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Vietoj Kalėdų žąsies –
Konstitucinio Teismo sprendimas
Seimo dauguma, Vyriausybė bei Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė prieš
šv. Kalėdas gavo „puikią“ Konstitucinio
Teismo dovaną: net per 30 Mokslo ir studijų įstatymo nuostatų pripažinta prieštaraujančiomis
Lietuvos
Respublikos Konstitucijai.
Konstitucijai prieštarauja
visas valdymo ir „krepšelinio“ finansavimo modelis.
Taigi, savigyra užsiimančio
švietimo ir mokslo ministro
išliaupsinta aukštojo mokslo
reforma patyrė fiasco.
„Krepšelių“ reforma
Esminis nuo 2009 m.
pradėtos aukštojo mokslo
reformos bruožas – suteikti studijų „krepšelius“ geriausiai egzaminus išlaikiusiems moksleiviams. Likusieji,
kurių rezultatai bent per plauką blogesni,
už savo studijas aukštojoje mokykloje priversti mokėti visą studijų kainą. Mokesčio
dydis – didžiulė Lietuvos gėda: statistikos
agentūros Eurydice duomenimis pagal studijų kainos, kurią turi mokėti studentai, dydį

Lietuva aplenkė visas Europos Sąjungos šalis, išskyrus Didžiąją Britaniją. Konstitucija
aiškiai apibrėžia, kad gerai besimokantys
valstybinėse aukštosiose mokyklose turi
mokytis nemokamai. Tuo tarpu „krepšeliai“

Anonsai

2 p.

Norimos studijų kokybės krepšeliai neatnešė. Priešingai, vaikydamosios jų, kai kurios
aukštosios mokyklos ėmė dubliuoti studijų programas, dažnai tam neturėdamos nei
išteklių, nei dėstytojų. Kitos pigina studijų
išlaidas – kuo mažiau dėstytojas dirba su studentu,
tuo studijos pigesnės. Bet
ar turi naudos toks išsilavinimas? Konstitucinis Teismas nurodė skubiai pakeisti įstatymo nuostatas.
Spjūvis į aukštųjų mokyklų autonomiją

Minime Sausio 13-ąją

Pripažinta antikonstitucine ir kita svarbi įstatymo
A. Deltuvos piešinys. dalis – aukštųjų mokyklų
valdymas. Dabar pagal
buvo suteikiami ne gerai besimokantiems, naują įstatymą valdymas primena tiesiog
o gerai egzaminus išlaikiusiems. Jau ne- bolševikinius principus: suformuojama „kikalbant apie milžinišką socialinę neteisy- šeninė“ aukštosios mokyklos taryba, į kurią
bę ir skriaudą tiems vaikams, kuriems šiek ministras deleguoja sau patikimus atstovus.
tiek, gal per vieną balą iš 100, nepasisekė Jie ne tik renka rektorių, bet ir priima visus
gauti geresnį egzamino įvertinimą. Konstitucijai prieštarauja ir „krepšelių“ skyrimas
Nukelta į 3 p.
nevalstybinėms aukštosioms mokykloms.

LSDP taryba: 2012-ieji – solidarumo metai

4-5 p.
Socialdemokratų kalėdinės akcijos

Gruodžio 17-ąją Lietuvos socialdemokratų partijos bičiuliai susirinko į tarybos posėdį,
kuriame daugiausia dėmesio skirta politinei ir
ekonominei situacijai, sunkmečio nualintam
žmogui bei artėjantiems rinkimams į Seimą.
LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius, sveikindamas susirinkusiuosius akcentavo, jog šiuo
metu būtinas visų partijos narių susiklausymas,
vieningas, nuoseklus ir kryptingas darbas.
Svertai socialdemokratų rankose
Partijos vadovas A. Butkevičius pabrėžė,
kad LSDP nusiteikusi laimėti rinkimus ir atsakingai dirbti, kad šalies ekonominė situacija pasitaisytų, o gyventojai realiai pajustų
pagerėjimą.
„Mes einame laimėti, nes siekiame pakeisti susiklosčiusią situaciją. Mes turime
išsamią programą, kompetentingą komandą,
turime didžiulę patirtį, žinome, kaip ją efektyviai panaudoti“, – kalbėjo LSDP lyderis.
Anot politiko, pasaulinė krizė nesibaigė,
Europoje ir euro zonoje vyksta labai komplikuoti procesai, kurių poveikis jaučiamas ir
Lietuvoje. Tačiau krizė Lietuvoje, skirtingai
nuo krizės, pvz., Estijoje ar Lenkijoje, turi
savo specifinių bruožų.
„Pirmiausia todėl, kad (tai jau esu sakęs ne
kartą) Lietuvoje susidūrėme ne tik su pačia
krize, bet ir su ne mažiau skaudžiomis krizės
suvaldymo apraiškomis. Valdančiųjų pasirinktas būdas įveikti krizę didžiumai mūsų
šalies gyventojų tapo katastrofa. Viena iš
didžiausių konservatorių Vyriausybės bėdų –
strateginio planavimo trūkumas. A.Kubiliaus
Vyriausybė iš pat pradžių nuėjo ne ekonomikos skatinimo, gamybos stimuliavimo, darbo

LSDP tarybos posėdis.

vietų išsaugojimo bei naujų kūrimo linkme,
o beatodairiško taupymo ir karštligiško skolinimosi keliu. Tai buvo netoliaregiška, strateginiu požiūriu ydinga politika“, – sakė LSDP
lyderis.
Pasak A.Butkevičiaus, valdantieji konservatoriai ir liberalai toliau vykdo sunkiausiai
gyvenančių žmonių skurdinimo politiką. Artėjant naujo biudžeto svarstymui, A.Kubiliaus
Vyriausybė pradėjo šnekėti apie antrąją krizės
bangą. Gąsdindama nauja krize, Vyriausybė
siekė taupymo priemones paversti nuolatinėmis. O juk atstatytas pensijas, kurios ir toliau
išliks vienos mažiausių ES, „suvalgys“ šildymo kainos ir toliau brangstantis maistas.
„Kai tvirtinama, kad konservatorių ir liberalų Vyriausybės vykdyta finansų politika
neva leis Lietuvai lengviau išgyventi antrąją krizės bangą, sąmoningai nutylima, kieno
sąskaita mėginama spręsti visas problemas.
Visa tai – gyventojų sveikatos, saugumo, gerovės sąskaita“.

Socialinėje, ekonominėje, energetikos,
švietimo, sveikatos sferoje būtini
pakeitimai

7 p.
Šventinis LSDJS
„Pagarbos vakaras“

A.Butkevičius tikino, kad ES lėšos turi būti
nukreiptos į ilgalaikį ekonomikos skatinimą.
Būtent tai sukurtų naujas darbo vietas ir duotų
didžiausią ilgalaikę kapitalo grąžą valstybei, o
ne ES lėšų įsisavinimo procentas, kuo bando
girtis valdantieji.
„1 mlrd. Lt panaudotas infrastruktūros
plėtrai tiesiogiai sukuria 5 tūkst. darbo vietų.
Viena tiesiogiai sukurta darbo vieta netiesiogiai sukuria dar 4-5 darbo vietas. Antra vertus,
Lietuva turi nemažą dalį lėšų iš ES biudžeto
naudoti naujoms technologijoms, inovacijoms
įdiegti. O šiandien vyrauja praktika – kuo greičiau panaudoti lėšas ir atsiskaityti už jas ES,
padedant „paukščiuką“.
Nukelta į 2 p.

Ateities profesijos

8 p.
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LSDP taryba: 2012-ieji – solidarumo metai

LSDP kasmetinės akcijos dalyviai – partijos bičiuliai ir pažangiausi socialdemokratų stipendijas gavę studentai.

Atkelta iš 1 p.
Nevalia taikstytis su chaosu
energetikoje
LSDP pirmininkas pabrėžė, jog
negalima ilgiau taikstytis su netvarka energetikos sektoriuje.
„Neefektyvus Energetikos mi-

nisterijos darbas, vienos partijos
įsivaizdavimus atitinkanti „Energetikos strategija“, parengta nesitarus
su šios srities specialistais, milžiniškas lėšas kainuojantys abejotini
projektai, neatidėliotinų darbų „marinavimas“ – visa tai verčia galvoti
apie asmeninę politikų atsakomybę.
Neapgalvota politika energetikos

srityje, dirbtinis priešų ieškojimas
veda prie didesnių kainų už energetinius resursus ir mūsų šalies konkurencingumo mažėjimo“, – kalbėjo
A.Butkevičius.
Kitose srityse, pasak LSDP vadovo, būtina: vykdyti aktyvią investicinę bei mokestinę darbo vietų
kūrimo politiką, jaunimo užimtu-

mo programas, kovos su nedarbu
programas; kurti investicijų strategiją, atsižvelgiant į metų ekonominę situaciją, numatant pokyčius,
vertinant efektą. Užtikrinti pramoninių parkų plėtrą, modernių bei
efektyvių technologijų skatinimą,
efektyvią daugiabučių renovaciją –
t.y. pakeisti daugiabučių renovacijos modelį, valstybei perimant visą
riziką bei priežiūrą, numatant išlaidų padengimo šaltinį iš Europos
investicinio fondo, ES ir valstybės
biudžeto asignavimų.
„Finansų rinkos priežiūra yra
vienas svarbiausių valstybės prioritetų. Kredito įmonių, „hedge“
ir kitų privataus kapitalo fondų
veiklos priežiūra bei kontrolė, spekuliacijų ribojimas, skaidrumo užtikrinimas bei „burbulų“ kontrolės
ir perspėjimo sistemos sukūrimas –
yra labai aktualūs uždaviniai ne tik
Lietuvai, bet ir visai ES“, – tikino
A.Butkevičius.
Didžiausias deficitas – solidari
visuomenė
Baigdamas skaityti pranešimą
LSDP pirmininkas priminė, jog di-

džiausias mūsų laikų deficitas – solidari visuomenė. Apklausos rodo,
kad Lietuvoje žmonės jaučiasi itin
nelaimingi, o visuomenės susipriešinimas pasiekė aukštumas.
„Žinoma, solidari visuomenė automatiškai nepadaro žmonių laimingų, tačiau socialinis solidarumas yra
esminė pilnaverčio, prasmingo gyvenimo visuomenėje sąlyga. Todėl
LSDP 2012-uosius skelbia solidarumo metais“, – kalbėjo A. Butkevičius.
LSDP taryba svarstė ir kitus
reikšmingus klausimus. Dėl naujai
iškeltų kandidatų į 2012 m. Seimą
vienmandatėse rinkimų apygardose kalbėjo LSDP pirmininko pavaduotojas Juozas Olekas, apie LSDP
Seimo rinkimų programą – LSDP
pirmininko pavaduotojas Vytenis
Povilas Andriukaitis. Itin reikšminga prieš šventes surengta LSDP paramos akcija gerai besimokantiems
studentams. Kaip ir kasmet, prieš
Kalėdas piniginės stipendijos skirtos
pažangiausiems aukštųjų mokyklų
studentams, užaugusiems daugiavaikėse šeimose.
Evelina Butkutė-Lazdauskienė

