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Rinkimai, apklausos ir nugalėtojai

Anonsai

Visuomenės apklausų duomenimis, 2012-aisiais per rinkimus pergalę švęs Lietuvos socialdemokratų partija.
Kas mėnesį įvairių žiniasklaidos priemonių užsakymu atliekami tyrimai rodo, jog žmonės labiausiai pasitiki
socialdemokratais, tačiau nevertėtų užmigti ant laurų ir apsiriboti tik pažadais.
Populiariausiomis partijomis išlieka opozicinės socialdemokratų ir Darbo partijos. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro
„Vilmorus“ duomenis sausį pateikęs dienraštis „Lietuvos rytas“ džiugina socialdemokratus – už LSDP balsuotų 16,1 proc. respondentų, kai gruodį už juos teigė balsuosią 15,8
proc. Savaitraščio „Veidas“ užsakymu rinkos
tyrimų ir konsultacijų bendrovė „Prime consulting“ atliko Lietuvos didžiųjų miestų gyventojų apklausą. Į klausimą, „kaip manote,
kokios partijos per artėjančius rinkimus švęs
pergalę?“ – socialdemokratus nurodė net 47,4
proc. apklaustųjų. 24,4 proc. teigė, kad vienos
laimėtojos nebus. Valdančiųjų Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos
pavadinimas skambėjo tik 3,4 proc. respondentų lūpose, liberalus minėjo tik 3 proc.
Geriausias metų meras

Neringos savivaldybės meras A. Vinkus.
Nuotrauka iš tinklapio www.neringa.lt

Savaitraštis „Veidas“ jau ketvirtą kartą
organizavo geriausių merų rinkimus. Ap-

klausti 180 ekspertų: aukščiausio rango
valstybės tarnautojai, verslo organizaci-

jų atstovai, patys merai. Geriausiu meru
šiemet tapo socialdemokratas, Neringos
miesto meras Antanas Vinkus – jam skirti
net 138 balai. Trečioji garbinga vieta skirta
Kauno rajono merui, socialdemokratui Valerijui Makūnui. Šie merai imponuoja savo
vadybinėmis savybėmis, gebėjimu spręsti
probleminius klausimus, jie turi originalių
idėjų, siekia savivaldybės proveržio. Penktoji vieta atiteko Utenos rajono merui Alvydui Katinui. Į geriausių merų trisdešimtuką
pateko socialdemokratai merai: Vitalijus
Mitrofanovas (Akmenės raj.), Nijolė Dirginčienė (Birštonas), Vidmantas Brazys
(Marijampolės raj.), Kostas Arvasevičius
(Kelmės raj.), Mindaugas Sinkevičius (Jonava), Vytautas Kleiva (Telšiai).
Socialdemokratai pergalės šiuose rinkimuose pasiekia ne pirmą kartą. 2009-aisiais
geriausiu meru tapo Druskininkams vadovaujantis Ričardas Malinauskas.
Interviu su meru A. Vinkumi skaitykite 2 p.

Kas ištirs banko „Snoras” istoriją?
Antrą kartą sušauktoje neeilinėje Seimo sesijoje sausio 30 d. po tris valandas trukusių diskusijų ir abipusių kaltinimų
Seimo nariai pagaliau surado bendrą kalbą ir nutarė, kad laikinoji komisija dėl „Snoro“ bus kuriama.
Darbą baigti komisija turės iki birželio 1 dienos, jei neprireiks daugiau laiko.

Stasys Jakeliūnas,
finansų analitikas
Nuo banko „Snoras” veiklos sustabdymo
praėjo trys mėnesiai, tačiau kuo toliau, tuo
įdomesnė ir skandalingesnė darosi šio banko
uždarymo istorija. Per vieną savaitę laikinasis banko administratorius nustatė, kad jame
trūksta beveik trijų su puse milijardų litų
vertės turto. Po to kitas tos pačios įmonės
administratorius gana greitai atrado dingusio turto už du milijardus litų (naudojamasi
finansų pasaulyje puikiai žinomu principu
„kuo daugiau nurašysime, tuo daugiau paskui surasime“?). Administratoriams ir jų talkininkams ir už vieną, ir už kitą darbą sumokami neįtikėtino dydžio honorarai. Lietuvos
banko vadovai viešai teikia prieštaringus,
neįtikinamus ir save bei visą bankų sistemą
diskredituojančius aiškinimus apie „Snorą”.

Maža to, pasirodo informacija, kad Seimo
Pirmininkės sūnaus valdomai įmonei galimai buvo leista atlikti neleistinas operacijas
jau sustabdžius banko veiklą ir taip apvogti
kitus banko kreditorius bei akcininkus – mus
visus.
Visa tai kelia daugybę klausimų ir įtarimų. Tuo tarpu valdančiųjų koalicija Seime
visais įmanomais būdais priešinosi galimybei užduoti šiuos klausimus ir išsklaidyti
įtarimus. Nors „Snoro” bankrotas, be viso
kito, yra didžiausias per visą Lietuvos istoriją toks atvejis, mums visiems jau kainavęs
kelis milijardus litų, kuriuos valdžia ką tik
už beprotiško dydžio palūkanas pasiskolino finansų rinkose. Iš valdančiųjų girdime
kaltinimus, kad klausimai ir netgi abejonės
dėl priimtų sprendimų pagrįstumo ir teikiamos informacijos patikimumo yra palankūs
galimai nusikalstamą veiklą vykdžiusiems
banko savininkams ir kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.
Tačiau, mano supratimu, yra priešingai.
Nacionaliniam saugumui kelia grėsmę ne
kokios nors iniciatyvos kurti Seime komisiją
„Snoro” istorijai ir komercinių bankų priežiūros efektyvumui tirti, o oficialiai skelbiama informacija ir vertinimai apie „Snorą”.
Nes jeigu skelbiami skaičiai apie prarastą
banko „Snoras” turtą (beveik 50 proc. audituotos banko buhalterinės turto vertės!) yra
teisingi ir pagrįsti, tai meta didžiulį nepasitikėjimo šešėlį visai komercinių bankų sistemai, ją prižiūrinčiam Lietuvos bankui, bankų
auditą atliekančioms bendrovėms ir pačiam
Seimui, kuris atsakingas už parlamentinę

Lietuvos banko ir visos bankų sistemos priežiūrą. Ir kas, jeigu ne politikai, kurie atstovauja Lietuvos piliečiams, privalo išsiaiškinti, kas ir kodėl netinkamai prižiūrėjo banką
„Snoras” (jeigu viešai teikiama informacija
apie jį teisinga), ar pagrįsti buvo sprendimai
dėl jo uždarymo ir nacionalizavimo, kodėl
visas šis procesas juos renkantiems Lietuvos
piliečiams kainuoja milijardines pinigų sumas. Politikai taip pat privalo padaryti atitinkamas išvadas ir išsklaidyti nepasitikėjimo
valstybės institucijomis bei jos pareigūnais
atmosferą.
Kadangi apie bankų veiklą ir jų auditą žinau ne iš nuogirdų ir ne tik iš vadovėlių – su
komerciniais bankais ir tarptautinėmis audito bendrovėmis dirbau dešimt metų, tiek pat
metų vadovavau finansams ir investicijoms
stambioje užsienio kapitalo finansų bendrovėje – turiu pagrindo manyti, kad „Snoro”
istorija – labai keista, o oficialiai pateikiama
įvykių versija ir skelbiami nuostolių dydžiai
– mažai įtikėtini. Tai nereiškia, kad banke
negalėjo būti problemų ar nusikalstamos
veiklos, tačiau tai, kad jie buvo tokio masto ir jų niekas nepastebėjo, išskyrus stebuklingai Lietuvoje atsiradusį S.Freakley ir jo
agentų desantą – beveik neįtikėtina.
Taip pat skubu deklaruoti, kad nesu banko „Snoras” klientas ar tiesioginis kreditorius (išskyrus tai, kad nukentėjau kaip ir visi
kiti, be jokio atsiklausimo pervedus mūsų pinigus į „Indėlių ir investicijų draudimo fonNukelta į 2 p.

3 p.
Interviu su naujuoju kairiųjų lyderiu
H.Swoboda (dešinėje)

6 p.

Z. Balčytis apie ES finansinės
drausmės sutartį

7 p.
Emigracija ir neoliberalusis
totalitarizmas Lietuvoje

8 p.
Naujas „Sveikatos skrynios“ sezonas
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AKTUALU

Kas ištirs banko „Snoras” istoriją?

Atkelta iš 1 p.
dą”), nepažįstu šio banko akcininkų ir vadovų, nesu saistomas jokių
įsipareigojimų jiems, neatstovauju

jokiems asmenims ar jų grupėms
Lietuvoje ar kur nors kitur. Paprasčiausiai bandau suprasti, kodėl
Lietuva buvo nublokšta daugiau
kaip penkiolika metų atgal, kuomet
bankų ir kitokių finansinių įstaigų

bankrotai buvo įprastas dalykas, o
valstybės pareigūnai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, neteisėtai
atsiimdami indėlius iš tokių institucijų?
Siekiant tai suprasti, reikia gauti
atitinkamos informacijos ir sulaukti įtikinamų atsakymų į paprastus
ir logiškus klausimus. Ši informacija, klausimai ir atsakymai į
juos turi būti vieši. Nes dabar mes,
Lietuvos piliečiai, esame šio bankrutuojančio banko, kuris kaip pašvinkęs kopūstas netikėtai nukrito
mums ant galvų, tikrieji savininkai
ir didžiausi kreditoriai. Tačiau iki
šiol neskaitėme nė vieno oficialaus
banko „Snoras” veiklos tyrimo dokumento. Vietoje to esame raginami tikėti Lietuvos banko pareigūnais, kurie, atsakydami į žurnalistų
ir politikų klausimus, prieštarauja
patys sau ir, pranešdami apie ban-

Lietuvos socialdemokratų partijos bičiulis, garsus diplomatas,
Neringos savivaldybės meras Antanas Vinkus savaitraščio
„Veidas“ organizuotuose geriausio mero rinkimuose tapo
metų geriausiuoju. Apie šį įvertinimą, darbą Neringos
savivaldybės gyventojams bei ateities vizijas ir
kalbamės su gerbiamu A. Vinkumi.
Atkelta iš 1 p.
Tapote geriausiu meru, ar tikėjotės tokio kolegų įvertinimo? Kaip
manote, už kurias Jūsų savybes
ar konkrečius sprendimus buvote įvertintas?
Vietos savivaldos srityje, palyginus su daugelio Lietuvos merų
patirtimi, esu naujokas, todėl šis
įvertinimas man buvo netikėtas.
Dėkoju kiekvienam reitinguojant
išreiškusiam pasitikėjimą manimi,
šis įvertinimas – tai proga dar aktyviau bandyti spręsti problemas
Neringoje ir vietos savivaldoje. Per
prabėgusius nepilnus metus, kuomet aš esu meras, pastebėjau, kad
mano patirtis ankstesniuose postuose ir darbas Neringos savivaldybės
mero pareigose turi daug panašumų, nes atitinka mano, gydytojo,
pašaukimą. Kiekvienas žmogus
turi savo gyvenimo tikslą. Mano
tikslas – tarnauti žmogui, padėti
kiekvienam į mane besikreipiančiam asmeniui. Tai dariau dirbdamas gydytoju, ministru, diplomatu.
Taip gyventi stengiuosi ir dabar,
būdamas Neringos meru.
Ko Neringos žmonėms trūksta
šiandien?
Šiuo metu pagrindinė mūsų kurorto problema yra sezoniškumas.
Neringos savivaldybės tikslas yra
išlaikyti esamus turistų srautus vasaros sezono metu bei didinti lankytojų skaičių balandžio–gegužės
ir rugsėjo–spalio mėn. Prailginus
sezoną kai kurios mūsų problemos
pačios išsispręstų, arba jų visai nebūtų.
Neringai reikalingi reabilitacijos
ir sveikatinimo objektai, kurie kurorto svečiams savo paslaugas galėtų teikti ištisus metus. Tinkamai
išnaudoti gamtiniai rekreaciniai ir

kultūros paveldo ištekliai, sėkmingos valstybės investicijos turizmo
sektoriuje gali daryti teigiamą įtaką ir socialinei, ir ekonominei viso
regiono plėtrai. Neringai ypatingai
aktuali ir būsto stokos problema.
Nesprendžiant savivaldybės ir socialinio būsto klausimo, liksime
be gyventojų, besirūpinančių šios
teritorijos išlikimu ir kuriančių jos
pridėtinę vertę. Būtinos pertvarkos
Neringos švietimo sistemoje, kultūros, turizmo infrastruktūros ir kitose srityse.
Kokią Neringą regite po maždaug penkerių metų? Ar vizijos
gali tapti realiai įgyvendinamomis idėjomis?
Norėčiau, kad Neringa ir jos
žmonės galėtų didžiuotis verslui
draugiška aplinka, į kraštą pritrauktomis investicijomis, gausesniais
turistų srautais ne tik vasaros sezono metu, išvystytu konferenciniu
bei sveikatinimo turizmu. Viliuos,
kad po penkerių metų galėsime
džiaugtis unikaliu tarptautiniu mastu reikšmingu Jūros terapijos centru, sutvarkyta buvusio žvejų kolūkio cecho teritorija Nidos centre
bei čia įkurtu keturių žvaigždučių
viešbučiu su konferencijų salėmis,
parduotuvėlėmis, scena koncertams
bei kitais objektais. Tam būtinas
visų Lietuvos institucijų supratimas
ir parama, nes Neringa – tai mūsų
visų – Dievo, gamtos ir žmogaus
sukurtas meno kūrinys po atviru
dangumi.
Tikiuosi, kad Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos savivaldybės ribos Kuršių mariose leis
sparčiau ir sėkmingiau vystyti vandens turizmą ir Neringos gyventojai, svečiai galės naudotis rekonstruotu Nidos tarptautiniu keleiviniu
uostu, įrengtu Juodkrantės uostu,
naujomis prieplaukomis Preiloje ir

