
Socialdemokratų frakcija šios 
kadencijos Seime – didžiausia. 
Dabar jai priklauso 38 Seimo 
nariai. Po rinkimų praėjus dve-
jiems metams, socialdemokra-
tai sukaupė didelį Seime nu-
veiktų darbų ir sprendimų ba-
gažą. Kalbiname LSDP frakci-
jos Seime seniūnę IRENĄ ŠIAU-
LIENĘ.

Kokius darbus laikėte priori-
tetiniais, ko ėmėtės pirmiausiai?

Dėl gyventojų patiriamų didelių 

kaštų dujoms, šilumai, elektrai frak-
cija iš karto ėmė spręsti esminius 
energetikos klausimus. Siekėme su-
mažinti gyventojų išlaidas šildymui, 
kitus energijos kaštus.

Socialdemokratai ryžtingai už-
kirto kelią konservatorių laikais pa-
leistai mažųjų saulės elektrinių ma-
sinei statybai ir apsukriųjų versli-
ninkų pelnymuisi visų elektros var-
totojų sąskaita. To nepadarius, kie-
kvienas elektros vartotojas iš savo 
kišenės būtų priverstas paremti šį 
„verslą“ – už saulės energijos kilova-

tvalandę mokėti po 5 centus. Taip 
buvo sutaupyta per 500 mln. litų.

Seime priėmus Šilumos ūkio įsta-
tymo pakeitimus, įteisintas dides-
nis valstybės reguliavimas, padi-
dinta biokuro dalis šildyme, įvyko 
šilumos ūkio pertvarka, kai kurios 
termofikacines elektrinės buvo ati-
duotos į valstybės rankas. 

Vienas po kito žengiamais žings-
niais buvo siekiama, kad metų me-
tais augusios gyventojų sąskaitos 
už energetikos paslaugas ir šildymą 
imtų mažėti. 

naujai iškeltas ir mūsų šalies sau-
gumo bei gynybos klausimas. Al-
girdo Butkevičiaus vadovaujamai 
Vyriausybei įpusėjus kadenciją, 
pastebėtas besikeičiantis piliečių 
požiūris ir augantis pasitikėjimas 
šia Vyriausybe. Jis ne keliais pro-
centais, o kelis kartus didesnis ly-
ginant su Andriaus Kubiliaus bu-
vusios Vyriausybės populiarumu. 
2009–2010 metų Vyriausybę po 
dvejų metų darbo teigiamai ver-
tino 11,11 proc. apklaustų gyven-
tojų, tuo tarpu dabartinę – 34,8 
proc. A. Butkevičius kaip tinka-
miausias Premjeras dabar įvardi-
jamas maždaug trečdalio apklaus-
tųjų (32,5 proc.). A. Kubilių tokiu 
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Socialdemokratai Seime turi įveikti  
paveldėtus  ir naujus iššūkius

2-eji metai – darbų pusiaukelė
Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė grąžino žmonių pasitikėjimą valdžia

Lietuvoje p.7

Nepasitikėjimas valdžia Lie-
tuvoje – senas reiškinys, ku-
ris pasiekė piką praėjusią ka-
denciją valdant konservato-
riams kartu su liberalais ir 
Tautos prisikėlimo partija. Į 
valdžią papuolusių partijų ir 
asmenybių reitingai inertiš-
kai riedėdavo žemyn. Juos 
kelti – sudėtingas iššūkis. 
Juolab, kai ir kitų iššūkių ne-
trūksta. 

Šios kadencijos socialdemokra-
tų vadovaujamą Vyriausybę už-
griuvo Rusijos ekonominių sank-
cijų, lėtėjančių ekonomikos tempų 
problemos. Kilus karui Ukrainoje, 

Aktualijos p.4
Valdo Šereikos nuotr.
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laiko tik 4,5 procento. Net A. Ku-
biliaus valdymo laikotarpiu jį la-
biausiai vertu būti Premjeru laikė 
5,3 proc. apklausų dalyvių, o A. 
Butkevičių geriausiai vertino 9,9 
proc. A. Kubiliaus prarastas pa-
sitikėjimas negrįžo net jam esant 

opozicijoje. Žmonėms turbūt ne-
patiko, kad vadovaudamas Vyriau-
sybei šis Premjeras nuolat sėdėda-
vo Seime, kontroliuodamas, kaip 
balsuoja partiečiai, be atodairos 
nurėžtos pensijos ir socialinės iš-
mokos.

Vyriausybės:                    

Kas labiausiai Vertas būti premjeru:

2009–2010 m. 2013–2014                                     
teigiamai                                   
greičiau teigiamai                                                              
Neigiamai                                                                  

a. butKeVičius                                                           
a. Kubilius                                                                                                   

                    
0,71 %                                                                 
10,4 %                                                                   
44,7 %                                             

                    
9,9 %                                                                 
5,3 %                                                                                                              

                    
3,8 %                                                                 
34,8 %                                                                   
18,8 %                                             

                    
32,5 %                                                                 
4,5 %                                                                                                               
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Premjeras Algirdas Butkevičius: „Į mokslą 
ir technologijas investuotos lėšos atneša 
didžiulę grąžą“

2015 metais bus didinamos algos,  
pensijos ir ligos išmokos

Didesnis dėmesys krašto apsaugai – 
saugesnė Lietuva

Tautinėms mažumoms rūpimus 
klausimus spręs specialus 
departamentas



Mes, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), įsipareigojame siekti pažangios gerovės Lietuvos ir Europos, 
kurios būtų grįstos socialdemokratinėmis vertybėmis – laisve, demokratija, lygybe, teisingumu ir solidaru-
mu. Mes siekiame užtikrinti žmonėms galimybę gyventi visavertį gyvenimą vieningoje ir socialiai teisingo-
je visuomenėje. Dirbdami kartu kursime visų Europos Sąjungos (ES) piliečių bendrumo jausmą. Mes at-
kursime ES kaip visų žmonių vilties, pažangos, gerovės ir saugumo projektą, remdamiesi: nauja ekonomika, 
grįsta demokratiniu valdymu, užtikrinti darbo vietų kūrimą ir geresnį žmonių gyvenimą; nauja socialinio 
teisingumo visiems žmonėms strategija; nauju pažangiu Europos Sąjungos modeliu.
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Jauna Lietuvos ekonomika išsaugo 
pranašumą prieš euro zonos senbuves

Svarbiausi šešioliktosios socialdemokratų 
vadovaujamos Vyriausybės nuveikti darbai:

Lietuvos ekonomika, prieš 
beveik 25 metus išsivada-
vusi iš centrinio valdymo ir 
tarptautinės izoliacijos, te-
beišlieka jauna, t. y., išsau-
gojusi nemenką pranašumą 
prieš senąsias Europos eko-
nomikas, gebėjimą augti ga-
na sparčiai.

Didelį mūsų šalies ūkio augimo 
potencialą įrodo ir naujausi ma-
kroekonominiai rodikliai. Lietu-
vos statistikos departamento duo-
menimis, 2014 m. trečiąjį ketvirtį 
Lietuvos bendrasis vidaus produk-
tas (BVP) siekė 33 777 mln. litų (9 
782,5 mln. EUR) ir augo 2,6 pro-
cento, palyginus su tuo pačiu 2013 
m. ketvirčiu, o su praėjusiu šių me-
tų ketvirčiu – 0,4 procento. Dau-
giausia įtakos BVP augimui turė-
jo atsigaunanti statyba, transpor-
tas ir saugojimas, apgyvendinimo 
ir maitinimo paslaugų veikla.

Tai vieni iš geriausių rezultatų 
Europoje. Lietuvos ekonomikos 
augimo tvarumą patvirtina ir pa-
tikslinti ankstesnių ketvirčių duo-
menys: 2014 metų pirmąjį ketvir-
tį BVP galiojusiomis kainomis su-
darė 28 051 mln. litų (8 124 mln. 
EUR), o antrąjį – 31 678 mln. litų 
(9 175 mln. EUR) ir, palyginus su 

2013 m. ketvirčiu, atitinkamai pa-
didėjo 3,4 ir 3,3 procento. 

Žinoma, lazda turi du galus. Dėl 
savo jaunumo Lietuvos ūkis susidu-
ria ir su didesniais iššūkiais bei rizi-
ka nei, tarkime, Vokietija ar Skan-
dinavijos valstybės. Tą akivaizdžiai 
įrodė paskutinė pasaulinė ekono-
mikos ir finansų krizė, kai didžiau-
sias Baltijos šalių ūkio krytis 2009 
metais siekė net apie 15 proc. (La-
tvijos – 17,7 proc., Lietuvos – 14,8 
proc., Estijos – 14,1 proc.), o, pvz., 
Vokietijos – 5,1 proc., Islandijos – 
6,6 proc., ir visos ES vidurkis tebu-
vo – 4,5 proc. 

Dėl to ir dėl iš Rusijos kylančių 
ekonominių, kibernetinių ir net 
karinių grėsmių Lietuva turi išlikti 
ekonomiškai budri ir toliau laikytis 
fiskalinės drausmės. 

Tuo pačiu Lietuva privalo siek-
ti atstatyti socialinę pusiausvyrą, 
sutrikusią dėl buvusios konserva-
torių-liberalų vyriausybės gana ne-
skrupulingos antikrizinės politi-
kos. Tuomet į pirmutines kovos su 
ekonomine krize gretas buvo išsta-
tytos socialiai labiausiai pažeidžia-
mos visuomenės grupės: jaunos šei-
mos, auginančios vaikus, vienišos 
mamos, pensininkai, neįgalieji, be-
darbiai ir pan. 

Todėl socialinė nelygybė ir atskir-
tis Lietuvoje per ekonominę krizę 
žymiai pagilėjo. Dešiniųjų vedama 
Lietuva nesugebėjo susitvarkyti su 
jaunesnėms ekonomikoms būdingu 
iššūkiu – socialinės nelygybės augi-
mo tendencija. Net Latvijoje, kuri 
patyrė giliausią Europoje ekonomi-
nę krizę, ar Bulgarijoje ir Rumuni-
joje, kurios išlieka skurdžiausios ES 
valstybės narės, socialinė nelygybė 
arba nedidėjo, arba mažėjo. 

Tą rodo Lietuvoje per krizę ne tik 
išaugęs skurdas ir pablogėję GINI 

ar kiti socialinės lygybės indeksai: 
Lietuvos GINI dar 2010 metais 
pakilo iki 37 proc., kai Latvijos ta-
da jau buvo nukritęs iki 35,9 proc., 
o Estijos išsilaikė apie 31,3 proc. 

Tai liudija ir faktas, kad soci-
aldemokratų vadovaujamai vy-
riausybei, 2012 m. vėlyvą rude-
nį pakeitusiai socialiai nejautrią 
konservatorių-liberalų vyriausy-
bę, priėmusią Konstitucijai prieš-
taraujančius ir socialiai neteisin-
gus sprendimus, teko imtis įgy-
vendinti milžinišką valstybės tar-
nautojų ir teisėjų pareiginės algos 
koeficientų atstatymo bei pensijų 
kompensavimo programą. 

Egzistuoja aiškus ryšys tarp vi-
suomenėje vyraujančio socialinės 
lygybės ir atitinkamai materiali-
nės gerovės lygio. Gyvenimu pati-
krinta nuostata yra paprasta: kuo 
visuomenė lygesnė, tuo gyventi 
joje yra geriau visiems – tiek ma-
terialiai, tiek psichologiškai. Ne 

veltui sakoma, kad apie tikrą vi-
suomenės veidą geriausiai pasa-
ko tos visuomenės požiūris į sil-
pniausiuosius... 

Taigi šiandien Lietuvos tikslas 
– toliau tvariai augti ir nuolatos 
siekti daugiau socialinės lygybės, 
kad užtikrinti visuomenės kles-
tėjimą šiandien, rytoj ir ateity. Jei 
susidorosime su šiais dviem iššū-
kiais, lengviau bus tvarkytis ir su 
įvairiomis Rusijos grėsmėmis, ir 
su tuo susijusia Lietuvos ekspor-
to perorientavimo iš Rusijos į ki-
tas rinkas būtinybe. 

Galime iki begalybės postrin-
gauti, kad bendrame euro zonos 
ir jos svarbiausios narės – Vokie-
tijos – ekonomikos stagnacijos 
kontekste Lietuvos ūkis išvengs 
laisvojo kritimo, o išgyvens tik 
turbulenciją.

Vis dėlto, kadangi prieš dauge-
lį euro zonos senbuvių tebeturi-
me tą svarbų pranašumą – realų 

spartesnį Lietuvos ekonomikos 
augimą ir jo potencialą ateityje, 
turime išlaikyti atsakingą pasiti-
kėjimą savimi, ypač turint galvo-
je, kad eurą savo rankose kasdien 
laikysime jau po poros mėnesių. 
Užsitęsęs ekonomikos sąstingis 
pagrindinėse euro zonos valsty-
bėse neišvengiamai paveiktų Lie-
tuvos ekonomiką, bet tas poveikis 
gali būti mažesnis nei dažnai esa-
me linkę save gąsdinti. 

Per 25 metus sukaupėme ne tik 
žmogiškosios ir verslo patirties, 
kaip tvarkytis ir krizės, ir klestė-
jimo laikais, bet ir išlaikėme sun-
kiai nuspėjamą savo ekonomikos 
dinamiką augti, plėstis, laviruo-
ti, keistis ir stebinti kitas valsty-
bes veržlumu. Juo labiau, kad mū-
sų ekonomika ir privatus verslas 
šiais metais įrodė unikalų gebėji-
mą lanksčiai prisitaikyti sudėtin-
goje geopolitinėje situacijoje bei 
ekonominių iššūkių akivaizdoje. 

Evaldas GustAs
Lietuvos Respublikos ūkio ministras

Pirmą kartą po ilgų metų 
pertraukos ėmė mažėti ši-
lumos ir elektros kainos,  
pradėta pertvarka šilumos 
ūkyje, sėkmingai įgyven-
dinama daugiabučių reno-
vacija pagal naują mode-
lį, pasiekta gerų rezulta-
tų kitose energetikos sri-
tyse, taip pat ir socialinė-
je srityje. Sėkmingai pasi-
rengta euro įvedimui nuo 
2015 metų. Šalyje ženkliai 
sumažintas nedarbas. Šie-
met privačiame sektoriuje 
darbuotojų skaičius išaugo 
4,6 proc., valstybės sekto-
riuje sumažėjo 1,2. Lietu-
va pagal socialinės raidos 
indeksą pakilo per 6 pozi-
cijas į 35 vietą  tarp 187 ša-
lių. Tai geriausias rezultatas 
Lietuvos istorijoje. 

energetinis saugumas: 
išsilaisvinta nuo 
vienintelio dujų 
tiekėjo

• Klaipėdos suskystintų gamti-
nių dujų terminalo statyba. 

• Elektros jungtys su Švedija ir 
Lenkija.

sumažinta dujų ir  
elektros kaina

Ilgo energetikos kainų augimo 
kreivė pagaliau leidžiasi  žemyn. 
Dar 2013 metų pabaigoje buvo pri-
imti sprendimai, ribojantys elek-
tros kainų didėjimą. 2014 metais, 
palyginti su 2013 metais, sumažin-
ta apie 3 ct/kWh (47,4 ct/kWh). 

2013 metais galiojusi kaina buvo 
sumažinta dar 2012 metų pabai-
goje, palyginti su anksčiau nusta-
tytąja (nuo 51,9 ct/kWh sumažin-
ta iki 50,1 ct/kWh).

Po sėkmingų  Vyriausybės de-
rybų  su kompanija „Gazprom“ 
pasiekta dujų kainos nuolaida. 
Dėl to mažėja gyventojų išlaidos 
ir dujoms, ir šildymui. 

• Sustabdytas neribotas saulės 
elektrinių įrengimas ir taip už-
kirstas kelias masiniam piktnau-
džiavimui vartotojų sąskaita, nes 
aukštos elektros supirkimo kai-
nos iš šių elektrinių elektrinių bu-
vo dengiamos visų elektros energi-
jos vartotojų tarifu.

• Šilumos pertvarka – pereina-
ma prie pigesnio vietinio bioku-

Per praėjusius dvejus metus re-
novacijos srityje pasiekta gerokai 
daugiau nei prieš tai per septy-
nerius. 2014-ieji – aktyviausi 
per visą beveik 10 metų reno-
vacijos laikotarpį. Šiuo metu 
Lietuvoje renovuojama 765 fi-
ziškai ir morališkai nusidėvėju-
sių daugiabučių, o iki 2015 m. 
pabaigos tikimasi renovuoti ne 
mažiau kaip 1500. Dar suderin-
ti 2903 investicijų projektų, ku-
riems reikalingas gyventojų ap-
sisprendimas.

Pagal dabartinę tvarką gyven-
tojams suteikiama 40 proc. vals-
tybės parama renovacijos pro-
jektams įgyvendinti. 

Lietuvoje pradedama kvartalinė daugiabučių renovacija
Dabartinės Vyriausybės iš mir-
ties taško išjudinta daugiabu-
čių renovacija  – tai tik pirmasis 
svarbus žingsnis  šalies energi-
nio efektyvumo didinimo link. 
Nors padaryta iš tiesų daug – 
per mažiau nei metus sugrą-
žintas gyventojų pasitikėjimas 
renovacijos idėja, padėtas pa-
grindas kompleksiniam šalies 
savivaldybių energinio efek-
tyvumo didinimui. Vis dėlto, 
galvojant apie tolimesnę kryp-
tingą šalies energetikos ūkio 
vystymą, dar reikia nuveikti 
nemažai.

Todėl svarstoma galimybė pra-
tęsti  valstybės 40 procentų remia-
mą daugiabučių namų renovaciją  
dar metams. Dabartinės renova-
cijos  su parama  terminas baigiasi 

2014 gruodžio 31 d.
„Renovacija taip įsibėgėjo, kad da-

bar problema tampa tai, jog norin-
čių renovuoti būstą yra daug, tačiau 
trūksta projektų rangovų, t.y. staty-
bininkų. Dabar kai kuriuos projek-
tus vykdo netgi rangovai iš Lenki-
jos“, - apie renovacijos  tempus sako 
Seimo vicepirmininkas socialdemo-
kratas Algirdas Sysas.

Kitas artimiausias Vyriausybės 
strateginis žingsnis šioje srityje – 
kvartalinės renovacijos šalyje vys-
tymas ir plėtojimas. Apie tai disku-
tuojama ir kalbama jau seniai, tačiau 
konkrečių veiksmų imtasi nebuvo. 
Tuo tarpu dabartinei socialdemokra-
tų vadovaujamai Vyriausybei pavyko 
rasti priemonių ir būdų, kaip kom-
pleksinę kvartalų renovaciją realiai 
pradėti įgyvendinti.

Algirdas Sysas pranešė, kad Lietu-

voje bendradarbiaujant su Vokie-
tijos Vyriausybe pradedami pir-
mieji bandomieji kvartalinės re-
novacijos projektai Utenoje, Šiau-
liuose ir Birštone. Juos 80 procen-
tų finansuos Vokietijos Aplinkos 
ministerija.

