rudenį – iš uogų, o iš lapų ištisus
metus ruošiama arbata, kuriai pritraukti reikia 10-20 minučių. Ji
padės esant širdies nepakankamu-

mui, taip pat aukštam kraujo spaudimui. Gudobelę tinka naudoti ir
kaip sudėtinę vaistų dalį.
Daugelis soduose ir daržuose
augina melisą. Jos lapus reikia
rinkti prieš žydėjimą birželio –
rugpjūčio mėnesiais. Melisos arbata, kuriai pritraukti reikia 10-15
minučių, tinka nuo silpnumo, širdies, žarnyno ir skrandžio skausmų, spazmų. Melisa dažnai naudojama sumaišyta su pipirmėte.
Jos lapai taip pat renkami prieš žydėjimą birželio – rugpjūčio mėnesiais, jų arbata pagelbės nuo skrandžio, tulžies ir žarnyno spazmų bei
sudirginimų.
Beveik visose pievose auga
paprastoji kraujažolė, kurios prisiskinti reikia per žydėjimą liepą – rugsėjį. Arbata, kurioje yra
karčiųjų medžiagų, stimuliuoja
skrandžio, tulžies, žarnyno, inkstų
veiklą ir kraujo apytaką. Sustabdyti kraujavimą iš nosies taip pat
padeda šios biologiškai aktyvios
medžiagos.
Mūsų protėvių receptų „nuo
visų ligų“ – daugybė. Žolininkų
patariami, galime pasirinkti sau
labiausiai tinkamą, o įprastas arbatas ruošti patys ir kasdien gerti
į sveikatą. Nepamirškime: paveldimumas nulemia tik nedidelę, o
gyvenimo būdas – pagrindinę dalį
mūsų savijautos.

„T-klasė“ siekia sugrąžinti mokinių tėvus į mokyklų bendruomenes
Kuo vyresni mokiniai, tuo rečiau tėvai lankosi mokykloje. Tėvų susirinkimai trumpėja, bendrų interesų vis mažiau.
Tačiau juk visus vienija bendras tikslas – užauginti ir išugdyti jauną žmogų ir padėti jam pasirinkti gyvenimo kelią.

Auksė Kontrimienė.

Psichiatras Olegas Lapinas teigia, kad pavojai prasideda tada,
kai tėvai nustoja pastebėti savo
vaikus. Jie tikrina jo pažymių knygutę, kalbasi su jo mokytojais, bet
vaiko realiai nemato. “Tokie tėvai
greičiausiai suvokia ne vaiką, bet
savo idėją apie vaiką, o kad ten dar
vaikas yra, tai jau nebe taip svarbu,
– sako O.Lapinas. – Tai reiškia, kad
čia verta sustoti ir tiesiog pabūti su
vaiku, pasidžiaugti buvimu kartu”.
Kodėl tėvai turėtų būti aktyvūs
mokyklos gyvenime, kaip tai siejama su vaikų pasiekimais ir mokymosi motyvacija? Kokia galėtų
būti ugdymo įstaigos bendruomenė, kodėl tai naudinga visiems?
Bendruomenė – saugumo
garantas
Pradėkime nuo klausimo, kas ta
bendruomenė. Kam ji mums rei-

kalinga? ,,Taip jau yra, kad esame
bendruomeniškos būtybės, – sako
psichologė Erika Kern. – Visiška
izoliacija žmogui pavojinga, jis
tokių būsenų neatlaiko. Turime
įgimtą poreikį priklausyti bendruomenei. Tai reiškia – jausti, jog
turime joje savo vietą, esame reikalingi, galime daryti jai įtaką ir
atsiskleisti patys. Tėvai iš pradžių
labai domisi mokykla, nori pažinti ir draugauti su mokytojais bei
administracija“. Kas atsitinka, kad
gimdytojai praranda norą domėtis
ugdymo įstaiga ir joje lankytis, ir
kaip tą norą vėl pažadinti?
Pasak psichologės, tėvams aktyvumas mokyklos bendruomenėje turi būti panašus į poilsį. Bendruomenės kūrimas nėra paprastas
procesas, tačiau jei viską darome
teisingai, tereikia labai mažai – ir
susikūrusi bendruomenė pradeda
save kurti. „Pagrindinis principas
yra toks, kad kiekvienas bendruomenės narys turi turėti galimybę
būti jai naudingas ir jausti, kad
joje turi savo unikalią vietą. Šį
uždavinį įgyvendinti sunkiausia,
tačiau jei sugalvojame, kaip tai
įgyvendinti, bendruomenė susikuria bei pradeda veikti pati. Tai
akivaizdžiai matosi. Beje, palengva susigundo ir tie tėvai, kurie
iš pradžių šią iniciatyvą vertino
skeptiškai,” – sako psichologė
E.Kern.