SAUSIO 13-OJI
Minėdami tragiškus 1991 m. Sausio 13-osios įvykius, sugrįžkime į praeitį, kai lemtingąją naktį beginkliai Lietuvos žmonės pastojo kelią
agresorių tankams, kai tauta visa siela troško nepriklausomybės ir savo krauju ją apgynė.
Svarbiausių sausio12-13 d. įvykių chronologija (www. lrs.lt).
Sausio 12 d. 0.30 val. SSRS kariškiai, panaudodami karinę techniką ir
ginklus, užgrobė LR vidaus reikalų
ministerijos Atskirojo ypatingosios
paskirties milicijos būrio bazę Valakupiuose. Apie 30 buvusių Lietuvos
milicininkų perėjo į okupantų pusę.
4.30 val. bandyta užimti Policijos
akademijos pastatą Baltupiuose.
5.30 val. nežinomi asmenys kelyje Vilnius–Lyda padegė laikinojo
pasienio posto namelį-vagonėlį ir
šalia stovėjusį automobilį.
11.20 val. ginkluoti sovietų kareiviai užpuolė pasienio postą ties Varėna kelyje Pariečė–Druskininkai,
sulaužė kelio užtvarą, jėga atėmė ir
nusitempė laikinojo posto vagonėlį.
Iš Kaliningrado į Vilnių permesta
apie 400 SSRS kariuomenės kareivių.
LR Aukščiausioji Taryba priėmė
nutarimą „Dėl priemonių Lietuvos
Respublikai ginti“, sudaryta laikinoji gynybos vadovybė.
14 val. Kaune SSRS kariuomenės sunkvežimis, pažeidęs eismo
taisykles, Tvirtovės alėjoje susidūrė
su lengvuoju automobiliu. Vienas
žmogus žuvo, 3 buvo sužeisti.
Sovietų armijos kareiviai okupavo Vilniuje, J. Basanavičiaus gatvėje buvusį Savanoriškosios draugijos
armijai, aviacijai ir laivynui remti
(DOSAAF) pastatą.
22 val. karinės technikos kolona
iš Šiaurės miestelio Žirmūnų gatve
pajudėjo miesto centro link. Kaune
desantininkai gaudė jaunuolius į sovietinę armiją.
23 val. grupė nežinomų asmenų,

apsiskelbusių „nacionalinio
gelbėjimo komitetu“, kreipdamasi į Lietuvos AT ir Lietuvos gyventojus pareiškė,
kad dabartinė valdžia atvedė liaudį prie bedugnės,
nebekontroliuoja situacijos
ir todėl „mūsų pareiga – paimti į savo rankas visą valdžią Lietuvoje, kad būtų išvengta ekonominio kracho
ir brolžudiško karo“.
24 val. tankai, šarvuočiai, dengti sunkvežimiai
iš Šiaurės karinio miestelio
pajudėjo Karoliniškių link.
Viename iš sunkvežimių –
KGB „Alfos“ grupė.
22 SSRS liaudies deputatai pasiūlė SSRS AT priimti rezoliuciją dėl įvykių
Lietuvoje, kurioje protestuojama dėl to, kad karinės
jėgos kišasi į sudėtingus
socialinius-politinius procesus ir kovoja su teisėta Vyriausybe. Rezoliucija nebuvo priimta, tačiau Michailas
Gorbačiovas, spaudžiamas
RSFSR AT pirmininko Boriso Jelcino ir kitų Rusijos
deputatų, SSRS prezidento
taryboje sudarė komisiją,
kurios tikslas – rasti politinį Koplytstulpiai prie Parlamento rūmų sausio 13-osios aukoms atminti. V. Jasinevičiaus nuotr. www.lrs.lt
sprendimą, kaip išspręsti susidariusią padėtį Lietuvoje.
Sausio 13 d. Po vidurnakčio. kaip 500 buvo sužeisti. Tragiškai MASIULIS, ALVYDAS MATULSovietų kariuomenės tankai, šar- žuvo: LORETA ASANAVIČIŪTĖ, KA, APOLINARAS JUOZAS POvuočiai ir ginkluoti kariškiai, pa- VIRGINIJUS DRUSKIS, DARIUS VILAITIS, IGNAS ŠIMULIONIS,
naudodami šaunamuosius ginklus, GERBUTAVIČIUS, ROLANDAS VYTAUTAS VAITKUS, VIDAS
Vilniuje šturmavo televizijos bokš- JANKAUSKAS,
RIMANTAS MACIULEVIČIUS. VYTAUTAS
tą bei Lietuvos radijo ir televizijos JUKNEVIČIUS, ALVYDAS KA- KANCEVIČIUS (nuo šautinių žaizpastatą. Šioje kruvinoje akcijoje NAPINSKAS,
ALGIMANTAS dų mirė vasario 18 d.).
žuvo 13 civilių gyventojų, daugiau PETRAS KAVOLIUKAS, TITAS
Prie bokšto per karinėje mašino-

je įtaisytus garsiakalbius paskelbta,
kad parlamentas krito ir valdžia perėjo į „nacionalinio gelbėjimo komiteto“ rankas.
Desantininkai iš keturių užsienio
TV kompanijų darbuotojų atėmė
ar sudaužė videokameras ir dokumentus. Buvo sumušti, suspardyti
keletas Norvegijos, Didžiosios Britanijos ir Ispanijos žurnalistų. Dėl
Ispanijos TV operatoriaus Miguelio
Awegos sužalojimo SSRS užsienio
reikalų ministerijai protesto notą
išsiuntė Ispanijos užsienio reikalų
ministerija.
Vilniuje platinami lapeliai, kuriuose žadama, kad, jeigu bus sugrąžinta sovietinė valdžia, bus suteikta
pilietinių teisių ir žemės.
Nutraukus Vilniaus radijo ir televizijos transliaciją, 2 val. pradėjo
veikti radijo stotis Kaune (Sitkūnuose). Sitkūnų ir Juragių siųstuvų stotis
apsupo desantininkai ir pareikalavo
nutraukti laidas.
Laukiama AT rūmų puolimo.
4.15 val. Vyriausybės informacijos
tarnyba pranešė, kad Vyriausybė
nenutraukia savo veiklos aktyvios
SSRS armijos okupacijos sąlygomis. Įvykusiame Vyriausybės posėdyje aptarta jos veikla susiklosčius
naujoms aplinkybėms.
LSDP pirmininkas Algirdas
Butkevičius: tą tragiškų įvykių,
nerimo ir vilties kupiną naktį
šimtai žmonių buvo suluošinti,
14 laisvės troškusių ir pasiaukojusių širdžių užgeso. Šios aukos
visuomet išliks tautos atmintyje.
Mes – Lietuva – amžinai būsime
jiems skolingi, už tai, kad gyvename Nepriklausomoje Valstybėje.
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Pozicija

Vietoj Kalėdų žąsies –
Konstitucinio Teismo sprendimas

LSDP prezidiumo narys R. Vaitkus.

Atkelta iš 1 p.
svarbiausius sprendimus dėl aukštųjų mokyklų. Tarkime, sugalvotų
tokia taryba privatizacijai perduoti
pastatus ar valstybės patikėtą žemę
– teisiškai nebelieka jokių galimybių priešintis tokiam sprendimui.
Puikiai žinome, kad tokių sprendimų laukia būrys žemės savininkų, kurių žemės dabar priskirtos
aukštųjų mokyklų mokomiesiems
ūkiams, botanikos sodams. Katali-

kų bažnyčia, talkinant Vyriausybės
atstovams, netgi viešai bando atimti šv. Jonų bažnyčią iš Vilniaus
universiteto. Kas būtų galėjęs sutrukdyti šiuos sprendimus? Keli
mažumą atstovaujantys aukštosios
mokyklos tarybos nariai, kuriuos
rinko bendruomenė? Tiesiog gėda
matyti, kad pagal akademinės (pabrėžiu – akademinės) autonomijos
lygį, Europos universitetų asociacijos duomenimis, nusiritome į
priešpaskutinę vietą Europos Sąjungoje. Ne ką geresnis ir mūsų
finansinis savarankiškumas – 19
vieta iš 28 šalių. Ir štai galutinis
sprendimas – valdymo modelis,
kada visus esminius klausimus
sprendžia ministro „kišeninės tarybos“, prieštarauja Konstitucijai.
Ar atsistatydins ministerijos
vadovybė ir įstatymą rengusieji
teisininkai?
Konstitucinis teismas pareiškė, kad tie pareigūnai, kurie ren-

gė Mokslo ir studijų įstatymą,
aiškiai žinodami, kad jis prieštarauja Konstitucijai, turi prisiimti
atsakomybę. Kaltas ne tik ministras ar viceministrė, kurie tiesiog
„stūmė“ antikonstitucinį įstatymą. Kalti ir tie, kurie dėjo savo
parašus, kad šis įstatymas, neva,
atitinka teisės aktus. Negi šie teisininkai ramiai sau dirbs Seimo
kanceliarijoje, ministerijoje ar
Vyriausybėje? Manyčiau, kad jie
turėtų nedelsiant atsistatydinti, jei
pas juos liko nors krislelis garbės.
Belieka pripažinti viena – niekada
nereikia bandyti buldozerio principu priiminėti tokio svarbaus įstatymo. Deja, dabartinė valdžia net
nebando konsultuotis su specialistais, atsižvelgti į aukštųjų mokyklų
bendruomenių nuomonę. Todėl ir
jų kalėdinė dovana, kurią pateikė
Konstitucinis teismas, yra tokia,
kokios ir galima buvo tikėtis.
Rimantas Vaitkus,
LSDP prezidiumo narys

Socialdemokratai ragina Seimo Pirmininkę
inicijuoti neeilinę parlamento sesiją
Socialdemokratai palaiko Konstitucinio Teismo (KT) poziciją,
kad įstatymų leidėjas privalo kuo
skubiau ištaisyti Mokslo ir studijų
įstatyme padarytus antikonstitucinius sprendimus ir ragina Seimo
Pirmininkę Ireną Degutienę šių
metų sausio 16-20 dienomis inicijuoti neeilinę Seimo sesiją, kurios
metu būtų taisomas Mokslo ir studijų įstatymas.
„Studentai, gerais pažymiais išlaikę šią žiemos sesiją, jau turėtų
žinoti, kaip jiems bus užtikrintas
nemokamas mokslas artėjančioje
pavasario sesijoje. Abiturientai,
besiruošiantys įstoti į aukštąsias
mokyklas, turi iš anksto, dar iki
šių mokslo metų pabaigos, žinoti priėmimo į jas ir finansavimo
tvarką. Konstituciniam Teismui
pripažinus per 30 įstatymo nuostatų prieštaraujančiomis Lietuvos
Konstitucijai, akivaizdu, jog šis
įstatymas nebegali reguliuoti universitetų valdymo, aukštųjų moky-