Pervalkoje. Neringai, kaip ir kitoms
pasienio savivaldybėms itin aktualus supaprastinto režimo klausimas,
palengvinsiantis bendradarbiavimą
su Kaliningrado sritimi bei pasienio gyventojų kasdienybę. Neringa
laukia ir laivybos Kuršių mariose
– kuomet pramoginiai laivai galės
plaukti abiejų šalių vandenyse.
Gerbiamas mere, o ar nepasiilgstate darbo diplomatinėje tarnyboje?
Dėkoju Neringos žmonėms ir
savivaldybės tarybai už suteiktą
galimybę ir mandatą darbuotis Neringos miesto ir jo žmonių gerovei. Kaip ir kiekvienas gydytojas,
taip, mano nuomone, ir meras savo
sieloje, veiksmuose turi būti savo
krašto žmonėms gydytojas visais
aspektais bei diplomatas, suburiant
bendruomenę ir Lietuvos žmones
meilei bei pagarbai nuostabiam
kraštui – Neringai.
Ko palinkėtumėte Lietuvos savivaldybių vadovams, kolegomsmerams?
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui, gerbiamam Ričardui Malinauskui, kolegoms Lietuvos savivaldybių merams linkiu ir
toliau būti viena tvirta šeima, atsakingai sprendžiančia savo krašto
žmonių problemas, tvirtai ginančia
savivaldybių interesus, sugebančia įrodyti Lietuvos valdžios institucijoms, kad savivaldybės yra
Lietuvos valstybės stuburas, kurį
reikia saugoti, padėti ten, kur mes
prašome pagalbos, neapsunkinti
mūsų darbo ten, kur reikalai einasi
sklandžiai.
Dėkoju Jums už pokalbį.
Evelina Butkutė-Lazdauskienė

ko būklę, daro akivaizdžias finansines klaidas.
Norint susidaryti kokį nors
apibrėžtesnį vaizdą to, kas vyko
ir vyksta banke „Snoras” bei formuluoti konkretesnius klausimus,
būtina susipažinti su Lietuvos banko inspekcijos, vykdytos banke
„Snoras” rugsėjo–lapkričio mėn.
ataskaita, laikinojo banko „Snoras” administratoriaus S.Freakley
ataskaitomis ir išvadomis, kurių
pagrindu buvo teikiami siūlymai
nacionalizuoti banką, o po to –
sprendimas jį likviduoti, ir kurioje
būtų detaliai paaiškinta, kaip ir kada
dingo banko turtas, kompetentingų
audito bendrovių išvadomis apie
šias ataskaitas, audito bendrovės,
„Earnst&Young“
paaiškinimais
apie tai, kodėl tokie banko turto
trūkumai (3,9 mlrd. Lt) nebuvo
nustatyti atliekant banko „Snoras”

2010 m. auditą.
Teiginiai, kad tai – konfidenciali informacija yra neįtikinantys,
nes mes, Lietuvos piliečiai, po
nacionalizavimo esame šio banko
akcininkai, o prievarta sumokėję
milijardines sumas į “Indėlių ir investicijų draudimo fondą” – ir pagrindiniai kreditoriai. Todėl turime
ne tik visas teises, bet ir pilietinę
pareigą susipažinti su šia informacija ir daryti savo išvadas. O jeigu
Premjeras ar Seimo Pirmininkė
mano, kad tokia nuomonė yra
provokuojanti, palanki banko savininkams ar dar kam nors ir todėl
juos reikia ignoruoti ar tirti kokioje
nors specialiojoje tarnyboje, man
kyla dar vienas klausimas: kieno iš
tikrųjų interesus gina tokie pareigūnai ir už ką mes jiems mokame
atlyginimą?

Kur dingo ekonomikos
skatinimo planas?

Irena Šiaulienė,
LSDP frakcijos
seniūno pirmoji pavaduotoja
Būdami opozicijoje ir vadovaujami dabartinio premjero Andriaus
Kubiliaus konservatoriai skelbė,
jog didžiausia valstybės problema –
valstybės neveiksnumas, nes „valstybėje nėra strateginio mąstymo ir
strateginio veikimo, sugebėjimo
siekti aiškių tikslų“. O kaip šiandien
su gebėjimu siekti aiškių tikslų? Ar
valdančiųjų veiksmai nėra, visų
pirma, nukreipti tik į trumpalaikius
rinkiminius tikslus, o ilgalaikio tvaraus augimo palaikymas lieka tik
svajonė?
Jei šiemet Vyriausybė pasieks
savo didįjį prioritetą finansų politikos srityje – išlaikyti biudžeto deficitą 3 proc. BVP, kad galėtų toliau
skolintis už mažesnius procentus,
tai ne savo programoje įrašytomis
prioritetinėmis priemonėmis, žadėtomis struktūrinėmis reformomis,
kurios patyrė fiasco, o vis didesne
našta verslui, visam privačiam sektoriui bei socialiai pažeidžiamiems
gyventojų sluoksniams. Lietuvos
valdžios pasirinkti krizės suvaldymo būdai – veržti diržus, taupyti
mažinant pensijas ir socialines
išmokas, daugumai mūsų šalies
gyventojų tapo katastrofa. Naktinė mokesčių reforma biudžetui
pajamų negeneravo. Reikėjo skolintis ir skolinamasi buvo ne palankiausiomis sąlygomis. Paskolinti
pinigai naudojami pravalgymui
bei skolų grąžinimui, o ne ūkiui ar
efektyvioms investicijoms į pers-

pektyvius sektorius skatinti. Valstybės skola per pastaruosius trejus
metus padidėjo beveik 2,3 karto ir
siekia per 40,8 mlrd. Lt. Vien skolos aptarnavimui šiemet reikės per
2 mlrd. Lt. Sumažėjus šalies ekonomikos augimo prognozėms ir žlugus “Snoro” bankui, valstybės skola
2012 m. padidės dar 4 mlrd. Lt ir
sieks 10,3 mlrd. Lt
Viešojo sektoriaus išlaidų apkarpymai esamų problemų neišspręs
– greičiau pastūmės ekonomiką į
gilesnę recesiją. Užuot ieškoję priemonių ekonomikos augimui skatinti, dešinieji užsiima pamokslavimu
ir iki šiol besitęsiančiais kaltinimais
ankstesnei Vyriausybei, kuri tokios
padėties, kokią paliks A.Kubiliaus
Vyriausybė, valstybėje nepaliko.
Verslui šiandien nėra dideli pelno mokesčiai, lyginant su ES vidurkiu, tačiau rinka nedidelė ir atvira,
todėl verslui sunku išlikti konkurencingam, be to, dėl staigios mokesčių kaitos jis jaučiasi nesaugus.
Štai dėl ko kyla mintys apie verslo
perkėlimą į Olandiją, Liuksemburgą ar Estiją. Jei Europos ekonomika ims čiuožti žemyn, Vyriausybės
manymu, teisingiausias kelias bus
metų viduryje persvarstyti biudžetą
ir 2 proc. padidinti PVM. Tai reiškia,
kad būtų vėl baudžiamas verslas,
generuojantis lėšas į biudžetą, visų
būtiniausių prekių kaina padidėtų
ir gultų ant vartotojų ir labiausiai
mažas pajamas gaunančių pečių.
Nepajėgdami gaivinti vidaus vartojimo dėl atlyginimų, MMA įšaldymo, sumažinti gyventojų sąskaitų
už energetinius resursus, šildymą,
transportą, kovoti su kainų kilimu
valdantieji mieliau moralizuoja,
kalba apie šeimos sampratą, patriotizmą ir tautiškumą, apkaltindami
jo stoka emigravusiuosius, Konstitucinį Teismą, teisėjus, tikėdamiesi
nors taip mobilizuoti savo rinkėjus.
O kur gebėjimas siekti aiškių
tikslų? Žymusis politikos metras
V.Čerčilis yra pastebėjęs, kad lengviau pamokyti 100 mergelių, kaip
joms likti nekaltomis, negu pačiam
būti džentelmenu.
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Pozicija

Kaip mūsų konservatoriai lygiuojasi į Švediją?

Gediminas Kirkilas,
LSDP informacijos
komiteto pirmininkas, Seimo narys
Neseniai, kalbėdamas su vienu
socialdemokratu iš Švedijos, taip
pat ilgamečiu Švedijos parlamento
nariu, paklausiau, kas atsitiktų jų

Parlamente, jei vadovas kreiptųsi į
nacionalinio saugumo komitetą ar
komisiją, teisėsaugos institucijas dėl
kokių nors parlamentarų iniciatyvų?
Iš pradžių jis nesuprato klausimo, o
po to juokaudamas paklausė, tai gal
čia pavyzdys ne iš Lietuvos, ne iš
Europos Sąjungos valstybės Parlamento? Gal iš vienos jūsų kaimyninės šalies?
Deja, pavyzdys, kaip suprantate,
iš Lietuvos Seimo, kurio vadovė
Irena Degutienė kreipėsi į Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą,
kad pastarasis išsiaiškintų, kodėl
daugiau kaip trečdalis Seimo narių
nori įkurti laikinąją tyrimo komisiją
dėl žlugusio banko „Snoras“. Seimo
pirmininkės 2012 m. sausio 19 d.
kreipimasis taip ir pavadintas – „Dėl
iniciatyvos įkurti Seimo laikinąją
tyrimo komisiją“…
Apie konservatorių pomėgį kurti
įvairias tyrimo komisijas, matyt, visi

Kas valdo pasaulį?
Po Pasaulio ekonomikos forumo Davose
(Šveicarija)