Profesijos pasirinkimas
Atliktas mokinių tyrimas (anketos buvo surinktos iš 500 mokinių), kurio tikslas buvo sužinoti
vaikų nuomonę apie profesijas.
Moksleiviai nurodė, kad pirmiau-

mos profesijos neturi nieko bendra
su Lietuvos poreikiais.
Mokiniai išsirinko profesijas, kurios neatrodo perspektyvios, žiūrint
į Darbo biržos statistikos lentelę,
kur ieškančių pagal profesiją darbo
išsirikiuoja lygiai taip pat: vadybi-

dėl minėtų profesijų yra neteisinga
ir net klaidinga. Pasak jo, ne profesija turėtų dominti jauną žmogų, o
konkreti veikla, kur jis jaustųsi geriausiai. Tyrimo apklausos rezultatai, pasak profesoriaus, parodė Lietuvoje galiojančius mitus.
Projekto „T-klasė“ receptai

Projekto „T-klasė“ tikslas – paskatinti tėvus įsijungti į mokyklos bendruomenės gyvenimą.

sia profesija turi patikti, o antra –
turi būti pelninga. O pelningiausia
jiems atrodo verslininko profesija.
Toliau ėjo advokato, bankininko,
mediko ir politiko. Tyrimas parodė ir tai, kad tėvai bruka savo
nuomonę vaikams, kokią profesiją
šie turėtų pasirinkti. Tačiau patys
beveik nedalyvaudami mokyklos
veikloje nė nežino, kad jų siūlo-

ninkai, baigusieji politinius mokslus, teisininkai. Pagal mūsų atlikto
tyrimo rezultatus galime sakyti, kad
mokykloje vyrauja klaidinga nuomonė apie būsimų profesijų reikalingumą Lietuvai.
Darbo ir socialinių tyrimų instituto vadovas profesorius Boguslavas
Gruževskis, komentuodamas tyrimo
rezultatus, teigė, jog vaikų nuomonė

Projekto „T-klasė“ (Tėvų klasė)
pagrindinis tikslas - paskatinti tėvus aktyviau įsijungti į mokyklos
bendruomenės gyvenimą. „Lietuvoje tėvai vidutiniškai savo vaikui skiria apie 7 minutes per parą.
Gimdytojų įsitraukimas į mokyklos veiklą šias minutes ištęstų
gerokai ilgiau. Todėl siūlysime
labai įdomios veiklos mokykloje: bus užklasinė veikla tėvams
ir vaikams, ekskursijos į tėvų
darbovietes, seminarai pedagogams, vaizdo konferencija ir t.t.“,
– pasakoja projekto vadovė Jūratė Jadkonytė-Petraitienė. Projekto
pasiekimai atsispindės specialiai
sukurtoje nacionalinėje metodinėje medžiagoje ir dokumentiniame
filme, kurį pasižiūrėti galės visos
Lietuvos mokyklos. Projekte dalyvauja 17 mokyklų iš 7 Lietuvos
savivaldybių.
Auksė Kontrimienė,
projekto „T-klasė“
viešųjų ryšių koordinatorė
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Visi valstybės tarnautojai – biurokratai?

Arūnas Dudėnas,
LSDJS narys
Viešojoje erdvėje dažnai girdime
žodžius „biurokratai“, „klerkai“.
Šie epitetai dažniausiai lydi mūsų
valstybės tarnautojus, valstybiniame
sektoriuje dirbančius žmones. Tokių sąvokų vartojimas Lietuvoje itin
dažnas, žinių laidose šis terminas
yra tapęs norma. Ar tikrai valstybės
tarnyboje dirbantys asmenys visi yra
tinginiai?
Pažvelgus į terminų žodyną, žodis „biurokratas“ apibūdina asmenį,
kuris trukdo tvarkyti reikalus ar juos
vilkina, reikalaudamas atlikti smul-

kius formalumus. Negalime nesutikti, kad išties yra nemaža atvejų, kurie
leidžia valstybės tarnautojus būtent
taip ir įvardinti. Tačiau negalime
pamiršti ir to, jog jie privalo vykdyti savo tarnybines funkcijas, kurios
apibrėžtos „gremėzdiškose“ teisės
normose. Nepaisant to, biurokrato
sąvoka pastaruoju metu dažniausiai
naudojama apibūdinant valstybės
tarnautoją, nesigilinant, ar jis nusipelnęs biurokrato etiketės.
Ką tuo pasieksime? Labai gaila, bet tokiu atveju formuojama tik
neigiama gyventojų nuomonė apie
valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, neva visi jie – tinginiai, dirbančiųjų išlaikytiniai, kyšininkai ir
t.t. Tokiu būdu valstybės tarnyboje
dirbantiems asmenims uždedamas
antspaudas ,,blogietis“, „valstybės
lėšų švaistūnas“ ir pan. Susiklosčiusi
padėtis verčia sąžiningai ir uoliai dirbančius valstybės tarnautojus jaustis
blogai, kai jie nepelnytai šmeižiami,

o kartu dar laibiau paskatina jų nusivylimą, nepasitikėjimą, o kartais
ir neveiklumą. Tokia situacija ne tik
sukelia neigiamas emocijas, bet ir
yra paradoksali: sunkiai dirbantys
ir sąlyginai mažus atlyginimus gaunantys valstybės tarnautojai jaučiasi
nevertinami ir praranda motyvaciją
nuoširdžiai dirbti, tuo tarpu visuomenė mano, jog per daug mokesčių
ir lėšų skiriama išlaikant valstybės
tarnybą. Statistika rodo, kad per 20
tūkst. darbuotojų (apie 6 proc. visų
dirbančiųjų valstybės sektoriuje)
gauna tik minimalų atlyginimą, tuo
tarpu 30 proc. šio sektoriaus darbuotojų uždirba apie 1500 Lt. Į šias
kategorijas drąsiai galime įrašyti
kone visus kultūros darbuotojus, bibliotekininkus ir panašių specialybių
žmones.
Darbuotojų, dirbančių teisingumą vykdančiose institucijose, gyvenimas irgi nėra saldus, kaip dažnai
atrodo. Nors apylinkės teisėjo atly-