LSDP valdyba ragino Seimo vadovę inicijuoti neeilinę sesiją.

klų ir studentų santykių bei įtakoti
studijų eigos“, – sako LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Socialdemokratai įsitikinę, kad
švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius turi prisiimti
atsakomybę už antikonstitucišką

dokumentą, todėl, prasidėjus eilinei Seimo pavasario sesijai, bus
surinkti parašai ir keliamas nepasitikėjimo ministru klausimas.
Auksė Kontrimienė,
LSDP frakcijos atstovė spaudai

LSDP frakcijos pranešimas: kas atsakingas
už IAE II bloke vykstančius procesus?
Lietuvos
socialdemokratų
partijos frakcija raštu kreipėsi
į energetikos ministrą Arvydą
Sekmoką, prašydama paaiškinti,
ar iš tiesų Ignalinos atominėje
elektrinėje be teisinio pagrindo
išmontuojamas ir išparduodamas turtas. Tokį žingsnį paskatino žiniasklaidos eskaluojama
žinia, neva IAE antrasis blokas
jau ardomas, nors tam nėra jokio
teisinio pagrindo.
„Žinant, kad Seime nebuvo
priimtas reikalingas įstatymas
dėl IAE II bloko eksploatacijos
nutraukimo, prašome energeti-

kos ministro atsakyti, kokiu teisiniu pagrindu blokas išmontuojamas? Greičiausiai, tai vyksta
ne be A.Sekmoko žinios“, – sako
LSDP frakcijos seniūnas Algirdas Butkevičius.
Pasak frakcijos lyderio, jau
kelerius metus slepiama, kas
vyksta energetikos sektoriuje, o
apie prastus Energetikos ministerijos darbo rezultatus sužinome, kai per kišenę kerta pabrangusios dujos, ar žiniasklaidos
atstovai ima ieškoti teisybės.
„Nors tikinama, kad blokas
nėra išmontuojamas, tačiau abe-

jones gali išsklaidyti tik oficialus
atsakingų asmenų pareiškimas.
Lietuvos žmonės turi teisę žinoti
visą informaciją – kokie konkrečiai darbai IAE jau padaryti, kas
dar planuojama, ar tikrai dalis
turto išparduota, ar buvo organizuojami išpardavimo aukcionai.
O svarbiausia – kas atsakys už
šiuos procesus, jei tai neteisėta“,
– teigia LSDP frakcijos seniūnas.
LSDP informacijos centras

LSDP frakcijos narės B. Vėsaitės pranešimas:
ar džiaugsimės pigesnėmis dujomis
2014-aisiais
arba dar kartą apie suskystintų dujų
terminalą

Seimo narė B. Vėsaitė.

Šilumos kaina yra vienas svarbiausių klausimų gyventojams,
nes kiekvienais metais didėjančios dujų kainos vis labiau tuština
gyventojų pinigines, mažina tautiečių perkamąją galią. Daugiau
negu 70 proc. šilumos kainos sudaro kuro kaina, todėl alternatyvus
dujų tiekimas per suskystintų dujų
terminalą tampa vis aktualesnis.
Susirūpinusi vėluojančiu projekto
vykdymu, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija suformulavo
konkrečius klausimus Premjerui ir
energetikos ministrui ir lauks konkrečių atsakymų.
Seimo narė Birutė Vėsaitė apgailestauja, kad konservatoriai
sustabdė socialdemokratų pradėtą
suskystintų dujų terminalo projektą.
„Jau šiandien gyventojai galėtų džiaugtis pigesnėmis dujomis
ir mažesnėmis šildymo kainomis,
tačiau konservatorių Vyriausybė,
dirbanti nuo 2008-ųjų, kol kas neįgyvendino jokių konkrečių darbų.
Tebuvo keli deklaratyvūs Vyriausybės nutarimai. Konservatoriams
prireikė net dvejų su puse metų,
kad pripažintų Klaipėdos suskystintų dujų terminalo projektą strateginės reikšmės objektu. Sugebėta atrinkti konsultantu tarptautinę
kompaniją „Flour“ už 34 mln. litų.
Beje, prieš kelerius metus UAB
koncernas „Achemos grupė“ analogiškas studijas užsakė už 2 mln.
litų“, – primena Seimo narė.
Pasak B.Vėsaitės, iki šiol nėra
aišku, kas bus dujų pardavėjai bei
dujų pirkėjai, Lietuvoje nėra dujų
saugyklų, neaiškūs ir projekto

finansavimo šaltiniai. Anot parlamentarės, projekto vykdytojas
UAB „Klaipėdos nafta“ yra strateginės reikšmės objektas, todėl šios
įmonės kreditų didinimas gali tapti
realia grėsme įmonės veiklai.
„Neaišku, iš kur gausime lėšų.
Jei bus perkamas naujas SGD laivas, jis kainuos per 250 mln. JAV
dolerių. Projekto plaukiojanti bazė,
regazifikavimo įranga gali kainuoti
apie milijardą litų. Dar papildomai
– apie 120 milijonų litų kainuotų
antžeminė projekto dalis. Tokių
lėšų neturi nei AB „Klaipėdos nafta“, nei Klaipėdos uosto direkcija.
Juolab, kad valdančiųjų valia buvo
priimtas šių įmonių 50 proc. pelno mokesčio įstatymas. Gal nauju
mokesčiu ketinama apmokestinti
visus dujų vartotojus“, – klausia
parlamentarė.
Anot B.Vėsaitės, šiandienos
Lietuvos dujų vamzdynų pajėgumai yra nepakankami, kad per dujų
terminalą būtų galima priimti norimą 3 mlrd. kubinių metrų išgarintą
dujų kiekį. Šią problemą Energetikos ministerija žino, tačiau realiai
jos nesprendžia.
„Viešojoje erdvėje AB „Klaipėdos nafta“ teigė, kad bus perkamas SGD laivas, tačiau kyla reali
grėsmė, kad technologiją pasirinkus anksčiau negu dujų pardavėją,
projektas nebus sėkmingas. Vargu,
ar Premjero Andriaus Kubiliaus
viešai duotas pažadas, kad pastačius terminalą dujas pirksime 30
proc. pigiau, bus įgyvendintas.
Susirūpinusi vėluojančiu projektu,
socialdemokratų partijos frakcija
suformulavo konkrečius klausimus
Premjerui ir energetikos ministrui.
Lauksime konkrečių atsakymų.
Panašu, kad veikla terminalo statybos srityje tik imituojama, o šio
svarbaus Lietuvos gyventojams ir
verslui projekto darbai bus perkelti ant būsimos Vyriausybės pečių.
Naujoji Vyriausybė bus kaltinama
projekto vilkinimu ir kitom svetimom nuodėmėm“, – mano Seimo
narė.
Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Socialdemokratai inicijuos apkaltą
Seimo nariui M. Adomėnui
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija inicijuos apkaltą
Seimo nariui Mantui Adomėnui.
Seimo Etikos ir procedūrų
komisija jau buvo įspėjusi parlamentarą konservatorių Mantą Adomėną dėl jo teiginių apie
Konstitucinį Teismą. Panašu, kad
įspėjimai nevartoti reikšmingas
šalies institucijas įžeidžiančios
leksikos parlamentarui nėra pakankama priemonė. M.Adomėnas
ne tik nepripažįsta klaidos, bet ir
toliau elgiasi taip pat, tad Seimo
nariai rengiasi griežtesnei poveikio priemonei.
„Žodiniai įspėjimai parlamen-

taro M.Adomėno neveikia, tad
tenka imtis griežtesnių priemonių. Aukštas šalies pareigūnas
privalo galvoti, ką kalba, ir rodyti
visuomenei pavyzdį. Deja, konservatorius M. Adomėnas elgiasi
atvirkščiai, todėl kartu su kitomis
opozicinėmis frakcijomis rinksime kolegų Seimo narių parašus,
kad būtų galima pradėti apkaltą“,
– sako LSDP frakcijos seniūnas
Algirdas Butkevičius.
Šiai procedūrai pradėti reikalingi 36 parlamentarų parašai.
Evelina Butkutė-Lazdauskienė
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Jurbarko skyriaus kalėdinė akcija
„Dovanojame gerumą“
Jurbarko rajono skyrius prieš
Šv. Kalėdas surengė akciją „Dovanojame gerumą“. Šios akcijos
metu partijos nariai aplankė 16 senyvo amžiaus žmonių, gyvenančių
Raudonės seniūnijoje.
Viešnagės metu bičiuliai ne tik
įteikė seneliams simbolines kalėdines dovanėles, bet ir maloniai su
jais pabendravo, išklausė jų nuomonę, pasidalino patirtimi, suvokė, jog
dvasinis bendravimas ir šiluma gali
suartinti skirtingų kartų žmones.
Jurbarko skyriaus pirmininkas
Kazimieras Šimkus džiaugėsi, kad
šios akcijos metu buvo aplankyti seneliai, nes būtent jiems šiais laikais
dažnai trūksta artimųjų dėmesio,
supratimo, dvasinės šilumos bei palaikymo.
LSDP Jurbarko skyriaus
informacija

Seimo narys J. Olekas sveikina Kalvarijos savivaldybės tarybos narius.

Jurbarko rajono gyventoją pasveikino R. Klimavičienė, B. Jurkšienė ir A. Šukauskas.
B. Jurkšaitienės nuotr.