Birutė Vėsaitė,
LR Seimo narė, socialdemokratė
Ne vienam kritiškai mąstančiam piliečiui kyla klausimas,
kas iš tikrųjų valdo nacionalines
valstybes. Ar piliečių demokratiškai išrinkti parlamentai ir jų paskirtos vyriausybės? Panašu, kad
ne. Šiandien pasaulį valdo finansų
rinka, bankai, o dar tiksliau – finansiniai spekuliantai.
Iš finansų sektoriaus su visomis jo priežiūros institucijomis,
sukurtomis praėjusio amžiaus viduryje, buvo tikimasi ekonomikos
stimuliavimo, nes, kas gi yra verslas be finansinio kapitalo kraujo.
Tačiau sistema išsigimė. Finansų
rinkoje šiandien cirkuliuoja dešimt kartų daugiau pinigų, negu
yra investuota į realią ekonomiką,
kuriuos beatodairiškai spausdina
kai kurios valstybės. Todėl atsirado erdvės ir „žaliosios ganyklos“
įvairaus plauko finansiniams
spekuliantams. Kam gi bankams
investuoti į rizikingą verslą, jei
daug ramiau skolinti krizės nustekentoms valstybėms už solidžias
palūkanas.
Man visada kilo klausimas,
ar valstybių įsiskolinimas sukėlė
krizę, ar krizė sukėlė valstybių
įsiskolinimą. Atsakymą pateikė
Jungtinių Tautų ekspertas H. Flassbeck – ne valstybių įsiskolinimai
sukėlė krizę, bet krizė sukėlė valstybių įsiskolinimus. Šalys, kurios

devalvavo savo valiutą, padidino
savo konkurencingumą, pvz. Argentina, Lenkija.
Algų, socialinių išmokų mažinimas, viešųjų finansų taupymas
nėra efektyvios priemonės įveikti
krizę. Valstybės negali būti prilygintos namų ūkiams, kuriuose šeimininkė taupo ir išgyvena
sunkų laikotarpį, arba privačiam
verslui, kuris susimažina išlaidas
ir išvengia bankroto. Valstybėje
veikia kur kas sudėtingesnis mechanizmas. Algų, pensijų karpymo kelias, kuriuo nuėjo Lietuva
ir Latvija, sukėlė vidinę devalvaciją, sumažino vidaus vartojimą.
Tai neefektyvios priemonės, tai
primena barono Miunhauzeno pastangas pakelti iš pelkės save už
plaukų. Visoms šalims reikia pozityvaus stimulo pakilti iš liūno.
Daugelis nacionalinių valstybių
tapo tarptautinių finansinių spekuliantų aukomis. Spekuliuojama ne tik finansais, bet ir degalų
bei maisto kainomis. 2009 metais
kritusios maisto kainos, 2011 metais vėl pakilo į 2008 metų lygį,
kai ekonominė plėtra buvo savo
aukščiausiame taške. Turtinguosius krizė paveikė nežymiai, tačiau vargingi dar labiau nuskurdo.
Didžiausių ir mažiausių pajamų
skirtumas pasiekė tokias aukštumas, kokių nebuvo per 30 metų,
įskaitant ir tokias gerovės valstybes kaip Skandinavijos šalys.
Bedarbių armija nemažėja, priešingai, formuojasi jaunų žmonių
karta, kurie nė karto savo gyvenime nedirbo.
Jeigu pasaulis nenori socialinio
sprogimo ir naujos revoliucijos,
politikai turėtų susigrąžinti kontrolę ir įgyti naujų ekonominių
svertų. Būtina kuo skubiau pertvarkyti finansines rinkas ir priversti bankus užsiimti jiems būdinga veikla – investuoti į realią
ekonomiką, užuot žaidus kazino
lošimus. Tą reikia padaryti šiandien, nes rytoj gali būti vėlu.

prisimename gerai. Tuo pasižymėjo
ir dabartinis premjeras Andrius Kubilius, ir kai kurie jo partijos kolegos, ypač būdami opozicijoje, nuolat
akcentuodami visuomenės interesą
žinoti tiesą ir t.t. Nesmerkiu jų, tačiau stebiuosi, jog konservatoriams
atsidūrus valdžioje, jie kardinaliai
nuomonę pakeitė. Tiesos jau, matyt,
nebereikia, esą komisijos tyrimas
pakenktų „Snoro“ bankroto procedūrai, pasitarnautų vienam iš jų akcininkų, o labiausiai – V.Antonovo
interesams. Konservatorių propagandistai jau kelinta savaitė neriasi
iš kailio, įrodinėdami, jog čia slypi
Rusijos interesai, nukentės indėlininkai, o ir apskritai kvepia vos ne
valstybės išdavimu ir pan.
Vis tik labiausiai nustebino pati
Seimo Pirmininkė I.Degutienė,
kurią lig šiol laikiau bene geriausiai tarp konservatorių suvokiančia
parlamentinės demokratijos esmę.

Tai liudijo ir jos ligšiolinis gebėjimas siekti kompromisų, atsižvelgti
į opozicijos reikalavimus. Tačiau šį
kartą ji pasielgė visiškai priešingai
– gal kieno ir patarta, nežinau, bet
šiurkščiai mėgino pažeisti keliuose
Konstitucijos straipsniuose įtvirtintą Parlamento narių teisę į iniciatyvą. Jau nekalbant apie tai, kad joks
komitetas, taip pat ir Nacionalinio
saugumo ir gynybos, neturi teisės
svarstyti Seimo narių iniciatyvų kilmės, kokios jos bebūtų. Tiesa, pats
Nacionalinio saugumo ir gynybos
komitetas, daugiausia opozicijos
pastangomis, demokratijos egzaminą išlaikė ir pirmininkės klausimo
„Dėl iniciatyvos įkurti Seimo laikinąją tyrimo komisiją“ nesvarstė…
Gal kai kam šiuo sunkmečiu tai
atrodys ir neesminiai klausimai, tačiau ir šiaip nelengvai mūsų jaunos
demokratijos situacijai, Parlamento
atvirumui, žmonių interesams tai

tikrai nepasitarnauja. Pagaliau, ar
gali Seimo nariai nekreipti dėmesio
į klausimus, kuriuos kasdien kelia žurnalistai, ekspertai, rinkėjai?
Tiesą sakant, jei Lietuvos bankas,
„Snoro“ banko laikinasis administratorius, kitos atsakingos valstybės
institucijos tinkamai bendrautų su
kreditoriais, indėlininkais, visuomene, tai galbūt komisijos ir nereikėtų.
Bet taip nėra.
Grįžtu prie klausimo, kurį uždaviau švedų kolegai parlamentarui –
kas gi panašioje situacijoje atsitiktų
Švedijos parlamente. „Pirmiausia,
taip neatsitiktų, – tvirtai pasakė jis.
– Juolab tokia idėja niekada nekiltų
Parlamento vadovui“. Na, o kaip,
jeigu, vis tik? Šito, tiesą sakant, jau
neklausiau. Nemandagu ir nereikalinga. Keista tik, kad visą laiką
žodžiais besilygiuojantys į Švediją
mūsų konservatoriai to nesupranta.

Naujasis kairiųjų lyderis Europos Parlamente
H.Swoboda: yra keli dalykai, kuriuos
norėčiau patobulinti
demokratų frakcija, EP imsimės visų
reikiamų ir galimų veiksmų, kad
debatuose laimėtume prieš dominuojantį neoliberalų požiūrį. Mūsų
veiksmai turi būti nukreipti į visos
Europos Sąjungos piliečių interesų
gynimą ir ateities klestėjimą.
Viešai išreiškėte nuomonę, kad atsakas į ekonominę ir finansų krizę
negali būti paremtas tik taupymu
sunkiausiai gyvenančių žmonių
sąskaita. Kokie jūsų pasiūlymai
šiuo klausimu? Kaip reikėtų dirbti, kaip padėsite suvaldyti krizę?
EP socialistų ir demokratų frakcijos pirmininkas H. Swoboda.

Sausį Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso
grupės lyderis Martinas Schulz‘as
užleido vietą naujajam pirmininkui
– austrui Hannes Swoboda’i. Buvęs frakcijos pirmininkas Martinas
Schulz‘as tapo naujuoju Europos
Parlamento pirmininku. H. Swoboda
frakcijos pirmininko vairą perėmė 2,5
metų laikotarpiui iki parlamentinės
kadencijos pabaigos, t.y. iki 2014ųjų. Po frakcijos pirmininko rinkimų
naujasis lyderis pabrėžė, jog stengsis,
kad socialdemokratai vestų Europą į
priekį ir tinkamai atstovautų žmonių
interesams. Su gerbiamu grupės pirmininku H.Swoboda kalbamės apie
ateities planus.
Tapote naujuoju Europos Parlamento Socialistų ir demokratų
pažangiojo aljanso frakcijos vadovu. Kokius ankstesniojo lyderio
Martino Schulz‘o pradėtus darbus
tęsite. Galbūt kažką ketinate keisti? Kokių pokyčių gali tikėtis jūsų
frakcijos bičiuliai?
Dabartinis Europos Parlamento
pirmininkas, buvęs frakcijos lyderis
Martinas Schulz‘as dirbo puikiai,
mes visuomet bendradarbiavome, ir,
tikiuosi, ateityje bendradarbiausime

taip pat. Nepaisant to, yra keli dalykai, kuriuos norėčiau patobulinti ar
pakeisti. Vienas iš mano tikslų – ryšių tarp tokių organizacijų kaip PES,
FEPS, ETUC ir kitų progresyvių organizacijų tobulinimas bei jų veiklos
viešinimas. Siūlau naują informacijos
ir komunikacijos koncepciją reprezentuojant grupę visuomenei, pristatant jos veiklą. Dar vienas svarstytinas klausimas – bendravimas su
jaunimu Europoje. Dirbdami su
Jaunimo konferencija galime įrodyti jauniems Europos piliečiams, kad
Europos Parlamento nariai įsiklauso
į jų problemas ir labai rimtai atsižvelgia į jaunimo nerimą, aktualius reikalus. Itin svarbios sritys – ekonomika
ir nedarbas. Manau, frakcija daugiau
dėmesio skirs išsamiai ekonomikos
ir užimtumo skatinimo programai.
Ko trūksta šiandienos socialistams, kad žmonės jais neabejotų,
kalbu apie visų Europos šalių kairiuosius? Ar manote, kad kairieji
turėtų būti kitokie?
Kad pasiektume tai, ko tikisi iš
kairiųjų žmonės, neturėtume dirbti
pagal atskiras programas. Mes visi
turime dirbti išvien, tai itin svarbu
šiuo sunkmečiu. Mes, Socialistų ir

Bandymas spręsti ekonominius
sunkumus pavieniui grąžins mus į
recesiją. Todėl mes turime derinti
planuojamas taupymo priemones su
konkrečiais veiksmais, skatinti solidarumą ir ekonomikos augimą. Mes
privalome reikalauti įkurti finansinio
stabilumo fondą, reikia finansinių
transakcijų mokesčio, visa tai galima
padaryti keičiant Europos Sąjungos
teisės aktus, siekiant stabilumo garantijų.
Danija pristatė savo pirmininkavimo Europos Sąjungai programą.
Ji pateikė keturias pagrindines
prioritetines pusmečio veiklos
kryptis, kurių tikslas yra atsakinga, dinamiškesnė, žalesnė bei saugesnė Europa. Kaip ketinate prie
to prisidėti?
Energijos vartojimo efektyvumas
mūsų frakcijai – vienas svarbiausių
klausimų. Europa tikrai pajėgi tą padaryti, yra daug pavyzdžių, kuriais
turėtume sekti. Prie šių politikos
krypčių Europą priartinsime rūpindamiesi užimtumu, „žaliųjų“ darbo
vietų kūrimu.
Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi
Evelina Butkutė-Lazdauskienė
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Julius Sabatauskas kviečia į
susitikimus prie arbatos puodelio

Seimo narys Julius Sabatauskas susitiko su Likiškėlių apylinkės nariais.

Susitikimai tampa gražia tradicija – kiekvieną pirmadienį Seimo narys Julius Sabatauskas prie
arbatos puodelio kviečia susitikti
skirtingų apylinkių LSDP bičiulius, diskutuoti apie iškylančias
problemas, rūpesčius ir lūkesčius.
Politikas atsakys į žmonėms rūpimus klausimus. „Tokiu būdu
aktyvinama pilietinė visuomenė,

žmonės skatinami bendrauti, išsakyti savo nuomonę“, – įsitikinę
Alytaus miesto socialdemokratai.
Bičiuliai laukiami LSDP Alytaus skyriaus būstinėje, Seimo
nario J. Sabatausko biure (Pulko g. 12A).
LSDP Alytaus skyriaus
informacija.