ginimas siekia apie 4 tūkst. Lt tačiau
jo padėjėjo apie 1800 Lt. sekretorės
1300 Lt, raštinės darbuotojo nesiekia nė 1000 Lt. Tačiau darbo krūvis milžiniškas – teisėjas per metus
vidutiniškai gauna apie 900 bylų,
kurias turi kruopščiai išnagrinėti.
Suprantama, kad valstybiniame sektoriuje yra atlyginimų, siekiančių
net keliolika tūkstančių, tad akivaizdu, kad tokias disproporcijas reikia
koreguoti.
Mūsų visų, o pirmiausia – politikų pareiga taisyti šią situaciją, todėl
manau, kad kitai Vyriausybei šioje
srityje reikės daug nuveikti. Reikia
sumažinti biurokratinių procedūrų
liūną, kuriose dažnu atveju paskęsta
net tik besikreipiantys suinteresuoti
asmenys, bet ir patys valstybės tarnautojai, privalantys taikyti teisės
normas, reglamentuojančias daug nereikalingų ir apsunkinančių patį procesą procedūrų. Antra – būtina kelti
valstybės tarnybos prestižą, siekiant

pritraukti kvalifikuotų specialistų.
Valstybės tarnautojams keliami labai
aukšti reikalavimai, pvz. valstybės
tarnautojai, dirbdami tam tikrose pareigose, privalo turėti specifinį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tačiau
kyla klausimas, ar asmuo, investavęs
į brangias studijas ir gavęs pareigas
valstybės tarnyboje, bus sąžiningai
įvertintas? Ar jam bus mokamas
pakankamas, orus atlyginimas? Būtina atkurti sumažintus atlyginimus,
o tam tikrų sričių valstybės tarnautojų atlyginimus būtina pakelti, kad
sumažėtų atotrūkis tarp daugiausia
ir mažiausia uždirbančių darbuotojų. Optimizuoti valstybės tarnybą,
spręsti netolygaus darbo krūvio problemą, didinant strategiškai svarbių
sričių valstybės tarnautojų skaičių
ir mažinant neefektyviai dirbančių,
besidubliuojančių pareigybių kiekį.
Tik taip sugebėsime atkurti piliečių
pasitikėjimą valstybiniu sektoriumi
ir pačia valstybe.

Jaunimas rinkosi į kasmetinę Vasaros stovyklą
Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjunga (LSDJS), kuri
šiemet švenčia įkūrimo 90-metį,
rugpjūčio 3-5 d. surengė vieną iš
savo tradicinių renginių – LSDJS
Vasaros stovyklą. Nuostabiame
Alytaus rajono gamtos kampelyje,
Daugų saloje susirinko apie pusę
tūkstančio jaunųjų socialdemokratų.Jie tris dienas bendravo, klausėsi pranešimų, dalyvavo sporto ir

kitose varžybose, mėgavosi geru
oru ir, be abejo, linksminosi.
Jaunimą linksmino DJ’ų grojama muzika ir norintys pašokti nepabūgo prapliupusio vasariško lietaus. Šeštadienį stovyklos dalyviai
rinkosi į akademinę programos
dalį – jaunuosius bičiulius pasveikino Lietuvos socialdemokratų
partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius, jo pavaduotojai Juozas

Olekas, Giedrė Purvaneckienė ir
Justas Pankauskas. Po sveikinimų
pranešimus įvairiomis temomis
skaitė Afganistano karo veteranas
Vytas Lukšys, VšĮ „Vyrų krizių
centras” steigėjas Algirdas Meškauskas, LSDJS pirmininkas Juras Požela, NK95 atstovė Jolanta
Bielskienė, LSDP atstovė spaudai
Auksė Kontrimienė.
Visą dieną vyko įvairių sporto

šakų turnyrai: krepšinio, futbolo,
tinklinio, virvės traukimo, rankos
lenkimo, kelmo metimo. Nenusiteikusieji varžytis sporto rungtyse
galėjo mokytis šokių, dailės, improvizacijų, kulinarijos, dalyvauti
protų kovose ar tiesiog leisti laiką
paplūdimyje prie ežero. Vakare
apdovanoti rungčių nugalėtojai,
įteiktos šmaikščios LSDJS Vasaros stovyklos nominacijos, uždeg-

tas laužas, iškelta didžiausia Lietuvos jaunimo organizacijų renginių
istorijoje Lietuvos Respublikos
vėliava. Vėliau visi vėl susirinko
klausytis muzikos – koncertavo
ypatingi stovyklos svečiai, grupė
„Golden Parazyth“. Išjudinti jų
atliekamos šokių muzikos bičiuliai
bendravo iki aušros.
LSDJS informacija

Jaunimo savanoriai tiesia pagalbos ranką sunkiai besiverčiantiems

Per praėjusius trejus metus socialinę pašalpą gaunančių asmenų
skaičius Vilniuje padidėjo 13,2 karto, Kaune – 26,6, Klaipėdoje – 18,5,
Šiauliuose – 10,9, Panevėžyje – 9,3
karto. Vien paramai mokinio reikmenims įsigyti per paskutinius trejus metus valstybė išleido 64,4 mln.
Lt. Šios tendencijos kelia nerimą ir
nevyriausybinių organizacijų atstovams.
Ketvirtus metus iš eilės vyksian-