Kelmės bičiulių šventiniai sveikinimai
Lietuvos socialdemokratų partijos Kelmės skyriaus bičiuliai
kasmet sveikina savo rinkėjus –
rajono gyventojus – Šv. Kalėdų
proga. Šiemet partijos skyriaus
tarybos narys Stanislovas Bružas
dalyvavo Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centre ,,Carito“
surengtoje Kūčių vakarienėje vienišiems Kražių seniūnijos gyventojams.
S.Bružas sveikino renginio dalyvius, kaip ir viešnios – Kelmės
rajono savivaldybės Socialinės
paramos skyriaus vedėja Reda
Každailienė ir Socialinių paslaugų tarnybos direktorė Aldona
Kvintufelienė – kartu laužė kalėdaitį, dovanojo saldumynų ir vaisių, giedojo šventines giesmes.
Skyriaus pirmininko V. Andru-

Gruodžio 28 dieną Seimo narys
Juozas Olekas lankėsi Kalvarijos
savivaldybėje. Susitiko su Kalvarijos pašto darbuotojais, pasidalino
su jais mintimis apie politinę padėtį
šalyje, palinkėjo gražaus darbo ateityje. Vėliau Seimo narys aplankė
Kalvarijos savivaldybės merą, su
kuriuo aptarė padėtį savivaldybėje.
Kalvarija gruodžio 27 dieną
šventė savo 220 metų jubiliejų, o
rūmai, kuriuose dirba Kalvarijos sa-

vivaldybė - 100 metų jubiliejų. Šia
proga J.Olekas pasakė sveikinimo
kalbą Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje. Vėliau Seimo narys
aplankė Kalvarijos savivaldybės
administracijos skyrius, kurių darbuotojams padovanojo 2012 metų
kalendorius. Juozo Oleko rūpesčiu,
Aistiškių kaimo mažuosius aplankė
Kalėdų Senelis su gausiu krepšiu
dovanų.
LSDP Kalvarijos skyriaus inf.

Gerumo akcijoje
Marijampolėje dovanojo
kompiuterius

Stanislovas Bružas sveikina vienišus Kražių miestelio ir seniūnijos gyventojus.
D.Šimkutės nuotrauka

lio šventinis sveikinimas rajono
spaudoje sušildė pasiilgusių nuoširdumo ir gerumo širdis.

Emilija Kvietkuvienė,
LSDP Kelmės skyriaus
spaudos atstovė

Kalėdinė akcija Šilutės skyriuje
Gražų vakarą LSDP Šilutės
skyriaus nariai susirinko į visuotinį skyriaus narių susirinkimą –
kalėdinį renginį. Bičiulius aplankė
ir su artėjančiomis šventėmis sveikino svečiai: kandidatas į Seimo
narius Artūras Skardžius, LSDP
atsakingasis sekretorius Antanas
Valys, LSDP Klaipėdos skyriaus
pirmininkė Lilija Petraitienė bei
Pagėgių skyriaus pirmininkas Alvydas Dumbliauskas.
Tačiau šventinis vakaras nevirto ilgų kalbų renginiu. Aptarus svarbius klausimus ir politinę
situaciją rajone, Šilutės skyriaus
pirmininkas Alvidas Šimelionis
pasistengė, kad bičiuliams netruktų nei puikios nuotaikos, nei gero
žodžio, nei gražios muzikos. Susirinkusius partiečius pradžiugino
jaunimo atliekamos dainos, o vėliau etnografė supažindino su Kūčių šventimo tradicijomis ir papročiais. Jaukus ir linksmas vakaras
baigėsi nuoširdžiais pokalbiais ir
šiltais palinkėjimais artėjančioms
šventėms.
LSDP Šilutės skyriaus nariai,
tęsdami gražią kalėdinę tradiciją,
gruodžio 21 d. surengė Kalėdinę
solidarumo akciją Šilutės miesto

Kalvarijai – 220 metų

A.Skardžius, A.Balčytis, L.Petraitienė, A.Valys, A.Šimelionis.

turgavietėje. Skyriaus bičiuliai, pasipuošę raudonais šalikais, dalino
visiems kalėdinę nuotaiką, sveikino prekeivius bei miesto ir kaimo
gyventojus su artėjančiomis šventėmis ir dovanojo 2012 m. kalendorius „Sveikatos skrynia“. Kartu
su rajono politikais vaikščiojo vis
dažnesnis mūsų krašto svečias
Artūras Skardžius, kuris planuoja

mūsų krašte kovoti dėl Seimo nario mandato.
Akcija pradžiugino ir prekybininkus, ir pirkėjus, visi liko patenkinti gavę dovanų ir nuoširdžiai
pasveikinti su artėjančiomis šventėmis.
LSDP Šilutės rajono
skyriaus inf.

Akcijos organizatoriai patys vežiojo surinktus kompiuterius šeimoms.

Trečius metus iš eilės vykstanti Kalėdų akcija „Jei turi svajonę“
marijampoliečius praėjusių metų
pabaigoje nustebino keista idėja – iš
gyventojų rinkti senus, panaudotus
kompiuterius, juos suremontuoti ir
dovanoti daugiavaikėms, sunkiai
besiverčiančioms šeimoms. Pasak
akcijos organizatorių, tokia idėja
kilo stebint situaciją daugiavaikėse
šeimose bei vertinant problemas, su
kuriomis jos susiduria.
Pasak vieno iš akcijos organizatorių, Marijampolės jaunųjų socialdemokratų lyderio Ramūno Buroko, pradžioje akcijos idėja atrodė
ambicinga ir sunkiai įgyvendinama.
„Neįsivaizdavome, kiek marijampoliečių tokių nenaudojamų kompiuterių savo spintose turi, kiek jų
ryšis dovanoti juos tiems, kurių
nepažįsta ir nėra matę gyvenime.
Tačiau poreikis buvo didžiulis – iš
Marijampolės socialinės paramos
centro gavome 20-ies daugiavaikių
šeimų sąrašą, kiekvienoje jų po tris
ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų, todėl nutarėme bent jau pamėginti“, – apie akcijos idėją kalbėjo
R.Burokas.
Pasak jo, laikraščiuose pasirodžius pirmiesiems skelbimams, netruko sulaukti pirmųjų skambučių iš
žmonių, norinčių padovanoti savo
seną kompiuterį. „Marijampoliečių
aktyvumas pirmomis savaitėmis

nustebino ir jau pirmo akcijos mėnesio pabaigoje turėjome 18 stacionarių kompiuterių. Deja, nemaža
dalis jų buvo ne visai sukomplektuoti, trūko detalių, reikėjo padirbėti
su programine įranga.“ – pasakojo
R.Burokas. Organizacijos nariai
sėdo padirbėti prie kiekvieno iš jų,
iš kelių „klijavo“ vieną, perrašinėjo
programinę įrangą, patys vežė kompiuterius šeimoms.
Akcijos organizatoriai įsitikinę,
jog šį akcija bus tęsiama ir visus
šiuos metus. “Kreipėmės į įvairias
organizacijas ir verslo įmones, turinčias nurašytų ar nurašomų kompiuterių, kad jie nedulkėtų rūsiuose
ar nebūtų utilizuoti. Kompiuteriai,
kurie tinkami naudoti mokyklinio
amžiaus vaikams, dar gali būti eksploatuojami”, – teigė R.Burokas.
Iki pat Kalėdų vykusios akcijos
metu iš visų surinktų 24 stacionarių
kompiuterių tinkami naudoti buvo
vos 14. Visi jie, bendradarbiaujant
su Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės socialinės
paramos centru bei Marijampolės
Kultūros centru, atsidūrė daugiavaikių šeimų namuose. Prie akcijos
prisidėjo kelios dešimtys jaunimo
savanorių iš organizacijos „Neribotų
galimybių fondas“ ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos.
LSDJS Marijampolės
skyriaus inf.
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Didelės šeimynos rūpesčiai ir džiaugsmai –
globėjams iš viso pasaulio
Užpaliečių, LSDP Utenos skyriaus bičiulių Jūratės ir Eugenijaus
Keraminų šv. Teresės šeimynoje,
kaip visada, didelis sujudimas – čia
ir Kalėdų šventimas, ir Naujieji metai. O visai neseniai šeimynos mama
ir tėtis lankėsi Italijoje, Castelnuovo
del Garda mieste, kur vyko Priimančių šeimų judėjimo tarptautinė asamblėja. Jūratę ir Eugenijų Keraminus į
asamblėją kvietė pats judėjimo prezidentas Marco Mazzi, pažįstantis
Keraminus iš ankstesnių susitikimų.
Marco Mazzi 2006 m. lankėsi Vilniuje tarptautinėje SOTAS („Socialinės tarnystės savanoriai“) konferencijoje, kurioje ir susipažino su Jūrate
ir Eugenijumi.
Į Priimančių šeimų judėjimo
asamblėją susirinko apie 400 dalyvių
iš viso pasaulio: Ispanijos, Argentinos, Šveicarijos, Rumunijos, Salvadoro ir kitų šalių. Vienas įdomiausių
asamblėjoje buvo Marco Mazzi pranešimas, kuriame jis kalbėjo apie savanorystę, tarnystę kitiems, gvildeno
įsivaikinimo, globos problemas.
Pasak Jūratės Keraminienės, Italijoje bei kitose šalyse taip pat yra
asocialių šeimų, kurių vaikais tenka
pasirūpinti globėjams. Prie mums
įprastų netinkamą gyvenimo būdą
turinčių tėvų dar prisideda ir narkomanų šeimos. Bet vaikai Italijoje
globoti gali būti paimami ir tėvams
sunkiai susirgus. Praktikuojamas ir
senų, ligotų, vienišų žmonių priėmimas globai į šeimas.

Savo patirtimi Keraminai pasidalijo su gausiu būriu globėjų iš viso pasaulio.

„Biologiniai tėvai pas globojamus
vaikus gali ateiti ne bet kada: tik savaitgaliais ar pamokų ruošimo metu,
– pasakojo Jūratė Keraminienė. – Tokios taisyklės. Didelių globos įstaigų
ir gausių šeimynų Italijoje nėra. Globėjai ima globoti 2–3 vaikus. Kiek
teko patirti, italų šeimos yra pasiėmusios globoti ir vaikų iš Lietuvos.
Štai vieną mergaitę su negalia ne tik
globoja, bet ir įsivaikino“.
Turinčios globotinių italų šeimos
vienijasi, jungiasi į bendrijas ir būtinai kartą per mėnesį su vaikais renkasi pabendrauti, pasidalyti išgyvenimais, patirtimi. Ši patirtis Jūratei ir
Eugenijui Keraminams labai patiko.
Juoba, kad Utenoje yra įkurtas globėjų klubas, tad belieka tik visus suburti
ir paskatinti bendrauti tarpusavy, dalintis problemomis, švęsti bendras
šventes kartu su vaikais, mokytis ir
pasikviesti į susibūrimus įvairių sričių specialistus ar didelę patirtį turin-

„Žvalus senjoras“ –
Panevėžio rajone

Akcijos iniciatorius O. Petrulis su Gustonių senelių namų gyventojais.