Apskrities pasitarimas Mažeikiuose
Sausio 27 d. vyko Telšių apskrities LSDP skyrių (Mažeikių,
Rietavo, Plungės, Telšių) pasitarimas ruošiantis LR Seimo
rinkimams. Dalyvavo svečias iš
Vilniaus, centrinio rinkimų štabo
pirmininkas J. Olekas, rajonų skyrių pirmininkai A. Tenys, V. Blažaitis, A. Krauleidis, V. Kleiva,
skyrių iškelti kandidatai į Seimą,
atsakingi sekretoriai, rinkimų štabų vadovai ir kitas aktyvas.
Skyrių rinkimų štabų vadovai
bei skyrių pirmininkai aptarė nuveiktus darbus, numatė ateities
gaires, pabrėžė, kad reikia stengtis
ir imtis konkrečių darbų, norint
laimėti rinkimus. Kiekvienas išsakė savo nuomonę, pasidalino abejonėmis, vyko diskusijos, aptarti
apklausų rezultatai. Apibendrindamas susirinkimą, centrinio rinkimų štabo vadovas J. Olekas pasi-

Telšių apskrities socialdemokratų pasitarimas.

džiaugė vykusiomis diskusijomis,
tačiau pabrėžė, kad šiuose pasitarimuose turėtų dalyvauti ir Skuodo skyrius, nes jis su Mažeikiais
dalinasi rinkimų apygarda. Svečias patarė pasidaryti konkrečius
planus dėl susitikimų su atstovais

Molėtų skyriaus bičiuliams prisistatė būsimasis kandidatas Nauris Jotautas.

Raseinių rajono socialdemokratai
nusprendė, kad geriausias būdas išgirsti žmonių balsą – bendrauti tiesiogiai, betarpiškai, akis į akį. Vien
šią savaitę socialdemokratai – Seimo narys Edmundas Jonyla su padėjėja Diana Kaupaitiene ir rajono
Savivaldybės tarybos narys, LSDP
frakcijos seniūnas Gintautas Mikolaitis jau susitiko su gyventojais Milašaičiuose, Mituvoje, Verėduvoje,
Didžiuliuose, Butkiškėse, Gėluvoje,
Požėčiuose, Betygaloje, Dainavos ir
Grajauskų bendruomenių namuose.
Nuo stogų iki mokesčių
Susitikimuose
E.Jonyla
ir
G.Mikolaitis atsako į gyventojų
klausimus, išklauso pasiūlymus, nusiskundimus, pataria gyventojams,
kaip spręsti problemas. O klausimų
– įvairiausių: nuo pensijų atkūrimo
ir kompensavimo, socialinių pašalpų skirstymo iki žemės mokesčių,
Banko „Snoras“ reikalų.
Šių dienų aktualija – galimybė
keisti senus asbestinius stogus naujais, todėl pirmiausia gyventojams
teikiamos konsultacijos asbestinių
stogų dangos pakeitimo klausimu,
supažindinama su galimybėmis ir
paraiškų pateikimo vingrybėmis bei
paramos gavimo taisyklėmis.
„Suprantu žemdirbius, ūkininkus,
kuriems valdžia žymiai padidino
mokesčius. Balsavau prieš mokes-

čių didinimą, ir tai tiesiai šviesiai
žmonėms sakau. Deja, šalį valdo
konservatoriai ir liberalai, jiems kaimo žmonių problemos nerūpi“, - teigia E.Jonyla.
Valdžios niekam negaila
Susitikimai su gyventojais – gera
proga atsiskaityti už nuveiktus darbus. Socialdemokratas E.Jonyla
supažindina gyventojus su savo darbais rajone ir Seime, G. Mikolaitis
pasakoja apie darbus Raseinių rajono savivaldybės taryboje. „Rajono
valdžia, jos dauguma rajono Taryboje negirdi mažumos. Mes, socialdemokratai, nepritariame didžiajai daliai rajono valdžios sprendimų. Tai
jau ne savivalda, o savivalė“, - teigia
G.Mikolaitis.
Dar didesni valdžios kritikai susitikimuose pasirodė besą patys gyventojai. Iš gyventojų kritikos rykščių tenka ir vietos, ir šalies valdžiai.
„Žmonės nebebijo, sako tiesiai. Ir
jie teisūs šimtu procentų. Toks įspūdis, kad valdžios jau niekam negaila,
net jei ji bando verkti netikromis krokodilo ašaromis. Kita vertus, žmonės pasako ir daug padrąsinančių
žodžių, net pagiria. Pavyzdžiui, už
tai, kad socialdemokratai smarkiai
kimba valdžiai į atlapus dėl „Snoro“
banko reikalų“, - teigia E.Jonyla.
Tomas Butkus

LSDP Mažeikių skyriaus
informacija

Susitikimas su Nauriu Jotautu

Susitikimuose su gyventojais
vis stipriau skamba
pasipiktinimas valdžia

Seimo narys E. Jonyla (antras iš kairės) ir bičiuliai.

iš centrinės būstinės, pakartotiną
apklausą atlikti balandžio mėnesį,
apsvarstyti ir pateikti pasiūlymus
dėl partijos programos.

LSDP Molėtų skyriaus bičiuliai
žvarbų antradienio vakarą susirinko kavinėje „Gerugnė“. Priviliojo
ne šiltos arbatos puodelis, mes
susitikome su kandidatu bendroje
vienmandatėje Molėtų – Švenčionių rinkimų apygardoje Nauriu Jotautu. Kartu su juo atvyko LSDP
Švenčionių skyriaus pirmininkė
Alfreda Grigienė.
Susitikimo pradžioje Alfreda papasakojo apie Švenčionių
skyrių, jame dirbančius žmones.
Nors jame tik 60 bičiulių, tačiau
jie visi labai principingi, išsilavinę, aktyviai dalyvaujantys veikloje. Skyriaus sprendimu kandidatu

vienmandatėje rinkimų apygardoje buvo iškeltas ilgametis partijos
narys Nauris Jotautas. Trumpai
apibūdindama kandidatą, Alfreda
sakė, kad Nauris yra pareigingas,
nekeičiantis savo nuomonės, pavyzdingas partijos bičiulis.
Prisistatydamas Molėtų skyriaus bičiuliams, Nauris Jotautas
trumpai papasakojo apie save. Jis
gimęs 1970 m. Vilkaviškio rajone.
Baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją, dirbo Nemenčinės miškų
urėdijoje. Dalyvavo Aplinkos apsaugos komiteto veikloje. 1997 m.
baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, kur gavo verslo

vadybos magistro laipsnį. Šiuo
metu dirba valstybinėje įmonėje
„Švenčionėlių miškų urėdija“ miškų urėdu. Nauris yra vedęs, augina
du sūnus. Nė karto nesuabejojęs
socialdemokratinėmis vertybėmis,
jis dalyvauja partijos veikloje nuo
1993 metų.
Molėtiškiai mielai bendravo su
svečiu. Jis domėjosi rajono problemomis, kalbėjo apie dviejų rajonų
panašumą ir skirtumus. Malonu
buvo jausti, koks jis dėmesingas,
šiltas žmogus. Laisvalaikiu Nauris
labai mėgsta skaityti knygas. Daug
laiko praleidžia su savo vaikais,
pats jiems skaito pasakas. Nauris
mėgsta klasikinę muziką, žinoma,
neabejingas ir rokui bei disko stiliaus muzikai. Mokykloje šoko
meno saviveiklos ratelyje, žaidė
krepšinį, užsiiminėjo lengvąja
atletika. Dabar nuolat domisi krašto naujienomis, šalies politinio
gyvenimo įvykiais.
Susitikimo laikas prabėgo nepastebimai. Ne vieno partiečio
lūpose nuskambėjo mintis, kad
Molėtų krašto žmonės būtinai turi
pažinti šį žmogų.
LSDP Molėtų skyriaus
informacija

Skuodo socialdemokratai ruošiasi
Užgavėnėms ir žvejų varžyboms

Sausio 25 d. Skuodo skyriaus
taryba, rinkimų štabo nariai svarstė veiklos galimybes, aptarė Palangoje vykusio LSDP aktyvo pasitarimo siūlymus. Aptarti būsimieji
susitikimai, kuriuose bičiuliai dalyvaus jau vasario mėnesį.
Vasario 11 dieną ant Kalčių

ežero vyks atviros tarptautinės
žvejų varžybos, kur paprastai dalyvauja kaimyninio Latvijos rajono komandos ir Ylakių seniūnijos
bei žvejų mėgėjų komandos. Šis
renginys organizuojamas jau trečią kartą. Tai puiki proga aktyviai
dalyvauti Skuodo bičiuliams. Vyks

ne tik žvejybos varžybos, dalyviai
galės ir paslidinėti. Nutarta įsteigti ir Skuodo skyriaus prizą bičiuliams, kurie dalyvaus varžybose.
Kitas artimiausias renginys
Skuodo mieste - Užgavėnės. Socialdemokratai virs šiupinį ir vaišins dalyvius.
Jau pradėti paruošiamieji darbai rengiant informacinį bukletą
apie būsimąjį kandidatą į Seimą
- Bronislovą Stasiulį. Buklete atsispindės, kokiose srityse dirba socialdemokratai ir mūsų remiamas
kandidatas: medicina, socialinė
globa, jaunimo išsilavinimas ir galimybės dirbti čia, Lietuvoje.
Bronius Baipšys,
LSDP Skuodo skyriaus atstovas
spaudai
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LSDP skyriø naujienos

Pasveikintas Vilniaus rajono
skyriaus tarybos narys
J. Garelčikovas

J. Garelčikovas su Vilniaus rajono skyriaus bičiuliais.

Sausio 26 d. pasveikintas 65-erių
sulaukęs, bet įspūdingai atrodantis ir sveikai besijaučiantis, daugelį
metų dirbęs LSDP Vilniaus rajono
skyriaus pirmininku – Jonas Garelčikovas, dabar šios organizacijos Tarybos narys.
Nuoširdžius žodžius šia proga pasakė Vilniaus rajono skyriaus pirmininkė Vida Bagdonavičienė. LSDP
koordinatorė Zita Eidukonytė įteikė
jubiliatui LSDP pirmininko Algirdo
Butkevičiaus padėkos raštą. Susirinkusieji jubiliatui linkėjo ilgų ir
aktyvios veiklos kupinų metų.
Dėkodamas už sveikinimus, Jonas Garelčikovas linkėjo visiems sė-

kmės ir siūlė į rajono socialdemokratų veiklą įtraukti daugiau jaunimo.
Pasak šventės kaltininko, jaunimas
– neišmatuojamų versmių jėga.
Šventę lydėjo ir dalykiniai pokalbiai. Aptarti susumuotų apklausos,
kurią vykdo Savivaldos plėtros institutas kartu su Lietuvos socialdemokratų partija, rezultatai. Džiugu, kad
daugelis Vilniaus rajono apklaustųjų
artėjančiuose Seimo rinkimuose balsuotų už socialdemokratų kandidatus, o Seime norėtų matyti daugiau
jaunų politikų.
LSDP Vilniaus rajono skyriaus
informacija

Kunigaikščio Gedimino vardo
apdovanojimas – trakiškiui Vytui Zalieckui

Trečiojo laipsnio apdovanojimą “Už
pasiekimus finansinio-gamybinio kapitalo
stiprinimo srityje” pelnė bičiulis Vytas
Zalieckas.

Sausio 16 d. Nacionalinėje dailės
galerijoje iškilmingai įteikti Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai 26 labiausiai nusipelniusiems
Vilniaus regiono verslininkams ir visuomenininkams už jų indėlį 2011m.
Trečiojo laipsnio apdovanojimą “Už
pasiekimus finansinio-gamybinio
kapitalo stiprinimo srityje” gavo vienas sėkmingiausių rajono ūkininkų,
medžiotojas, LSDP partijos narys,
Trakų rajono savivaldybės Tarybos
narys – Vytas Zalieckas. Šiuo metu
ūkininkavimo teritorija apima 1000
ha plotą, kuris kasmet vis didėja, o
kažkada tai buvusi senelio žemė.