„Esam pasitvirtinę koncepci-
ją  „Birštonas  ekomiestas“. Vieni 

pirmųjų pradėjom kalbėti ir apie pa-
vienių namų renovaciją, po to pra-
dėjom planuoti ir kvartalinę. Atro-
dė per ankstyvi projektai. Bet dabar 
matom, kad pačiu laiku pradėjom 
tam rengtis. Birštone bus renovuo-
ti  24 namai, kuriuose gyvena apie 
2000 gyventojų.“ – pasakojo Biršto-
no merė Nijolė Dirginčienė.

Birštone, Utenoje, Šiauliuo-
se kvartalinės renovacijos metu 
bus ne tik atnaujinti, apšiltin-
ti daugiabučiai, bet ir šilumos 
mazgai, pakeisti vamzdynai, pa-
gal atskirą architektūrinį planą 
sutvarkyta to kvartalo aplinka, 
įrengtas apšvietimas, vaikų žai-
dimų aikštelės, sutvarkytos vie-
šosios erdvės.

Bandomieji kvartalinės reno-
vacijos projektai turėti paskatin-
ti ir suteikti pagrindą tolimes-
nei šalies kvartalinė renovacijai.

Lietuvos piliečiai šildymo iš-
laidoms per metus išleidžia 3 
milijardus litų. Tai ženkli su-
ma, kurią sumažinus būsto re-
novacijos būdu, žmonės į naują 
lygmenį pakeltų savo gerbūvį. 
Kvartalinė renovacija leistų tai 
daryti valstybės mastu.

 Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas

ro naudojimo, 2013 metais Vy-
riausybė iš ES paramos ir Klima-
to kaitos programos lėšų skyrė 
100 mln. litų. 

sėkmingai vykdoma 
daugiabučių 
namų atnaujinimo 
(modernizavimo) 
programa

euras įvedamas 2015 m. 
sausio 1 d. 

Principingo ir atsakingo 
Ministro Pirmininko Algir-
do Butkevičiaus, finansų mi-
nistro Rimanto Šadžiaus bei 
visos Socialdemokratų frak-
cijos Seime darbo dėka, lavi-
ruojant tarp tarptautinių ir 
vidaus politikos kliūčių, Lie-
tuva tampa devynioliktąja vi-
saverte euro zonos nare.
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LSDP frakcijos Seime nariai SGD terminalo atidaryme

Atkelta iš 1p.

Kai kas Ministro Pirmininko Al-
girdo Butkevičiaus vadovaujamos 
Vyriausybės sėkmę vadina fenome-
nu. Tačiau ji neatsirado savaime. 
Kaip ir pats savaime neatplaukė lai-
vas-saugykla „Independence“ – vie-
nas ryškiausių šios Vyriausybės pa-
siekimų kartu su pastatytu Suskys-
tintų dujų terminalu. Tuos pusan-
trų metų niekam nereikėjo aiškinti, 
kad A. Butkevičius asmeniškai rūpi-
nasi  SGD statybų sklandumu ir ter-
minais. Statybų šalmas ir jūros arba 
uosto fonas tapo beveik Ministro 
Pirmininko įvaizdžio dalimi. „Mes 
tai padarėme!“, – kartu su Premjeru 
bent jau mintyse didžiuodamasis iš-
tarė ne vienas.

Žmonių pasitikėjimas valdžia ima 

augti gerėjant gyvenimo kokybei. 
Akivaizdu, Lietuvos gyventojai įver-
tino šios valdančiosios daugumos 
pastangas didinant pensijas ir mi-
nimalią algą, kompensuojant pra-
ėjusios Vyriausybės neteisėtai „nu-
karpytas“ pensijas, atstatant kitas iš-
mokas – ligos ir nedarbo socialinio 
draudimo pašalpas. 

Rusijai paskelbus embargą ES 
produktams, kuris labiausiai pavei-
kė būtent Lietuvos eksportuoto-
jus ir vežėjus, Vyriausybė iš karto 
ėmė vykdyti savo pažadą nukentė-
jusiems verslininkams ieškoti naujų 
rinkų. Vyriausybės pastangomis bu-
vo atverti eksporto keliai  mėsos ir 
pieno produktams per Honkongą. 
Po premjero Algirdo Butkevičiaus 

Premjeras Algirdas Butkevičius: „Į mokslą ir technologijas 
investuotos lėšos atneša didžiulę grąžą“

Premjeras Algirdas Butkevi-
čius pabrėžė, kad tinkamai į 
mokslą ir technologijas in-
vestuotos lėšos atneša di-
džiulę grąžą. Galimybė at-
likti praktikas moderniose 
KTU Mokslo ir technologijų 
centro laboratorijose šalia 
žinomų mokslininkų ir tyrė-
jų turėtų būti svarbus mo-
tyvas gabiam bei ambicin-
gam jaunimui rinktis studi-
jas Lietuvoje ir prisidėti prie 
nelengvų, daug pasirengimo 
reikalaujančių technologinių 
specialybių populiarinimo.

„Prieš beveik aštuonerius metus 
Lietuva, iškeldama  slėnių steigimo 
idėją, siekė įprasminti svajonę – tap-
ti aukštų technologijų ir inovacijų 
kūrėjų šalimi, nes išsilavinę žmonės, 
aukštos kvalifikacijos specialistai 
visais laikais buvo didžiausias mū-
sų  turtas. Lietuvoje atlikti tyrimai 
parodė, kad per praėjusį Europos 
Sąjungos (ES) finansinį laikotarpį 
didžiausią įtaką konkurencingos 
ekonomikos plėtrai padarė moksli-
nių tyrimų ir technologijų finansa-
vimas. Tai paskatino verslą drąsiau 
eiti į biotechnologijų, informacinių 
ir ryšių technologijų, ateities energe-
tikos ir kitas pažangias sritis“, – sakė 

premjeras A. Butkevičius.
Vyriausybė ir ateityje didins 

finansinę paramą moksliniams 
tyrimams bei eksperimentinei 
plėtrai, ypač daug dėmesio bus 
skiriama energijos efektyvumui. 
„Tarp prioritetinių siekių – ska-

tinti kokybiškas užsienio inves-
ticijas. Numatome teikti paramą 
tiems investuotojams, kurie ben-
dradarbiaus su mokslu – prisidės 
prie tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros, skatins inovacijas. Tokie 
sėkmingi projektai kaip šio cen-

tro ir verslo inkubatoriaus įkū-
rimas padės Kaunui pritraukti 
naujų investicijų, plėtoti bendra-
darbiavimą su stambiomis ben-
drovėmis“, – kalbėjo Vyriausy-
bės vadovas.

Lietuvoje penki integruoti 

Todėl sėkmingai pradėta ir tę-
siama namų renovacija. Vyriausy-
bei išsiderėjus iš „Gazprom“  tiekia-
mų dujų kainos nuolaidos, Lietuvos 
žmonėms dujos atpigo vidutiniškai 
20–22 ct, taigi pigesnis dabar ir šil-
dymas bei elektra. Pratęsta iki 2015 
m. liepos 1 d. PVM lengvata centri-
niam šildymui.

Vienas svarbiausių pasiekimų so-
cialdemokratų valdymo metu – 
griežtai laikantis suplanuotų sta-
tybos terminų laiku pastatytas Su-
skystintų gamtinių dujų termina-
las, kuris užtikrina Lietuvos ener-
getinę nepriklausomybę nuo Ru-
sijos tiekiamų dujų. Laivo „Inde-
pedence“ atplaukimas į Klaipėdos 
jūsų uostą simboliškai vainikavo šio 
tikslo pasiekimą. 

Paveldėjote praėjusios Seimo 
kadencijos palikimą – „naktinės 
mokesčių reformos“ pasekmes, 
minėtas išskirtinėmis sąlygomis 
veikiančias saulės energijos elek-
trines ir panašius dalykus. Kaip 
sekasi taisyti konservatorių ir li-
beralų valdžios klaidas?

Socialdemokratai buvo pažadėję 
kompensuoti konservatorių ir libe-
ralų valdžios neteisėtai sumažintas 
pensijas. Tai didžiausių finansinių 
resursų reikalaujantis įsipareigoji-
mas žmonėms – per 450 mln. Lt. 
Pensijos jau pradėtos kompensuo-
ti. Jei kompensuotina dalis nevir-
šija 100 Lt, ši suma bus išmokėta 
šiemet, o jei viršija, bus išmokėta 
kitais metais. Kitų metų biudže-
te tam skiriama 180 milijonų litų. 
Ateinančiais metais numatome ne 
tik kompensuoti, bet ir  padidin-
ti pensijas. Vidutinė pensija šiemet 
siekia 860,8 lito, o 2015 metais ji di-
dės iki 881 Lt. 

Priėmėme ir kitus žmonių gero-
vei svarbius sprendimus. Atstatė-
me iki 80 proc. ligos pašalpas, ku-

Socialdemokratai Seime turi įveikti 
paveldėtus  ir naujus iššūkius

rios dešiniųjų buvo sumažintos per-
pus. Savivaldybėms perdavėme pini-
ginės socialinės paramos mokėjimą 
nepasiturintiems gyventojams, kad 
valstybės skiriamos lėšos būtų nau-
dojamos racionaliau,  atitektų la-
biausiai šios paramos reikalingiems 
asmenims. 

Valstybėje opi mažų atlyginimų 
problema, didelis skurdo mastas. Tik 
ėmęsi valstybės valdymo, nors ir su-
laukėme kritikos ir skeptikų gąsdi-
nimų bankrotų lavina, padidinome 
minimalią algą iki 1000 Lt. Gyveni-
mas parodė, kad buvome teisūs: ban-
krotai neužgriuvo, žengėme svarbų 
žingsnį mažindami socialinę atskir-
tį. Nuo šių metų spalio 1 d. MMA 
mokama jau 1035 Lt, o nuo kitų me-
tų liepos 1 d. sieks 1122 Lt (arba 325 
eurus). Mažinant atlyginimų dispro-
porcijas, ypač po MMA padidini-
mo, kad nekvalifikuotų darbuotojų 
atlyginimai nesusilygintų su kvalifi-
kuotų, skyrėme 85 mln. Lt minima-
lių tarnybinių atlyginimų koeficien-
tams padidinti 5 proc. nuo 2015 m. 
kovo 1 d. Būtinas kompleksinis, sis-
teminis visų biudžetinių įstaigų dar-
buotojų algų didinimas, bet kol kas 
valstybė finansiškai nėra pajėgi pa-

kelti šią naštą. Turime laikytis fis-
kalinės drausmės įstatymo, mažin-
ti valstybės skolą. Sėkmingai pasi-
rengėme euro įvedimui nuo 2015 
metų. Tai teiks šaliai didesnes fi-
nansinės ekonominės raidos gali-
mybes, didins valstybės stabilumą. 

Socialdemokratų valdymo me-
tais kilo vidutinis mėnesinis dar-
bo užmokestis. Jis siekia 2 405,5 
Lt ir per metus vidutiniškai pa-
didėjo 4,3 proc. Sumažėjo ne-
darbas 2,1 proc. iki 9,1 proc., iš-
augo dirbančių žmonių skaičius 
net 3,1 proc. Ir tai yra didžiau-
sias augimas per pastaruosius 10 
metų. Lietuva pagal socialinės 
raidos indeksą pakilo 6 pozicijo-
mis ir yra 35 vietoje tarp 187 ša-
lių. Tai geriausias rezultatas Lie-
tuvos istorijoje.

Dėl mūsų sprendimų bus dau-
giau demokratijos savivaldoje – 
įteisinome tiesioginius merų rin-
kimus, kelti kandidatus galės ir 
visuomeniniai rinkėjų komitetai. 
Jau kovo 1 d. vyksiančiuose rinki-
muose į savivaldybių tarybas me-
rus  rinksime tiesiogiai.

Dar vienas socialdemokratų 

principinis klausimas – moterų 
teisės ir šeimos palaikymas. Kas 
nuveikta?

Reikia rimtai kovoti su konser-
vatyviai mąstančiais oponentais. 
Seimo socialdemokratai vieningai 
ėmėsi ginti moteris nuo smurto ar-
timoje aplinkoje, balsavo už papil-
domas apsaugos nuo smurto šei-
moje priemones. Įteisinta galimybė 
smurtautoją iškeldinti iš gyvenamo-
sios vietos, nustatytą laiką nesiartin-
ti prie smurtą patyrusių asmenų, 
įtvirtinta skubesnė policijos, teis-
minė ir medicininė pagalba smur-
to aukoms.

Socialdemokratams teko atlaiky-
ti kaltinimus ir pasakyti griežtą „ne“ 
siekiui priimti regresyvų nėštumo 
nutraukimo draudimo įstatymą. 
Išsaugojome moters apsisprendimo 
teisę, teisę į savo kūną ir privatumą.

Bandome išspręsti seną ir vis di-
dėjančią problemą dėl už užsienie-
čių ištekėjusių Lietuvos piliečių pa-
vardžių rašymo. Seime pritarta ma-
no ir Gedimino Kirkilo pasiūly-
tam įstatymo projektui, pradėtas 
jo svarstymas. Priėmus šį įstatymą, 
moterys, po santuokos įgijusios vy-
rų pavardes, galės jas rašyti origi-

nalo kalba lotyniškais rašmenimis, 
kad joms nekiltų sunkumų gau-
nant sveikatos draudimą, atsida-
rant sąskaitas banke, sprendžiant 
kitus klausimus.

Norime padėti vaikų negalin-
čioms susilaukti šeimoms ir priim-
ti šiuolaikišką pagalbinio apvaisini-
mo įstatymą. Socialdemokratų pa-
stangomis kitais metais numatytas 
tokių šeimų gydymo finansavimas 
valstybės lėšomis.

Kokie didžiausi iššūkiai šios ka-
dencijos Seimui ir valdžios naštą 
prisiėmusiai LSDP frakcijai?

Kai atėjome, atrodė, didžiausias 
iššūkis – ištaisyti buvusių valdan-
čiųjų valdymo pasekmes. Daugu-
ma ligšiolinių sprendimų susiję su 
jų klaidų, dėl kurių  ekonominės 
krizės pasekmės tapo gilesnės, ša-
linimu. Dabar netrūksta ir naujų 
iššūkių. 

Besikeičianti geopolitinė situaci-
ja pareikalavo naujų šalies gynybos 
sprendimų. Seniai deklaruotas par-
lamentinių partijų susitarimas, kad 
2 proc. BVP būtų skiriama krašto 
apsaugai, bet jis nebuvo vykdomas. 
Šis procentas kasmet didinant iš-
laidas krašto apsaugai turi būti pa-
siektas iki 2020 m. Dešinieji nepra-
leisdavo progos karštomis kalbomis 
pažymėti savo, kaip neva vienintelių 
besirūpinančių krašto saugumu, in-
dėlį, bet nieko konkrečiai šioje srity-
je taip ir nenuveikė. Krašto apsaugai 
kitų metų biudžete papildomai ski-
riama 400 mln. Lt (arba 116 mili-
jonų eurų) daugiau negu buvo nu-
matyta 2014 metais. Iš viso valsty-
bės biudžete krašto apsaugai kitais 
metais numatoma 424,6 mln. eurų. 

Mūsų saugumo kaina – ne tik 
pinigai gynybai. Rusijos paskelb-
tos ekonominės sankcijos labiausiai 
smogia Lietuvai. Nukenčia mūsų 
verslas. Planuodami valstybės biu-
džetą, turime atsakingai vertinti 
šalies ūkio galimybes, pajamas ir iš-
laidas. Nėra paprasta ištaisyti anks-
tesnės valdžios klaidas, sugrąžinti 
pasitikėjimą valdžia bei pagerinti 
žmonių gyvenimo kokybę, užti-
krinti saugumą. 

Atkelta iš 1p.

mokslo, studijų ir verslo centrai 
– slėniai „Santaka“, „Santara“, 
„Saulėtekis“, „Nemunas“ ir „Jū-
ra“ – kuriami įgyvendinant per 
20 investicinių projektų, kuriems 
skirta daugiau kaip vienas milijar-
das litų. Iš jų didžiąją dalį suda-
ro ES lėšos.

2014–2020 metų ES struktūri-
nės paramos laikotarpiu pagrin-
dinis dėmesys bus skiriamas tam, 
kad sukurta ar tebekuriama slė-
nių infrastruktūra būtų sėkmin-
gai įdiegta, išplėtota, o įsigyta 
įranga – efektyviai naudojama. 
Ir toliau bus laikomasi Lietuvos 
prioritetinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros bei ino-
vacijų krypties, kitaip tariant, su-
manios specializacijos kurso.

Atidarytame KTU Mokslo ir 
technologijų centre bei Techno-
loginio verslo inkubatoriuje su-
telktas perspektyvių – darniosios 
chemijos ir biofarmacijos, atei-
ties energetikos ir mechatroni-
kos, informacinių ir komunikaci-
nių technologijų – sričių mokslo 
ir studijų potencialas, greta kurio 
kuriasi glaudžiai su mokslo insti-
tucijomis bendradarbiaujančios 
verslo įmonės. KTU „Santakos“ 
slėnis yra vienas iš didžiausių to-
kio tipo centrų Lietuvoje.

imti ribojimus iš Lietuvos ekspor-
tuojamoms prekėms – cementui, 
stiklui, alui. Jau vizito metu buvo 
paskelbta, kad vien pieno produk-
tų eksportas iš Lietuvos į Baltarusi-
ją išaugo 153 kartus.

Lietuvos Premjero vizitai į Jung-
tines Amerikos Valstijas, Švediją, 
Suomiją rodo, kad A. Butkevičius 
atsakingai ir sėkmingai atstovauja 
Lietuvai senas demokratines tradi-
cijas turinčiose valstybėse.

Pasitikėjimą Vyriausybe lemia ir 
Ministro Pirmininko  asmenybė – 
rinkėjams svarbu, kad jis yra pado-
rus, sąžiningas politikas. Algirdas 
Butkevičius, gavęs vieną svarbiau-
sių šalies vadovų postą, šį įvaizdžio 
egzaminą, pasak politologų, išlaiko. 

vizito į JAV teigiamai vertinama 
lietuviškos mėsos kontrolės siste-
ma, gauti leidimai į Saudo Arabiją 
(žuvies produktams), Libaną (jau-

tienai ir žuviai) ir Serbiją (kiaulie-
nai). Algirdas Butkevičius, nuvy-
kęs į Mogiliovo verslo forumą, gavo 
Baltarusijos Premjero pažadą nu-

Lapkričio 14 d. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius dalyvavo „Santakos“ slėnio KTU Mokslo ir technologijų 
centro bei Technologinio verslo inkubatoriaus atidaryme

2-eji metai – darbų pusiaukelė
Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė grąžino žmonių pasitikėjimą valdžia

Norima žvejams suteikti perleidžiamąsias žvejybos 
teises 15 metų
Teisė žvejoti 15 metų ir gali-
mybė į žvejybos verslą atei-
ti naujiems ūkio subjektams. 
Šiuos ir kitus pasiūlymus Vy-
riausybė ir Žemės ūkio mi-
nisterija, ieškodama tinka-
miausių jūrinės žvejybos tei-
sinio reguliavimo sprendi-
mų, įtrauks į rengiamą Žu-
vininkystės įstatymo pakei-
timo ir papildymo projektą. 
Suderintas su atsakingomis 
institucijomis projektas bus 
pateiktas Vyriausybei.