Socialinė akcija „Žvalus senjoras“ buvo skirta visiems Panevėžio
rajono senelių namų gyventojams,
kurie gražiausių švenčių metu ne
visą laiką sulaukia deramo dėmesio. Organizatoriai siekė paprastų,
visiems mums trokštamų dalykų:
atjautos, supratingumo bei nuoširdaus dėmesio. Su šiais visais išvardintais dalykais senjorai gavo ne
vien tik simbolines dovanas: LSDP
sveikatos kalendorius bei saldainius,
bet ir Panevėžio rajono darbštuolių
moterų numegztas vilnones kojines.
Iš viso buvo padovanota apie 30
komplektų numegztų kojinių. Aplankyti trys senelių namai: Gustonyse,
Ramygaloj ir Raguvoj. „Nuoširdžių
šypsenų, žėrinčių džiaugsmu žvilgsnių bei nuoširdžių padėkos žodžių
atmosferoje labai greit prabėgo visi
trys susitikimai su seneliais, - dalinosi įspūdžiais akcijos organizatorius

Domas Petrulis, - Buvome sutikti,
kaip geriausi draugai, nors Gustonių
bei Raguvos senelių namuose lankėmės pirmą kartą, o su ramygaliečiais
jau pokštavom kreipdamiesi vieni į
kitus vardais, nes čia lankėmės jau
trečią kartą šiais metais“.
Gražių ir ne vien tik Panevėžio
rajone plačiai nuskambėjusių iniciatyvų sumanytojas ir organizatorius
Domas Petrulis teigia, kad solidarumą bei dėmesį artimajam propaguoti reikia ne vien tik šventiniu
laikotarpiu, bet stengtis taip gyventi
visus metus. Socialdemokratinis Panevėžio rajono jaunimas prižadėjo
ir kitais metais stengtis padėti bei
džiuginti gerais darbais Panevėžio
krašto gyventojus.
LSDJS Panevėžio rajono
skyriaus informacija

čius globėjus. Šito sumanymo Jūratė
ir Eugenijus būtinai imsis. „Labai
norėtume, kad taptų įpročiu, kaip
Italijoje, Utenos globėjams susiburti
kartą per mėnesį,“ – sakė Jūratė.
Kadangi italai ima globoti po nedaug vaikų, tad jiems buvo ypač įdomu, kaipgi Keraminai susitvarko su
14 savo globojamųjų, kaip bendrauja
tarpusavy ir kaip jiems sekasi dirbti.
Būtent dirbti, nes italai į globą žiūri
kaip į darbą.
„Tai dar vienas mūsų skirtumas,
– sakė Jūratė. – Tad asamblėjos dalyvius mano pasisakymas labai domino, sulaukiau daug klausimų. Ir galiu
pasakyti, kad patiko, nes pasisakymą
asamblėjos organizatoriai nori patalpinti į savo tinklapį, kad jį galėtų
paskaityti ir kitos globėjų šeimos. 14
globojamų vaikų šeimoje – tai italams sunkiai įsivaizduojamas ir stebinantis dalykas“.
Lolita Kaminskienė

Vilkaviškio skyriaus
kalėdinės akcijos
Vilkaviškio rajono socialdemokratai surengė gražią kalėdinę “Gerumo akciją”, kurios metu apsilankė
Kybartų specialiojoje “Rasos” mokykloje. Socialdemokratai kartu su
mokiniais lankstė girliandas, karpė
angeliukus ir snaiges, nuoširdžiai
bendravo tarpusavyje. Vėliau Kybartų mokiniai padainavo svečiams
gražių dainelių.
Kitą dieną skyriaus bičiuliai ir
specialiosios “Rasos” mokyklos mokiniai nuvažiavo į Gudkaimio globos
namus, kuriuose laukė ir šiltai priėmė
seneliai. Svečiai atvežė padarytas girliandas, žvaigždes ir angelus, kuriais
papuošė salę, eglutę. Socialdemokratai padovanojo senoliams šiltų, pačių
megztų vilnonių kojinių, šlepečių ir
šalikų. Susėdę visi kartu prie stalų
susipažino, pasipasakojo kaip sekasi,
kaip švenčia šv. Kalėdas.

LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus
pirmininkas Algirdas Neiberka pasidžiaugė tokia gražia akcija, kurios
metu gali susipažinti ir pabendrauti,
pasidalinti gyvenimiška patirtimi
skirtingo amžiaus žmonės. Taip pat
pasveikino švenčių proga, palinkėjo
visiems sveikatos ir ramybės.
Popietės metu visi padainavo Kalėdines giesmes, pažaidė žaidimus,
senoliai padeklamavo senus šventinius eilėraščius, padainavo savo kūrybos dainas.
Atsisveikinant seneliai padėkojo
už apsilankymą ir pakvietė atvažiuoti
kuo dažniau, o socialdemokratai padėkojo už šiltą priėmimą.
Mavliuda Melibajeva,
LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus
atstovė spaudai

Bičiuliai kartu su mokinukais gamina šventines girliandas.

Rokiškio socialdemokratės rinko
sodo ir daržo gėrybes šventiniam stalui
Kalėdos – stebuklingas metas, kai
norisi būti geresniems, dalintis gerumu
ne tik su savo artimais, bet ir skurdžiau
gyvenančiais žmonėmis. Todėl LSDP
Rokiškio skyriaus socialdemokratės
moterys kvietė visus savo partijos bičiulius aukoti daržo gėrybes skurdžiau
gyvenančių žmonių stalui. Gruodžio 22
dieną paaukoti maisto produktai buvo
perduoti „Carito“ valgyklai. Dėkojame
visiems aukojusiems ir džiaugiamės,
nors lašeliu gerumo prisidėję prie skalsesnio vargstančių žmonių stalo.
Danguolė Kondratenkienė,
LSDP Rokiškio Moterų klubo
veiklos koordinatorė Rokiškio socialdemokratės perdavė produktus „Carito“ valgyklai. Jovitos Kalibataitės nuotr.

Kaip Fabijoniškių socialdemokratai
„prisijaukino“ drakoną
Vilniečiai Fabijoniškių poskyrio
socialdemokratai suskubo prisijaukinti 2012 metų simbolį - drakoną, jo
išlaisvinimui surengdami bičiuliams
šventinę vakaronę. Vakaro vedėja
Jolanta Grigorjevienė negailėjo kandžių klausimų būsimiesiems kandidatams į Seimą, šmaikščiai juos provokavo ir vertė pasukti galvą, kaip
reikėtų bendrauti su rinkėjais. Viena
užduotis buvo itin sunki – padainuoti, kai burna pilna vandens...
Bičiuliai, pasipuošę zoologijos
sodo gyventojų kaukėmis, šoko,
dainavo, vaišinosi, rungėsi viktorinoje, linkėjo vienas kitam gražių, laimingų ir sėkmingų metų.
„Sėkmės mums tikrai prireiks, nes

laukia 2012 metų Seimo rinkimai“,
- kalbėjo Fabijoniškių poskyrio pirmininkas Emilis Misiulis. Vakarą

vainikavo įspūdingas šventinis fejerverkas.
LSDP informacijos centras

Būsimieji kandidatai į Seimą R.Šalaševičiūtė, E.Gaidamavičius, S.Valentukevičienė,
S.Jakeliūnas ir A.Kontrimienė bando prisijaukinti drakoną, kad jis neštų sėkmę Seimo
rinkimuose.
Valdo Šereikos nuotrauka
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Peržengus Naujųjų metų slenkstį

Vilija Blinkevičiūtė,
EP narė, LSDP pirmininko
pavaduotoja
Gausiais fejerverkais palydėjome Senuosius ir sutikome Naujuosius 2012-uosius metus. Tai ne tik
visų laukta „šampaninė“ šventė,
bet ir metas, kai vertiname nueinančius ir spėjame, kokie bus ateinantys metai. Vertinimai visada yra
individualūs, o lūkesčiai dažniausiai panašūs. Visi norime gyventi
geriau, to paprastai linkime savo

artimiesiems ir draugams. Dažnas
įsipareigoja sau sveikiau gyventi,
sėkmingiau dirbti ar padaryti kažką, ko nepadarė pernai. Tačiau ar
viskas priklauso vien nuo mūsų?
Mūsų gerovė priklauso nuo daugelio kitų žmonių – politikų, verslininkų, valstybės tarnautojų darbo.
Gyvename atvirame ir globaliame
pasaulyje, todėl viskas, kas jame
vyksta, vienaip ar kitaip atsiliepia
kiekvienam iš mūsų. Linkėdami sėkmės sau, nepamirškime palinkėti
sėkmės ir kitiems. Tik solidari visuomenė gali užtikrinti ir dvasinę,
ir materialinę gerovę kiekvienam iš
mūsų. Ir tik solidari Europos Sąjunga (ES) gali sėkmingai įgyvendinti
užsibrėžtus dešimtmečio tikslus.
Norėčiau, kad naujametiniai linkėjimai būtų adresuoti ir Europos
Parlamentui (EP), kuris praėjusiais metais priėmė svarbius žmonėms sprendimus. Mes solidariai
reagavome į euro zonos grėsmes

ir patvirtinome ekonomikos koordinavimo ir griežtesnės fiskalinės
drausmės teisės aktų paketą. Pavyko pasiekti, kad 2012 metų ES
biudžetas būtų labiau orientuotas
į naujoves, ekonomikos augimą ir
darbo vietų kūrimą. Pritarėme užimtumo politikos gairėms bei naujų
įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkei.
Daug dėmesio skyrėme senėjančios Europos problemoms. Turime
išsaugoti kartų solidarumu paremtą socialinį draudimą bei vykdyti
veiksmingą demografinę politiką – apie tai kalbėjome šiai temai
skirtoje rezoliucijoje. Šiuos metus
mes paskelbėme Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Tikiuosi, kad tai
paskatins kuo greičiau priimti visų
laukiamus sprendimus dėl Europos
pensijų sistemos ateities.
Pritarėme ypač svarbiai direktyvai, kuria siekiama geriau apsaugoti mūsų vaikus nuo seksualinės

prievartos, išnaudojimo ir pornografijos. Tai geras pavyzdys, kaip
šalys gali solidariai spręsti jautrias
mums visiems problemas. EP pranešime dėl neįgalių žmonių judumo ir įtraukties akcentuojama jų
judumo didinimo svarba, naikinant
fizines ir socialines kliūtis, trukdančias neįgaliesiems naudotis viešaisiais pastatais, transportu, informacinėmis technologijomis, viešomis
paslaugomis. Šiais metais šalys narės turės gerokai padirbėti įgyvendinant ES negalios dešimtmečio
strategiją. Skaitytas pranešimas dėl
smurto prieš moteris panaikinimo,
svarstėme moterų skurdo, vienišų
motinų ir kitus moterims aktualius
klausimus. Nemaža dėmesio skyrėme ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės plėtotei. Šiuo požiūriu
reikšmingas yra mūsų sprendimas
dėl darbuotojų judumo ES skatinimo, kuris numato nemažai priemonių, lengvinančių galimybes

įsidarbinti kitose šalyse ir užtikrinančių reikiamą darbo teisių apsaugą. Pritarėme direktyvos projektui,
kuriuo siekiama pagerinti nusikaltimų aukų apsaugą, įteisinant Europos apsaugos orderį. Apsvarstėme
Komisijos pasiūlymus, kaip gerinti
kovą su korupcija. Labai norėtųsi,
kad šie pasiūlymai būtų kuo greičiau įgyvendinami.
Paminėjau tik dalį aktualių
sprendimų, kuriuos praėjusiais
metais priėmėme EP. Šiemet mūsų
laukia nemažiau svarbūs darbai.
Socialistų ir demokratų frakcijos
vadovas Martinas Šulcas savo naujametiniuose linkėjimuose pabrėžė,
jog „2012–aisiais Parlamentas privalės itin ryžtingai dirbti, siekdamas išsaugoti vieningą, demokratinę ir solidarią Europą“. Aš tikiu,
kad ES solidariai išlaikys visus
išbandymus ir toliu sieks gerovės
savo piliečiams.