Anūko pastangomis ši žemė vėl neša
derlių ir yra reikalinga ne tik šeimai,
bet ir Aukštadvario Žemės ūkio mokyklos bendruomenei.
Gaunant ES paramą, nuolatos investuojama į modernią žemės ūkio
techniką, statomi nauji sodybos
„Purvynai“ pastatai. Sodyba turi „žaliąjį diplomą“, suteikiantį teisę ir gamybiniam, ir praktiniam mokymui.
Taip sudaroma galimybė V. Zaliecko
ūkyje atlikti mokymus ir praktiką
AŽŪM mokiniams. O auginama
ekologinė produkcija, puikus pavyzdys būsimiems ūkininkams, sėkmingai eksportuojama į Vokietiją, Prancūziją. Ateities perspektyvoje veikla
taps dar turiningesnė ir įdomesnė.
Jau keleri metai žinomas ūkininkas Lietuvoje garsėja patrauklia
kaimo turizmo sodyba „Purvynai“ ir
siūlomais turizmo verslo produktais.
„Nuo 2011 metų turistinio sezono
siūlėme mūsų krašto svečiams ir turistams originalų maršrutą bei paslaugų paketą, apimantį aktyvų, pažintinį bei kultūrinį turizmą. Visi gali
išbandyti įvairius keliavimo būdus:
traukiniu, dviračiais, baidarėmis, o
po to ne tik sudalyvauti edukacinėse duonos kepimo bei lino kelio link
lovatiesės programose, bet ir atsipalaiduoti tradicinėje kaimiškoje pirtyje su vaistažolių antpilais ir kitomis

pirties programomis“, – pasakoja
V. Zalieckas. Tikrai verta išbandyti!
Beje, bičiulis Vytas turi savo bityną,
augina vaistažoles; tai taip pat įdomi
veikla turistams.
Kaip pats ūkininkas prasitaria, su
Dievo ir Respublikos valdžios pagalba bei nauja programa 2013-2020
metais, didės ir asmeniniai tikslai.
Jau dabar neprisirišama prie vienos
srities: nenašios žemės tiesiog apsodinamos miškais, sodinamos beveik
visos grūdinės kultūros. Turizmo srityje taip pat nėra kada poilsiauti, nes
naujos idėjos ir planai ranka pasiekiami ir tikrai labai patrauklūs: „Norime šalia sodybos turėti laukinių
gyvūnų aptvarą, kuris tikrai žavės
sodybos svečius, turistus“- pakiliai
pasakojo bičiulis.
Garbingas apdovanojimas – tai
produktyvios veiklos įvertinimas,
siekiant užsibrėžtų idėjų, tikslų įgyvendinimo ir begalinio noro dirbti
savo mylimoje žemėje, gimtajame
mieste – Aukštadvaryje. O naujai
pasodinti miškai iš kartos į kartą
primins atgimusią senolių žemę,
pasiekimus ateinančioms kartoms
paskatinti.
LSDP Trakų rajono skyriaus
informacija
www.lsdptrakai.lt

Vilniaus apskrities socialdemokratų forumas Trakuose
Speiguotą sausio 27 dienos pavakarę Vilniaus apskrities socialdemokratai rinkosi į jaukią SPA ir
sveikatingumo centro „Trasalis“
(Trakai) konferencijų salę. Šio plataus suvažiavimo tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi ir nuveiktais
darbais, ruošiantis rinkimams į
Seimą. Į forumą atvyko delegacijos
(skyrių ir rinkimų štabų pirmininkai, atsakingieji sekretoriai, atstovai
spaudai, kandidatai į Seimą ir kt.) iš
Elektrėnų, Ukmergės, Šalčininkų,
Širvintų, Trakų, Vilniaus rajono ir
Vilniaus miesto skyrių.
„Klausk! Patark! Diskutuok!“,–
kvietė Vytenis Andriukaitis, akcentuodamas 2012 metų svarbą ir
bičiulių susitelkimą ruošiantis rinkimams į Seimą. Partijos pirmininko
pavaduotojas pavadino susirinkusius bičiulius žmonių prielankumo

Vilniaus apskrities socialdemokratų forumas.

žvejais, sakydamas, kad nuo žvejų
priklausys, kokį laimikį pagausime.
Seimo narys Algirdas Sysas kalbėjo apie socialdemokratų idėjų
sklaidos priemones, socialdemokratų rinkimų programos nuostatas, bičiulių pasiūlymus jos tobulinimui.
Nepastebimai praslinkus porai

Valdo Šereikos nuotrauka

forumo valandų, bičiuliai pasidalino
į dalykines grupes: LSDP Informacijos centro atstovė spaudai Auksė
Kontrimienė pakvietė diskusijai
atstovus spaudai. Pokalbyje išryškėjo bendros atstovų spaudai darbo
problemos, pasidalinta patirtimi.
A.Kontrimienė apžvelgė LSDP

skyrių veikiančių interneto svetainių galimybes, pasidžiaugė atstovų
spaudai aktyvumu, kvietė bendradarbiauti.
Didžiojoje salėje tebesitęsiančiose forumo diskusijose aktyviai
dalyvavo būsimieji LSDP kandidatai į Seimą, apskrities LSDP skyrių
pirmininkai, rinkimų štabų vadovai.
Pasidalinta kasdienio darbo problemomis, veiklos prioritetais, skyriuose atliktų gyventojų apklausų
rezultatais. Pasidžiaugta gausėjančiomis bičiulių gretomis Elektrėnų
skyriuje, jaunatviška ir veržlia veikla Trakuose, socialdemokratinių
idėjų sklaidos priemonėmis Šalčininkų rajono kaimuose, prijaučiančių socialdemokratams balsų plėtra
Širvintose, „Protų mūšių“ tradicijomis Ukmergėje, pradėjusio veikti
LSDP rinkimų štabo Vilniaus rajone

siekiais, analitinio darbo „Rinkėjo
portretas“ svarba Vilniaus mieste ir
kt. Išklausyti pasiūlymai dėl rinkimų programos „LSDP – svarbiausia
žmogus: prioritetai ir perspektyvos“.
,,Šis forumas parodė, kad socialdemokratai moka plaukti vienoje
valtyje ir gerai irkluoti. Skleiskime
socialdemokratines idėjas ir vertybes, eikime į rinkimus drąsiai,
nesislėpdami, o po rinkimų susitikime Aukštadvaryje, užlipkime ant
aukščiausio kalno ir užtraukime
pergalės dainą, kad visa apskritis
skambėtų“,– dėkodamas bičiuliams
už atvykimą kalbėjo Trakų rajono
skyriaus pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
Aldona Jeleniauskienė,
LSDP Vilniaus miesto skyriaus
atstovė spaudai

Socialdemokratai prieš šalies žlugdymą
Per patį viduržiemį Zarasų rajone ir Visagino mieste buvo surengtos Socialdemokratų dienos. Susitikti su Zarasų krašto ir Visagino
žmonėmis buvo atvykę Lietuvos
Respublikos Seimo nariai Vytenis
Andriukaitis ir Algirdas Sysas, taip
pat Vilniaus miesto tarybos narė,
buvusi Seimo narė Sigita Burbienė.
LSDP atstovai susitiko su visuomene Visagino mieste, Dusetose,
Salake ir Zarasuose. Vien tik įvairiuose Visagino miesto kolektyvuose įvyko net septyni susitikimai, kuriuose dalyvavo buvęs Seimo narys
Petras Papovas, LSDP kandidatas
vienmandatėje Visagino – Zarasų
apygardoje Nikolajus Gusevas bei
LSDP Visagino skyriaus pirmininkė, vicemerė Elena Čekienė.

Šiek tiek minčių iš įvykusių susitikimų su gyventojais
Seimo nariai Visagine išgirdo
įvairių priekaištų dėl solidarumo stokos krizės sąlygomis. Žmonės piktinosi progresinių mokesčių nebuvimu
ir mažomis socialinėmis garantijomis. Visagino senjorus labai domino
klausimai apie pensijų grąžinimą, socialinių garantijų išsaugojimą.
Visuose susitikimuose su visaginiečiais Socialdemokratų partijos
atstovai išgirdo klausimą apie naujos
atominės elektrinės statybos galimybę Visagine. Svečiai nežadėjo to, ko
negali. Jie atvirai išsakė socialdemokratų nuostatą, jog partija pasisako už Lietuvą, kaip branduolinės
energetikos valstybę, tačiau kalbant
apie tai, reikalinga nauja atominė
elektrinė Lietuvai, o tuo pačiu Visa-

Zarasų rajone ir Visagino mieste vyko LSDP dienos. P. Papovo kalba.

ginui, ar ne, reikia žinoti, kiek kainuos statyba, kokiomis sąlygomis
ji bus statoma, kiek po to kainuos 1
kilovatvalandė pagamintos elektros
energijos ir, svarbiausia, ar turėsime
kur ją realizuoti.

Kokios darbo vietos gali būti kuriamos Zarasų krašte? Čia socialdemokratų atstovai priminė ir buvusį
pagrindinį pajamų šaltinį – turizmo
industriją. Turistai iš Rusijos didmiesčių, tokių kaip Maskva ar Sankt Pe-

terburgas, mėgo ežerų kraštą ir buvo
itin svarbus pajamų šaltinis. Tačiau
dabartinės kliūtys norintiems atvykti Rusijos piliečiams palieka regioną
be potencialių įplaukų. V. Andriukaitis retoriškai klausė, kodėl taip paniškai bijome Rusijos naftotiekio ar
dujotiekio? Kodėl komplikuoti mūsų
valstybės santykiai su visais be išimties kaimynais, pradedant lenkais,
baigiant švedais? Socialdemokratai
to klausia dabar valdžioje esančių liberalų ir konservatorių.
Baigdamas susitikimą P. Papovas
tikino nematantis patikimesnės politinės jėgos už socialdemokratus.
LSDP Visagino ir Zarasų
skyrių informacija
Daugiau naujienų skaitykite:
www.lsdpzarasai.lt ir www.lsdpvisaginas.lt
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Jaunimo nedarbas: iššūkis Europai ir namų darbai Lietuvai

Vilija Blinkevičiūtė,
Europos Parlamento narė,
LSDP Pirmininko pavaduotoja
Šių metų pradžioje Europos Vadovų Taryba paragino šalis nares
daugiau dėmesio ir pastangų skirti
mažinant jaunimo nedarbą. Europoje vidutiniškai kas penktas jaunuo-

lis neturi darbo, o Lietuvoje – net
kas trečias. Daugeliui šalių tai tapo
rimta darbo rinkos problema, kurią
dažnai bandoma spręsti ieškantis
darbo svetur. Šis reiškinys nuvertina
valstybių investicijas į žmonių kvalifikaciją, kuri negali būti realizuota.
Jaunimas bando gelbėtis tęsdamas
studijas, tačiau tai tik atitolina problemos sprendimą bei mažina motyvaciją darbui. Ilgalaikis nedarbas
griauna gražiausias gyvenimo svajones ir planus. Šiuo metu tokių,
kurie nei dirba, nei studijuoja ES
yra net 7,5 milijono. Gaila, kad šie
žmonės skursta, nors jų darbo labai
reikia senstančiai Europai, kuri siekia užtikrinti kartų solidarumu grįstą gerovę visiems.
Tad, ką reikia daryti? Rekomendacijas pateikė Europos Vadovų Taryba, Europos Komisija bei Europos
Parlamentas. Akivaizdu, jog privalu
geriau skatinti užimtumą bei darbo
vietų kūrimą. Tai numatyta strategijoje ES-2020, užimtumo politikos

gairėse, kituose ES dokumentuose.
Tuo pačiu reikia įvertinti ir šalinti
kliūtis, dažniausiai tai yra praktinio
darbo patirties stoka bei įgytos kvalifikacijos neatitikimas darbo rinkos
poreikiams. Todėl rekomenduojama
diegti specialias programas, kurios
remtų pirmą kartą įsidarbinančius
bei įvairaus pobūdžio stažuotes.
Svarbu, kad kuo daugiau moksleivių baigtų vidurines mokyklas ir
rinktųsi paklausias profesijas, o profesinio mokymo ir studijų programos atitiktų darbo rinkos poreikius.
Susidariusias disproporcijas turėtų
padėti išlyginti lanksčios perkvalifikavimo bei kvalifikacijos ugdymo
programos. Geros patirties galima
pasimokyti iš šalių, kur yra aukštas
jaunimo užimtumas – Nyderlandų,
Vokietijos, Austrijos.
ES pasirengusi ne tik patarti, bet
ir konkrečiai remti šalių narių pastangas mažinant jaunimo nedarbą.
Šalys, kur jaunimo nedarbas yra didesnis nei 30-40 proc., iki balandžio