Pagal ankstesnę tvarką di-
džioji dalis šprotų ir strimelių 
žvejybos kvotų buvo sutelkta 

vieno žvejo rankose, kas labai 
apribojo veiklos galimybes ki-
tiems rinkoje veikiantiems ūkio 
subjektams. Šią situaciją lėmė 
tai, kad kvotos buvo skirstomos 
remiantis istoriniu principu – 
proporcingai anksčiau sugau-
tiems žuvų kiekiams, netaikant 
jokių papildomų kriterijų ir ne-
sudarant galimybės konkurenci-
jai. Mat anksčiau žvejai nelabai 
norėjo gaudyti šprotų ir strime-
lių, nes jų kaina buvo žema, to-
dėl didžiąją dalį šių žuvų kvotų 
naudojo tik viena įmonė. Nese-
niai pakilus šprotų ir strimelių 
kainai, atsirado daugiau norin-
čiųjų žvejoti šias žuvis.

„Žemės ūkio ministerijos ren-
giamame Žuvininkystės įstaty-
mo pakeitimo projekte numato-

ma žvejams suteikti perleidžia-
mąsias žvejybos teises 15 metų, 
tai yra garantuoti galimybę kas-

met gauti tam tikro dydžio žvejy-
bos kvotą“, – sako socialdemokra-
tų deleguota žemės ūkio vicemi-
nistrė Lina Kujalytė. – Šios kvo-
tos žvejams būtų skirstomos ne 
tik pagal istorinį principą, bet ir 
atsižvelgiant į papildomus socia-
linius, aplinkosaugos ir ekonomi-
nius kriterijus“. Dalis kvotos (apie 
5 proc.) būtų paliekama parduoti 
aukcione, taip sudarant sąlygas at-
eiti į verslą naujiems ūkio subjek-
tams arba jau žvejojantiems padi-
dinti savo turimą dalį.

Žvejybai Baltijos jūroje būtų 
nustatoma vieno ūkio subjekto 
valdoma perleidžiamųjų žvejy-
bos teisių riba – 40 proc. nuo vi-
sos Lietuvos kvotos. Pasak vicemi-
nistrės L. Kujalytės, tokiu būdu 
siekiama užkirsti kelią žvejybos 
verslo monopolizavimui.

sx.ch nuotr.
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Tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

2015 metais bus didinamos algos,  
pensijos ir ligos išmokos

Premjeras teisus: euras sustiprins  
Lietuvos nacionalinį saugumą 

„Planuodami kitų metų biu-
džetą mes ir toliau laikomės 
socialdemokratų principo 
pagerinti žmonių gyvenimo 
lygį ir kuo labiau pagelbė-
ti socialiai remtiniems žmo-
nėms“, – sako Seimo Biudže-
to ir finansų komiteto pirmi-
ninkas Bronius Bradauskas. 
„Jau pasiekta politinio suta-
rimo algų, pensijų ir išmokų 
klausimais, todėl galime pa-
sakyti, kad kitais metais, ne-
paisant iškilusių naujų eko-
nominių iššūkių, didinsime 
algas, pensijas ir kai kurias 
išmokas“, – patvirtino soci-
aldemokratas B. Bradauskas.
 

Socialdemokratai sutarė su valan-
čiosios koalicijos partneriais, kad 
nuo 2015 metų kovo 1 d. bus didi-
nami atlyginimai mažiausiai uždir-
bantiems biudžetinių įstaigų dar-
buotojams. Jų algos smarkiai nu-
kentėjo konservatorių ir liberalų 
Vyriausybei karpant atlyginimus 
ir pensijas ir ligi šiol nebuvo atstati-
nėjamos. Dirbantiems pagal darbo 
sutartis biudžetininkams ketinama 
kelti darbo užmokestį 5 procentais. 
Tam numatyti 85 milijonai litų. 

Mažiausias – minimalias algas 
gaunantiems jos taip pat bus didi-
namos nuo kitų metų liepos 1 die-
nos. MMA pasieks 325 euro dy-
dį (1121 litas). Kitų metų biudžete 
minimalios algos kėlimui bus skir-
ta 40 milijonų litų.

„Net ir pakelta minimali alga nė-
ra pakankama geram žmogaus gy-

venimo lygiui, bet taip yra, kad mes 
vis dar „gyvenam praeitimi“, vis dar 
atstatinėjame tai, ką neteisėtai iš 
žmonių paėmė buvusi konservato-
rių vadovaujama vyriausybė“, – sa-
ko Premjeras Algirdas Butkevičius.

Taip nutiko ir su pensijomis. 
„Pensijos nedidintos nuo 2007 me-
tų. Per tą laiką į jas pasikėsino ne tik 
valdžioje buvę konservatoriai, bet ir 
infliacija, ir brangusios įvairios pa-
slaugos, todėl siekiama, kad kitais 
metais būtų kompensuota didžio-
ji dalis nusavintų pensijų“, – tei-
gia B. Bradauskas. Pensijas pradė-
ta kompensuoti šiemet, o kitų me-
tų biudžete tam skiriama 180 mi-
lijonų litų.

2015 metais numatoma ne tik 
kompensuoti, bet ir padidinti pen-
sijas. Biudžete senatvės pensijų kė-
limui numatyta 76,7 milijonai litų. 
Vidutinė pensija, šiemet siekianti 
860,8 Lt, 2015 metais bus 881,12 
Lt,  o 2016 metais – 898 Lt. 

Dar viena žmonių grupė, nuken-
tėjusi nuo ankstesnės valdančiosios 
daugumos užmojų – ligos ištiktieji. 
Dėl smarkiai sumažintų ligos išmo-
kų žmonės sirgdami eidavo į darbą, 
rizikavo ne tik savo, bet ir kitų ben-
dradarbių sveikata. Šis Seimas jau 
įtvirtino ligos pašalpos didinimą 
iki 80 proc. pašalpos gavėjo uždar-
bio dydžio – šiam pasiūlymui teigia-
mas išvadas buvo pateikusi Vyriau-

rie bus mokami kaip didesnės ligos 
pašalpos, geriau būtų panaudoti 
pensijų didinimui. „Tokiais pa-
siūlymais mėtosi konservatoriai, 
kurie patys savo vadovavimo lai-
kotarpiu nurėžė ir ligos pašalpas, 
ir dalį pensijų. Šiandien mūsų Vy-
riausybei tenka grąžinti paveldė-
tas skolas ir įgyvendinti valstybės 
įsipareigojimus žmonėms. Todėl 
džiaugiuosi, kad dirbantieji, ku-
rių uždirbtos lėšos pildo biudže-
tą ir iš jų mokamos pensijos, ligos 
atveju jausis finansiškai stabiliau“, 
– teigė Ministras Pirmininkas Al-
girdas Butkevičius. 

Dėl PVM lengvatos šildymui. 
Valdančiosios koalicijos atstovai 
sutinka, kad lengvata socialiai ne-
teisinga – ji nukreipta ne tiems 
žmonėms, kuriems realiai trūksta 
valstybės paramos, o vienai grupei 
žmonių, kuri naudoja centrinį šil-
dymą. Politiniu sutarimu lengvata 
šildymui pratęsta iki 2015 m. lie-
pos 1 d. Šis klausimas valdančio-
sios koalicijos vėl bus peržiūrimas. 
Tvarka keistųsi, jei akivaizdžiai ge-
rėtų padėtis – mažėtų dujų, bioku-
ro kainos ir gyventojų mokėjimai 
už šildymo paslaugas.

Seimo Biudžeto ir finansų ko-
miteto pirmininkas B. Bradaus-
kas akcentavo dar vieną proble-
mą, kuriai būtina skirti lėšų – žvy-
ruoti keliai. 2015–2016 metais bus 
nukreiptos lėšos jų sutvarkymui, 
asfaltavimui. Dabar nuspręsta iš 
Kaimo plėtros programos finan-
suoti bent 50 kilometrų kaimo 
kelių asfaltavimą.

sybė. „Sveikinu Seimo narių spren-
dimą pritarti siūlymui padidinti li-
gos pašalpų dydį dvigubai. Iki šiol 
dėl konservatorių ir liberalų spren-
dimų iš „Sodros“ biudžeto lėšų nuo 
trečiosios iki septintosios laikinojo 
nedarbingumo dienos buvo moka-
ma 40 proc. uždarbio dydžio. Ligos 
pašalpos mokamos remiantis drau-
dimo principu, kai žmogus moka 
mokesčius tikėdamasis, jog susirgęs 
gaus išmoką, o ją panaudos vaistams 
ir pragyvenimui. Manau, buvo bū-
tina atstatyti išmokos dydį“, – sakė 
premjeras A. Butkevičius.

Vyriausybės vadovas populizmu 
vadina kai kurių konservatorių pa-
sisakymus Seime, jog pinigus, ku-

Andrius PAlionis
LR Seimo narys

Dar vasarą „Financial Times“ 
citavo Lietuvos premjerą Al-
girdą Butkevičių, tvirtinusį, 
kad euro įvedimas tampa dar 
svarbesniu, turint galvoje Eu-
ropos Sąjungos (ES) poziciją 
Rusijos atžvilgiu dėl konflik-
to Ukrainoje. „Euro įvedimas, 
vertinant aplinkybes, susi-
klosčiusias netoli Lietuvos 
sienų, įgauna dar didesnės 
svarbos. Tai dar vienas žings-
nis didesnio ekonominio, fi-
nansinio ir politinio saugu-
mo link“,  – teigė mūsų šalies 
Ministras Pirmininkas. 

Mūsų premjeras buvo teisus. Tai 
įrodo ir tai, kad nepasitvirtino va-
sariniai Europos centrinio banko 
(ECB) prezidento Mario Draghio, 
kuris apskritai gyrė Lietuvos eko-
nomikos politikos pasiekimus bei 
pasirengimą stoti į euro zoną nuo 
2015-ųjų ir tapti 19-ąja jos nare, 
būgštavimai dėl „kainų nestabilu-
mo šalyje ženklų“. Tačiau Lietuvai 
pavyko „išsaugoti progresą“, kurio 
iš jos reikalavo ECB, ir išlaikyti že-
mą infliaciją bei išlikti viena iš spar-

čiausiai augančių ES narių. 
Netgi nepaisant to, kad egzistuoja 

pakankamai aiškūs ženklai, jog eu-
ro zonos, ypač jos pagrindinio gar-
vežio – Vokietijos, ekonomika pra-
dėjo „plūduriuoti“, vis neatrasdama 
stimulo augti ir išsiveržti iš pokrizi-
nio sąstingio, Lietuvai, per Naujuo-
sius Metus prisijungsiančiai prie šio 
elitinio klubo, gali pavykti išveng-
ti stipraus jo ekonominės stagnaci-
jos poveikio ir dėl savo jaunos eko-
nomikos dinamikos. Žinoma, Lie-
tuvos ekonomika nėra visiškai jau-
niklė, be to, tai mažoji ekonomika, 
ir tokių tempų, kaip prieš paskuti-
nę krizę 2008 metais, ji jau nebe-
pasiektų.  

Ekonominė Lietuvos situacija 
tarp daugelio euro zonos ir ES na-
rių išsiskiria gerąja prasme. Lietu-
vos statistikos departamento duo-
menimis, 2014 m. pirmąjį ir antrąjį 
ketvirčiais Lietuvos BVP atitinka-
mai padidėjo 3,4 ir 3,3 proc., o tre-
čiąjį – 2,6 proc., palyginus atitinka-
mai su pernykščiais ketvirčiais. Pa-
gal „Eurostatą“, 2013 metais Lietu-
vos ekonomika augo 3,3 proc., kai 
ES-28 (ES – 28 valstybės narės) vi-
durkis tebuvo 0,1 proc., o euro zo-
nos (18 valstybių narių) BVP net-
gi krito 0,4 proc. Pernai Europoje 
greičiausiai augo Latvijos (4,1 proc.), 
Rumunijos (3,5 proc.) ir Islandijos 
(3,3 proc.) ekonomikos; sparčiau 
taip pat augo Maltos (2,9 proc.) ir 
Estijos ūkiai. 

Lietuvos ekonomika ne tik auga. 
Ji yra viena mažiausiai prasiskolinu-

sių Europoje ir neturi kitoms perife-
rinėms ES valstybėms narėms (pvz., 
Portugalijai), būdingų problemų, 
tarkime, didelio privataus sekto-
riaus įsiskolinimo. 

Lietuvoje nedarbas, nors ir lėto-
kai, bet mažėja, šį rugsėjį išliko vos 
truputį žemesnis (11,3 proc.) nei 
dabartinių 18 euro zonos valstybių 
(11,5 proc.), kai ES-28 vidurkis – 
10,1 proc. Tačiau Lietuvos jaunimo 
situacija yra geresnė nei ES ar euro 
zonoje. Rugsėjį jaunimo nedarbas 
Lietuvoje siekė 20,6 proc., ES-28 
– 21,6 proc., o euro zonoje – 23,3 
proc., tuo tarpu Italijoje ir Ispani-
joje jis viršijo net 40 proc. 

Neblogos žinios Lietuvai ir ki-
toms dviem Baltijos valstybėms yra 
ir tos, kad apie jas neigiamų eko-
nominių prognozių nerašo rimto-
ji užsienio ekonominė žiniasklai-
da. Bent jau užsimintų, jei maty-
tų blogas šių mažųjų ekonomikų 

perspektyvas. 
Ironiška, bet būtent žema inflia-

cija yra signalas, kad euro zonos sen-
buvių ekonomika vėl gali ilgesniam 
laikui  pakliūti į ekonomines bėdas. 

„The Economist“ rašo, kad isto-
riškai europiečiai labiau bijo inflia-
cijos, o ne defliacijos, nors būtent ši 
stabdo verslą ir ekonomiką, kaip iš 
tikrųjų ir atsitiko per Didžiąją de-
presiją XX-ojo amžiaus 4-ajame de-
šimtmetyje. Visos euro zonos inflia-
cija šį rudenį nukrito iki 0,3 proc. 
Lietuvoje ji pakilo iki 0,4 proc., nors 
vasara buvo kritusi iki defliacijos 0,5 
proc. lygio. 

Anot britų savaitraščio, blogai yra 
tai, kad Vokietijos ekonomika klu-
pinėja, vietoje struktūrinių refor-
mų valstybė pasirinko toliau tęsti 
griežto taupymo politiką ir primes-
ti ją kitoms euro zonos valstybėms, 
kai ECB tebelinkęs per daug nesi-
reikšti. Dėl to euro zonai gresia tre-

čiasis nuosmukis per šešerius metus. 
„The Economist“ įspėja, kad bū-

tent stagnuojančios kainos ir atly-
ginimai rodo prastą paklausą kon-
tinentinėje Europoje, ir, jei ekono-
minė sklerozė su defliacija užsitęs, 
euro zona gali žlugti.  

Tačiau ekonominė krizė nebūti-
nai gresia būsimai euro zonos naujo-
kei – Lietuvai. Dėl minėtų faktorių 
pastebimos tendencijos reliatyviai 
jaunai ekonomikai greičiau augti, 
tik reikia išlaikyti balansą tarp šio 
augimo ir fiskalinės drausmės. 

Be abejonės, Lietuvai reikia ieško-
ti papildomų ekonomikos skatini-
mo priemonių per naujų darbo vie-
tų kūrimą ir gamybos gaivinimą ar 
verslo kūrimą, ypač aukštųjų tech-
nologijų ir skaitmeninės rinkos sri-
tyje, kur efektyviausios yra žmogiš-
kojo kapitalo investicijos. 

Net nepaisant atsinaujinusių įvai-
rių grėsmių iš Rusijos pusės (po Lie-
tuvos prekių embargo dabar dau-
giausia turbūt reikia baimintis ki-
bernetinių atakų) ir ekonominių 
rūpesčių euro zonoje, Lietuva turi 
pagrindo būti labiau optimistė nei 
pesimistė. 

Simboliška ir tai, kad prieš pat 
euro įvedimą 2015 m. sausio 1 d. 
Lietuva žymiai sustiprins ir savo 
energetinį saugumą, nes į Klaipė-
dos uostą jau atplaukė suskystintų-
jų gamtinių dujų terminalo laivas 
„Independence“. 

Taigi, premjeras bus dvigubai tei-
sus: nors tai ir sutapimas, įsivedę eu-
rą tapsime ir energetiškai saugesni. 

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis:                 „Dirbame žmonėms, o ne siauroms  interesų grupėms“
Jau dvejus metus man ten-
ka garbė ir atsakomybė va-
dovauti vienai veržliausių ir 
moderniausių valstybės ins-
titucijų – Teisingumo minis-
terijai. Eidamas Teisingumo 
ministro pareigas, kartu su 
Teisingumo ministerijos ko-
lektyvu nuosekliai įgyvendi-
name Vyriausybės programą 
ir vadovaujamės misija – su-
daryti sąlygas Lietuvai tap-
ti modernia žmogaus teises 
ir laisves užtikrinančia gero-
vės valstybe.

Teisingumo ministerijos svar-
biausių darbų dešimtukas:

1. Sumažintas antstolių apeti-
tas: žmonių piniginėse – daugiau 
pinigų

Teisingumo ministras Juozas 
Bernatonis 2014-aisiais patvirtino 
naujas Sprendimų vykdymo ins-
trukcijos nuostatas, kurios nustatė 
naują ir supaprastintą iki 200 litų 

dydžio skolų išieškojimo procesą, 
ženkliai sumažinantį vykdymo iš-
laidas išieškant mažas skolas iš de-
šimčių tūkstančių Lietuvos gyven-
tojų. Naujos Sprendimų vykdymo 
instrukcijos nuostatos mažų skolų 
išieškojimo išlaidas sumažino iki 4 
kartų. „Kiekvienais metais antsto-
liams pateikiama vykdyti per 120 
tūkstančių vykdomųjų dokumen-
tų, kuriuose išieškomos mažesnės 
negu 200 litų dydžio sumos, todėl 
nauji pakeitimai yra palengvinimas 
dešimtims tūkstančių skolininkų.“, 
– pažymi J. Bernatonis. 

2. Skaidrios visuomenės link: 
efektyvesnė kova su korupcija

Lietuvoje daugėja ir verslinin-
kų, ir darbuotojų, manančių, kad 
kyšiais problemų neišspręsi, kad 
valdžios veiksmai tampa skaidres-
ni. Teisingumo ministerija paren-
gė  Nacionalinės kovos su korup-
cija 2015–2025 metų programos 
projektą. Siūloma įteisinti galimy-
bę viešinti informaciją apie valsty-
bės ir savivaldybių įstaigų pajamas 

ir išlaidas elektroninėje erdvėje per 
tam sukurtą informacinę sistemą, 
deklaruoti ir viešinti politikų, vals-
tybės tarnautojų ir jiems prilygintų 
asmenų turtą, pajamas ir interesus, 
stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą. 