Kurti žmonių Europą ir Europą žmonėms

Justas Vincas Paleckis,
EP narys
Ar socializmas, socialdemokratija pajėgi išvesti Europos Sąjungą
(ES) iš krizės labirinto? Aiškų atsakymą pateikė lapkričio pabaigos
Europos socialistų partijos (ESP)
Konventas Briuselyje: krizė nebūtų taip stipriai supurčiusi ES, jei
prie jos vairo būtų stovėję socialdemokratai. Juk kartu su godžiais
spekuliantais ir avantiūristais krizę
sukėlė ne mažiau godūs konserva-

toriai.
Jau kelinti metai jie matuojasi
sau socialdemokratinius apdarus,
vis žada reformas kairiosios minties pagrindu, tačiau jų kalbos lieka kalbomis. Akivaizdu, kad vien
biudžeto galo su galu sudurstymo
politika neišgydo ES valstybių.
Įtikinamas pavyzdys, deja – ir
padėtis Lietuvoje. Įsikibimas į finansinės disciplinos rodiklius neišjudins valstybės iš ekonominio
nuosmukio. Jei dešiniųjų valdomos
ES vyriausybės ir toliau karpys socialines išmokas, įvedinės naujus
ir didins esamus mokesčius, nepakankamai stimuliuos ekonomikos
augimą, visa ES (taip pat ir Lietuva) pasmerkta antrajam, žymiai
skaudesniam ekonominės krizės
smūgiui.
ESP Konvente socialdemokratų lyderiai kartojo jau keletą metų
skambančius, bet dešiniųjų vis
dar neįgyvendintus reikalavimus
ES vyriausybėms. Taip, taupymas
neišvengiamas, tačiau ne mažiau
svarbu investuoti į kokybiškų ir

konkurencingų ekonomikos šakų
vystymą. Investuokime į atsinaujinančią energetiką, į energetikos
tinklus, transporto projektus, kurie mūsų Sąjungą paverstų konkurencingesne. Investuokime į
žmones, jaunimą, į jų išsilavinimą,
naujoves, darbo vietų išlaikymą ir
naujų kūrimą. Visoms šioms iniciatyvoms ES turės lėšų, jei įves socialdemokratų siūlomą 200 mlrd.
eurų per metus sukaupsiantį Finansinių transakcijų mokestį. Į finansų
ir verslo bosus besidairantys konservatoriai linksi galvomis, tačiau
niekaip nesugeba žengti ryžtingų
žingsnių. Kur griežtas finansų krizę sukėlusių bankų veiklos reguliavimas, skaidrumo prožektorius
jų spekuliaciniams sandoriams?
Kur demokratiška kreditų reitingų
agentūrų priežiūra? Kodėl iki šiol
nepanaikinti „mokesčių rojai“? Kur
Europos Sąjungos pagalba Arabų
revoliucijų apimtoms valstybėms?
Kodėl apsilpo ES lyderystė kovoje
su klimato kaita? Atsakymas paprastas: konservatoriai nedrįsta už-

dėti apynasrio įsisiautėjusiam, tik
viršpelnių siekiančiam stambiajam
kapitalui. Dėl prasto dešiniųjų valdymo kenčia ES įvaizdis, ji savo
piliečių akyse netenka autoriteto.
ESP Konvente prisiminti vokiečių filosofo Jurgeno Habermaso žodžiai apie krizę. Jie skamba
kaip varpo dūžiai: „Kyla didžiulis
poreikis išgelbėti demokratijos
orumą – vadinasi, gelbėti piliečio
orumą, gelbėti demokratines ir
socialines Europos vertybes, kurti
Europą, galinčią atlaikyti globalizacijos iššūkius, Europą, kurios
valdyme piliečiai dalyvauja, o ne
lieka užmiršti, kurti žmonių Europą ir Europą žmonėms“.
Konvente kaip visad aistringai
kalbėjo socialdemokratų frakcijos
Europos Parlamente pirmininkas
Martinas Šulcas. Darbas, padorus atlyginimas, būstas ir ateitis
vaikams, sakė jis – tai kiekvieno
paprasto piliečio įpareigojimas
socialdemokratų politikui ne tik
Belgijoje, Vokietijoje, Ispanijoje,
Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Gyvename godžių finansininkų,
verslininkų ir avantiūristų valdomame pasaulyje. Jie siekia sumažinti atlyginimus, ilginti darbo valandas ir smaugti darbuotojų teises
ginančias profsąjungas. ES valstybių dešiniosios vyriausybės jau
daugiau kaip dveji metai galinėjasi
su krize. Ir nesugeba jos įveikti.
ES vis labiau grimzta į skolų liūną.
Rinkos vis labiau gniaužia demokratiją. Tuo tarpu ne rinkos turėtų
valdyti žmones, o žmonės rinkas.
Socialdemokratija kilo iš darbininkų judėjimo. Laikas socialdemokratinėms partijoms vėl susiburti
į antikapitalistinį judėjimą. Judėjimo tikslas – sukurti ES valstybėse
priešpriešą plėšriajam kapitalizmui
– visuomenę, kurios ramsčiai yra
demokratija ir socialinis teisingumas.
Sausio 9-ąją Briuselyje prasideda antroji mūsų parlamentinės
kadencijos pusė. O dar po 8 dienų
jau Strasbūre rinksime naują EP
pirmininką. Daugiausia šansų juo
tapti turi mūsų Martinas.

Recesija tikriausiai sugrįš, o pasaulio pabaiga – labai abejotina

Z. Balčytis,
EP narys, LSDP pirmininko
pavaduotojas
Naujų metų pradžia gausi įvairiausių prognozių. Esą nusimato

pasaulio pabaiga, sukrėtimai euro
zonoje ir didesnis saulės aktyvumas. Pasaulio pabaigos skelbėjai
teigia, kad senovės majai numatė retą Žemės, Saulės ir Paukščių
Tako centro išsirikiavimą į vieną
liniją 2012 metais žiemos saulėgrįžos metu. Šis išsilygiavimas siejamas su vieno pasaulio persikėlimu
į kitą.
Etnologas profesorius Libertas Klimka sako, kad civilizacijos
apokaliptiniai reiškiniai buvo prognozuojami ne vienąkart. Taip pat
daug kartų spėliota, kad kai kurios
kalendorinės datos gali būti fatališkos.
„1000-ieji, 2000-ieji kai kurių
žmonių buvo laukiami su didžiuliu
nerimu. 1000-aisiais žmonės išpardavė savo turtus, atsisakė visko, ką
turėjo, ir jau susiruošė į amžinybę
keliaut. Tai ateina iš tam tikrų apokaliptinių nuostatų, nes krikščiony-

bė įvedė laiko strėlę, kuri kažkada
turi baigtis. O tas majų įrašas yra
labai abejotinas. Šifruojamas įvairiais būdais. Manoma, gal tie metai
– 2012-ieji, o gal 4072-ieji“, – sako
Edukologijos universiteto profesorius L. Klimka. [...]
Kiek realesnės BBC atliktos
ekonomistų apklausos, kurios rodo,
kad šiemet į Europą sugrįš recesija.
Penktadalis apklaustųjų teigia, kad
šiuo metu 17 narių turinti euro zona
bus kitokia. Tačiau galimą euro zonos subyrėjimo galimybę spėja iki
40 apklaustų ekonomistų.
Europarlamentaras Zigmantas
Balčytis sako, kad kitąmet euro
zonoje planuojamos didelės reformos, vadinasi, euro zonos šalių
ekonomikų laukia sukrėtimas.
„Visos valstybės, visos ekonomikos yra susidūrusios su tam
tikra ekonomine, finansine krize.
Ir tikrai reikės labai didelių pastan-

gų. 2012 metai bus persitvarkymo
metai. Ir kaip teisingai bus tie persitvarkymo sprendimai priimami,
taip skausmingai arba neskausmingai bus pereita prie naujos finansų
valdymo sistemos ir galbūt ekonomikos“, – teigia Z. Balčytis.
Tačiau europarlamentaras nusiteikęs optimistiškai. Euro zona
– nežlugs.
„Kiti metai bus didelių pokyčių,
bet aš esu įsitikinęs, kad euro zona
išliks, ES išliks. Gal ji bus šiek tiek
pasikeitusi, kai kurios valstybės dar
abejos, bet perspektyva yra labai
aiški: arba mes esame vienoj krūvoj ir esame konkurencingi, arba
išsivaikščiojam, ir tada, natūralu,
nukentės visi“, – sako Z. Balčytis.
Jei euro zona ir nežlugs, taupyti
teks. Bankininkai sako, kad mūsų
šalies gyventojai, 70 procentų santaupų laikantys litais, ir toliau taupys šia valiuta. „Vertingiausia būtų

laikyti indėlius ta valiuta, kuria
planuojamos išlaidos, kad atėjus
tai dienai, kai bus reikalinga išleisti
tas sukauptas lėšas, nebūtų patirtas
šokas dėl valiutos kurso pasikeitimo. Dėl to tikriausiai bus išlaikyta
ta pati struktūra – litai, eurai turėtų
toliau vyrauti“, – mano SEB banko
vyriausioji analitikė Vilija Tauraitė.
[...]
Algirdas Igorius
LTV „Savaitė“ (ištrauka)

Rengta kartu su Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso grupės Lietuvos delegacija.
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Verslo liudijimas: gelbėjimo ratas ar neišnaudotos galimybės?
ją riboti. Taigi, ar tai gelbėjimosi ratas, ar neišnaudotos galimybės?
Pagal vieną kurpalių sukerpa
Seimas, o apkarpo savivaldybės