vidurio EK turi pateikti nacionalines reformų programas, kuriomis
remiantis bus perskirstytos ES paramos lėšos. Bus siekiama, kad ES
fondų lėšos būtų nukreipiamos jaunimui įdarbinti ir verslo, gamybos
praktikai, mokymui, socialiai atsakingiems darbdaviams remti. Savo
prioritetus reikėtų koreguoti ir Lietuvai, kuriai iki šiol gerai sekėsi įsisavinti Europos socialinio fondo lėšas. ES plėtos studentų ir darbuotojų
judumo galimybes. Bus skatinamos
stažuotės įmonėse pagal Leonardo
da Vinci programą, tobulinamas
profesinių kvalifikacijų pripažinimas, stiprinamas EURES tinklas,
gerinamas migruojančių darbuotojų
papildomų pensijų teisių įgijimo ir
išsaugojimo mechanizmas.
Dar viena svarbi iniciatyva, kuri
EP prašymu bus pristatyta šiemet
– Jaunimo garantijos iniciatyva,
kurios tikslas – užtikrinti, kad jauni
žmonės per 4 mėnesius nuo mokyklos baigimo susirastų darbą arba

būtų įtraukti į tolimesnes mokymo
ar perkvalifikavimo programas. Šiai
iniciatyvinei programai yra numatyti 4 milijonai eurų, o vėliau, įvertinus šios programos efektyvumą, ji
turėtų būti finansuojama iš Europos
socialinio fondo.
Tačiau pagrindinė atsakomybė už
jaunimo nedarbo problemos sprendimą tenka šalims narėms. Tenka
tik pasidžiaugti principinga Lietuvos Prezidentės D.Grybauskaitės
pozicija, kuri pareiškė, jog iki šiol
Vyriausybė šios problemos nevertino kaip rimtos ir sprendė ją fragmentiškai. Namų darbams užduota parengti nacionalinę užimtumo
programą. Viliuosi, kad rengiant šią
programą, bus savikritiškai įvertintos nesėkmingos darbo rinkos politikos priežastys ir žengtas bent mažas
žingsnis, kad mūsų jaunimas rastų
darbą Lietuvoje. Nepamirškime,
kad jaunimas – ne tik mūsų ateitis,
bet ir dabartis.

Palankus metas kovotojams

Justas Vincas Paleckis,
Europos Parlamento narys
Sausio 17-oji Europos Parlamente buvo ypatinga diena. Plenarinėje
Strasbūro sesijoje rinkome naują EP
pirmininką. Atrodytų, didesnės įtampos neturėtų būti. Juk šios kadencijos
pradžioje, prieš dvejus su puse metų,
dvi didžiausios frakcijos susitarė:

pirmoje kadencijos pusėje jų nariai
balsuos už dešiniųjų atstovą, antrojoje – už kairiųjų. Tačiau visi žinojo,
kad didelė dalis liaudies partijų frakcijų nesilaikys susitarimo ir balsuos
už alternatyvias kandidatūras (patys
save išsikėlė liberalų ir konservatorių frakcijų nariai).
Kadangi mūsų Martinas Šulcas,
galiu paliudyti, per septynerius su
puse metų parlamentiniuose žodžių
mūšiuose pasirodė kaip tikras kovotojas, aistringai gynė socialdemokratų poziciją, žaibiškai reaguodavo
į dešiniųjų ir euroskeptikų nedemokratinius pareiškimus, polemizavo
kietai ir įtikinamai, jau pirmajame
rinkimų ture jis gavo absoliučią daugumą. Martiną palaikė ir daug kolegų iš „žaliųjų“ bei kairiųjų frakcijų.
Iš savo parlamentinio suolo didžiojoje EP salėje stebiu jau ketvirtą EP
pirmininką. Visi jie pasižymėjo korektiškumu ir džentelmeniškumu,

mokėjo rasti kompromisą. M.Šulcas,
neabejoju, tęs šias tradicijas, papildydamas jas savo kovotojišku braižu.
Pradėjęs savo darbo karjerą knygyno pardavėju, netrukus M.Šulcas
atidarė savo nedidelį knygynėlį.
Buvo išrinktas į Viurzeleno miesto (prie Acheno) tarybą, po to 10
metų ten dirbo meru. Nuo 1990-ųjų
metų jis nuolat renkamas į Europos
Parlamentą ir yra vienas įtakingiausių pačios stipriausios Europoje ir
pasaulyje socialdemokratų partijos
– Vokietijos SDP – vadovybės narių. Pirmasis EP pirmininkas, kuris
laisvai kalba visomis trimis pagrindinėmis ES kalbomis – vokiečių,
prancūzų ir anglų. Martinas – vienas
geriausių oratorių EP, savo emocijomis, aistra uždegdamas klausytojus.
2007-aisiais Martinas pirmą kartą
lankėsi Vilniuje. Programa buvo labai įtempta, tačiau jis labai norėjo
pamatyti Vilniaus senamiestį. Deja,

gėrėtis miesto architektūra jam visą
laiką trukdė telefonas. Skambutis
sekė skambutį, jis vaikštinėjo Pilies,
Didžiosios ir kitomis gatvėmis, prispaudęs prie ausies telefono ragelį,
karštai kažką aiškindamas, ginčydamasis. Tuomet dar kartą įsitikinau,
koks alinantis frakcijos pirmininko
darbas. Antrą kartą M.Šulcas atvyko
į Vilnių 2009-aisiais kartu su mūsų
frakcijos biuru.
Tapęs Europos Parlamento pirmininku M.Šulcas keis kai kuriuos
savo įpročius. Dabar jis atstovaus
ne vienai frakcijai, o visam Parlamentui. Esu tikras, pagrindinės savo
linijos jis neatsisakys. Martinui, neabejoju, labiausiai rūpės socialinis teisingumas, didėjančių skirtumų tarp
turtingiausiųjų ir skurdžiausiųjų mažinimas. Martinas įsitikinęs, kad dabar, kai didžiausia krizė ES istorijoje
sudrebino Sąjungą, reikia dar labiau
sutelkti 27 valstybių jėgas. Jį nerami-

na, kad krizės akivaizdoje sumenko
parlamentų vaidmuo – ir nacionalinių, ir Europos, o vairą į rankas ima
vyriausybių vadovai (geriausias pavyzdys – Merkozi duetas). Martinas
nesitaikstys su tokiais reikalais. Čia
jau pravers jo kovotojo savybės.
Europos erdvėje nuo šiol svariau
skambės socialdemokratų balsas.
Galima numatyti, kad M. Šulcas dėl
karšto ir atviro būdo, principingumo
papuls į prieštaringas situacijas, bet
visada kovos už savo idealus. Dabar,
kai krizės įveikimo naštą dešinieji
mėgina užkrauti ant vargingiausiųjų, kai Vengrijoje, o ir Rumunijoje,
Bulgarijoje ribojamos demokratinės
laisvės, kovotojai ypač reikalingi.
Frakcija šiltai atsisveikino su savo
buvusiu pirmininku. Juk būtent Martinas sugebėdavo suderinti neretai
labai skirtingas 27 valstybių atstovų
nuomones, rasti beveik visus tenkinantį sprendimą.

Z.Balčytis: vieni likti negalime – arba einame atgal į Rytus,
arba kartu su išsivysčiusiomis valstybėmis į Vakarus
biudžetus turėti subalansuotus
arba perviršinius, o sutartį pažeidusioms šalims būtų taikomos
sankcijos. Ką reiškia subalansuotas arba perviršinis biudžetas? Ar
tai reiškia, kad 3 procentai biudžeto deficito nebus galimi?

Kokia naujos finansinės drausmės
sutarties įtaka Europos Sąjungos finansų krizės suvaldymui ir koks būtinumas prie jos prisijungti Lietuvai
LTV „Savaitėje“ Nemira Pumprickaitė kalbėjosi su buvusiu Lietuvos finansų ministru, dabar Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto
nariu Zigmantu Balčyčiu.
Briuselyje Europos Vadovų
Tarybos posėdyje 25 valstybės iš
27 Europos Sąjungos narių pritarė naujajai finansinės drausmės
sutarčiai, kuria šalys įsipareigoja

Šitoje sutartyje yra įtvirtintos
beveik tos pačios nuostatos, kurios
buvo ir yra Mastrichto sutartyje. T.y.,
pusė procento struktūrinio deficito, trys procentai „eilinio“ deficito,
valstybės skola negali būti viršyta
60 procentų BVP. Tie pagrindiniai
reikalavimai buvo, čia nieko naujo.
Tačiau nuo šiol bus labai griežtai,
jeigu jų nevykdysi, tai įsiteisės baudų
mechanizmas ir kiekviena valstybė
privalės mokėti procentą nuo savo
BVP į bendrą ES katilą.
Kokio dydžio baudos galėtų būti
skiriamos Lietuvai?
Šiandien dar labai anksti apie tai
kalbėti, pirmiausia, kalbame apie

patį principą. Lietuvą, manau, nelabai lies tos baudos, šiandien labiau
išsigandusios kitos valstybės. Bet
tos baudos tikrai nebus tokios, kad
turėtų labai didelį poveikį mūsų finansų sistemai. Tai daugiau drausminimo priemonė. Yra skaičiuojama, kad pati didžiausia bauda gali
būti 0,2 proc. BVP.
Ar tai reiškia, kad tas naujas fiskalinis paktas lems, kad visos šalys,
kartu ir Lietuva, savo biudžetus
turės derinti su Briuseliu?
Mes savo biudžetus jau senokai
deriname, nuo pat įstojimo laikų.
Kiekviena valstybė pristato savo
Konvergencijos programą, kiekvienas finansų ministras kiekvienais
metais ją veža, o ją peržiūri centriniai
bankai. Nieko naujo čia nėra. Skirtumas tas, kad priežiūra nuo šiol bus
labai preciziška. Vienas iš dokumentų yra vadinamasis ekonominės valdysenos dokumentas. Jis teikiamas
kartu su visu paketu. Reikės ir savo

ekonominius veiksmus derinti su tam
tikromis Briuselio institucijomis, kad
mes ateityje nebūtume konkurentai
visose srityse. Dabar labai dažnai
mūsų ministrai ar Premjeras važiuoja
į Briuselį tam, kad atsivežtų pinigų.
Taip nebuvo ir nebus
.
Mūsų šalies vadovai jau iš anksto
pasakė, kad sutartis mums tinka,
yra priimtina, mat Lietuva jau seniai vykdė tokią taupymo politiką.
Dabar pasigirdo kalbų, kad kaip
kadaise mums būdavo primetinėjami sprendimai sąjungoje su
Maskva, taip dabar savo sprendimus primetinėja Briuselis. Trumpiau tariant, lyg ir neturime savo
nepriklausomybės. Ar nereikėtų
didesnio aiškinimo?
Aš irgi esu už aiškumą. Už tai,
kad mūsų Lietuvos žmonėms ir politikams būtų aišku, kad tas kelias,
kuriuo dabar mes mėginame eiti, yra
kelias, kai neturi didelių pasirinkimų.
Taip, prieš kažkiek metų mes buvo-

me vienoje sąjungoje, taip, dabar
kyla diskusijų, kad stojame į kitą sąjungą, tačiau mes esame kryžkelėje.
Ar mes vėl turime eiti atgal, ar turime
eiti į Vakarus? Aš manau, kad didelio pasirinkimo nėra. Mes einame
kartu su kitomis, labiau išsivysčiusiomis demokratinėmis valstybėmis.
Tai mums padėjo ir tikrai dar padės.
Mūsų jaunimas šiandien turi visiškai
kitas galimybes, negu mes turėjome.
Manau, čia didelių diskusijų tikrai
neturėtų būti. Mes negalime stovėti
vieni su trimis milijonais gyventojų
ir galvoti, kad turime labai didelę įtaką pasauliniams procesams.

Rengta kartu su Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso grupės Lietuvos delegacija.
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Stažuotė Briuselyje? Tikrai verta

Iš stažuotės Briuselyje grįžusi L. Poškaitė.