3. Proveržis visuomenės teisinio 
švietimo srityje 

Lietuvos žmonių teisinių žinių 
stoka – opi problema. Įgyvendin-
damos Vyriausybės programos 
punktą dėl visuomenės teisinio 
švietimo tobulinimo, 2014 metais 
teisingumo bei švietimo ir mokslo 
ministrai pasirašė bendradarbiavi-
mo memorandumą, kuris leidžia 
patikslinti ir papildyti ugdymo tu-
rinį bendrojo ugdymo mokyklose. 
Bendradarbiaudama su visuomeni-
nėmis organizacijomis Teisingumo 
ministerija vykdo aktyvią švietimo 
politiką žmogaus teisių srityje, kad 
būtų veiksmingai ginamos kons-
titucinės teisės į nešališką teismą, 
asmens saugumą, privataus gyve-
nimo neliečiamumą užtikrinan-
čios teisės.

(2–6 kategorijų) pareigūnams. Lė-
šos skirtos ir laisvės atėmimo vietų 
pareigūnams kompensuoti važiavi-
mo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidas, 
o taip pat 1,7 mln. litų (0,49 mln. 
eurų)  skirta naujoms pareigūnų 
uniformoms įsigyti.

5. Sustiprinta vartotojų teisių ap-
sauga: ginti savo teises galima ne 
tik Vilniuje 

Nuo 2014-ųjų vasaros pradėjo 
veikti Valstybinės vartotojų teisių 
apsaugos tarnybos regioniniai sky-
riai, kuriuos buvo panaikinusi A. 
Kubiliaus konservatorių Vyriau-
sybė. Įsteigus šiuos skyrius apskri-
tyse, regionų gyventojams atsirado 
galimybė ginti savo pažeistas teises 
jų gyvenamojoje vietoje. Seniūnijo-
se ir vietos bendruomenėse organi-
zuojami specialūs vartotojų švieti-
mui skirti susitikimai, vartotojai 
konsultuojami jiems aktualiais var-
totojų teisių apsaugos klausimais.

6. Negalią turinčių asmenų tei-
sėms - išskirtinis dėmesys

Teisingumo ministerija paren-

gė ir Seimui pasiūlė įtvirtinti, kad 
veiksnumas galėtų būti ribojamas 
bet kokį psichikos sutrikimą tu-
rintiems asmenims, tačiau tik to-
se srityse, kuriose teismas, remda-
masis sveikatos priežiūros įstaigų 
bei socialinių darbuotojų išvada, 
pripažintų tokį ribojimą šiam as-
meniui būtinu. Tai leis užtikrinti, 
kad asmuo reikalingus sprendimus 
priims su rūpintojo sutikimu to-
se srityse, kur jis negali veikti sava-
rankiškai, o toks reguliavimas ne-
skatins pasirinkti didesnės asmens 
veiksnumo ribojimo priemonės – 
asmens pripažinimo neveiksniu. 

7. Daugiau patogumų piliečiams: 
Gyventojų registro tarnyba tapo 
pavaldžia Teisingumo ministerijai

Nuo 2014 m. spalio 1 d. Gyven-
tojų registro tarnyba (GRT) tapo 
pavaldi Teisingumo ministerijai 
(anksčiau ji buvo pavaldi Vidaus 
reikalų ministerijai). GRT tapus 
Teisingumo ministerijai pavaldžia 
įstaiga, sudarytos teisinės prielaidos 
tolesnei Gyventojų registro plėtrai, 

laipsniškai atsisakant civilinės bū-
klės aktus ir asmens dokumentus 
registruojančio registro vaidmens 
ir pereinant prie asmenis bei as-
mens duomenis registruojančio re-
gistro veiklos. Tai leidžia optima-
liai planuoti ir valstybės biudžeto 
lėšų panaudojimą pagrindinių re-
gistrų veiklai.

 „Toks sprendimas leis užtikrinti 
vieno langelio principą, efektyviau 
vystyti pagrindinius registrus, su-
kurs daugiau patogumų piliečiams 
ir verslui“, – mano J. Bernatonis. 

8. Kirtis telefoniniams sukčiams: 
pataisos namuose – moderniausia 
ryšio blokavimo technika 

Laisvės atėmimo vietose veikian-
tiems telefoniniams sukčiams Tei-
singumo ministerija parengė stai-
gmeną – pataisos įstaigose pradėta 
diegti naujausios kartos ryšio bloka-
vimo technika. Pirmasis toks pro-
jektas buvo įgyvendintas Alytaus 
pataisos namuose. Įranga leidžia 
blokuoti visus mobiliųjų įrengi-
nių signalus, todėl kaliniai negalės 

ne tik skambinti, bet ir rašyti SMS 
žinučių ar naršyti internete.

9. Vartotojams ir verslui – dau-
giau aiškumo ir mažiau biurokra-
tijos 

Teisingumo ministerija parengė 
įstatymų projektų paketą, kuris lei-
do trijų verslo priežiūrą vykdančių 
institucijų – Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos tarnybos, Valstybi-
nės ne maisto produktų inspekci-
jos prie Ūkio ministerijos ir Lietu-
vos metrologijos inspekcijos – vei-
klą konsoliduoti vienoje priežiūros 
institucijoje – Valstybinėje vartoto-
jų teisių apsaugos tarnyboje. Visos 
šios institucijos neefektyviai nau-
dojo darbuotojų išteklius ir didi-
no kaštus. Vartotojai ir verslinin-
kai būdavo priversti atskirai gilintis 
į šių institucijų kompetenciją ir ben-
drauti su skirtingomis institucijo-
mis skirtinguose proceso etapuose. 

„Prijungus dvi institucijas prie 
Valstybinės vartotojų teisių apsau-
gos tarnybos, ne tik sutaupoma 1,2 
mln. litų, bet ir efektyviau iš rinkos 

pašalinami nesaugūs produktai, 
spartesni tampa vartotojų skun-
dų bei verslininkų konsultavimo 
procesai, paprastesnė tampa ir gin-
čų sprendimo ne teisme tvarka“, – 
sprendimo privalumus vardija J. 
Bernatonis. 

10. Sumažintas visuomenei ne-
pavojingų kalinių skaičius 

Nors nusikalstamumas Lietuvo-
je nėra didžiausias Europoje, pagal 
kalinčių nuteistųjų skaičių lenkia-
me visas Europos Sąjungos valsty-
bes. Per pastaruosius dvejus metus 
kalinčių skaičius šalyje buvo suma-
žintas beveik tūkstančiu (pvz., tai-
kant alternatyvias bausmes) ir šiuo 
metu nesiekia 8 tūkst. 1 nuteistojo 
asmens išlaikymas mokesčių mo-
kėtojams kainuoja apie 50 litų per 
dieną. Per metus valstybė kalinių 
išlaikymui išleidžia per 160 mln. li-
tų. Sumažinus visuomenei nepavo-
jingų kalinių skaičių, pavyko efek-
tyviau išnaudoti mokesčių mokė-
tojų lėšas sustiprinant pavojingų 
nusikaltėlių saugojimą.   

4. Saugūs pareigūnai – saugi vi-
suomenė: pagerintos pareigūnų 
darbo sąlygos 

Siekiant pagerinti pataisos įstai-
gų prižiūrėtojų darbo sąlygas šias 
metais laisvės atėmimo vietoms jau 

skirta 10 mln. litų (2,9 ml. eurų) 
papildomų asignavimų lėšų. Ki-
tais metais bus papildomai skirta 
12 mln. litų (3,48 mln. eurų), už 
kuriuos bus keliami atlyginimai 
mažiausiai uždirbančių kategorijų 
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Socialdemokratų prioritetas: 
investicijos – regionams

Alytaus apskrityje 
tiesioginių užsienio 
investicijų augimu 
tradiciškai išsiskiria 
Druskininkai, kur 
per 2012-uosius jos 
šoktelėjo 47,8 proc. 

Investicinė 
situacija beveik 
dvigubai pagerėjo 
socialdemokrato Vyto 
Bujanausko valdomoje 
Prienų rajono 
savivaldybėje

Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) vadovauja-
mos Vyriausybės prioritetu 
išlieka socialinės nelygybės 
tarp šalies regionų mažini-
mas per investicijų skatinimą, 
verslo plėtrą ir naujų darbo 
vietų kūrimą, ypač tuose regi-
onuose, kur tiesioginių užsie-
nio investicijų (TUI) ir investi-
cijų apskritai srautas pasta-
raisiais metais yra mažas ar-
ba toliau mažėja. 

 „Regionų ekonominis augimas 
– svarbi tolesnio Lietuvos atsiga-
vimo sąlyga. Investicijos, stiprė-
jantis verslas, naujos darbo vie-
tos, didėjančios gyventojų paja-
mos padės greičiau įveikti socia-
linį atotrūkį tarp kaimo ir miesto. 
Turime energingų ir verslių žmo-
nių, kurie gali pasinaudoti įvairio-
mis verslo skatinimo programo-
mis“, – įsitikinęs Ministras Pir-
mininkas Algirdas Butkevičius.

Ministrų Kabinetas siekia, kad 
kuo daugiau Europos Sąjungos 
(ES) paramos lėšų patektų į re-
gionus, o finansavimas būtų ski-
riamas kuo palankesnėmis sąly-
gomis, kad kapitalas iš didmies-
čių pajudėtų į regionus ir čia kur-
tų naujas darbo vietas.

2014–2020 m. iš penkių ES 
fondų Lietuvai skirta 8,351 mlrd. 
eurų, daugiausia ekonomikos au-
gimui skatinti, darbo vietoms 
kurti, kaimo plėtrai ir žuvinin-
kystei. Didžioji dalis investicijų 
numatyta smulkaus ir vidutinio 
verslo konkurencingumui, užim-
tumui, energetikai, transportui ir 
aplinkosaugai. Lietuvai  numa-
tyta 3,501 mlrd. litų iš Europos 
regioninės plėtros fondo, 2,049 
mlrd. litų – iš Sanglaudos fon-
do, 1,613 mlrd. litų – iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
1,127 mlrd. litų – iš Europos so-
cialinio fondo bei 60 mln. litų – iš 
Europos jūrų reikalų ir žuvinin-
kystės fondo.

 „Per pusantrų metų nuo 2012-
ųjų rudens nedarbas Lietuvoje 
stabiliai mažėjo, o vidutinis dar-
bo užmokestis padidėjo net 6,2 

proc. – tai didžiausias algos au-
gimas per pastaruosius penkerius 
metus. Išaugo ir darbo našumas, 
o tai reiškia, kad toks gyventojų  
pajamų augimas yra harmonin-
gas ir nepažeidžia verslo konku-
rencingumo. Prie pajamų augimo 
prisidėjo ir Vyriausybė, ne tik pa-
didinusi  minimalų mėnesio atly-
ginimą, bet ir  skirdama didelį dė-
mesį energetikos (elektros ir du-
jų) kainų  tramdymui“, – tvirti-

mėnesiais, kai buvo įregistruoti 
6982 ūkio subjektai. 

Nedarbas 2013 m. siekė 10,9 
proc. (2012 metais – 11,7 proc.), 
atitinkamai jaunimo nedarbas 
(15–24 m.) buvo 21,9 proc. ir 
26,7 proc. 2013 metais mažiau-
sias nedarbas buvo socialdemo-
kratų valdomoje Neringoje (5,8 
proc.) ir Trakų rajono savivaldy-
bėje (7,4 proc.). Didžiausias ne-
darbas 2013-aisiais vyravo Aly-

taus rajone (18,7 proc.) ir Igna-
linos rajono savivaldybėje (18,5 
proc.). Mažiausiai jaunų bedar-
bių buvo Klaipėdos apskrityje 
(13 proc.), daugiausiai – Utenos 
apskrityje (38,5 proc.). 

Vertinant bendrą ekonominę ir 
socialinę situaciją atskiruose Lie-
tuvos regionuose, geriausia išlieka 
Vilniaus apskrityje, tačiau čia – ir 
ryški socialinė nelygybė.  

2013 m. pradžioje 26 mlrd. 
920,1 mln. litų arba 64,4 proc. 
visų tiesioginių užsienio investi-
cijų teko Vilniaus apskričiai (Vil-
niaus miesto savivaldybei – 96,2 
proc.). Čia daugiausia TUI vidu-
tiniškai teko ir vienam gyventojui 
– 33,4 tūkst. litų (Vilniaus mies-
to savivaldybėje – 48,2 tūkst. li-

13,4 proc., o pagal socialinės pa-
šalpos rodiklį pernai Šalčininkai 
buvo antras miestas šalyje. Inves-
ticinė padėtis pablogėjo ir Vil-
niaus rajono savivaldybėje, kur 
TUI vienam gyventojui tuo pačiu 
laikotarpiu sumažėjo 4,3 proc. 

A. Butkevičiaus teigimu, „pa-
lankioje geografinėje padėtyje – 
prie sostinės – esantys Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonai neišnaudo-
ja spartesnės investicijų ir verslo 
plėtros galimybių. Daugelyje ša-
lių tokie regionai laikomi „auk-
so vertės“, nes juose galima pasi-
naudoti išplėtota infrastruktūra 
ir patogiu susisiekimu.“

Trakų rajone TUI vienam gy-
ventojui 2012 m. ūgtelėjo 2,7 
proc., tačiau nuo 2013 m. sau-
sio iki 2014 metų vasaros social-
demokrato Vytauto Zaliecko va-
dovaujamoje savivaldybėje – vie-
ni geriausių šalyje nedarbo rodi-
klių – 2013 m. jis siekė 7,4 proc. 
(Lietuvos vidurkis – 10,9 proc.). 

Nors antroji pagal TUI buvo 
Kauno apskritis, tačiau nuo Vil-
niaus apskrities ji atsilieka net 
apytiksliai 5 kartais; jai teko 5 
mlrd. 129,2 mln. litų arba 12,3 
proc. visų Lietuvos TUI. Čia in-
vesticinė situacija beveik dvigubai 
pagerėjo socialdemokrato Vyto 
Bujanausko valdomoje Prienų ra-
jono savivaldybėje, kur TUI vie-
nam gyventojui per 2012-uosius 

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

na Vyriausybės vadovas. 
Statistikos departamento duo-

menimis, 2013 m. pradžioje su-
kauptosios tiesioginės užsienio 
investicijos Lietuvoje sudarė 41 
mlrd. 781,1 mln. litų. 2013 me-
tų pradžioje daugiausia visų TUI 
Lietuvoje teko Vilniaus apskri-
čiai – 64,4 procento, mažiau-
siai – Tauragės apskričiai, vos 0,1 
proc. visų šalies TUI. 

Analogiška verslo plėtros situ-
acija: per pirmąjį 2014 m. pus-
metį daugiausia naujų įmonių 
įregistruota Vilniaus apskrityje, 
o mažiausiai – Tauragės. Iš viso 
Lietuvoje per šį laikotarpį užre-
gistruota beveik 7 tūkst. (6998) 
naujų įmonių, t. y., 0,2 proc. dau-
giau nei pernai sausio-birželio 

tų). TUI vienam gyventojui 2012 
m., palyginus su 2011-aisiais, iš-
augo 12,7 proc. Nedarbas Vil-
niaus apskrityje 2013 metais sie-
kė 9,3 proc. 

Šios apskrities Šalčininkų ra-
jono savivaldybėje situacija išlie-
ka prasčiausia Lietuvoje: 2012 
m. čia vienam gyventojui teko 
vos 15 litų TUI, o, lyginant su 
2011-aisiais, jų sumažėjo net 86,7 
proc. Nedarbas čia 2013 m. buvo 

išaugo 45,1 proc. 
Pastaraisiais metais Birštonas 

sulaukė bene daugiausia inves-
ticijų. Nors tiesioginės užsienio 
investicijos gausa neišsiskyrė, į 
miestą daugiausia investavo sa-
vivaldybė ir vietos verslas. „Pas-
taruoju metu įgyvendinta daug 
projektų, kurie leido atnaujinti 
viešosios paskirties pastatus, su-
tvarkyti gatves ir viešąsias erdves, 
atgaivinti inžinerinę infrastruk-
tūrą. Tam panaudotos milijoni-
nės Europos Sąjungos (ES) fon-
dų, valstybės ir savivaldybės biu-
džeto lėšos“, – džiaugiasi Biršto-
no savivaldybės merė Nijolė Dir-
ginčienė. Svarų indėlį įnešė ir pri-
vatūs investuotojai, atnaujinantys 
apleistas gydyklas. Nedarbas Birš-
tone siekia apie 9,2 proc. 

Telšių apskričiai teko 3 mlrd. 
574,5 mln. litų arba 8,6 proc. visų 
Lietuvos TUI (Mažeikių rajono sa-
vivaldybei – 98,3 proc.), ir Klaipė-
dos apskričiai – 3 mlrd. 555,8 mln. 
litų arba 8,5 procento (Klaipėdos 
miesto savivaldybei – 69,5 proc.). 
Prie Klaipėdos regiono gerovės au-
gimo ypač prisideda Klaipėdos uos-
tas. 2013 metais uoste  įgyvendin-
tos didžiausios istorijoje investici-
jos – 301 mln. Lt (be PVM). Šios 
investicijos maždaug 3 kartus  di-
desnės nei 2012 m. (2012 m. – 108 
mln. Lt) arba beveik tokios pat ap-
imties, kiek per trejus metus prieš 
tai. Socialdemokrato Dariaus Jasai-
čio Neringoje nedarbas nuo 2012 
metų laikosi žemiau 6 proc. – tai 
geriausias rodiklis Lietuvoje. 

Alytaus apskrityje tiesioginių už-
sienio investicijų augimu tradiciš-
kai išsiskiria Druskininkai, kur per 
2012-uosius jos šoktelėjo 47,8 proc. 
Šiaulių apskrityje TUI išaugo Kel-
mės rajone (35,1 proc.) ir Pakruojo 
rajone (23,9 proc.). 

Mažiausia šalies TUI dalis te-
ko Tauragės apskričiai – 47,2 mln. 
litų arba 0,1 procento visų šalies 
TUI, o vienam gyventojui – 444 
litai. Jurbarko rajono savivaldybė-
je jos sudarė vos 24 litus ir nukrito 
net 84,2 proc. 

Vyriausybė tikisi, kad situacija 
skurdžiausiuose šalies regionuo-
se gerės.

Didesnis dėmesys krašto 
apsaugai – saugesnė Lietuva

Rimtas požiūris į Lietuvos saugumą, arba 
apie 2 proc. BVP įsipareigojimą NATO 

  Sukurtos Greitojo reagavimo pajėgos ir pateikti ginklų panau-
dojimo statuto pakeitimai, siekiant nedelsiant reaguoti į hibridi-
nio karo grėsmes ir turėti pakankamai kovinės galios užkertant 
kelią priešiškų jėgų veiksmams šalies teritorijoje ginkluoto inci-
dento metu.

 Kartu su NATO sąjungininkais ir partneriais vykdomos 
didelio masto tarptautinės pratybos – pirmos didelės kolektyvi-
nės gynybos pratybos Baltijos regione „Tvirtas džiazas 2013“, di-
džiausios Baltijos regione Specialiųjų operacijų pajėgų pratybos 
„Liepsnojantis kalavijas“, didžiausios tarptautinės pratybos Lie-
tuvoje nuo įstojimo į NATO  bendros JAV ir Baltijos valstybių 
pratybos „Kardo kirtis“.