Marius Skarupskas,
LSDJS valdybos narys

Verslo liudijimas skirtas mažiausiems ekonominės sistemos
dalyviams. Ūkinę-komercinę veiklą
tokie asmenys vykdo dažniausiai
dirbdami patys arba pasitelkdami
artimus giminaičius. Tokioje sistemoje nėra jokių bosų, jokių samdinių. Apsižvalgius aplinkui, taip
vadinamus „patentininkus“ galima
sutikti prekiaujančius kioskuose,
vedančius diskotekas, remontuojančius jūsų butą, dirbančius kirpyklose ir dar daugybėje vietų.
Aplink mus mažųjų verslininkų
yra beveik 70 tūkst. Palyginimui,
Lietuvoje iš viso darbo vietų sukurta per 1 milijoną. 7 proc. gyventojų
pajamas gauna patys sau susikurdami darbo vietą. Jų nėra darbo biržoje. Jie nėra ekonominėje tremtyje.
Kartais išgirstame svaičiojimus, kad
tokia forma nereikalinga arba būtina

Gyventojai gali užsiimti per 100
skirtingų veiklų įsigiję verslo liudijimą: pradedant batų valymu, žurnalų
ir knygų nuoma, baigiant prekyba,
statyba ir patalpų nuoma.
Patalpų nuoma? Batų valymas?
Taip, valdantieji sugeba nustatyti
vienodas žaidimo taisykles ir nekilnojamo turto nuomininkui, ir batų
valytojui. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas sako, kad minimalus fiksuotas GPM visiems turi būti
1440 Lt per metus. Nepamirškite
valančiojo batus. Prie šio mokesčio
reiktų pridėti privalomojo sveikatos draudimo (864Lt) ir „Sodros“
(2160Lt) mokesčius.
Iš šešėlio galima pradėti traukti,
patiems išlindus iš bunkerio. Imkime pavyzdžius. Kas trečią parą
ministeriją, tegul ir finansų, saugo
vidutinio amžiaus moteris dirbanti
saugos tarnyboje pagal darbo sutartį. Likusias laisvas dienas ji dirba
aukle, prižiūrėdama du mažuosius
kaimyno padaužas. Už pastarąjį
darbą ji pajamas gauna? Gauna. Bet
ranka nekyla mokėti už nežinia kur
išleidžiamus mokesčius.
FAKTAS: Batų valymo veikla
Lietuvoje užsiima tik 4 žmonės.
Įdomiausia, kad du iš jų dirba Kel-

mės rajone. Švarūs batai turėtų būti
kelmiškių batai.
Dažniausiai veiklą verslo liudijimais grindžia prekybininkai. Jų
Lietuvoje priskaičiuojama per 27
tūkst. Į šį skaičių įeina prekiaujantys
kioskuose, Gariūnuose ir kitose turgavietėse, užsiimantys išvežiojamąja prekyba ir kitaip perkantys ir parduodantys įvairias prekes žmonės.
Nedirbančių gelbėjimas – savivaldybės rankose
Išduosiu paslaptį, kad antras pagal rezultatyvumą gelbėjimosi ratas bedarbiui yra verslo liudijimas.
Pirmasis – emigracija. Oficialiai iš
nedarbo gniaužtų, pasinaudodami
verslo liudijimais, išsigelbėjo per
19 tūkst. žmonių (2010 m. duomenys). Skaičiuojant pinigais, „Sodra“
nemokėdama bedarbio pašalpos ne
tik sutaupė, bet dar gavo draudimo
įmokas, o tai – beveik dešimt mln.
litų.
Bet yra vienas BET... Savivaldybės, taikydamos nuolaidą įsigyjant
verslo liudijimą ir padėdamos šiai
žmonių grupei, atsisakė 6 mln. litų
tiesioginių pajamų. Klausimas – o
ką padarė Ūkio ar Socialinės apsaugos ministerija? Kokiomis priemonėmis sumažino bedarbių skaičių
ir kiek? Ar Jums teko matyti tokią
ataskaitą?
FAKTAS: 2011 m. darbo biržos
sąrašuose buvę piliečiai, kurie išsi-

ėmė verslo liudijimą, dažniausiai
pradėjo veiklą statybos sektoriuje
(beveik 3 tūkst.), o ne „barklajuose“. Premjeras pasirūpins tais, kurie
ir taip turi darbo, o savivalda tegul
rūpinasi likusiaisiais.
Išeitis pensinio amžiaus žmonėms
ir gudručiams
Pensinio amžiaus žmonės dažniausiai užsiima prekyba ir nekilnojamojo turto nuoma (993), pina iš
vytelių, riša šluotas (181) ir užsiima
kirpyklų ir kosmetikos kabinetų veikla (196). Smagu, kad senoliai tokie
veiklūs. Beje, senoliai užsiima ir
diskotekų vedimu. Šitą labai norėčiau pamatyti. Skaičiai atskleidžia,
kad pasinaudodami kai kuriomis
lengvatų grupėmis, bando prasmukti giminaičiai. Tokie „varteliai“ gerokai pridaryti 2012, nes mokesčių
inspekcija suteikia galimybes nustatyti nuolaidas tik vienam asmeniui,
veikiančiam pagal verslo liudijimą.
Akmens amžiaus taisyklės
Nuo šių metų tik 10 proc. pajamų
dirbant pagal verslo liudijimą gali
būti gaunami iš juridinių asmenų. Jei
ši riba viršijama, reikia rinktis kitą
formą, o tai ženkliai padidina mokesčius. Pasak Finansų ministerijos,
„10 proc. taisyklė buvo nustatyta
kaip išimtis“, jeigu netyčia nutiktų,
kad ir įmonės pageidautų perdažy-

ti sieną, suremontuoti santechniką,
suorganizuoti vakarėlį ir paslaugas
pirkti iš „patentininko“. Stop.
Tuomet ir pradėkime nuo vakarėlių. Kaip dirbti diskotekų vedėjams?
Tokius verslo liudijimus yra išsiėmę 388 asmenys. Jie patys neturi
patalpų renginiams vesti, dažniausiai ir įrangos. Jie groja klubuose
ir gastroliuoja iš Vilniaus į Kauną,
iš klubo į klubą. Santykiai tik su
juridiniais asmenimis. Tą patį sako
gidai, kuriems sunku būtų surinkti
turistų grupes, todėl jie darbuojasi
su agentūromis ar kitais juridiniais
asmenimis.
Darbo jėga yra mobili, vienu
metu žmogus gali dirbti keliais instrumentais keliose kompanijose.
XXI a. reikia išbandyti viską. Vienas
bičiulis tuo pat metu rašė straipsnius
į vieną leidinį, fotografavo kitam
leidiniui ir dar taisė automobilius, ir
visa tai su verslo liudijimais. Du jo
klientai juridiniai asmenys. Gal Finansų ministerija pakels galvą nuo
skaičių ir pabendraus su žmonėmis,
įsigyjančiais verslo liudijimus?
FAKTAS. Dviračių nuoma labiausiai paplitusi kurortuose, t.y.
Palangoje (10), Neringoje (23) ir
Druskininkuose (9), o veikla vykdoma tik II ir III ketvirčiais. Vilniuje
dviračių niekas nenuomoja pasinaudodami individualia veikla, nes čia
ir sezonas ilgesnis, ir veikla tolygesnė.

Jaunieji socialdemokratai Nidoje
pagerbė labiausiai nusipelniusius 2011-aisiais
Gruodžio 9-11 dienomis viename
iš nuostabiausių Lietuvos gamtos
kampelių – Nidoje – vyko kasmetinis Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) „Pagarbos
vakaras“, į kurį susirinko per 60 aktyviausių jaunųjų socialdemokratų iš
visos Lietuvos. Jaunųjų socialdemokratų pasveikinti atvyko kolegos iš
kitų jaunimo organizacijų bei profesinių sąjungų: Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Kauno jaunimo
organizacijų sąjungos “Apskritas
stalas”, Tolerantiško jaunimo asociacijos, Lietuvos profesinės sąjungos
„Solidarumas”.
Dieninėje renginio dalyje socialdemokratinis jaunimas turėjo galimybę išgirsti Sąjungos pirmininko
Juro Poželos besibaigiančių metų
apžvalgą bei artėjančių metų planus,
išklausyti svečių sveikinimus, pabendrauti su Neringos savivaldybės
vicemeru bei LSDP Neringos skyriaus pirmininku ir, svarbiausia, paklausyti visus užbūrusio motyvacinio pranešimo, kurį skaitė Neringos
savivaldybės meras, Jo Ekscelencija
Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Antanas Vinkus.
Pasibaigus dieninei daliai ir pabuvojo ekskursijoje po Nidą, kurią
vedė grynakraujis neringiškis, Neringos savivaldybės tarybos narys
Darius Jasaitis, jaunimiečiai susirinko į „Pagarbos vakaro“ oficialiąją – vakarinę – dalį. Išklausę ne tik
susirinkusių svečių sveikinimų, bet
taip pat ir Lietuvos socialdemokra-

tų partijos vadovų – pirmininko Algirdo Butkevičiaus, jo pavaduotojų
Juozo Oleko, Giedrės Purvaneckienės, Algirdo Syso – video sveikinimų, kairysis jaunimas perėjo prie
visų lauktos dalies – LSDJS Pagarbos nominacijų 2011 teikimo. Visi
Lietuvos jaunieji socialdemokratai,
balsuodami internetinėje erdvėje,
nutarė, kad labiausiai socialdemokratinio jaunimo sąjungos pagarbos
šiais metais yra verti šie asmenys,
renginiai ir organizacijos:
Metų partneris – Friedrich‘o
Ebert‘o fondas;
Metų renginys – LSDJS Vasaros
Akademija;
Metų bičiulis – nominaciją pasidalino visi, kurie buvo pasiūlyti
– Algirdas Butkevičius, Algirdas
Sysas, Giedrė Purvaneckienė, Justas
Vincas Paleckis ir Vytautas Kleiva;
Metų iniciatyva/projektas – „Išgirsk jauną žmogų”;
Metų skyrius – Marijampolės
skyrius;
Metų naujokas – Nora Naudužaitė;
LSDJS narių nominacija – Mindaugas Sinkevičius.
Įteikę apdovanojimus „Pagarbos
vakaro“ dalyviai bendravo, šoko
ir linksminosi iki ankstyvo ryto.
Po renginio LSDJS pirmininkas
J.Požela sakė: „Pagarbos vakaras“
yra viena iš gražiausių jaunųjų socialdemokratų tradicijų, kuri gyvuoja
jau ne vienerius metus. Visada yra
malonu prieš gražiausias metų šven-

tes susitikti su bičiuliais iš visos Lietuvos, su kuriais vienam tikslui dirbi
visus metus, bet dažniausiai nespėji
tiesiog susirinkti į vieną vietą, neformaliai pabendrauti ir smagiai
praleisti laiką. Tam ir yra skirtas šis
mūsų renginys. Džiugu, jog šiemet
jį pavyko surengti, turbūt, pačioje
gražiausioje vietoje visoje Lietuvoje
– Nidoje. Už tai labai dėkojame savo
bičiuliams iš Neringos ir ypač – Neringos savivaldybės merui, puikiam
sąjungos draugui, Antanui Vinkui“.
LSDJS informacija

LSDJS pirmininkas J. Požela su jaunosiomis socialdemokratėmis.