čios socialinės akcijos
„Būk pirmūnas“ vienas
organizatorių,
LSDJS
Marijampolės skyriaus
pirmininkas Ramūnas Burokas pažymi, kad sunkumai, su kuriais susiduria
kiekviena šeima, ruošdama savo vaikus naujiems
mokslo metams, virsta
stipriu galvos skausmu
daugiavaikėms ar mažas
pajamas
gaunančioms
šeimoms. „Nemokamą
maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti gali gauti asmenys,
kurių pajamos vienam šeimos nariui
yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų, paramos mokinio
reikmenims gavėjų skaičius kasmet
siekia 130-140 tūkst. asmenų“, –
sako R. Burokas.
Anot jo, 2010 m., palyginus su
2009-aisiais, paramos mokinio reikmenims įsigyti gavėjų skaičius išaugo 9,7 proc., t. y. nuo 134,4 tūkst.

iki 147,5 tūkst. Nors praėjusiais
metais paramos mokinio reikmenims įsigyti gavėjų sumažėjo iki
137,4 tūkst. asmenų, įvertinus demografines tendencijas ir mažėjantį
gimstamumą, tai mažai guodžia. Socialinėje akcijoje „Būk pirmūnas“
jaunimo organizacijų savanoriai
prekybos tinklų parduotuvėse dalindami akcijos skrajutes, ragina žmones mokyklinėmis prekėmis paremti
vaikus iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Surinktos mokyklinės prekės,
bendradarbiaujant su savivaldybių
socialinių reikalų skyriais, seniūnijų
socialiniais darbuotojais bei socialinės pagalbos centrais, pas vaikus
atsiduria dar iki rugsėjo 1-osios dienos. Pasak akcijos organizatorių, per
trejus metus surinkta mokyklinių
prekių, kurių vertė 70 tūkst. Lt.
Šiemet prie akcijos rugpjūčio 2325 dienomis prisijungti panoro 12
Lietuvos miestų. „Džiaugiuosi, jog
Lietuvoje yra tiek daug geros valios
žmonių, kurie supranta, kokioje su-

dėtingoje situacijoje sunkmečiu atsidūrė socialiai pažeidžiamiausios
visuomenės grupės, žmonės nėra
abejingi. „Būk pirmūnas“ orientuota į bendrą tikslą – socialiai
atsakingos bendruomenės kūrimą,
kurioje galima užtikrinti reikalingą
pagalbą vaikams, šeimoms, motinystei bei tėvystei, seneliams, neįgaliesiems bei skurstantiesiems“,
– pasakojo R. Burokas, pridurdamas, jog LSDJS nariai buvo aktyviausi šios akcijos savanoriai.
Visuomenės nuomonės tyrimų
duomenimis, lietuviai net ir sunkmečiu linkę aukoti, tiesa, ekspertai
pastebi, jog dažniau aukojamos ne
konkrečios pinigų sumos, bet žmonės linkę duoti tai, ko turi daugiau
arba patys padėti.
„Suprantame, jog valstybė negali
visiems skirti paramos, o vaikų, kurie išties nori mokytis ir gerai jaustis
mokykloje yra daug. Todėl akcijos
metu mes prašome žmonių, kad nupirktų pieštukų, trintukų, sąsiuvinių

ir kitų mokyklai skirtų reikmenų.
Praeiviams tai – tik dėžutė su vandeniniais dažais, o vaikas mokykloje
jais galbūt nupieš savo svajonę ir ją
įgyvendins“, – įsitikinęs R.Burokas.
Mokyklose dirbantys psichologai
pastebi, jog mokiniai, kurie neišsiskiria iš kitų dėl materialinės padėties ir
jaučiasi lygūs, pasiekia panašių rezultatų. Taigi, teiginys, jog asocialių
šeimų vaikai linkę nesimokyti, yra iš
dalies klaidingas. Neretai tokios šeimos vaikas pradinėse klasėse linkęs
bėgti iš pamokų ar ignoruoti mokytojo žodžius, nes neturi galimybės
atsinešti reikiamų priemonių pamokoms, jaučiasi nepilnavertis, lyginant
su klasės draugais. 2011 m. per akciją „Būk pirmūnas“ visoje Lietuvoje
buvo surinkta mokyklinių prekių
už daugiau nei 35 tūkst. Lt. Šiemet
organizatoriai tikisi, jog prisidės dar
daugiau geros valios žmonių ir padės
vaikams tapti pirmūnais.
LSDJS informacija
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Kelios dienos
su jaunaisiais pasaulio lietuviais

Juras Požela
LSDJS pirmininkas
Liepos 12-15 d. Prienų rajone,
nuostabios gamtos kampelyje Visuomenės harmonizavimo parke
vyko renginys, kurį neperdedant
galima pavadinti Lietuvos metų,
jei ne daugiau, renginiu – Pasaulio
lietuvių jaunimo susitikimas 2012.
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
vadovų galvose gimusi renginio
idėja buvo įgyvendinta su kaupu.
Veiklos netrūko
Vos antrą kartą – po 23 metų
pertraukos nuo pirmojo Pasaulio
lietuvių jaunimo susitikimo, kuris
vyko 1989 m. – į tokį susitikimą
susirinkę apie pusketvirto tūkstančio jaunų lietuvių iš viso pasaulio
keturias dienas klausėsi iškiliausių
Lietuvos ir pasaulio verslo, mokslo, politikos ir kultūros veikėjų
pranešimų, dalyvavo diskusijose,