Dar neiškrovusi lagaminų Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narė Ligita Poškaitė skuba
pasidalinti įspūdžiais iš Briuselio,
kur pagal Francis Vals programą
penkis mėnesius stažavosi Europos Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijoje, Europos
Parlamente (toliau – S&D frakcija
EP). „Jei klaustumėte, kaip trumpai apibūdinčiau stažuotę, drąsiai
atsakau, kad trumpai nepavyktų.
Tai – neįkainojama darbo EP ir gyvenimo Belgijoje patirtis, gilesnis
europietiškų socialdemokratinių
vertybių pažinimas, galimybė prisidėti prie Europos Sąjungos (ES)
kūrimo, daugiakultūrė aplinka“, –
sako L. Poškaitė.
O viskas prasidėjo taip...
Praėjusių metų pavasarį europarlamentaro Justo Vinco Paleckio
biuras paskelbė atranką į stažuotę EP. „Buvau girdėjusi apie tokią

galimybę, tačiau Lietuvoje turėjau
darbą, todėl ši mintis iš pradžių
neatrodė patraukli. Juk būtų tekę
palikti darbą tuo metu, kai jaunimo
nedarbo rodikliai viršijo 30 proc.
Tačiau Europos Sąjungos trauka ir
smalsumas nugalėjo, nusprendžiau
sudalyvauti atrankoje. Mano studijų ir darbo patirtis, kalbų žinios bei
motyvacija atrankos komisijai pasirodė tinkamos ir man nusišypsojo
sėkmė“, – pasakojo Ligita.
Simboliška tai, kad rugsėjį, kai
moksleiviai ir studentai pradeda
naujus mokslo metus, Ligitai taip
pat prasidėjo 5 mėnesius trukusios
studijos EP „universitete“. Pirmas
įspūdis atvykus į Europos sostinę:
vienas kitam iš paskos sparčiais,
kiek įmanoma, žingsniais, žygiuoja
jaunų žmonių armija, paskui save
tempia maždaug po 30 kg sveriančius lagaminus, – tai šimtai stažuotojų iš skirtingų ES valstybių,
atvykusių pasisemti patirties ES
institucijose.
Pažintis su milžinišku Europos
Parlamentu ir Bilu Geitsu
EP yra didžiausias demokratiškai išrinktas parlamentas pasaulyje.
EP dirba apie 6 tūkstančiai darbuotojų: 751 deputatas, kiekvienas jų
vidutiniškai turi po porą padėjėjų,
komitetų ir politinių frakcijų sekretoriatų darbuotojai, vertėjai raštu ir
žodžiu, aptarnaujantis personalas.
Francis Vals stažuočių programa
kasmet kviečia jaunus žmones iš
27 valstybių, vieni jų atvyksta rugsėjį, kiti – vasario mėnesį. Kaipmat
buvo paneigtas statistinio prakti-

kanto, kopijuojančio popierius bei
nešiojančio kavą, įvaizdis. Maloniai nustebino išskirtinis dėmesys
stažuotojams. Pradedant darbo
vieta, baigiant svarbiausiu – žmogišku dėmesiu. Buvome pristatyti
frakcijos sekretoriatui, vienas po
kito sekė susitikimai su ilgamečiais
institucijų darbuotojais, padedančiais formuoti ES politiką. Buvome
supažindinti su savo kuratoriais,
kurie visą praktikos laikotarpį buvo
mūsų vedliai. Jie paaiškino Parlamento bei konkretaus komiteto veiklą ir padėjo organizuoti darbus“,
– pasakojimą tęsė Ligita.
Stažuotės tikslas – kelti kvalifikaciją, susipažinti su Parlamento
darbu, gyventi ir dirbti daugiakultūrėje aplinkoje.
„Stažuotojams buvo suteikta
daug laisvės – tik nuo tavęs priklauso, ką veiki, kokius konkrečius
darbus dirbi ir ką išmoksti. Man
atiteko Kultūros ir švietimo komitetas. Kadangi anksčiau dirbau jaunimo politikos srityje, šio komiteto
veikla man artima. Buvo įdomu
pamatyti, kaip sprendimai priimami europiniu lygmeniu. Parlamente
nuolat vyksta konferencijos, posėdžiai, susitikimai. Vieną savaitę
smalsumo vedama suskaičiavau
– 62 renginiai per 5 darbo dienas.
Praktiškai visi jie atviri, todėl, jei
tik turi laisvo laiko ir noro, gali
dalyvauti nors ir visuose. Štai visai
neseniai įdėmiai klausiausi diskusijos Vystymosi komiteto posėdyje,
kuriame pats Bilas Geitsas (Bill
Gates) pristatė fondo veiklą ir ragino ES investuoti į besivystančias
valstybes“, – pasakojo pašnekovė.

Socialdemokratijos bei Europos
Sąjungos politikos studijos
„Po penkių mėnesių, praleistų
Briuselyje, kiekvienas iš stažuotojų galėtų pasakyti, kad jaučiasi
tarsi praėjęs socialdemokratijos bei
ES politikos kursą. Po to gali sau
tvirtai pasakyti: pasirinkau tinkamą
kelią, arba ... suklydau, reikia pasukti kitu keliu. „Paskaitas“ skaito
į frakcijos posėdžius atvykstantys
ES šalių narių prezidentai, ministrai
pirmininkai, komitetų posėdžiuose
pranešimus skaito eurokomisarai“,
– vardijo Ligita, kuriai teko pabendrauti ir su Lietuvoje išrinktais
deputatais: J. V. Paleckiu, V. Blinkevičiūte bei Z. Balčyčiu.
Viešojo kalbėjimo įgūdžių buvo
galima pasimokyti praėjusių metų
gale praūžusiame viename didžiausių pastaruoju metu vykusių renginių, kuriame ugningai kalbas sakė
buvęs Europos Socialistų partijos
prezidentas Polas Rasmusenas ir
naujasis – Sergejus Staniševas,
buvęs S&D frakcijos prezidentas
Martinas Šulcas bei kiti žymūs politikai.
Stažuotė – pirmas žingsnis į Ministro Pirmininko ir Prezidento
postą
Buvęs S&D frakcijos pirmininkas, dabar – Europos Parlamento
prezidentas Martinas Šulcas viename iš frakcijos posėdžių pasveikino susirinkusius stažuotojus. Linkėdamas sėkmės, jis džiaugėsi, kad
daugelis stažuotes atlikusių jaunų
žmonių tampa jei ne Ministrais

Pirmininkais, tai žymiais politikais
ir garsiais visuomenės veikėjais.
Kolega iš sekretoriato su šypsena
veide komentavo, kad dabartinė
Danijos ministrė pirmininkė, Helle
Thorning – Schmidt, kuri, beje, yra
pirmoji Danijos ministrė pirmininkė moteris, yra buvusi jo stažuotoja. „Iš pradžių būni stažuotojas, vėliau pradedi dirbti pas Parlamento
narį, o netolimoje ateityje tampi ir
Ministru Pirmininku“, – mintimis
dalinosi ilgus metus EP išdirbęs
kolega.
„Raginčiau mūsų organizacijos
narius pabandyti sudalyvauti atrankose į stažuotes. Dauguma tik
pasvarsto, tačiau pagalvoja: „Ai,
čia ne man, sunku patekti, konkurencija didelė“. Žinoma, konkurencija tikrai didelė, tačiau jei nepabandysite, niekada nesužinosite.
Stengsiuosi perduoti savo patirtį ir
jau dabar raginu aplinkinius išbandyti savo jėgas įvairiose stažuočių
programose, kurias turi ne tik ES
institucijos, bet ir nevyriausybinės
organizacijos, profesinės sąjungos, tarptautinės asociacijos, verslo, lobistų kompanijos. Dauguma
programų stažuotojams moka
stipendijas, kurių užtenka pragyvenimui. Mano manymu, aukštos
kokybės stažuotės Lietuvoje turėtų
vaidinti dar didesnį vaidmenį aukštojo mokslo sistemoje, o į stažuotes
užsienyje turėtų aplikuoti didžioji
dauguma absolventų“, – patirtimi
dalinosi L. Poškaitė.
LSDJS informacija

Panevėžio rajono jaunieji Emigracija ir neoliberalusis totalitarizmas Lietuvoje
Kas nutiko, Lietuvėle, kad tavo ant gimtosios žemės, atrodo, Tėvy- teisingumu grindžiama ideologija,
socialdemokratai paminėjo žmonės,
praradę viltį ir tikėjimą, nė nuolat tolsta nuo tavęs. Pripažin- įsitvirtina ir dešiniųjų, ir kairiųjų (!)
bėga svetur? Kur dingo meilė tau, kime, kad šiandien mes visi esame partijų programose ir ypač vyriausyo su ja ir tavo žmonių laisvė, lygy- sutrikę, susiskaldę ir pasyvūs. Tad bių politikoje. Ir ne tik Lietuvoje.
Pasaulinę sniego dieną
bė, brolybė? Kodėl atšiaurūs fiordų kas gi nutiko?
Šios ideologijos kritikai pripažįs-

Ar žinai, kad sausio 22-oji diena
yra paskelbta Pasauline sniego diena? Panevėžio rajono jaunieji socialdemokratai ne tik tai žinojo, bet
ir šauniai paminėjo ją, surengdami
greičiausių rogučių varžybas.
Kaip priklauso Pasaulinę sniego dieną, šviežiai pasnigo, taip pat
visą popietę mus džiugino saulutė. Pagaliau sulaukti žiemiški orai
pasimėgauti žiemos pramogomis į
mišką pritraukė daug žmonių, tarp
jų ir jaunuosius Panevėžio rajono
socialdemokratus. Jaunieji socialdemokratai diskutavo, kurio transporto
priemonė bus greičiausia leidžiantis
trasa. Susirinkę prieš varžybas treniravomės, išbandėme nuo praėjusios

žiemos pamirštas rogutes, visi po
keletą kartų nučiuoždami nuo kalniuko. Prasidėjusios varžybos jungtis prie mūsų pritraukė ir aplinkinius
žiemos pramogų mėgėjus. Varžybos
buvo draugiškos, pralaimėjusiųjų
nebuvo. Tokie maži, galima sakyti,
vaikiški žiemos malonumai visiems
suteikė daug džiaugsmo. Laisvalaikis kartu su bičiuliais, visada garantuoja gerai praleistą laiką. Jau dabar
planuojame dar vieną kelionę, kad
galėtume pasidžiaugti žiema. Įdomu? Jaunasis socialdemokrate, kitą
kartą prisijunk ir Tu!
Laura Svaldenytė,
Panevėžio rajono skyrius

ir klifų kraštai lietuviui tapo šiltesni už tave, o lietingoji Anglija tapo
atsargine Lietuva? Tave privatizavo,
nusavino, nustekeno? Žinau, skauda tau, skaudu ir mums – tavo vaikams.
Sunku net patikėti, kad prieš dvidešimt metų beveik visi mūsų žmonės stovėjo Baltijos kelyje, budėjo
prie barikadų ir laužų bei vieningai
skandavo „LIETUVA“. Tada, savo
laisvės, lygybės ir solidarumo vedini, su trispalvėmis ir dainomis jie
įveikė totalitarinę imperiją. Ta vienybe žavėjosi visas pasaulis. Atrodė,
kad teisingumas tuojau pat įsigalės,
o žmonių Lietuva suklestės. Deja.
„Tapome nebereikalingi ir atstumti“, – su liūdesiu ištaria draugai,
įsitvirtinę ir sėkmingai kuriantys
savo ateitį toli nuo Lietuvos. „Išvažiavome, nes nebegalėjome taikstytis su verslo, biurokratų ir valdžios
požiūriu į jauną žmogų“, – tvirtina
jie, pabrėždami, kad ne tik finansinis aspektas nulėmė jų apsisprendimą laimės ieškoti svetur. Tačiau,
nepaisant nusivylimo, jie vis dar
nepraranda vilčių sugrįžti. „Tačiau
kuo ilgiau gyveni kitur, tuo labiau
Lietuva tolsta nuo tavęs“, – sako
emigranto kelią pasirinkę mūsų
žmonės. Kita vertus, net ir stovint