„Pagarbos vakaro“ dalyviams – uždeganti Neringos miesto mero A. Vinkaus kalba.
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Tai ádomu

Ateities profesijos:
žmogaus atminties chirurgai ar IT atliekų tvarkytojai?
jaunas žmogus liktų Lietuvoje.
Visgi gydytojo profesija pakankamai patraukli ir dėl didelio jų poreikio mūsų šalies vidaus rinkoje,
ir dėl platesnių karjeros galimybių
užsienyje. Perspektyvu, nes visuomenė sensta, tad tokių specialistų
poreikis tik augs. Tyrimai parodė,
kad net per krizę šios srities specialistų labai mažai iškrenta iš darbo
rinkos.

GEROS NUOTAIKOS!
Naktis. Į butą įsilaužia vagis.
Lenda per savininko kambarį.
Staiga pabunda savininkas ir
klausia:
- Kas tu?
- Vagis.
- Ko tau čia reikia?
- Pinigų.
- Jei ką nors rasi, tai ir man
duok.

Gerai apmokama, gražiai atrodanti, populiari profesija – tokiais
argumentais vadovaujasi daugelis
gyvenimo kelią besirenkančių jaunuolių. Tačiau jie nėra burtininkai
ir tikrai negali nuspėti, kurios iš
profesijų bus patrauklios po 10 ar
net 30 metų. To negali žinoti ir jų
tėvai, kurie neretai, vaikydamiesi
madų, perša savo atžaloms teisininko ar kitą populiarią profesiją.
Pagaliau, nei jaunuoliai, nei tėvai
ir neturėtų to žinoti, juk tai svarbiausia turėtų būti mūsų valstybei
– jos sklandų ekonominį vystymąsį
ateityje galėtų stipriai lemti šiandieninių abiturientų pasirinktos
profesijos.
Kuo būti ar nebūti?
Jaunam žmogui, baigus vidurinę
mokyklą ar gimnaziją, iškyla tikrai
sudėtingas klausimas, kuo būti ar
nebūti. Pasak Darbo ir socialinių
tyrimų instituto eksperto Arūno
Pociaus, mados vaikymasis lemia
labai neracionalų darbo rinkoje
rengiamų specialistų struktūros
pasiskirstymą. 2000 metais verslo
ir administravimo specialistų tarp
magistrų buvo parengta apie 20
proc., o 2010 – jau 30 proc. O šių
specialistų poreikis akivaizdžiai
susitraukė. „Negali pasakyti jaunam žmogui kategoriškai: baigei
mokyklą – nebūk vadybininku.
Patarčiau gerai pasvarstyti. Jeigu
turite sugebėjimų tapti labai gerais
vadybininkais, tai ir rinkitės tą specialybę. Jeigu ateityje save įsivaizduojate tik vidutinišku vadybininku
ar ketinate studijuoti dėl aukštojo
mokslo diplomo, geriau pasirinkti
kitą profesiją...“, – pataria Darbo ir
socialinių tyrimų instituto ekspertas. Kita vertus, darbo rinkai tikrai
visada reikės talentingų ir labai
gerų vadybininkų, trūksta aukštos
kvalifikacijos projektų vadovų bei
verslo administratorių.
Visai kita situacija su informatika. Jaunas žmogus gali tapti vidutiniu informatiku inžinieriumi
ar pvz., fiziku, bet darbo rinkoje
bus gerokai reikalingesnis negu tas
vidutinis eilinis vadybininkas, kuriam gali tekti padirbėti statybose,
vairuotoju ar panašiai. „Kai rinkoje
specialistų perteklius – negali tikėtis didesnio atlyginimo. Yra atvejų,
kad ir teisės magistrui pradėti siūloma nuo 800 litų dydžio atlygini-

A.Pociaus pastebėjimu, darbo
rinkoje tarsi yra pedagogų perteklius, mokyklos „traukiasi“, vaikų
skaičius mažėja. Ekspertui sunku
vertinti, kaip bus perspektyvoje,
nes labai sena demografinė gyventojų struktūra, yra daug pensinio
amžiaus mokytojų ir gali kilti problema, kas juos pakeis. „Galime po
5-10 metų susidurti su pedagogų
stygiumi. Todėl jaučiantiems pašaukimą rekomenduočiau stoti“, –
sako specialistas.
Jis pastebi, jog vyravo tendencija, kad baigę pedagoginiame universitete bakalauro sudijas, visgi
absolventai ieškodavo kitokio darbo. Valstybės požiūriu – tai tikrai
neracionalu.
Socialiniai darbuotojai

Ateities iššūkiai

Jų „iškepama“ labai daug. Socialinių ir elgsenos studijų sritį baigusių absolventų dalis tarp parengtų bakalaurų per 10 metų išaugo
nuo 3,5 iki 13 proc. Tai reiškia, kad
išaugo ir šioje sferoje konkurencija. Darbdaviai turi galimybę pasirinkti, o baigusiems tai nėra labai
gerai, nes kai konkurencija didelė,
darbuotojus galima pasirinkti už
mažesnį atlyginimą. „Tokia situacija skatina migraciją, verčia jaunus
specialistus ieškotis kitokio darbo,
kad ir statybose ar pan.“, – pastebi
ekspertas.

Mokslininkai ir ekspertai pastebi, kad ateityje bus sukuriama
vis mažiau darbo vietų, kurios
nesusijusios su informacinėmis
technologijomis,
kompiuterio
naudojimu, tokių nemodernių
darbo vietų Europos Sąjungoje
perspektyvoje gali likti tik dešimtadalis. Atsiranda ir populiarėja
naujos darbo formos: darbas virtualioje erdvėje, lankstaus darbo
grafiko taikymas ir pan. Tokie
iššūkiai laukia jaunimo ir jiems
teks prisitaikyti.
Ateities profesijomis ekspertas įvardija ir tradicines specialybes: liks patrauklios inžinerinės
– technologinės profesijos (pvz.
energetikos specialistai), kadangi
didelę šalies ekonomikos vystymosi dalį sudaro pramonės, statybos sritis, kuri duoda nemažą dalį
savo produkcijos eksportui, ten ir
atlyginimai didesni. „Galų gale
geros ir patrauklios informatikų,
fizikų, matematikų, statistikų ir
kitų fizinių mokslų specialistų įsitvirtinimo darbo rinkoje galimybės, nereikėtų pamiršti ir biomedicinos mokslų absolventų“, – šių
sričių specialistams perspektyvą
mato A. Pocius.

mo... Todėl ir rekomenduoju gerai
pasvarstyti...“, – sako A.Pocius.
Pedagogai

Teisininkai
Pasak A.Pociaus, teisininkų
skaičiaus augimas gal nėra toks
didelis, bet įsidarbinimo Lietuvoje
galimybės toli gražu nedžiuginančios. „Viename mūsų anksčiau atliktame tyrime darbdaviai pasakė
apie šių specialistų pasirengimą
darbo rinkai: teisininkai lyg ir gerai parengti, bet jiems sunkiau rasti
vietą darbo rinkoje. Informatikų
parengimas šio tyrimo duomenimis
buvo prastesnis, bet jiems susirasti
darbą yra lengviau.
Sveikatos apsauga
Didelė šios srities specialistų
migracija. Sudėtinga padaryti, kad

Auksė Kontrimienė

Policininkas žmogeliui:
- Už pareigūno įžeidimą jums
bauda 500 dolerių. Ar norite dar
ką nors pasakyti?
-Taip, tikrai norėčiau, bet kai
tokios kainos...

Receptai
Po gražiausių metų švenčių norisi ko nors paprasto, bet skanaus.
Pasigaminkite „čanachų“ moliniuose indeliuose.

Prioritetas turėtų būti pramonė
A.Pocius pataria norintiems
ateityje turėti tikrai patrauklią,
perspektyvią ir pakankamai gerai apmokamą specialybę pagalvoti apie inžinerinio – techninio
pobūdžio profesijas, kurios reikalingos Lietuvos pramonei. Tai
maisto, gėrimų, medienos, baldų
gamyba. Renkantis darbininko
profesiją – chemijos pramonėje
labai trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Tekstilės pramonėje kol
kas mokami mažesni atlyginimai.
Ekspertas įsitikinęs, kad pramonės sritys, susijusios su mašinų
gamyba, mechatronika, aukštosiomis technologijomis, lazerių
pramone, biotechnologija, biomedicina – tai sferos, kurios išties
turi ateitį. Kita vertus, dėl maisto
produktų poreikio augimo nevertėtų pamiršti ir gerų žemės ūkio
sektoriaus plėtros perspektyvų
bei pramonės ir kitų veiklų, susijusių su augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamyba,
perdirbimu, saugojimu bei realizavimu rinkoje.

* * *

Jums reikės: supjaustyti bulves, mėsą (stambiau), sutarkuoti
morkas, supjaustyti svogūnus, raugintus agurkus, česnakus (smulkiai).
Galima įdėti porą saujų apvirtų voveraičių. Viską sudėti į dubenį, įdėti 3 šaukštus grietinės, 3 majonezo, 3 kečupo. Įtarkuoti apie
200 g fermentinio sūrio.
Viską išmaišyti dubenyje. Tuomet sudėti į „čanachines“, užpilti vandens ar sultinio, kepti 200 laipsnių temperatūroje orkaitėje
apie 1,5 val.
Skanaus!
Atsiuntė Dainora

Lietuvos miestai
Vertikaliai:
1.
2.
3.
4.
8.

Miestas Kuršių Nerijoje, neseniai atšventęs 50 metų jubiliejų.
Ketvirtasis pagal gyventojų skaičių miestas, kurį „saugo“ „Auksinis berniukas“.
Miestas, įsikūręs Neries ir Vilnios santakoje.
Miestas Pajūrio žemumoje, prie Danės upės žiočių.
Didžiausias Pietų Lietuvos miestas, šalia Nemuno.
Horizontaliai:

5.
6.
7.
9.

Žemaitijos sostinė – miestas prie Masčio ežero.
Miestas, kuriame kūrė dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Miestas Nemuno ir Neries santakoje – laikinoji sostinė.
Miestas Šiaurės Rytų Lietuvoje, kuriam tik 1791 m. buvo suteiktos Magdeburgo
teisės.
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