žiūrėjo spektaklius, filmus, dalyvavo karjeros, projektų, kontaktų
mugėse, įsijungė į kūrybines dirbtuves ir, be abejo, vakarais atsipalaidavo geriausių Lietuvos atlikėjų
koncertuose.
„Lūkesčiai išsipildė su kaupu.
Žmonių skaičius gerokai viršijo
planuotąjį, diskusijos lūžo nuo dalyvių skaičiaus. Į renginį susirinko
labai motyvuoti žmonės, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose. Nors
Visuomenės harmonizavimo parke nuolat buvo apie 3500 žmonių,
apsaugai dirbti nebuvo sunku – į
festivalį atvyko norintys bendrauti
ir bendradarbiauti, o ne ieškantys
konfliktų žmonės“, – sako festivalio organizatorė Ieva Davydenko. Puikus oras taip pat garantavo
šventinę nuotaiką – visoje Lietuvoje siaučiant liūtims ir vėjui, festivalyje Prienų rajone beveik visą
laiką švietė saulė.
Kaip taikliai pastebėjo žurnalistas Vidas Rachlevičius, per keturias
dienas festivalyje apsilankė beveik
visas tautos žiedas. Ir čia kalbama
ne apie pranešėjus, garbius svečius
ar iškilias asmenybes. Jo požiūriu,
svarbiausi buvo šio festivalio jaunimas – daugybė protingų, kultūringų, aktyvių, verslių, norinčių
pažinti bei sužinoti jaunų lietuvių,
kurie nori keisti pasaulį, organizuoti bei kurti. Tikrai džiaugiuosi,
kad šiame renginyje dalyvavo ir
100 mūsų organizacijos narių. Jie
aktyviai atstovavo LSDJS darbo
grupėse, atvirose diskusijose. Visi
liko patenkinti.

Dvigubos pilietybės klausimas
Kartu su tautinio jaunimo judėjimo atstovu ir keliais lietuviais
iš Rusijos, Kanados ir kitų šalių
diskutavau, ar reikalinga Lietuvai
įteisinti galimybę turėti daugiau
nei vieną pilietybę. Nuotaikos –
vienareikšmiškos. Žinoma, susirinko kosmopolitiškai mąstantis
jaunimas, tačiau visi sutiko, kad tai
turi būti ne galimybė, o būtinybė.
Klausimas tik „kada“, o ne – „ar“.
Iš tiesų, ar šiandieniniame globaliame pasaulio kontekste turime
laikytis ypač griežtų reglamentavimų? Žmonėms, kuriantiems
šeimas su kitų šalių piliečiais,
dirbančiais svetur kyla ypač daug
kliūčių dėl labai griežtos politikos
pilietybės klausimu.
LSDJS dar praėjusią vasarą
savo programoje labai aiškiai išreiškė poziciją, kad lietuvis turi
teisę išlaikyti savo pilietybę, ir
tą reikia jam leisti daryti. Esame
labai maža tauta, migruojantys,
todėl dažnai vienintelis lietuvybės
išsaugojimas yra vis dar neatimtas lietuviškas pasas, kai žmogus
priima kitos šalies pilietybę. Mes
manome, kad jei jis turi tam poreikį, ne mums dera daryti išvadas ir automatiškai atimti sąsają
su mūsų šalimi. Tas ypač aktualu
šiandienos pasaulyje. Tam įgyvendinti reikia keisti Konstituciją.
Aš manau, kad socialdemokratų
partija irgi turėtų užimti labai aiškią politinę poziciją ir pasisakyti
už tokius pakeitimus.

Panevėžio rajono jaunieji
socialdemokratai –
už verslumą!
Liepos 4 d. vykusiame Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo uždegta žalia
šviesa laisvai tautodailininkų prekybai visoje savivaldybės teritorijoje. Toks sprendimas yra džiugus ir sveikintinas, nes liaudies
menininkai už prekybą nemokės
nė cento, t.y. nebereikės gauti ilgalaikių ar trumpalaikių prekybos
leidimų.
Kaip sakė savivaldybės tarybos, smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimo komisijos narys bei Jaunųjų socialdemokratų sąjungos
valdybos narys Domas Petrulis,
nors šis sprendimas iš esmės nepakeis esamos apverktinos tautodailininkų turtinės padėties ir
nepaskatins urmu jaunus žmonės
rinktis šios profesijos, tačiau tai
yra žingsnis į priekį. „Juk tau-

todailė yra svarbi sritis, kurioje
puoselėjamos lietuviškos tradicijos, turinčios didelės įtakos mūsų
dvasinės savimonės išsaugojimui.
Atsižvelgiant į tai, vietos savivalda ir centrinė valdžia turi daryti
atitinkamus sprendimus, skatinančius šią veiklą“, – įsitikinęs
D.Petrulis.
Priėmus minėtą sprendimą, tikimasi, kad įvairiuose renginiuose vietos bei kitų rajonų liaudies
amatininkų prekyba bus aktyvesnė, o tai visapusiškai skatins
platesnę ir įvairesnę Panevėžio
krašto visuomenės pažintį su tautodaile.
LSDJS Panevėžio rajono
informacija