 Sustiprintas NATO sąjungininkų karinis buvimas mū-
sų regione.  Atvykę papildomi sąjungininkų naikintuvai sau-
go mūsų oro erdvę, Lietuvos kariai kartu su čia atvykusiais 
NATO sąjungininkais vykdo bendrą kovinį rengimą, Lietu-
vos ir Aljanso laivai jūroje dalyvauja pratybose. Lietuva savo 
ruoštu užtikrina visapusišką priimančiosios šalies paramą.

 Vykdoma Lietuvos kariuomenės modernizacija – pradėti 
spartinti prioritetiniai įsigijimų projektai (pėstininkų kovos 
mašinos, oro erdvės gynybos sistemos, prieštankinės sistemos, 
minosvaidžių ir RBS -70 modernizavimas, miestelio „Mūšis 
mieste“ statybos ir kt.), toliau plėtojama Aviacijos bazės infras-
truktūra, plečiami kariuomenės poligonai. Gerinama karių 
tarnybos kokybė – modernizuojama karių ginkluotė, kariai 
aprūpinami naujomis uniformomis ir ekipuote.

 Stiprinamas kibernetinis ir energetinis saugumas. At-
sakas į kibernetines atakas yra pripažintas Aljanso atsako-
mybė, vykdomi Kibernetinio saugumo centro prie Kraš-
to apsaugos ministerijos steigimo parengiamieji darbai, 
oficialiai atidarytas NATO energetinio saugumo kom-
petencijos centras.

  Sustiprintas pilietinis patriotinis ugdymas. Skirtas 
papildomas finansavimas Šaulių sąjungai, padidintas 
Šaulių sąjungos organizuojamų vasaros vaikų stovyklų 
skaičius, siekiant sudaryti sąlygas intensyviau ugdyti jau-
nų žmonių pilietines, patriotines ir tautines nuostatas, 
skatinti pareigą ir atsakomybę rengtis Tėvynės gynybai.

Gediminas KirKilAs 
Seimo Pirmininko pavaduotojas, 
Europos reikalų komiteto pirmininkas

Kiekvienas pilietis žino, kad 
Lietuva, 2004 m. kovo 29 d. įsto-
dama į NATO, įsipareigojo savo 
gynybos biudžetui skirti ne ma-
žiau kaip 2 proc. bendrojo vidaus 
produkto (BVP). Deja, tik įsi-
liepsnojus Rusijos įžiebtai kri-
zei Rytų Ukrainoje, visas mūsų 
šalies politinės valdžios elitas į 
Lietuvos saugumą pradėjo žiū-
rėti rimtai – ne tik deklaraty-
viai, bet ir praktiškai. 

Dar 2011 m. Lietuvos Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, be-
atodairiškai remdama 2008–
2012 m. konservatorių ir libera-
lų Vyriausybės antikrizinę griež-
to taupymo politiką, tvirtino, 
kad 2 proc. BVP įsipareigojimas 
NATO yra viso labo neoficialus, 
nes nėra įtvirtintas jokiose NA-

TO sutartyse. Tačiau, paaštrė-
jus Rusijos ir Ukrainos konflik-
tui, 2014 m. pradžioje D. Gry-
bauskaitė jau kalbėjo, kad gyny-
bos biudžetą reikia didinti kuo 
greičiau ir 2 proc. BVP gynybai 
pasiekti net 2016 metais. 

Panašiai 2009 m. tuometinė 
krašto apsaugos ministrė Rasa 
Juknevičienė Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komi-
tetui įrodinėjo, jog krašto ap-
saugos biudžetas per didelis, tu-

ri „riebalų“, kuriuos reikia nu-
pjauti. Nors su tokiu pasiūlymu 
tada nesutiko net dalis konserva-
torių, lėšos gynybai buvo suma-
žintos. Šį pavasarį R. Juknevičie-
nė jau siūlė gynybos išlaidas pa-
didinti bent 100 mln. litų, o bu-
vęs konservatorių premjeras An-
drius Kubilius – 200 mln. litų. 

2014 m. kovo 29 d., minint 
Lietuvos narystės NATO dešim-
tmetį, visos 7 tuometinės parla-
mentinės politinės partijos pasi-

rašė susitarimą dėl 2014–2020 
metų Lietuvos užsienio, saugu-
mo ir gynybos politikos strate-
ginių tikslų, kuriuo įsipareigoja 
nuosekliai kasmet didinti lėšas 
krašto apsaugai, kad jos 2020 m. 
pasiektų 2 proc. BVP. 

Politiniai susitarimai yra viena, 
o jų įgyvendinimas – kita. Vie-
ni tik kalba, kiti daro. Dar mano 
vadovaujama mažumos koalici-
nė Vyriausybė (2006–2008) bu-
vo įsipareigosi 2 proc. BVP kraš-
to apsaugai pasiekti iki 2014 me-
tų. 2005 ir 2006 m., kai Vyriau-
sybei vadovavo Algirdas M. Bra-
zauskas, procentais gynybos biu-
džetas buvo didžiausias per ne-
priklausomos pokomunistinės 
Lietuvos istoriją ir siekė 1,6 proc. 
BVP. 2007 ir 2008 metais mano 
ministrų kabineto parengtuose 
valstybės biudžetuose krašto ap-
saugos finansavimas buvo atitin-

kamai 1,137 ir 1,247 mlrd. litų. 
Deja, vėlyvą 2008-ųjų rudenį, į 

valdžią atėję konservatoriai ir li-
beralai krašto apsaugos biudžetą 
negailestingai nurėžė daugiau nei 
250 mln. litų, jam palikdami vos 
0,88 proc. BVP. Jiems valdant, 
Lietuvos gynybos finansavimas 
ir toliau mažėjo, nors 2000–2008 
m. konservatoriai, būdami opozi-
cijoje, nuolat kaltino socialdemo-
kratus per mažu krašto apsaugos 
biudžetu. O konservatorių ir libe-
ralų paskutiniame patvirtintame 
2012 metų valstybės biudžete jis 
siekė vos 0,78 proc. BVP – čia Lie-
tuva buvo autsaiderė tarp Baltijos 
šalių ir priešpaskutinė NATO. 

Tačiau 2014-aisiais, kaip mi-
nėjau, į Lietuvos saugumą mū-
sų politinis elitas pažiūrė-
jo rimčiau. Tačiau kas tai įgy-
vendina? Socia ldemokra-
tų vadovaujama Vyriausybė.  

 Birštonas

KAM archyvo nuotraukos

12 p.

Reaguojant į pasi-
keitusią saugumo 
situaciją Europo-
je bei siekiant užti-
krinti Lietuvos sau-
gumą, Lietuvos 
Respublikos krašto 
apsaugos ministe-
rija, vadovaujama 
socialdemokrato 
Juozo Oleko, 2013–
2014 metais atliko 
daug svarbių dar-
bų:

 Druskininkai
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Už renovacijos pažangą apdovanoti 
savivaldybių merai

Aktyvios jungtys: skaičiai ir faktai
Susisiekimo ministerijos, kuriai vadovauja socialdemokratas Rimantas Sinkevičius, 

veiklos ataskaita 2013–2014 m.

Lapkričio 25 d. per LDK 
valdovų rūmuose vykusį 
šalies savivaldybių merų 

susitikimą, skirtą šiemetiniams 
daugiabučių renovacijos rezul-
tatams aptarti, Ministras Pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius pa-
žymėjo didelį savivaldybių bei jų 
vadovų indėlį, kad nuo 2013 m. 
pasiekta daugiau negu per visą 
ankstesnį beveik dešimties me-
tų renovacijos laikotarpį: „Šis 
valstybės projektas turi didelę 
grįžtamąją vertę. Gyvenamųjų 
namų renovacija svarbi dėl dau-
gelio priežasčių. Nuo idėjos iki 
rezultato kelias nėra trumpas ne 
tik Lietuvoje, bet ir kitose vals-
tybėse. Naujas idėjas visuomenė 
priima lėtai. Renovacijos reikš-
mė šalies ekonomikai didžiulė: 
sukuriamos naujos arba išsau-
gomos esančios darbo vietos; ge-
neruojamos pajamos iš kapitalo 
grąžos. Be to, ženkliai pagerėjo 
žmonių, gyvenančių renovuo-
tuose namuose, gyvenimo sąly-
gos ir estetinė aplinka.

Renovacijos idėja virto kūnu, 
kai pradėjo dirbti būtent 16-oji 
Vyriausybė, radusi bendrą kal-
bą su savivaldybių, kurios yra 
arčiausiai žmonių, vadovais. O 
bendrai dirbdami padedame vi-
siems Lietuvos žmonėms. Kitą-
met turėtų būti renovuojama 
apie 1500 gyvenamųjų namų. 
Statybų sektoriuje per mokesčius 
grįžta 30 proc. lėšų į įvairius biu-
džetus. Laukia ir kiti europiniai 
projektai, susieti su energetikos 
efektyvumo programų įgyven-
dinimu – viešųjų pastatų reno-
vacija, gatvių apšvietimo atnau-
jinimas.“

Ministras Pirmininkas Algir-
das Butkevičius apdovanojo de-
vynias aktyviausiai Daugiabučių 
atnaujinimo programoje dalyva-
vusias savivaldybes:

Ignalinos r. savivaldybę – už 
pavyzdį ir pagalbą kitoms savi-
valdybėms įgyvendinant Ener-
ginio efektyvumo didinimo pro-
gramas,

Jonavos r. savivaldybę – už 
pirmuosius kvartalinės renova-
cijos žingsnius,

Druskininkų savivaldybę – 
už urbanistinius sprendimus,

Vilkaviškio r. savivaldybę – už 
proveržį įgyvendinant daugiabu-
čių namų energinio efektyvumo 
didinimo projektus,

Tauragės r. savivaldybę – už 
puikų pavyzdį įgyvendinant 
daugiabučių energinio efekty-
vumo didinimo projektus, de-
rinant senąjį ir naująjį renovaci-
jos modelius,

Marijampolės savivaldybę – 
už pasiektą pažangą (šiuo metu 
yra parengta 80 projektų, ran-
gos darbai vyksta prie 14 namų),

Alytaus m. savivaldybę – už 
kantrybę, nuosekliai ir kryptin-
gai dirbant su gyventojais, 

Telšių r. savivaldybę – už že-
maitišką užsispyrimą įgyvendi-
nant daugiabučių atnaujinimo 
projektus,

Varėnos r. savivaldybę – už 
gebėjimą įkvėpti gyventojus.

Dviračiai įteikti Molėtų r. ir 
Druskininkų savivaldybių va-
dovams už geriausius rezultatus 
2014 m. įgyvendinant Daugia-
bučių namų atnaujinimo pro-
gramą. Šių savivaldybių pastan-
gomis buvo parengta ir su gy-
ventojais suderinta daugiausia 
investicijų planų, nupirkta dau-
giausia rangos darbų ir čia iki 
metų pabaigos bus renovuota 
daugiausia namų. Kaip padė-
kos kalboje sakė Druskininkų 
savivaldybės meras socialdemo-
kratas Ričardas Malinauskas, 
„jokios sėkmės paslapties nėra 
– viską lemia geras komandi-
nis meras, įtikinant gyvento-
jus, kad dirbama dėl jų gerovės“.

Apdovanojimai įteikti ir regi-
onų lyderėms pagal atliktų re-
novacijos darbų apimtis – Tau-
ragės r., Anykščių r., Vilniaus ir 
Kauno miestų, Marijampolės, 
Telšių r., Kupiškio r., Varėnos r., 
Palangos m. ir Kelmės r. savival-
dybėms. Apdovanojimai už pra-
dėtą kompleksinę renovaciją ati-
teko Birštono, Utenos ir Biržų 
rajonų savivaldybėms. Jos perėjo 
nuo pavienių daugiabučių pasta-
tų atnaujinimo prie viso gyvena-
mojo kvartalo renovacijos. Čia 
šalia atnaujinamų daugiabučių 
keičiamos požeminės komuni-
kacijos (šildymo trasos, vanden-
tiekio, kanalizacijos ir lietaus 
nuotekų tinklai), atnaujinami 
šaligatviai, automobilių stovė-
jimo ir vaikų žaidimų aikštelės, 
įrengiami gėlynai, žaliosios zo-
nos. Birštono savivaldybės me-
rė Nijolė Dirginčienė padėkos 
kalboje pažymėjo, kad „po vie-

ną namą renovuoti nėra prasmės“.
Geriausias renovacijos koman-

das subūrusiomis savivaldybėmis 
pripažintos Mažeikių, Joniškio, 
Kretingos ir Ukmergės rajonų sa-
vivaldybės. Joms įteikti specialūs 
Aplinkos ministerijos prizai. Ap-
dovanojimą „2014 m. feniksas“ 
pelnė Kalvarijos ir Skuodo r. savi-
valdybės. Jos parodė pavyzdį, kaip 
galima išjudinti iki š. m. pradžios 
merdėjusį renovacijos procesą.

Padėkomis už didžiausią įdirbį 
2014 m. įgyvendinant Daugiabu-

automobilių keliai
2013 m.
• Atidarytas Kairių miestelio 

aplinkkelis, pagerinęs eismo są-
lygas ir saugą magistraliniame 
kelyje A9 Panevėžys–Šiauliai.

• Prie kelio Kaunas–Jurbar-
kas–Šilutė–Klaipėda, ties Šili-
ne (Jurbarko r.), rekonstruota 
trumpalaikio poilsio aikštelė, 
kurioje atokvėpio sustoja auto-
mobilių ir dviračių vairuotojai.

• Atidarytas eismas 11,05 km 
ilgio rekonstruotame magistra-
linio kelio E28 (A3) Vilnius–
Minskas ruože nuo 21,86 iki 
32,91 km, kuriame atnaujinta 
sena kelio konstrukcija su be-
tono danga ir išvažinėtais kel-
kraščiais, įrengta atraminė sie-
nutė ir pėsčiųjų perėjų apšvie-
timas, įdiegtos saugaus eismo 
ir aplinkosaugos priemonės, re-
konstruoti elektros ir elektroni-
nių ryšių tinklai bei melioraci-
jos sistemos. 

• Atidarytas eismas rekons-
truotu Vilniaus pietiniu išori-
niu aplinkkeliu. Tai didžiausias 
darbų apimtimi ir sudėtingiau-
sias inžinerine prasme sostinės 
susisiekimo infrastruktūros pro-
jektas.

 
2014 m.
• Nuo kovo 1 d. Medininkų 

pasienio kontrolės punkte (PKP) 
pradėjo veikti transporto priemo-
nių, laukiančių kirsti Lietuvos 
valstybės sieną, eilių valdymo in-
formacinės sistemos (EVIS) ban-
domoji versija. EVIS suteiks gali-
mybę valstybės sienos kirtimui re-
gistruotis iš anksto.

• Kovo 4 d. pradėtas tiesti Palan-
gos aplinkkelis – pirmasis trans-
porto sektoriaus projektas, įgy-
vendinamas viešosios ir privačios 
partnerystės principu. 

• Susitarta padidinti leidimų 
tarptautiniam krovinių vežimui 
tarp Lietuvos ir Turkijos kvotas.

• Vyriausybė pritarė kelio Vil-
nius–Utena rekonstrukcijai, ku-
rią atlikus šiuo keliu bus galima 
važiuoti saugiau ir greičiau, suma-
žės transporto priemonių eksplo-
atacinės išlaidos, geriau funkcio-
nuos vietos verslas.

• Atidaryta rekonstruota Kai-
rių gatvė, vedanti iš Tarptautinės 
jūrų perkėlos į Klaipėdos miestą. 
Gatvę buvo būtina sutvarkyti ir 
dėl čia esančių pagrindinių Klai-
pėdos multimodalinių terminalų. 

• Po rekonstrukcijos atidarytas 
valstybinės reikšmės krašto kelio 
Smiltynė–Nida ruožas, kurio il-
gis – 9,63 km (nuo 35,9 iki 45,53 
km.). Sutvarkytoje atkarpoje – 

nauja asfaltbetonio dangos kons-
trukcija, pėsčiųjų takai, rekons-
truotos nuovažos, autobusų sto-
telės, keleivių paviljonai. 

• Susisiekimo ministro įsaky-
mu, už važiavimą Vilniaus pieti-
niu aplinkkeliu (kelias A19), dau-
giausia naudojamu vietos susisieki-
mui, nereikės mokėti kelių naudo-
tojo mokesčio. 

• Siekiant sudaryti palan-
kesnes eismo sąlygas Priekulės 
gyventojams, rekonstruotas šį 
miestelį kertantis valstybinės 
reikšmės krašto kelio Nr. 141 
Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klai-
pėda ruožas ir nutiestas 6,471 
km ilgio Priekulės aplinkkelis.

saugus eismas
2013 m.
• Valstybinės reikšmės keliuose 

rekonstruotos 32 sankryžos, nuties-
ta 14 km pėsčiųjų ir dviračių takų, 
įrengta 1590 kelio ženklų, skirtų 
saugiam eismui gerinti, įrengta be-
veik 39 km metalinių apsauginių 
atitvarų, apšviesta apie 5 km kelių, 
gyvenvietėse ir avaringose sankry-
žose įrengtas apšvietimas su saulės 
baterijomis (12 atramų), įrengtos 
103 greičio mažinimo priemonės 
(iškiliosios perėjos, iškreivinimai 
ir kt.), padidintas 40 km šalikelių 
saugumas.  

2014 m.
• Minint Saugaus eismo dieną, 

kuri Lietuvoje švenčiama balandžio 
6-ąją, Susisiekimo ministerijoje 32-
jų valstybinių institucijų ir visuome-
ninių organizacijų atstovai pasirašė 
Memorandumą dėl saugaus eismo 
gerinimo, eismo kultūros ugdymo 
ir avaringumo Lietuvos keliuose 
mažinimo.

• Atnaujinant ar įrengiant naujus 
transporto sektoriaus infrastruktū-
ros objektus, smarkiai mažėja vadi-
namų „juodųjų dėmių“ – avarin-
giausių vietų, kuriose žūsta ar su-
žalojama daugiausia žmonių. Nuo 
2007 m. iki 2014 m. jų sumažėjo 
beveik 6 kartus – nuo 247 iki 43. 

• Į žiedines rekonstruotos trys 
– Birštono, Jonavos ir Vilkaviškio 
– sankryžos. Žiedinės sankryžos 
– viena efektyviausių priemonių, 
sprendžiant saugaus eismo proble-
mas. Tose vietose, kur įrengtos mo-
dernios žiedinės sankryžos, avarin-
gumas sumažėja beveik 95 proc. 

ekologiškas 
transportas
2013 m. 
• Panaudojant ES struktūrinę 

paramą, įgyvendinti du ekologiš-
ko viešojo transporto plėtros pro-
jektai: Vilniuje pradėjo važinėti 18 
naujų ekologiškų autobusų, Klaipė-
doje – 12. Iš viso 2007–2013 m. Vil-
niaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio miestų viešojo transpor-
to parkus papildys 87 ekologiškos 
transporto priemonės.