Nesuklastota istorija byloja, kad
Lietuvos žmonių iškovota laisvė
tapo išverstaskūrės nomenklatūros
ir godaus „naujojo elito“ privilegija. Ironiška, kad komunizmo rytojų
statęs sovietinis elitas tapo laukinio
kapitalizmo prievaizdu, o buvę uolūs komjaunuoliai puolė kryžium
už „laisvosios rinkos“ rojų. Privatizacijos machinacijos, nepotizmas,
milžiniška korupcija bei uoliai kairiųjų ir dešiniųjų įgyvendinamos
neoliberalios reformos diskreditavo
pasitikėjimą ne tik partijomis, bet ir
demokratine valstybe. Valstybė tapo
tik „naujojo elito“ gerovės ir kapitalo gynėja. Ji nesugebėjo užtikrinti
teisingumo bei lygių galimybių visiems gyventojams. Tad Lietuvoje
komunizmo ideologiją šoko terapijos būdu pakeitė kita – fundamentalioji „ekonominio racionalizmo“
ideologija. Ši dar vadinama neoliberalizmu. Žvelgiant lokaliai, atrodo,
kad tai tėra tik nuvorišų bei turtinio
elito politinis įgeidis. Tuo tarpu, pažvelgus globaliau, matyti, kad neoliberalizmas yra transnacionalinių
korporacijų kapitalizmo politinė
doktrina. Ja siekiama valstybių įtakos mažėjimo socialinėje, ūkinėje
ir reguliavimo srityse. Baisiausia,
kad ši, nelygybe, eksploatacija ir ne-

ta, kad ideali neoliberalų valstybė
yra dvigubų standartų taikytoja. Ji
silpniesiems pritaiko rinkos drausmę, o kada reikia, apsaugo turtinguosius ir privilegijuotuosius. Ar ne
taip atsitikdavo krizių metu Lietuvoje? Prisiminkime, kas labiausiai
susiveržė diržus? Taip, tie paprasti,
sunkiai dirbantys ar darbo netekę
žmogeliai, smulkieji verslininkai ar
amatininkai, biudžetininkai ir t.t. O
štai didiesiems ir vėl buvo pažerta
privilegijų, sumažintas pelno mokestis, tarptautinėms korporacijoms
– milijoninės biudžeto dovanos ir
daugybė kitų reveransų. Sutikime, kad nuolat daromos nuolaidos
įtakingiems ir labai turtingiems
žmonėms neproporcingai didelę
mokesčių naštą uždėjo visiems Lietuvos gyventojams. Tad, kyla logiška išvada, kad stambiųjų pelnus
ir jų augimą finansavo visi eiliniai
mokesčių mokėtojai. Sutikite, tai –
demotyvuojanti neteisybė!
Maža to, įsišaknijęs tvirtinimas,
kad bet koks bandymas padėti vargšams jiems tik kenkia. Ir tai nėra viskas, anot neoliberalizmo gerbėjų ir
„ekspertų“, žmogus neturi kitų teisių nei išbandyti sėkmę „laisvoje“
Nukelta į 8 p.

8

Tai ádomu

Šakių socialdemokratai kvietė pabūti kartu
Tradiciškai sausio pabaigoje Šakių rajono socialdemokratai kviečia
bičiulius pabūti kartu. Šiemet sausio 27 dieną Zyplių dvare susirinko
ne tik gausus būrys Šakiuose gyvenančių bičiulių, bet ir svečių. Šakių
socialdemokratus aplankė LSDP
frakcijos seniūno pavaduotoja Irena
Šiaulienė, o prodiuseris Egmontas
Bžeskas atlydėjo projekto „Vunderkindai“ laureatę Rugilę.
Po dvaro skliautais nuskambėjus
socialdemokratų himnui, susirinkusiems buvo pristatyti svečiai, o mažoji Rugilė paporino, kodėl vėžys
atbulas vaikšto. Skyriaus pirmininkas Seimo narys Mindaugas Bastys
apžvelgė praėjusių metų skyriaus
veiklą ir iškėlė svarbiausius šių metų
uždavinius. Apie padėtį šalyje kalbėjo Irena Šiaulienė. Naujiems partijos
nariams buvo įteikti LSDP nario bilietai. Vietoje gėlių bičiuliai buvo apgaubti tradiciniais socialdemokratų
šalikais. „Šaltą žiemos vakarą gėlės
sušals, o šalikas, papuoštas socialdemokratine rože, ne tik šildys, bet
visada primins šią dieną“, – pastebėjo skyriaus pirmininko pavaduotoja
Ramutė Bastienė. Vakaronę vedė
bičiulis Bernardinas Vainius
Viktoras Lebedžinskas,
LSDP Šakių rajono skyriaus
atsakingasis sekretorius

S u Va s a r i o 1 6 - ą j a – L i e t u vo s
valstybės atkūrimo diena!
LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius

Skyriaus pirmininkas, Seimo narys M. Bastys (antras iš dešinės) su skyriaus bičiuliais.

Emigracija ir neoliberalusis
totalitarizmas Lietuvoje
Atkelta iš 7 p.

Seimo narė I. Šiaulienė (antra iš kairės) žavėjosi E. Bžesko pakviestos Rugilės talentu.

Socialdemokratų diena Klaipėdoje
Sausio 24 d. LSDP pirmininkas
Algirdas Butkevičius, Seimo nariai Irena Šiaulienė, Juozas Olekas
ir LSDP Klaipėdos skyriaus vadovybė turėjo progą pabendrauti su
Klaipėdos miesto visuomene bei
miesto vadovais.
Susitikime su Klaipėdos miesto
savivaldybės meru Vytautu Grubliausku socialdemokratus domino
Klaipėdos miesto valdžios pozicija dėl suskystintų gamtinių dujų
(SGD) terminalo statybos, kada
bus baigti Dramos teatro rekonstrukcijos darbai, kur Klaipėdoje
bus statomas valstybinis muzikinis teatras bei kitos svarbiausios
ir opiausios Klaipėdos miesto problemos.
Vėliau Seimo nariai A. Butkevičius, J.Olekas, I.Šiaulienė bei LSDP
Klaipėdos skyriaus pirmininkė Lilija Petraitienė, Klaipėdos m. savivaldybės vicemeras, LSDP Klaipėdos skyriaus tarybos narys Vytautas
Čepas, LSDP Klaipėdos skyriaus
tarybos narys Aloyzas Každailevičius susitiko su Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro ir miesto

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga pamąstykime,
kaip galėtume išgydyti „sergančią“ valstybę. Manau, yra vienas visiems tinkantis vaistas. Jį privalo pradėti vartoti politikai, jų pavyzdžiu sekti ir valstybės tarnautojai, verslininkai,
galiausiai ir privačiame sektoriuje dirbantys žmonės, pensininkai, studentai – visi. Tas vaistas – solidarumas.
Privalome atsigręžti į paprastą žmogų, tik tuomet žmogus
atsigręš į valstybę.

rinkoje. Neturintis nepriklausomo
turto žmogus, kuris nepajėgia išgyventi darbo rinkoje, „negali tikėtis
net mažiausios porcijos maisto, ir
faktiškai jam nėra reikalo būti savoje
vietoje“, – rašė neoliberalų mėgstamas klasikas T. Malthusas. Jei neturi
nieko, gali rinktis kalėjimą, katorgą
arba išvažiuoti...
O Lietuvoje „komjaunuoliškai
uoli“ šios ideologijos intronizacija
visuomeniniame, kultūriniame ir
ekonominiame gyvenime suskaldė
žmones ir pavertė juos alinančios
konkurencijos, nuolatinio streso,
baimės ir neteisybės įkaitais. Kaip
pasakė vienas profesorius, šios ideologijos gerbėjai Lietuvoje labai susivieniję, o likusi dalis labai suskaldyta. Tad garsioji senovės romėnų
„vadybos“ praktika, matyt, niekur
nedingo. O dalis Lietuvos žmonių,
nesitaiksčiusių su tokia praktika, susikrovė lagaminus ir išvažiavo. Tai
ką darysime, bičiuliai?
Turime susigrąžinti nusavintą
valstybę, stiprinti ją ir, svarbiau-

sia, padaryti skaidresnę. Privalome
ugdyti kritinį požiūrį ir pilietinį aktyvumą. Mums kaip oro reikia solidarumo, kuris įkvepia drąsą. Tik
tada galėsime eliminuoti neoliberaliąją „homo homini lupus est“ (liet.
žmogus žmogui vilkas) džiunglių
santvarką. Kartais sunku mums visiems suvokti, kad tas mūsų pačių
savanaudiškumas ar perdėtas cinizmas tėra naudingas tiems, kas trina
mūsų tapatybę, ardo solidarumą
ir apvagia mūsų gyvenimus. Ir tas
procesas vyksta nuo mažo vokelio
mėnesio gale iki nekaltų asociacijų
„lobizmo“ ar „institutų“ demagogijos. O atkirčio tam nėra ir nebus, kol
tylėsime, kol bijosime, kol bėgsime.
Drąsiau burkimės į profesines sąjungas, streikuokime, protestuokime bei
aktyviau dalyvaukime politikoje. Jei
tikime Lietuva ir savo ateitimi joje,
privalome patikėti ne tik savimi, bet
ir bičiuliu, kaimynu ar bendradarbiu.
Nebijokime, neoliberalizmas įveikiamas!
Tomas Šileika,
LSDJS Vilniaus miesto
skyriaus narys

„Sveikatos skrynia“ naują sezoną
pradėjo Palangoje
Iš dešinės: Seimo narys J. Olekas, LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė L. Petraitienė ir
parlamentarė I. Šiaulienė su mokyklos vadovais.

kultūros darbuotojų bendruomene.
Kalbėta apie kultūros politiką Lietuvoje, kuri nėra vieninga, jaučiamas akivaizdus kultūros prioritetų
ir finansavimo neatitikimas. LSDP
Klaipėdos skyriaus pirmininkė,
Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos narė Lilija Petraitienė socialdemokratų partijos vardu žadėjo, kad pasistengs, jog muzikinio teatro statybos projektas būtų
įtrauktas į 2012-2016 m. LSDP
rinkimų programą ir į svarbiau-

sius valstybės strateginius planus.
Vėliau svečiai apsilankė „Žaliakalnio“ gimnazijoje, kur diskutavo su moksleiviais ir pedagogais.
Gimnazijos direktorius Vitalijus
Jakobčiukas surengė ekskursiją po
mokykloje įkurtą unikalų anglų rašytojo, vieno žymiausių dramaturgų Viljamo Šekspyro muziejų.
Lilija Petraitienė,
LSDP Klaipėdos
skyriaus pirmininkė

1. Plėšrus augalas, augantis ir Lietuvoje.
2. Biržų regioninio parko įžymybės.
3.Vandens riešutas.
4. Žuvis, grįžtanti neršti į gimtąsias upes.
5. Laukinis žvėris, kurio populiacijos atkūrimui
Lietuvoje skiriamos ES lėšos.
6. Vienintelis pasaulyje laukinis šuo.
7. Didžiausias sausumos žinduolis.
8. Kiek slankstelių žirafos kakle?
9. Kupranugarinių šeimos gyvulys, paplitęs
Pietų Amerikoje.
10. Sala, kurioje gyvena lemūrai.
Kryžiažodis (sudarė Sigita Burbienė)

Būsimoji kandidatė 2012 m. rinkimuose J. Kulberkienė ir žolininkė J. Balvočiūtė.

Prieš dvejus metus startavęs projektas „Sveikatos skrynia“ naują sezoną pradėjo Palangoje – sausio 25-osios pavakarę stebuklinga sveikatos
skrynelė kurorto gyventojams buvo atverta „Palangos Juzės“ viešbutyje.
Jos sukauptas lobynas nuolat papildomas senolių vaistažolių receptais,
išmintimi bei įvairių kaimo vietovių žmonių patarimais.
Aplankę jau nemažai rajonų, šiemet sveikos gyvensenos projekto iniciatorė Jūratė Kulberkienė, „Sveikatos skrynią“ remiantys Seimo nariai
socialdemokratai, bei sveikatos ekspertai – žolininkai planuoja susitikti su Varėnos, Merkinės, Rietavo, Mažeikių ir kitų regionų gyventojais.
„Gyventi sveikai palangiškius skatina pati gamta, o vaistinių augalų dažnas gali pats užsiauginti, nes turi savo sodus ar sklypelius prie namų.
Reikia tik nepatingėti ir žinoti, kada ir kaip sodinti bei skinti“, – sako J.
Kulberkienė.
Receptas sveikatai pataisyti (nuo aukštos temperatūros)
Jums reikės žiupsnelio aviečių lapų, kelių aviečių uogų, mažo žiupsnelio gluosnio žievės ir žiupsnelio ramunėlių. Iš šio mišinio virti arbatą
ir ją gerti. Arbata ramina ir mažina temperatūrą.
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