Trys verslininkai: bandantis startuoti, apsukti milijoną ir uždirbti milijardą

Marius Skarupskas,
LSDJS Valdybos narys
Kol pagrindinėse Lietuvos verslo
vizijos puslapiuose kryptis braižo
kiti, galime atsitraukti ir pažiūrėti
į tris verslininkus, bandančius išgyventi, prasigyventi ir užgyventi.
Užleiskime sceną jiems: mažam,
augančiam ir milžiniškam. Pasidairykime ne tik po sceną, bet ir po užkulisius.
Degančios akys ir tvirtai įsikibti
bandančios rankos
Jaunas, pankiška šukuosena,
išblukusiais džinsais, kuriuos dar
trynė mokydamasis Lietuvos periferijos mokykloje, su akyse vis dar
degančiomis ugnelėmis – Benediktas. Studijavo Benas kostiumo dizainą vienoje Vilniaus kolegijų. Dar
mokslo metais puikiai įvaldęs siuvimo mašiną drabužiais aprūpindavo

ne tik draugus, likusius Naujojoje
Akmenėje ar ją apleidusius bei išvykusius į užsienį, bet ir Vilniuje.
Šiais metais Benas baigė mokslus ir svajoja apie savo siuvimo
studiją – mažą kampą su siuvimo
mašina, sofa, matavimosi kabina ir
kalnu medžiagų. Jis turi patirties ne
tik siuvime, šiek tiek išmano marketingą – pinigus, pavaizduotus pelnonuostolio ataskaitoje. Norėdamas
žengti pirmuosius žingsnius, jis
turėtų rasti kelis šimtus „Vydūnų“,
dar priskaičiuoti studijos nuomą,
komunalinius ir kitus mokesčius.
Benui startuoti sunku. Kolegija ar
tėvai jam nieko negali pasiūlyti. Ministerija siūlo niekam nereikalingus
vaučerius ir konsultacijas, kurios
dažnu atveju yra laiko gaišimas.
Kompleksiškai žiūrint į profesinį
mokymą, galvojant apie nuoseklų
žmonių su profesija paleidimą į pasaulį ir integruojant į verslo rinką,
Benas turėtų pradėti savo veiklą taip
vadinamose „co-workingo“ (bendro
darbo erdvėse), kur rastų reikiamų
įrankių, šiuo atveju siuvimo mašiną,
stalą sukirpimams, lyginimo įrangą
ir t.t. Tokios erdvės leistų dirbti ir
užsidirbti siuvėjams, virėjams, medžio apdirbėjams ir kitiems bandantiems įsikibti.
Plačiau atverkite vartus –
atvažiuoja verslininkas smulkus
Nusikelkime pas mažoje jaukioje virtuvėlėje besisukantį virėją

Ruslaną. Savo kavinėje jis dirba ne
vienas, jam nuolat padeda žmona,
o klientų piko metu – du maištaujantys paaugliai. Jie aptarnauja
gretimo namo kaimynus, švenčiančius gimtadienį, ir turistus iš
picų ir makaronų šalies. O dabar
pabandykit įsivaizduoti, kur šiai
mažai kavinei būtų geriau veikti
– Palangoje ar Druskininkuose?
Sutikite su teiginiu, kad smulkieji
verslininkai gimsta Palangoje, o
mirtis juos ištiktų Druskininkuose. Šiuose kurortuose – skirtingi
smulkaus verslo mastai ir galimybės. Druskininkuose polius įkalęs
stambus kapitalas, kur viešpatauja
viešbučių tinklų karalija, o pajūris
– svečių namų ir įvairiausių „kabakėlių“ sostinė.
Kapitalo struktūra labai veikia
smulkiojo verslo galimybes, todėl
įkiškime ranką į kišenę, kurioje
slepiasi milijardai, galintys padėti
Ruslanui „apsukti“ milijoną. Valstybės milijardai leidžiami remiantis mažiausios kainos ir didžiausio
tiekėjo kriterijais. Ruslanas labai
norėtų kartais dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir pamaitinti
kokios nors nedidelės konferencijos dalyvius ar aptarnauti kokį
renginį, tačiau jis mažas, o reikalavimai pirkimuose dideli, labai
dideli. Pagalbos!
Keliamės pagalbos į JAV. Taip,
taip į JAV, kur 23 proc. valstybinio biudžeto užsakymų atiduodama mažajam verslui. Krizės metu