2014 m. 
• Siekiant ekologiškų transporto 

priemonių – elektromobilių – inf-
rastruktūros plėtros, liepos mėn. 
Vilniuje, J. Lelevelio g. 6, atidaryta 
elektromobilių didelės galios įkro-
vos prieiga. Tai pirmoji Lietuvoje 
stotelė, kur elektromobilio įkrovos 
laikas sieks tik 30 minučių. 

• Lapkričio 21 d. greitkelyje Vil-
nius–Kaunas, Vievyje ir prie Elek-
trėnų, pradėjo veikti dvi elektromo-
bilių greitos įkrovos stotelės. 

geležinkeliai
2013 m. 
• Maršrutu Vilnius–Minskas–

Vilnius pradėjo kursuoti du nauji 
dyzeliniai traukiniai, galintys va-
žiuoti 140 km/val. greičiu.

• Aktyviai įgyvendinamas eu-
ropinės geležinkelio vėžės pro-
jektas „Rail Baltica“: pasirašy-
tos sutartys, pagal kurias ruože 
Marijampolė–Kaunas bus nu-
tiesta ES standartus atitinkanti 
1435 mm pločio geležinkelio li-
nija ir rekonstruota esama 1520 
mm pločio linija. Europinė gele-
žinkelio vėžė pasieks Kauną iki 
2015 m. pabaigos.

2014 m. 
• Paryžiuje konteineriniam trau-

kiniui „Vikingas“ suteiktas „Ge-
riausio Žaliosios logistikos ir įvai-
riarūšių vežimų projekto“ titulas. 
Tai ES mokslinių tyrimų progra-
mos BESTFACT apdovanojimas.

• Pristatytas naujasis Eismo val-
dymo centras, nuo kurio veiklos 
priklauso visos šalies traukinių eis-
mo saugumas. 

• Spalio 28 d. Baltijos šalys pasi-
rašė istorinę sutartį, tapusią startu 
projektui, kuris glaudžiau sujungs 
regioną su Vakarų Europa. Rygoje 
įsteigta bendra Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos geležinkelių įmonė „RB 
Rail“. Ji bus atsakinga už tarptau-
tinį projektą „Rail Baltica2“, ku-
ris europinės vėžės geležinkeliu su-
jungs Baltijos šalių ir Suomijos bei 
Lenkijos sostines. Tai pirmas tokio 
dydžio projektas, kurį trys Baltijos 
šalys įgyvendins bendrai.

jūrų uostas
2013 m. 
• Per pirmąjį 2013 m. pusmetį 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijos investicijos į uosto infras-
truktūros plėtrą sudarė 233,6 mln. 
litų. Ši suma rekordinė – ji viršija ne 
tik praėjusių metų pusmečio, bet ir 
visų praėjusių metų rodiklius.

• Baigtas Klaipėdos uostui svar-
bus laivybos kanalo gilinimo ir pla-
tinimo projektas, kuris sudarė sąly-
gas priimti didesnio ilgio ir pločio 
„Postpanamax“ tipo laivus ir leido 
padidinti didžiųjų laivų plaukimo 
bei manevravimo uoste saugumą. 
Tai padidino uosto konkurencin-
gumą ir pralaidumą kaimyninių 
uostų atžvilgiu.

• Klaipėdos uosto akvatorijos da-
lis, reikalinga suskystintų gamtinių 
dujų (SGD) terminalo infrastruk-
tūrai statyti, pagilinta iki 16 metrų.

2014 m. 
• Klaipėdos uoste atidarytas Cen-

trinis Klaipėdos terminalas – mo-
derniausias tokio tipo terminalas vi-
sose Baltijos šalyse. Vienu metu čia 

gali švartuotis trys bet kurio tipo 
laivai: ro-ro, keleiviniai, ro-pax kel-
tai ir kruiziniai laivai. Terminalas 
gali priimti apie pusę milijono ke-
leivių, perkrauti 5 mln. tonų ro-ro 
krovinių, t. y. dvigubai daugiau nei 
uoste buvo galima perkrauti iki tol.

• Baigta statyti suskystintųjų 
gamtinių dujų (SGD) terminalo 
krantinė. 

• Klaipėdos uoste išvalyta viena 
iš Vakarų laivų gamyklos naudo-
jamų doko duobių. Išvalius užterš-
tą gruntą, joje pasiektas projektinis 
16 m gylis. 

laivyba
2013 m. 
• Skatinant laivybą Lietuvos vi-

daus vandens keliais, pradedama 
įgyvendinti ES struktūrinių fon-
dų lėšomis finansuojamą projektą 
„Naujos Marvelės krovininės prie-
plaukos Kaune statyba“.

• Siekiant sujungti Lietuvos vi-
daus vandens kelius su Europos vi-
daus vandens kelių tinklu per Rusi-
jos vidaus vandens kelius, planuoja-
ma pradėti eksploatuoti keturių ki-
lometrų vidaus vandens kelią marš-
rutu Nida–Lietuvos–Rusijos vals-
tybės siena.

2014 m. 
• Vyriausybės pritarė Susisiekimo 

ministerijos koordinuojamo projek-
to „Nemuno uostų (prieplaukų) iš-
vystymas“ rengimui. Projekto tiks-
las – Marvelės krovininės prieplau-
kos Kaune infrastruktūros, krovi-
ninės laivybos Nemuno upėje plė-
tra, siekiant dalį transporto srautų 
perkelti iš sausumos kelių ir suma-
žinti aplinkos taršą. 

aviacija
2013 m. 
• 2013 m. iš Lietuvos tiesiogi-

niais skrydžiais galima pasiekti 56 
miestus: iš tarptautinio Vilniaus oro 
uosto galima skirsti 34 kryptimis, iš 
tarptautinio Kauno oro uosto – 18 
krypčių, iš tarptautinio Palangos 
oro uosto – 4 kryptimis.

• Modernizuojamas Tarptautinis 
Vilniaus oro uostas: įrengta svarbių 
asmenų aptarnavimo salė.

2014 m. 
• Liepos 1 d. pradėjo veikti vals-

tybės įmonė Lietuvos oro uostai 
(LTOU) su trimis – Vilniaus, Kau-
no ir Palangos – filialais. Visų trijų 
Lietuvos oro uostų veiklos adminis-
travimas tapo efektyvesnis ir mo-
dernesnis. 

informacinės  
    visuomenės plėtra

2013 m.
• Pagal prioritetą „Informacinė 

visuomenė visiems“ ES struktūri-
nių fondų lėšomis iki 2015 m. bus 
sukurtos 528 administracinės ir 
viešosios e-paslaugos.

čių namų atnaujinimo programą. 
apdovanotos Kauno, Plungės, Pa-
nevėžio, Prienų, Šilalės ir Šilutės 
rajonų savivaldybės. Padėkos už 
didžiausią pažangą 2014 m. įteik-
tos Alytaus r., Klaipėdos r., Pas-
valio r., Radviliškio r., Rietavo, 
Rokiškio r., Šakių r., Šiaulių r., 
Jurbarko r., Šalčininkų r. ir Šven-
čionių r. savivaldybėms, už inicia-
tyvą – Elektrėnų, Kaišiadorių r., 
Kėdainių r., Lazdijų r., Raseinių 
r., Širvintų r., Trakų r. ir Šiaulių 
m. savivaldybėms.

 Druskininkų savivaldybės meras  Ričardas Malinauskas Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir Neringos meras Darius Jasaitis

 Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 38,08 km ir 45,86 km atidarytos dvi pirmosios 
valstybinės reikšmės keliuose elektromobilių greitojo įkrovimo stotelės

www.eismoinfo.lt nuotrauka
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Gaivinamas mūsų šalies  
gyvulininkystės sektorius

Gyvulininkystė Lietuvoje 
konservatorių ir liberalų va-
dovavimo laikotarpiu paty-
rė didelį nuosmukį, nes Lietu-
vos kaimo plėtros 2007–2013 
m. programos metu dėl ne-
teisingos agrarinės politikos 
gyvulininkystės sektorius įsi-
savino dvigubai mažiau lė-
šų nei augalininkystė. Soci-
aldemokrato Algirdo Butke-
vičiaus vadovaujama Vyriau-
sybė, įvertinusi padėtį, ėmėsi 
konkrečių priemonių tradici-
niam Lietuvos gyvulininkys-
tės sektoriaus atkūrimui. 

„Parengta ir 2013 metų pabai-
goje Vyriausybėje patvirtinta Na-
cionalinė gyvulininkystės plė-
tros 2014–2020 metų progra-
ma, skirta 7-erių metų laikotar-
piui. Ši programa parengta tam, 

tės sektoriaus plėtrą ilgalaikėje 
šalies ūkio perspektyvoje, varto-
tojams užtikrinti geros kokybės 
produktus, o ūkininkams – paja-
mas. Šios programos veiksmų pla-
nui įgyvendinti numatoma skirti 
daugiau kaip 1 mlrd. litų Europos 
Sąjungos paramos lėšų. 

„Pradėjus įgyvendinti progra-
mą, tolygiai pradėjo didėti galvijų 
ir melžiamų karvių skaičius. Štai 
iki Rusijos embargo galvijų skai-
čius per sausio – rugpjūčio mėn. 
padidėjo 42 tūkst. vnt., karvių – 
9 tūkst. vnt., o Rusijai uždrau-
dus lietuviškų maisto produk-
tų importą, per rugsėjo – spalio 
mėn. galvijų sumažėjo per 9 000, 
o karvių – per 4 300 vnt.  Smul-
kieji pieno ūkiai, matydami ban-
kroto grėsmę, stengsis gyvulių at-
sisakyti“, – teigia Seimo Kaimo 
reikalų komiteto vicepirminin-

kas Bronius Pauža.
Iškilo grėsmė išnykti Lietuvos 

pieno sektoriui. Pasekmės būtų 
skaudžios ne tik žemės ūkiui, bet 
ir pieno perdirbimo pramonei. 
Kitų metų valstybės biudžete pa-
pildomai numatyta 30 mln. litų, 
kurie pirmiausiai būtų skiriami 
smulkiesiems pieno ūkiams.

„Seime, priėmus įstatymų pa-
taisas, buvo atvertas kelias alter-
natyvioms rinkoms. Nuo kitų 
metų Lietuvoje įsiteisės rituali-
nis gyvulių skerdimas, kuris leis 
eksportuoti mėsą ir jos gaminius 
į musulmoniškas šalis bei Izraelį. 
Specialistai paskaičiavo, kad vien 
islamo religijos reikalavimus ati-
tinkančių mėsos gaminių rinka 
sudaro apie trilijoną JAV dolerių“, 
– gyvulininkystės sektoriaus gai-
vinimo planus apžvelgia Seimo 
narys Bronius Pauža.

kad keičiantis valdžioms, nebū-
tų kaitaliojami prioritetai ir pro-
grama būtų įgyvendinama numa-
tytais etapais“, – sprendimą ko-
mentuoja socialdemokratų par-

tijos frakcijos Seime seniūnė Ire-
na Šiaulienė. 

Programos  strateginis tikslas 
– suformuoti į vidaus ir užsienio 
rinką orientuoto gyvulininkys-

Vyriausybė skatina jaunuosius ūkininkus 
vystyti konkurencingą ūkį
Liaudies išmintis „Gera pra-
džia – pusė darbo“ – akivaiz-
di tiesa kiekviename darbe. 
Pradedančiam ūkininkui, 
norinčiam sukurti konkuren-
cingą ūkį, gera pradžia – la-
bai svarbi. Europos Sąjunga 
remia jaunuosius Lietuvos 
ūkininkus ir drauge su mū-
sų šalies Vyriausybe skatina 
kaimo ūkio plėtrą ir konku-
rencingą raidą. 

Išanalizavus Lietuvos kaimo plė-
tros 2007–2013 m. programos ski-
riamos paramos poreikį, didžiausia 
paramos dalis atiteko jauniesiems 
ūkininkams. Kadangi priemonė 
„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ bu-
vo bene populiariausia, paaiškėjo, 
kad pradedantiems ūkininkams 
skiriamos paramos sumos neužte-
ko. Todėl Vyriausybė, atsižvelgda-
ma į didelį paramos jaunųjų ūki-
ninkų įsikūrimui poreikį, priėmė 
sprendimą perskirstyti Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 m. pro-
gramos priemonių lėšų likučius ir 
nuo š. m. gruodžio 1 iki 31 d. priim-
ti paramos paraiškas pagal priemo-
nę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. 

Į šią paramą galės pretenduoti 
jaunieji ūkininkai, kuriantys auga-
lininkystės, gyvulininkystės, darži-
ninkystės, uogininkystės, gėlinin-
kystės, sodininkystės, vaistažoli-
ninkystės ar mišrų ūkį. Paramos 
gavėjas turi būti ne vyresnis nei 40 
metų amžiaus. Didžiausia paramos 
suma jaunajam ūkininkui įsikurti 
galės siekti iki 40 tūkst. eurų.

Zarasų rajono savivaldybė  
palaiko jaunuosius ūkininkus 
Šiuo metu Zarasų rajone regis-
truoti 296 ūkininkai iki 40 me-
tų.  Dauguma jų yra pasinaudoję 
„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo“, 
„Valdų modernizavimo“ ir kt. 
programomis. 

„Zarasų rajono savivaldybė ska-
tina ir palaiko jaunuosius ūkinin-
kus, nebijančius iššūkių, siekian-
čius dirbti savo ūkyje ir norinčius 
susikurti konkurencingą ūkį“, – 
teigia Zarasų rajono mero pava-
duotojas, socialdemokratas Ni-
kolajus Gusevas, kitų metų savi-
valdos rinkimuose kandidatuo-
jantis į minėto rajono mero postą. 

Zarasų rajone 2014 metais ūki-
ninko ūkius įregistravo ir pradė-

jo ūkininkauti 19 jaunųjų ūki-
ninkų, kurie planuoja dalyvauti 
2014–2020 m. programoje ,,Jau-
nųjų ūkininkų įsikūrimas“. 

„Į paramą pretenduos jaunieji 
ūkininkai, kuriantys mišrius ir 
gyvulininkystės ūkius, nes Zara-
sų rajonas palankesnis gyvulinin-
kystei plėtoti“, – situaciją apžvel-
gia vicemeras Nikolajus Gusevas. 

ES ir Vyriausybės parama grąži-
na jaunimą į Lietuvą
Jauniesiems ūkininkams Euro-
pos Sąjungos ir Vyriausybės pa-
rama yra svarbus atsispyrimo taš-
kas, o kai kam net apsisprendimo 
ūkininkauti paskata. Prieš šeše-
rius metus ūkininkauti pasiryžęs 
Zarasų rajono gyventojas, social-

demokratas  Darius Viliūnas ne-
slepia, jog ši mintis gimė tik suži-
nojus apie teikiamą paramą jau-
niesiems ūkininkams. 

„Padirbėjęs užsienyje į Lietuvą 
grįžau neturėdamas aiškios savo 
verslo vizijos. Sužinojęs apie jau-
niesiems ūkininkams skiriamą 
paramą, susidomėjau šia galimy-
be. Tėvai nebuvo ūkininkai, jie 
teturėjo 5 ha žemės, o man rei-
kėjo 40 ha, tad likusius išsinuo-
mojau. Šiandien aš valdau 240 ha 
ir per šešerius metus mano ūkis 
tapo vienu stambiausių rajone“, – 
apie verslo pradžią pasakoja Zara-
sų rajono ūkininkas D. Viliūnas.  

Ūkininkavimo patirtimi ir 
asmeniniu pavyzdžiu D. Viliū-
nas šiandien „užkrečia“ ir kitus. 

Vienas pirmųjų 2007–2013 me-
tų parama pasinaudojęs jauna-
sis ūkininkas šiandien džiaugia-
si užsiimantis mišriu ūkininka-
vimu: pienininkyste ir grūdinių 
kultūrų auginimu. Visas ūkis yra 
ekologinis, sertifikuotas. Jauna-
sis ūkininkas rajone pelnė ben-
draminčių pasitikėjimą ir tapo 
Zarasų ūkininkų sąjungos pir-
mininku. 

„Džiaugiuosi, kad mano patir-
tis padėjo apsispręsti ir kitiems 
mano pažįstamiems, ypač grįžu-
siems iš užsienio. Dabar juos ga-
liu pakonsultuoti, paaiškinti, pa-
tarti. Jaunimas nori dirbti Lietu-
voje. Jie grįžta į senelių sodybas 
kaime ir pradeda veiklą savo gim-
toje šalyje“, – sako D. Viliūnas.

•	 Parama	bus	skiriama	žemės	ūkio	technikai,	įrangai,	daugiamečiams	
sodiniams	įsigyti	ir	sodinimo	išlaidoms,	taip	pat	išlaidoms,	susijusioms	
su	infrastruktūros	kūrimu	ūkininko	valdoje.	Bus	remiamas	ir	statybinių	
medžiagų	įsigijimas.	

•	 Paramos	paraiškas	galės	teikti	asmenys,	kurių	žemės	ūkio	valda	ir	ūkis	
įregistruoti	ne	daugiau	kaip	2	metus	iki	paramos	paraiškos	pateikimo.	

•	 Kuriant	gyvulininkystės,	augalininkystės	arba	mišrų	ūkį	už	1	ha	žemės	
ūkio	naudmenų	skiriama	1	tūkst.	eurų.	

•	 Kuriant	specializuotą		daržininkystės,	uogininkystės,	
vaistažolininkystės,	gėlininkystės,	sodininkystės	ūkį	už	1	ha	skiriama	2	
tūkst.	eurų.	

•	 Kurdamas	gyvulininkystės,	augalininkystės	arba	mišrų	ūkį,	pareiškėjas	
nuosavybės	teise	turi	valdyti	ne	mažesnį	kaip	8	ha	žemės	ūkio	
naudmenų	plotą.	

•	 Per	5	metus	nuo	paramos	paraiškos	pateikimo	savo	valdą	
įsipareigojama	išplėsti	iki	ne	mažesnio	kaip	20	ha	nuosavybės	teise	
priklausančio	ploto.

•	 Kurdamas	daržininkystės,	uogininkystės,	vaistažolininkystės,	
gėlininkystės	ūkį,	pareiškėjas	nuosavybės	teise	turi	valdyti	ne	mažesnį	
kaip	4	ha	plotą,	o	kuriant	sodininkystės	ūkį	–	ne	mažesnį	kaip	8	ha	plotą.

•	 Kadangi	baigiasi	2007–2013	m.	programinis	laikotarpis,	projektai	turi	
būti	įgyvendinti	iki	2015	metų	rugsėjo	30	dienos.	

2014-ųjų vasarą ji dar šiais me-
tais surado ir krašto apsaugai 
papildomai skyrė 130 mln. li-
tų. Būtent dėl to bendras šalies 
gynybos biudžetas 2014 m. šok-
telėjo iki 1,1105 mlrd. Lt (0,89 
proc. BVP). O 2015 metų vals-
tybės biudžeto krašto apsaugos 
finansavimas turėtų didėti net 
38 proc., t. y., iki 425 mln. eurų 
(1,5 mlrd. litų) ir turėtų siekti 
1,1 proc. šalies BVP.

Ką Lietuvai reiškia 2 proc. 
BVP gynybai? Ar NATO tikrai 
gins Lietuvą? NATO steigimo 
sutarties 5 straipsnyje įtvirtintos 
kolektyvinės gynybos garanti-
jos užtikrina Lietuvai aukštesnį 
saugumo lygį nei Ukrainai, Mol-
dovai ar Gruzijai. Tačiau kartais 
teigiama, jog NATO vis tiek Lie-
tuvos negins. Tai reikštų, jog al-
jansas nevykdys savo 5 straipsnio 
įsipareigojimo. Žinoma, galima 
netikėti niekuo, tačiau teiginio, 
jog „NATO Lietuvos negins“, 
negalima nei įrodyti, nei paneig-
ti – tą gali padaryti tik gyveni-
mas. Būtų geriausia, jei toks iš-
bandymas neateitų. 

Per 65 metų NATO gyvavimo 
istoriją nebuvo nė vieno atvejo, 
jog būtų pasikėsinta užpulti ku-
rią nors aljanso narę (netipiška 
išimtis yra tik 2001 m. rugsė-
jo 11 d. teroristų atakos). Tikė-
tina, kad to neįvyko todėl, kad 
joks potencialus agresorius ne-
drįso konfrontuoti su NATO. 
Jei aljansas nestotų ginti kurio 
nors savo nario, tai reikštų viso 
aljanso žlugimą. Todėl NATO 
šito negali leisti jokiomis aplin-
kybėmis.

Tikiuosi, kad Lietuvos poli-
tinis elitas, nesvarbu, kas ateis į 
valdžią 2016 m., vykdys savo įsi-
pareigojimą NATO. Ir žodžiais, 
ir darbais. Net jei Ukrainoje jau 
bus taika. 

Rimtas požiūris į Lietuvos saugumą, arba 
apie 2 proc. BVP įsipareigojimą NATO 

metai  krašto apsaugos biudžetas, mln. lt  krašto apsaugos biu-
džetas, proc. nuo bvp

2003 813,9 1,42
2004 859,7 1,36
2005 843 1,16
2006 969,4 1,16
2007 1136,9 1,15
2008 1246,8 1,11
2009  994,2 1,08
2010 845,4 0,88
2011 852,6 0,80
2012 882,8 0,78
2013 923 0,77
2014 980,5 (1,065)  0,78 (0,89) 
2015  1,5 mlrd. litų (425 mln. eurų)  1,1

APIe PrAKTInį nATO SAuGuMO 
GArAnTIJų TurInį 

2012 m. NATO viršūnių susitikime Čikagoje buvo galutinai pa-
tvirtinti Baltijos valstybių gynybos planai. Dar 2004 m. kovo 17 d. 
NATO taryba priėmė politinį sprendimą dėl oro policijos funkcijų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvėje bei Baltijos oro policijos pa-
jėgų dislokavimo Lietuvoje. Vėliau oro policijos darbas pratęstas ne-
terminuotam laikui, o šiemet, dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrai-
noje padidėjus grėsmei regiono saugumui, JAV, Prancūzija, Didžioji 
Britanija, Danija, Vokietija atsiuntė papildomas pajėgas oro policijos 
misijai Baltijos šalyse sustiprinti. 

Šį rugsėjį Velse įvykusio NATO aukščiausio lygio susitikimo bai-
giamojoje deklaracijoje užtikrinama, kad NATO partnerių pajėgu-
mai bet kurioje aljansui priklausančioje valstybėje, taigi, ir Baltijos 
šalyse, galės būti dislokuojami be suvaržymų. Tai atveria kelią Balti-
jos valstybių oro erdvėje, jūroje ir sausumoje dislokuoti sustiprintas 
JAV bei kitų sąjungininkų rotacines pajėgas. Šalys sutarė dėl aukš-
tos parengties greitojo reagavimo pajėgų sukūrimo ir atitinkamos 
infrastruktūros joms kūrimo. 

Lietuvos, Estijos, Danijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lietu-
vos, Nyderlandų ir Norvegijos gynybos ministrai pasirašė susitarimą 
steigti divizijos dydžio – mažiausiai 10 tūkst. karių – Jungtines eks-
pedicines pajėgas, kurios galės būti ypač greitai dislokuotos reikia-

mame regione, reaguojant į bet kokio tipo saugumo krizes, taip pat 
ir agresijos prieš NATO šalį narę atveju. Be to, bus reguliariai ren-
giamos karinės pratybos, vyksiančios ir Baltijos regione. 

Glaudžią Lietuvos ir NATO karinių pajėgų sąveiką turi užtikrin-
ti pastaraisiais metais aktyviai rengiamos bendros karinės pratybos. 
Šiemet birželio mėn. vienu metu trijose Baltijos valstybėse vyko ke-
tvirtą kartą organizuojamos tradicinės NATO sausumos pajėgų 
pratybos „Kardo kirtis“, kurių metu kartu treniravosi kariai iš Balti-
jos valstybių, JAV, Danijos, Lenkijos, Suomijos ir kitų šalių. Lapkri-
čio 2–14 d. Lietuvoje vyko tarptautinės pratybos „Geležinis kardas 
2014“, kuriose  dalyvavo apie 2,5 tūkst. karių iš 9 NATO šalių (Če-
kijos, Estijos, JAV, J. Karalystės, Kanados, Lietuvos, Liuksemburgo, 
Vengrijos ir Vokietijos). 

 Lietuva nėra vien saugumo vartotoja. Tą rodo Lietuvos indėlis į 
NATO vadovaujamą Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) 
operaciją Afganistane, kurioje Lietuvos kariai sulaukė aukšto įver-
tinimo. Lietuva sėkmingai užbaigė vadovavimą Afganistano Go-
ro provincijos atkūrimo grupei. Pagal naują mandatą, nuo 2014 m. 
sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. į Afganistaną galima siųsti iki 
200 karių ir civilių. Lietuva dalyvauja NATO vadovaujamose ope-
racijose Kosove (KFOR, iki 5 karių ir civilių) bei kovos su piratavi-
mu operacijoje „Vandenyno skydas“ (iki 30 karių ir civilių). Anks-
čiau Lietuva dalyvavo JAV ir NATO tarptautinėse operacijose Ira-
ke, Bosnijoje bei Albanijoje. 

• Rengiami teisės aktai, ku-
rie padės visuomenei ir verslui 
laisvai pasinaudoti valstybės in-
formacinėse sistemose bei regis-
truose sukaupta informacija. 

2014 m. 
• Susisiekimo ministerija pa-

rengė Naujos kartos interneto 
prieigos plėtros 2014–2020 m. 
planą. Jo tikslas – plėtoti naujos 
kartos interneto prieigos infras-
truktūrą vietovėse, kuriose rinka 
šios plėtros užtikrinti negali. Įgy-
vendinus plane numatytas prie-
mones tikimasi pasiekti ES stra-
teginiuose dokumentuose iškel-
tą tikslą – iki 2020 m. užtikrinti, 
kad visi Lietuvos namų ūkiai tu-

rėtų galimybę naudotis 30 Mb/s 
ar spartesniu plačiajuosčiu ryšiu.

• 2014 m. viešojo sektoriaus 
institucijų svetainėse lankėsi apie 
40 proc. Lietuvos gyventojų. Pa-
lyginti su 2013 m. atlikto tyri-
mo rezultatais, šis rodiklis išau-
go 13 proc.

elektroniniai ryšiai
2013 m. 
• Sukurta Nacionalinė elek-

troninių pranešimų ir elektro-
ninių dokumentų pristatymo 
fiziniams ir juridiniams asme-
nims sistema (E. pristatymo sis-
tema). Ji suteikia galimybę efek-
tyviau komunikuoti valstybės 

institucijoms, valstybės insti-
tucijoms ir juridiniams ir fizi-
niams asmenims keistis oficialia 
informacija elektroniniu būdu, 
gavėjui pristatyti ją laiku, ne-
svarbu, kokia juridinio asmens 
buveinė ar fizinio asmens gyve-
namoji vieta. Siunčiamo doku-
mento turinys prieinamas tik jo 
siuntėjui ir gavėjui.

• Baigiant antrą projekto 
„Kaimiškųjų vietovių informa-
cinių technologijų plačiajuos-
čio tinklo RAIN plėtra“ eta-
pą, numatyta pakloti dar apie 
1000 km optinio kabelio. At-
likti darbai sudarys galimybę 
98 proc. Lietuvos kaimo gy-
ventojų, esant poreikiui, kreip-

Aktyvios jungtys: skaičiai ir faktai
Susisiekimo ministerijos, kuriai vadovauja socialdemokratas Rimantas Sinkevičius, veiklos ataskaita 2013–2014 m.

tis į ryšio paslaugų operatorius 
ir naudotis spartaus interneto 
paslauga. 

2014 m. 
• Svetainėje „e. VKTI“ įdieg-

ta nauja elektroninė paslauga 
vežėjams, turintiems leidimą 
verstis krovinių vežimu tarp-
tautiniais maršrutais ir pagei-
daujantiems gauti vairuotojo 
liudijimą bei jo kopiją teisėtai 
įdarbintiems vairuotojams, ku-
rie nėra nei ES valstybių narių 
piliečiai, nei ilgalaikiai gyvento-
jai. Taip taupomas vežėjų laikas, 
išvengiama kelionės išlaidų, pa-
slaugą patogu užsisakyti bet ku-
riuo paros metu.

• Lietuva, kuriai atstovauja 
Valstybinė kelių transporto ins-
pekcija prie Susisiekimo minis-
terijos, saugiu kompiuterių tin-
klo ryšiu prisijungė prie Euro-
pos kelių transporto įmonių re-
gistro (ERRU). 

• Įdiegta Nacionalinė laivų 
eismo stebėsenos informacinė 
sistemą (NLESIS), kuri padės 
sustiprinti jūros aplinkos apsau-
gą, užkertant kelią situacijoms, 
keliančioms pavojų žmonių sau-
gumui jūroje. NLESIS naudinga 
laivų agentams, paieškos ir gel-
bėjimo centrams, uostų admi-
nistracijoms, pakrančių apsau-
gos tarnyboms, teršimo inciden-
tų tyrimo centrams.

Atkelta iš 9 p.

Atkelta iš 11 p.

Šiek tiek statistikos:                                                                                               

krašto apsaugos 
biudžetas, mln. lt  

krašto apsaugos 
biudžetas, proc. nuo bvp
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Remigijus MotuzAs  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
kanclerio pirmasis pavaduotojas

Socialdemokratų rūpesčiu daugiau vaikų 
maitinami nemokamai ir kokybiškai

Tautinėms mažumoms rūpimus klausimus 
spręs specialus departamentas

Finansinė parama studentams bus siejama su rezultatais

Valstybės parama šeimai ir 
geros sąlygos vaikams – to-
kį siekį kelia Lietuvos social-
demokratų partija. 
„Šeima ir vaikai socialdemo-
kratams visuomet buvo pri-
oritetu. Ministro Pirminin-
ko Algirdo Butkevičiaus va-
dovaujama Vyriausybė taip 
pat žingsnis po žingsnio sie-
kia padėti šeimoms, kurioms 
reikia socialinės paramos“, – 
teigia LSDP frakcijos Seime 
seniūnė Irena Šiaulienė. 

Padidintas finansavimas  
mokinių maitinimuit 
Baigiantis 2013 m., Vyriausybė pa-
siūlė padidinti lėšas, skiriamas ne-
mokamo mokinių maitinimo pro-
duktams įsigyti. Siekdama užti-
krinti sveikos mitybos reikalavi-
mus atitinkantį mokinių maitini-
mą, Vyriausybė skiriamą finansa-
vimą padidino 10 procentų.

Socialinės paramos mokiniams 
įstatymu nustatytos dvi socialinės 
paramos mokiniams rūšys: nemo-
kamas mokinių maitinimas ir pa-
rama mokinio reikmėms įsigyti. 
Savivaldybės administracija priima 
sprendimą, kurią nemokamo maiti-
nimo rūšį – pietus, maitinimą mo-
kykloje organizuojamoje dieninėje 
vasaros poilsio  stovykloje, ypatin-
gais atvejais pusryčius ar pavakarius 
– prioriteto tvarka mokiniui skirti. 

2014 m. sausio – rugsėjo mėne-
siais nemokamą maitinimą moky-
klose vidutiniškai per mėnesį ga-
vo apie 95,3 tūkst. (~ 26,4 proc.) 
mokinių, besimokančių pagal ben-
drojo lavinimo ar priešmokyklinio 
ugdymo programas. Mokinių ne-
mokamam maitinimui išleista 47,3 
mln. litų. 

„Per 2014 m. sausio – rugsėjo mė-
nesius, palyginti su 2013 m. sau-
sio – rugsėjo mėnesiais, nemokamą 
maitinimą gavusių mokinių skai-
čius per mėnesį sumažėjo 16,9 proc. 

(nuo 114,7 tūkst. iki 95,3 tūkst.), o 
tai nulėmė išlaidų šiai paramai ma-
žėjimą. Dėl sumažėjusio nemoka-
mą maitinimą gavusių vaikų skai-
čiaus (nes mažėjo mokinių), išau-
go vienam mokiniui dienai maisto 
produktams įsigyti skiriamų lėšų 
suma, bet išlaidos mokinių nemo-
kamam maitinimui sumažėjo 5,6 
proc. (nuo 50,1 mln. litų iki 47,3 
mln. litų)“, – teigia socialdemokra-
tas Socialinės apsaugos ir darbo vi-
ceministras Algirdas Šešelgis.

           2014 m. paramą mokinio rei-
kmenims įsigyti prasidedant nau-
jiems mokslo metams gavo 80,3 
tūkst. mokinių iš mažas pajamas 
gaunančių šeimų. Šiai paramai iš-
leista 12,5 mln. litų. 2013 metais 
paramą mokinio reikmenims įsi-
gyti gavo 97,3 tūkst. mokinių iš 
mažas pajamas gaunančių šeimų. 
Šiai paramai išleista 15,2 mln. litų. 
2014 metais, palyginti su 2013 me-
tais, paramą mokinio reikmenims 
įsigyti gavusių mokinių skaičius su-
mažėjo 17,5 proc. 

„Nemokamas vaikų maitinimas 

tam tikrų maisto produktų, tiekia-
mų vaikams, kokybės reikalavimai, 
siekiant užtikrinti geriausią maisto 
saugą ir kokybę, patenkinti vaikų 
maisto medžiagų fiziologinius po-
reikius“, – naujus valdžios reikalavi-
mus įvardija Seimo narė I. Šiaulienė.  
Pakeitimuose numatomi griežtes-
ni reikalavimai ikimokyklinio ug-
dymo, bendrojo ugdymo moky-
klų ar vaikų socialinės globos įs-
taigų vadovams sudarant sutartis 
dėl maisto produktų tiekimo. Pa-
pildytas draudžiamų tiekti vaikų 
maitinimui maisto produktų gru-
pių sąrašas. Draudžiami sūrūs ga-
miniai, kuriuose druskos kiekis vir-
šija 1g/100g. Vaikų maitinimui ug-
dymo įstaigose draudžiama tiekti 
ne tik subproduktus, bet ir jų ga-
minius. Nustatyti reikalavimai švie-
žiems vaisiams ir daržovėms, bul-
vėms, mėsos gaminiams, alyvuogių 
aliejui, žuvininkystės produktams, 
raugintiems pieno gaminiams, varš-
kei ir varškės gaminiams, sūriams ir 
lydytiems sūriams. Vaikų maitini-
mui ikimokyklinio ugdymo įstaigo-

se neturi būti tiekiami rūkyti mėsos 
gaminiai. Didesnis dėmesys skiria-
mas patiekalų gaminimui ir patieki-
mui. Patiekiamas maistas turi būti 
gaminamas ir patiekiamas tą pačią 
kalendorinę dieną. Kiekvieną dieną 
turi būti patiekta daržovių ir vaisių, 
rekomenduotina sezoninių, šviežių. 

Dėmesys geresnei vaikų mitybai
Lapkričio mėnesį pradėjo veik-
ti Vaisių vartojimo skatinimo vai-
kų ugdymo įstaigose 2014–2015 
mokslo metais programa. Vaikų ug-
dymo įstaigos, dalyvaujančios šio-
je programoje, darželinukams ar 
moksleiviams gali nemokamai iš-
dalyti obuolių tyrių, ekologiškų ar 
išskirtinės kokybės obuolių, morkų, 
kriaušių, serbentų, braškių, aviečių, 
aronijų sulčių ar jų mišinių, taip pat 
obuolių, kriaušių ir morkų. Vaikui 
skiriama viena iki 200 g/ml por-
cija per dieną. Porciją sudaro vie-
nas iš produktų: obuolys, kriaušė, 
morka, vaisių tyrės, vaisių arba dar-
žovių sultys. 

Lapkričio mėnesį pradėjo 
veikti Vaisių vartojimo 
skatinimo vaikų ugdymo 
įstaigose 2014–2015 mokslo 
metais programa. Nemokamas vaikų maitinimas 

ir parama mokinio reikmėms 
įsigyti – akivaizdi ir reikalinga 
Vyriausybės pagalba 
skurdesnėmis sąlygomis 
gyvenantiems tėvams.
 

Šiuo metu mūsų šalyje 
gyvena 154 tautybių 
žmonės, kurie sudaro 
15,8 proc. gyventojų.

Keliami aukštesni reikalavimai 
maisto kokybei 
„Vyriausybė ir Sveikatos apsaugos 
ministerija kelia vis didesnius rei-
kalavimus vaikų maitinimo orga-
nizavimui ir maisto kokybei. Nuo 
lapkričio mėnesio reglamentuojami 

Lapkričio 17-ąją, minint Tarp-
tautinę studentų dieną, Ministras 
Pirmininkas Algirdas Butkevičius 
ir Lietuvos studentų sąjungos pre-
zidentas Paulius Baltokas pasirašė 
pirmąjį Lietuvos istorijoje ketini-
mų protokolą „Dėl valstybės pa-
ramos studentams skatinti didini-
mo“. Ketinimų protokolas įtvirtina 
premjero A. Butkevičiaus vadovau-
jamos Vyriausybės ir Lietuvos stu-
dentų sąjungos susitarimą kryptin-
gai ir konstruktyviai bendradar-
biauti, siekiant didesnės finansinės 
paramos studentams, atsižvelgiant 
į gerus studijų rezultatus. 

„Suprasdamos tai, kad būtina ge-

rinti Lietuvos studentų finansinę 
padėtį, Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė ir Lietuvos studentų są-
junga prisiima atsakomybę ir sieks 
gerinti studentų skatinimą, didinti 
motyvaciją studijuoti, užtikrinant 
valstybės teikiamą paramą“, – ra-
šoma ketinimų protokole. 