Obamos administracija padidino
šią dalį iki 26 proc. visų valstybinių pirkimų. „Ar ne geriau būtų už
Atlanto?“, – susimąsto Ruslanas.
Dar pafantazuokime, kad valstybinė įstaiga nuspręstų baldus
įsigyti ne „sukirptus“ pagal vieną
kurpalių, o tą sumą išdalintų darbuotojams, kad jie patys išsirinktų
kėdę, stalą, lempą, spinteles ir net
gėles. Kas sakė, kad visos kėdės
ir stalai turi būti vienodi? Leiskite pažiūrėti truputį kūrybiškiau
ir sau, ir darbuotojams. Čia, ministre, duokit vaučerius darbuotojams, tegul jie apsistato savo
darbo vietą. Ir jie tikrai padarys
pas mažuosius daug geriau ir pigiau, nei standartinis aprūpinimo
skyrius.
Trumpalaikės milijardinės
ambicijos
Šioje mizanscenoje pasirodo
prabangus automobilis su valstybinės įmonės logotipu, vairuojamas valstybinės įmonės vadovės
Rūtos, kuri šiemet šiaip ne taip
uždirbo pelno ir pažadėjo ministrui išmokėti dividendus valstybei.
Ji pastato automobilį į svarbiems
svečiams rezervuotą vietą ir skuba
kloti dar vieną ataskaitą valdytojų
tarybai, sukurptai iš valstybės tarnautojų.
Valdyboje vadovė, šokdama
pagal ministro dūdelę, taip išpūtė pelną, kad pinigų nebeliko

net svarbiausioms investicijoms.
Žinome, kad pelną gauti galima
keliais būdais, bet paprasčiausia –
atidėjus būtinas investicijas, kaip
ir padarė direktorė Rūta. Aukštai
iškėlęs galvą vaikšto ministras ir
džiaugiasi traukdamas milijardą iš
valstybinių įmonių. Kita ministrė
taip pat traukė milijardą, tik iš kitos vietos, ir sunkiai pasisekė. Ar
tik, ministre, nenorite medalio,
arba kokią įmonę paversti bankrutuojančia, kuriant akimirkos
pelnus ir turint ambicijų tik iki kadencijos pabaigos?
Ambicijos kartelę reikėtų pakelti labai aukštai, kad ne tik Estijos paštas Lietuvoje pradėtų statyti siuntų terminalus, bet ir mūsų
įmonės neapsiribotų tik Lietuvos
sienomis. Pamiršome, kad Europoje sienos neegzistuoja, jos liko
tik galvose. Kalbant apie įmonių
valdybų, vadovų, ministerijų ambicijas – viena ryšių bendrovė,
teikianti paslaugas Lietuvoje, priklauso motininei kompanijai, kurios 37 proc. akcijų valdo Švedijos
Vyriausybė, o 13 proc. – Suomijos. Beje, tai daugiausia klientų
turinti mobilaus ryšio kompanija
Lietuvoje. Direktore Rūta, nemažinkite algų mūsų darbuotojams,
nedidinkite įkainių mūsų vartotojams, o pažiūrėkite, kurias rinkas
mes, turiu omenyje Jūsų valdomą
įmonę ir Lietuvos piliečius, galėtume užkariauti.
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Švenčiame vasaros ir rudens sandūrą – Žolinę
Viena gražiausių vasaros pabaigos švenčių minima rugpjūčio
15-ąją – Žolinė. Tikintiesiems –
tai Švč. Mergelės Marijos ėmimo
į dangų diena, mūsų protėviams
buvo derliaus brandos šventė.
Etnologai mano, kad ši šventė pirmiausia yra krikščioniška šventė,
tačiau tradicijos persipina su pagonybės laikų papročiais.
Apie krikščioniškąjį aspektą
yra išlikusi legenda. Pasakojama, kad prie Marijos kapo atėję

apaštalai nerado jos kūno ir suprato, kad Dievas į dangų paėmė
ne tik Marijos sielą, bet ir kūną.
Tuo labai džiaugiantis, į Marijos
karstą buvo pridėta spalvingų bei
kvepiančių žolynų, jie pašventinti. Lietuvos bažnyčiose rengiami
Žolinės atlaidai, suburiantys daugybę žmonių iš tolimiausių šalies
kampelių. Per Žolinę tradiciškai
kasmet vyksta šeimų susiėjimai,
giminių susitikimai. Kai kur nuo
seno vyksta labai dideli Žolinės

atlaidai – Pivašiūnuose, Pažaislyje, Rumšiškėse, Krekenavoje, Zarasuose.
Nuo seno per Žolinę būdavo švenčiama svarbiausių lauko
darbų pabaiga, vasaros ir rudens
sandūra. Kartu tai derliaus brandos šventė – savotiška padėka už
visas vasaros gėrybes, o tuo pačiu
ir atsisveikinimas su žaluma. Labiausiai žinomas iki šių dienų išlikęs paprotys – žolynų šventinimas. Per Žolinę į bažnyčią nešami

šventinti įvairūs žolynai, gėlės,
javai bei daržovės ar vaisiai. Tikima, kad pašventinti žolynai saugo
namus nuo žaibo, o gyvulius –
nuo ligų. Jau nuo senų laikų sakoma, kad derliaus vienas neužauginsi, tam reikalinga kitų pagalba,
tad jeigu per Žolinę nesusitiksi ir
nepabendrausi su kaimynais, būsi
neturtingas.
Parengė
Kornelija Petravičienė

Tradicinis Vilkaviškio futbolo veteranų turnyras:
taurė liko kitiems metams
Šeštadienį Vilkaviškyje jau
35 kartą vyko tradicinis futbolo
turnyras, kuriame varžėsi buvę ir
dabar Vilkaviškyje gyvenantys
žaidėjai. Vilkaviškio stadione, kuriame susirinko apie 200 žiūrovų,
sužaisti du kėliniai po 35 minutes.
Buvusiems vilkaviškiečiams atstovavo ir du Seimo nariai socialdemokratai Algirdas Butkevičius ir
Juozas Olekas. Pastarajam pavyko
sėkmingai realizuoti 11 metrų baudinį. Dar vieną įvartį į šeimininkų
vartus įmušė Darius Gvildys.
D. Gvildys – profesionalus
futbolininkas, gerai pažįstamas
sporto mėgėjams. 2005-2006 metais jis atstovavo „Sūduvos“ komandai, prieš tai daug metų žaidė
„FBK Kaunas“ ekipoje, dabar yra
šios komandos trenerio asistentas.
D.Gvildys yra 11 kartų žaidęs Lie-

tuvos nacionalinės rinktinės sudėtyje.
Vilkaviškiečiai
nenusileido,
jiems taip pat pavyko pelnyti du
įvarčius. Tad mačas baigėsi drau-

giškai rezultatu 2:2. Prabangios
taurės liko kitais metais vyksiančiam turnyrui.
Auksė Kontrimienė.

Valdo Šereikos nuotraukos
Daugiau nuotraukų lsdp.lt nuotraukų galerijoje ir partijos paskyroje
socialiniame tinkle facebook.com

Prie trečio kelio – šunkelio
Neatsigauti runkeliui.
Nors kai kas žino kaip,
Meluodamas visaip.
* * *
Kad šiek tiek palengvėtų tautai,
Reikėtų valdžią pakabint už pautų:
Atpigtų dyzelinas ir benzinas,
Ir paprastas kuoduotosios kiaušinis.
* * *
Ponai, be panikos:
Premjeras – NEPASKANDINAMAS
TI-TA-NI-KAS:
Perplauks krizę, infliaciją,
Ir baigs nugalabyt naciją.
* * *
Grindinys, plytelės, trinkos –
Kur pažvelgsi, viskam tinka –
Dvarininkams ir bajorams,
Ir teisėjams, prokurorams.
* * *
Alga padidės?..
Apgaulė akims:
Kubilius litą pridės,
Keturis – atims?!
* * *
Lietuvis bėga nuo lietuvio...
Lietuvoje: KIAULIZMAS.
Ir suteikė mums tokį būvį
LAU-KI-NIS
KA-PI-TA-LIZ-MAS!
Benediktas Medvedevas

10-asis dviračių žygis „Per Lietuvą su vėjeliu“
Lietuvos mokinių ir studentų
sporto centras suorganizavo jubiliejinį, dešimtąjį dviračių žygį „Per
Lietuvą su vėjeliu“. Aštuonias dienas trukęs žygis prasidėjo birželio
26-ąją Raseiniuose. Į atidarymą
atvykęs dviračių žygio globėjas
Seimo opozicijos lyderis, LSDP
pirmininkas Algirdas Butkevičius
padėkojo gražaus renginio organizatoriams, o ypač nenuilstančiai
LMSSC direktorei Onai Babonienei už tvirtą ryžtą ir užsispyrimą
jau dešimtą kartą suburti dviratininkus įsimintinai kelionei.
„Kad visur, kur sustosit, jus
lydėtų sėkmė. Kad bendrautumėt,

prisimintumėt ne tik šiuos, bet ir
anksčiau numintus kilometrus. Ir
kad finišą pasiektumėte tik geros
nuotaikos“, – šiais žodžiais dviratininkus į jubiliejinį dviračių žygį
išlydėjo globėjas A. Butkevičius.
Dviratininkų kolona iš Raseinių
pajudėjo į Kryžkalnį. Kelionė tęsėsi pro Platelius, Šventąją, Klaipėdą, Nidą, Šilutę, Kvėdarną, Bijotus.
Pagrindinė penkiasdešimties dviračių grupė numindavo vidutiniškai
po 65 km per dieną. Kiekviename
rajone papildomai prisijungdavo ir
apie kelias dešimtis kilometrų lydėdavo gausus būrys dviratininkų
mėgėjų. Per aštuonias dienas truku-

sį žygį dviratininkai nukeliavo 520
km. Liepos 3-ąją dviratininkai finišavo Bijotuose. Ten juos pasitiko
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas,
generalinis sekretorius Vytautas
Zubernis ir kt., kaimo kapela „Bijotaičiai“. LMSSC direktorė O. Babonienė, lydėjusi dviratininkus visą
maršrutą, dėkojo rėmėjams, partneriams, visiems vadovams, žygio
dalyviams ir įteikė padėkos raštus.
Šiemet, kaip ir kasmet vykstančioje
loterijoje, keturi žygio dalyviai laimėjo dviračius.
Kornelija Petravičienė

Vertikaliai:
1.Disko metikas Virgilijus ... .
2. Graikų-romėnų imtynių bronzos medalio laimėtojas Aleksandras ... .
3. Buriuotojos Scheidt vardas.
5. Miestas, kuriame 2012 m. vyko vasaros olimpinės žaidynės.
6. Aukso medalį Lietuvai padovanojo Rūta ... .
Horizontaliai:
4. Boksininko iš Lietuvos svorio kategorijoje iki 60 kg, laimėjusio
medalį vardas.
7. Simona Krupeckaitė – Lietuvos ... .
8. Lietuvos krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio vardas.
9. Daugiakovininkė Austra ... .
10 Sporto šaka, kurios varžybose olimpiadoje 7 vietą užėmė lietuvis
Edgaras Venckaitis.
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