Premjero teigimu, studentai 
aukštosiose mokyklose siekia įgy-
ti žinių, praktinių įgūdžių bei aka-
deminių laimėjimų, todėl finansi-
nė padėtis negali būti kliūtis šiems 
tikslams pasiekti. „Valstybės finan-
sinė parama studentams turi bū-
ti siejama su jų rezultatais“, – sako 
Vyriausybės vadovas.

Susitarime pažymima, kad, atsi-
žvelgiant į valstybės finansines ga-
limybes, Vyriausybė sieks, jog iki 
2018 m. studentams skatinti ski-
riamos valstybės lėšos, palyginti su 
šiuo metu vienam studentui skai-
čiuojama suma, palaipsniui didė-
tų iki 50 procentų.

Taip pat sutariama gerinti stu-
dentų gyvenimo sąlygas – tęsti 
aukštųjų mokyklų studentų ben-
drabučių atnaujinimo programą, 
kuri būtų finansuojama valstybės 
biudžeto ir Sanglaudos skatini-
mo veiksmų programos „JESSI-
CA“ kontroliuojantysis fondas“ 
lėšomis.

Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2009 m. birželio 10 die-
nos nutarimu panaikinus Tau-
tinių mažumų ir išeivijos de-
partamentą (TMID), užsienio 
lietuvių reikalų koordinavimo 
funkcijos buvo perduotos Už-
sienio reikalų ministerijai, tau-
tinių mažumų klausimų koor-
dinavimas – Kultūros ministe-
rijai, užsienio lietuvių ir tauti-
nių mažumų švietimo reikalai 
– Švietimo ir mokslo ministe-
rijai. 2015 metų liepos 1 dieną 
duris atvers vėl iš naujo įsteig-
tas Tautinių mažumų departa-
mentas. Kodėl iškilo būtinybė 
šią instituciją atgaivinti?

vos Respublikos Vyriausybės. Dar 
1991 m. buvo įkurti Tautinių ben-
drijų namai, kurie veikia iki šiol. Tai 
viešoji įstaiga, remiama iš biudžeto. 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentas buvo vienas iš jos steigėjų. 
Tie namai veikia ir dabar, bet yra ke-
blumų dėl jų veiklos koordinavimo. 
Lietuvoje veikia ir daugiau su tauti-
nių mažumų veikla susijusių insti-
tucijų: Kauno įvairių tautų kultū-
rų centras (įsteigtas 2004 m.), Ro-
mų visuomenės centras (2001 m.), 
Visagino kultūrų centras ir kitos. 
Su jomis turėtų bendradarbiauti 
vyriausybinio lygmens institucija.

Kai 2010-aisiais tautinių mažu-
mų ir bendrijų reikalai buvo per-
duoti Kultūros ministerijai, buvo 
įkurtas Tautinių mažumų reikalų 
skyrius, kuriame dirbo tik 5 dar-
buotojai. Žinoma, tautinės bendri-
jos labai nusivylė. Atstovavimo jų 
interesams lygmuo buvo per ma-
žas. Veikia daug nevyriausybinių 
organizacijų šioje srityje, jų koordi-
navimas – nepakankamas. Tauti-
nių bendrijų taryboje yra užregis-
truota apie 300 nevyriausybinių 
organizacijų! Yra įvairios švietimo, 

Lietuva vykdo pastarąją konvenciją. 
Spalio mėn. Strasbūre Patariama-
sis komitetas, svarstydamas Lietu-
vos situaciją, pažymėjo ataskaitoje, 
kad atsirado problemų, susijusių su 
tautinėmis mažumomis. Viena iš jų 
– Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento panaikinimas. Euro-
pos Parlamento Peticijų komitetas 
yra užverstas lenkų tautybės parla-
mentarų laiškais apie sunkią lenkų 
padėtį Lietuvoje. Europinės insti-
tucijos pageidauja, kad posėdžiuo-
se dalyvautų vyriausybinio lygmens 
ekspertinės institucijos atstovas. 

Taip pat svarbus yra bendradar-
biavimas su kaimyninėmis valsty-
bėmis – Lenkija, Rusija ir Baltaru-
sija bei kitomis. 

Aš beveik 5 metus vadovavau 
Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamentui nuo 1997 m. pradžios. 

Tuo laikotarpiu mačiau beveik visų 
Europos valstybių ministrus pirmi-
ninkus arba prezidentus, kurie vizi-
tų metu aplankydavo ir savo tautinę 
bendriją Lietuvoje. Mes rengdavo-
me susitikimus su bendruomenė-
mis. Tuo metu labai gerai bendra-
darbiavome su Lenkija. Dabar Len-
kijos ekspertai arba institucijos, dir-
bančios tautinių mažumų srityje, 
taip pat norėtų tiesiogiai bendradar-
biauti su mūsų ekspertais. Svarbu ir 
tai, kad užsienio valstybių diploma-
tinės atstovybės Lietuvoje, jei jų čia 
gyvenantys tėvynainiai turi pro-
blemų, galėtų kreiptis į atitinkamo 
diplomatinio lygmens instituciją.

Nors kitų tautybių žmonių, šiuo 
metu gyvenančių Lietuvoje, skai-
čius yra sumažėjęs, turime įvaires-
nę populiaciją. Šiuo metu mūsų ša-
lyje gyvena 154 tautybių žmonės, 
kurie sudaro 15,8 proc. gyventojų.

Kitais metais veiklą pradėsiantis 
departamentas ne tik bendradar-
biaus su valstybės ir savivaldybių 
įstaigomis, nevyriausybinėmis or-
ganizacijomis, bet taip pat ir su už-

sienio šalimis bei diplomatinėmis 
atstovybėmis, kurių atstovai (tau-
tinės bendrijos) gyvena Lietuvo-
je. Institucijos tikslas – dalyvauti 
formuojant ir įgyvendinti tautinių 
santykių darnumo politiką, laiduo-
jančią Lietuvos gyventojų, priklau-
sančių tautinėms mažumoms, tei-
sių, interesų ir poreikių tenkinimą, 
tautinio tapatumo saugojimą, suda-
rančių sąlygas jiems visapusiškai da-
lyvauti šalies visuomeniniame, poli-
tiniame ir kultūriniame gyvenime, 
ugdyti jų pilietiškumą, toleranciją, 
nepakantumą tautinės nesantaikos 
kurstymui. Departamentas įsikurs 
Raugyklos g. 25, kur šiuo metu yra 
Tautinių bendrijų namai. 

Kai kurios tradicinės tautinės 
bendrijos – lenkai, rusai, baltaru-
siai, ukrainiečiai, žydai – gyvena 
Lietuvoje nuo senų senovės. Tauti-
nės bendrijos Lietuvoje yra svarbios 
kaip mūsų kultūros paveldo dalis. 
O šiandien turime naują atvyku-
sių žmonių bangą – kinai, italai ir 
kt. Ar juos turėtume priskirti tau-
tinėms bendrijoms, ar ne? Svarstyti-
na. Departamentas formuos politi-
ką, analizuos situaciją ir duomenis. 
Svarbus yra migrantų integracijos 
klausimas į mūsų valstybės visuo-
meninį ir politinį gyvenimą, pa-
galiau ir kalbos išmokimas. Įvairių 
bendrijų poreikiai skiriasi. 

Reikės ne tik koordinuoti ir pa-
laikyti ryšius su tautinėmis ben-
drijomis, finansuoti jų kultūrinius, 
visuomeninius veiklos projektus, 
bet ir analizuoti etnopolitiką, nes 
atvykėlių daugės. Daugelis valsty-
bių renkasi „sparčios integracijos“ 
kelią, kai naujai atvykusiems suda-
romos sąlygos integruotis į kalbi-
nį, politinį, visuomeninį tos šalies 
gyvenimą. 

XVI Vyriausybė 2012–2016 me-
tų programoje yra pažymėjusi, kad 
„tautinių mažumų atstovavimo 
funkcijas pavesime specialiai su-
kurtam departamentui“. Esu įsiti-
kinęs, kad Ministro Pirmininko 
Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė 
įeis į istoriją ne tik kaip ištesėjusi žo-
dį, bet taip pat ir dėl to, kad atkūrė 
instituciją, dėl kurios reikalingumo 
pritaria tiek politikai, tiek nemaža 
visuomenės dalis.

Parama teikiama ir ugdymo prie-
monėms. Tai vaikų išvykos į sodi-
ninkystės ar daržininkystės ūkius, 
organizuojamos šviečiamosios vik-
torinos, piešimo konkursai, spor-
to varžybos, kurios skatina vaikų 
sveikos mitybos įpročius, rengia-
mos vaisių ir daržovių degustaci-
jos pamokos. 

Iš viso šiai programai 2014–2015 
mokslo metams skiriami 6 mln. 29 
tūkst. litų iš Europos Sąjungos ir 
Lietuvos biudžeto: 90 proc. – ES 
lėšos, 10 proc. – nacionalinės.

ir parama mokinio reikmėms įsigy-
ti – akivaizdi ir labai reikalinga Vy-
riausybės pagalba skurdesnėmis są-
lygomis gyvenantiems tėvams, ne-
galinčiais pasirūpinti savo vaikais“, 
– valstybės paramos privalumus 
įvardija viceministras A. Šešelgis.

www.tbn.lt nuotraukos

Grįžkime į praeitį. Lietuva viena 
pirmųjų Rytų ir Vidurio Europo-
je įsteigė tokį departamentą. Dar 
1989 m. lapkričio 23 d. Aukščiau-
sioji Taryba priėmė Tau¬tinių ma-
žumų įstatymą, o prie Vyriausy-
bės buvo įkurta speciali instituci-
ja – Tautybių departamentas. At-
kreipsiu dėmesį, kad tai buvo dar 
prieš nepriklausomybės atkūrimą. 
Ir tai buvo padaryta sąmoningai. 
Tuo metu Lietuvoje gyveno apie 18 
proc. kitataučių. Buvo svarbu, kaip 
jie palaikys mūsų valstybingumo at-
kūrimą. Tai pasiteisino, lyginant su 
kitais kraštais ir valstybėmis, kurios 
taip pat 1991 metais paskelbė at-
kuriančios savo nepriklausomybę. 
Mūsų sėkmė buvo geresnė, nes be-
veik visi mūsų kitataučiai tapo LR 
piliečiais. Tautybių departamentas 
buvo žaibolaidžiu, palaikant gerus 
santykius su mūsų kaimynais.

1999 m. Tautybių departamentas 
transformavosi į Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentą prie Lietu-

kultūros įstaigos, kurios nori siū-
lyti savo idėjas, pasiūlymus, pro-
jektus. Turime ir specifines moky-
klas: apie 50 mokyklų dėstoma len-
kų kalba, 31 – rusų, 37 – mišrios. 
Savotiškais bendrijų centrais tapo ir 
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 
gimnazija (žydų), Klaipėdos Her-
mano Zudermano gimnazija (vo-
kiečių), Vilniaus Pranciškaus Sko-
rinos gimnazija (baltarusių). Yra ir 
įvairios kultūros įstaigos – pavyz-
džiui, Rusų kultūros centras ir kt. 
Visos šios institucijos taip pat nori 
glaudesnio bendradarbiavimo su 
aukštesnėmis institucijomis. 

Be to, tautinių mažumų temati-
ka yra aktuali mūsų tarptautiniams 
santykiams. Lietuva yra ratifika-
vusi ir prisijungusi prie pagrindi-
nių žmogaus teisių konvencijų. Pa-
grindinė – Europos Tarybos Tau-
tinių mažumų apsaugos pagrindų 
konvencija (prisijungėme 2000 me-
tais). Europos Tarybos Patariamasis 
komitetas reguliariai svarsto, kaip 

sx.chu nuotr.
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Lietuva tampa devynioliktąja 
visaverte euro zonos nare

PRAKTINIAI ASPEKTAI
Tam, kad sklandžiai pereitume 
nuo lito prie euro, reikia įsiminti 
keletą dalykų:

• Žinokite – nuo 2015 m. 
sausio 1 dienos litai į eurus 
visoje Lietuvoje bus keičia-

mi nemokamai ir visur vienodu 
kursu (1 euras – 3,4528 lito). Šį 
litų perskaičiavimo į eurus kur-
są 2014 m. liepos 23 d. patvir-
tino Europos Sąjungos Taryba, 
priimdama  galutinį sprendimą 
dėl Lietuvos dalyvavimo Ekono-
minėje ir pinigų sąjungoje (EPS) 
nuo 2015 m. sausio 1 d. Nuo šios 
datos Lietuva tampa devyniolik-
tąja visaverte euro zonos nare, ku-
rioje naudojama bendroji Euro-
pos Sąjungos valiuta – euras. Li-
to ir euro santykis yra toks pats, 
kokį Lietuvos bankas nustatė dar 
2002 m. vasario 2 d., kai litas bu-
vo susietas su euru.

Litus į eurus nemokamai keis 
Lietuvos bankas, komerciniai 
bankai, paštas ir kai kurios kre-
dito unijos. Lietuvos bankas li-
tus į eurus keis neribotą laiką. 
Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki bir-
želio 30 d. litus į eurus nemoka-
mai keis 343 komercinių bankų 
padaliniai, nuo 2015 m. liepos 1 
d. iki gruodžio 31 d. – 89 padali-
niai. Nuo 2015 m. sausio 1 iki ko-
vo 1 d. litus į eurus neatlygintinai 
keis 330 Lietuvos pašto filialų ir 
11 kredito unijų 14 keitimo vietų.

• Pasidomėkite, kur arčiau-
siai galėsite išsikeisti gry-
nuosius litus. Primename, 

kad sąskaitose esančios lėšos bus 
konvertuojamos automatiškai, 
tad nereikės gaišti laiko lankan-
tis pinigų keitimo vietose.

• 2015 m. sausį 15 dienų bus 
galima atsiskaityti ir litais, 
ir eurais, bet grąžą gau-

site eurais. Dėmesio – pardavė-
jai turės teisę vienu kartu priim-
ti ne daugiau penkiasdešimties 
monetų.

• Susipažinkite su euro ban-
knotais ir monetomis. Eu-
rų banknotai visose šaly-

se vienodi, o monetų viena pusė 
‒ bendra, kita – būdinga konkre-
čiai šaliai. Lietuvos monetos na-
cionalinėje pusėje nukaldintas 
šalies simbolis – Vytis, apsup-
tas 12 žvaigždžių.  Susipažinti su 
lietuviškomis eurų ir euro centų 
monetomis galima nuo 2014 m. 
gruodžio – bankuose ir Lietuvos 
pašto skyriuose bus platinami eu-
ro monetų rinkiniai, kuriuos su-
darys 23 visų nominalų euro mo-

netos. Rinkinys bus parduoda-
mas už 40 litų – tokia yra rinki-
nio eurų vertė (11,59 euro).

• Atkreipkite dėmesį į lip-
duką   – tai reiškia, kad 
šis pardavėjas ar paslaugų 

teikėjas yra prisijungęs prie Ge-
ros verslo praktikos, įvedant eurą, 
memorandumo, kuriuo įsiparei-
goja sąžiningai perskaičiuoti kai-
nas ir nedidinti jų prisidengiant 
euro įvedimu. 

• Mokykimės skaičiuoti eu-
rais. Pasinaudokime da-
bartiniu laikotarpiu, kai 

kainos skelbiamos dviem valiu-
tomis. Prekių etiketės – savotiš-
kas „paruoštukas“, rodantis, ko-
kios kainos bus po Naujųjų metų. 
Pratinkimės kainas skaičiuoti ne 
tik litais, bet ir eurais.

• Neužkibkite ant sukčių 
kabliuko. Nei valstybės 
institucijos, nei bankai ar 

kito kredito įstaigos litų į eurus 
namuose ar gatvėje nekeis, pini-
gų „nesurašinės“, nereikalaus at-
skleisti asmeninių, elektroninės 
bankininkystės ir kitų duomenų. 
Perspėkite ir artimuosius, ypač 
vyresnio amžiaus – atsargumo 
niekada nebus per daug.

Valiutos keitimas neturės įta-
kos gyventojų pajamoms. Tai api-
brėžta ir 2014 m. liepą  įsigalio-
jusiame Euro įvedimo Lietuvos 
Respublikoje įstatyme: gyventojų 
gaunamos pajamos (atlyginimai, 
pensijos, kitos socialinės išmo-

kos) dėl euro įvedimo nesikeis, o 
apvalinama bus vartotojo naudai;

BAUDų DyDIS APVALINAMAS  
MOKėTOJO NAUDAI
Nuo 2015 m. sausio 1 d. mo-
kesčių, rinkliavų, kitų įmokų ir 
su jomis susijusių sumų (baudų, 
delspinigių, palūkanų) mokė-

jimo operacijos bus tvarkomos 
eurais. Baudos už administraci-
nius teisės pažeidimus ir mokė-
tinas žyminis mokestis nuo 2015 
m. sausio 1 d. bus perskaičiuoti į 
eurus mokėtojo naudai iki svei-
ko euro skaičiaus. Pavyzdžiui:

• jei skirta 1000 litų bauda 
už administracinį teisės pa-

žeidimą: 1000 : 3,45280 = 
289,620018... = 289 eurai;

• jei mokėtinas žyminis 
mokestis yra 200 litų: 200 : 
3,45280= 57,924003... = 57 
eurai.

Parengta pagal www.euro.lt/lt/
gyventojams/praktiniai-aspektai
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20 litų 
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250 litų 
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1000 litų 

1540
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1170

jeigu darbo  
užmokestis yra 

1540 litų:

jeigu jūsų  
pensija yra 

830 litų:

jeigu gaunate  
motinystės pašalpą 

1170 litų:

: 3,45280 
: 3,45280 
: 3,45280 
: 3,45280 
: 3,45280 
: 3,45280 
: 3,45280 

: 3,45280

: 3,45280

: 3,45280

= 2,8962... =  2,90 eurų
= 5,7924... = 5,79 eurų
= 14,481 = 14,48 eurų
= 28,9620 = 28,96 eurų
= 72,4050 = 72,41 eurų
= 144,81 eurų
= 289,6200... = 289,62 eurų

=  446,01482...  =  446,02 euro

=  240,38461...  =  240,39 euro

=  338,85542...  =  338,86 euro

KaiNos
paslaugų ir prekių kainos apvalinamos pagal matematinę taisyklę: jei trečias skaičius po 
kablelio yra iki 5, antras skaičius nesikeičia, jeigu lygu 5 arba daugiau – apvalinama aukštyn. 
pateikiame skaičiavimo pavyzdžius:

pajamų apValiNimas – gaVėjo Naudai
darbo užmokesčio, pensijų ir kitų socialinių išmokų dydžiai litais nuo 2015 m. sausio 1 d. 
perskaičiuojami į eurus gavėjo naudai apvalinant iki euro cento. jei trečias skaičius po kablelio 
yra didesnis nei nulis, apvalinama į didesnę pusę. pavyzdžiui:

Finansų ministras socialdemokratas Rimantas Šadžius: 
„Pagrindinė priemonė mažinant „šešėlį“ šalies ūkyje 
– formuoti bendrą pasitikėjimo valdžia ir visa savo 
valstybe atmosferą, nuostatas, kad nedora nemokėti 
mokesčių, t. y. naudotis bendraisiais gėriais kitų 
bendruomenės narių sąskaita.“


