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Teisinga ir auganti. Visa Lietuva
Skelbdami si strategini dokument§, zymime idéjines permainas ir grjzim§ prie savo
s*aknq. Isdéstome musq pagrindines politikos vertybes: kas mes esame, ko siekiame ir
kuo vadovaujamés. Regédami Lietuva, kokioje mes norime gyventi, isskiriame ir
svarbiausias kryptis, kuriomis grjsime savo politikq artimiausiu laikotarpiu — iki 2024
mets.
Lietuvos socialdemokratai — pati seniausia s*aIies politiné partija, kuri nuo pat savo
jsteigimo 1896 m. jsipareigojo kovoti dél nepriklausomos ir demokratinés Lietuvos.
Kartu su kitomis XIX a. antroje puséje susikurusiomis socialdemokratq partijomis
Vakarq ir Vidurio Europoje, Lietuvos socialdemokratai stojo ginti visq zmoniq teisiq ir
interest.
Socialdemokratai buvo pagrindiné varomoji jéga, kurios pastangomis Europoje pakloti
demokratijos ir gerovés valstybés pamatai. Per si laikg jie patyré dvi idéjines
transformacijas. Pirmoji — tai XX a. 3-6 des*imtmetyje jvykqs virsmas is* klasikinio
marksizmo j ekonomini keinsizm§. To déka Vakaruose sukurtas gerovés kapitalizmas,
kur valstybei teko esminis vaidmuo suvaldant rinks.
Antroji socialdemokratijos idéjq kaita susiklosté XX a. paskutiniajame des*imtmetyje.
Atsakydami j des*iniqjq mest§ neoliberalizmo is*s*uki, kairieji pasuko centristinés
„treciojo kelio“ ideologijos link taip siekdami perzengti politinés kairés ir desinés
skirtumus. Lietuvai atgavus laisvq, atsikurq socialdemokratai taip pat ilgainiui paseké
s*iuo bendrazygiq Vakaruose nubréztu keliu.
Is pradziq „trediojo kelio“ ideologija susilauké didelés rinkiminés sékmés. Amziq
sanduroje visoje Europoje socialdemokratai tapo vyraujandia politine jéga. Deja, po
dvidesimties metq turime konstatuoti, kad toks kairiqjq ir desiniqjq idéjq susimaisymas
patyré fiasko. Rinkéjq parama is*s*vaistyta, auga nelygybé, stipréja radikalus ir
antidemokratiniai judéjimai.
Taigi, siandien socialdemokratai yra priéjq nauj§ kryzkelq. Turime perkurti savo
tapatybq, kad atstatytume visuomenés pasitikéjim§ ir uzkirstume kelio iscentrinéms,
demokratinq tvark§ griaunandioms tendencijoms. Uzuot kliovqsi rinkq impulsais,
privalome sugrqzinti virsenybg politikai kaip visq salies gyventojq itraukimui,
is*kIausymui irjq interest suderinimui.
Lietuvoje isitvirtinqs mqstymas gali buti apibudintas vienu sakiniu: „Is pradziq
is*kepkime ekonomikos pyragq, o tada galésime jj pasidalinti“. Deja, tai — iliuzija. Kai
Lietuva stojo j Europos S§jungg (ES), bendrasis vidaus produktas (BVP) 1 gyventojui
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nesieké né pusés ES vidurkio. Siandien jis jau arti 80% ES vidurkio, tadiau pamatinés
vystymosi prielaidos liko tos pacios.
Susitelkus tik i BVP augim§ ir toliau nekreipiant démesio, kaip jis paskirstomas, Lietuva
moka per didelq kain§. Nelygybei nemazéjant, nuo nepriklausomybés atgavimo salis
neteko beveik milijono zmoniq. Vien jstojus i ES, svetur is*vyko virs* 400 tukst. zmoniq
daugiau nei imigravo. Galiausiai tik treddalis s*aIies pilieciq mano, kad jq balsas
valstybéje apskritai k§ nors reiskia.
Skelbdami atsinaujinim§, mes keliame kitokios Lietuvos idéjg. Ekonomikos augimas
negali buti savitikslis. Jis reiksmingas tik tuomet, jei stiprinami zmoniq gebéjimai ir
tarpusavio solidarumas. Ne BVP, o gyventojq issilavinimas, sveikata ir visuomenés
pasitikéjimas vieni kitais yra tikrieji musq salies pazangos rodikliai. Stai kodél mes
siekiame VISUS jTRAUKlANClOS LIETUVOS.
Deklaruodami, kad keiciamés, privalome buti s§ziningi dél aplinkybiq. Nors
pagrindiniai asmenys, su kuriais siejama senoji politika, pasitrauké is* partijos, mes
negalime visis*kai nusimesti atsakomybés uz ankstesniq koaliciniq vyriausybiq, kurioms
vadovavo socialdemokratai, padarytas klaidas. Sios pamokos yra vertinga patirtis, bet
taip pat jpareigoja keistis.
Dar daugiau — nesibaidome istorijos. Paradoksalu: didieji tarpukario Lietuvos kairieji
demokratai — vasario 16-osios akto signatarai S. Kairys, M. Birzis*ka, S. Narutavicius,
J. Vileis*is, prezidentas K. Grinius ir ministras pirmininkas M. Slezevicius — yra
nepriklausomybés herojai, taciau s*iais laikais viesojoje erdvéje politiné kairé neretai
siejama su mums is* s*aIies primestu rezimu.
Lietuvos istoriografijoje néra pakankamai ivertintas ir kairiqjq moterq lyderiq vaidmuo.
Mes semiamés jkvépimo is tokiq asmenybiq kaip G. Petkevicaité-Bité, F.
Bortkevidiené, L. Puréniené ir J. Griniuviené, kurios nepailsdamos kovojo dél salies
laisvés ir demokratijos bei telké politinq valid itvirtinti lygias vyrq ir moterq teises.
Taip, sovietiné okupacija netik is*kreipé musq valstybés raids, bet ir pazenklino kairiqjq
judéjim§. Atsakydami j tai, laikome savo istorine pareiga budinti pilietinq Lietuva. Nuo
pat pradziq socialdemokratai sieké zmoniq ir jq bendruomeniq |gaIinimo. Mes
priimame s*j pirmtakq is*s*ukj ir désime ypatingas pastangas tarn, kad pralauztume
jsisenéjusj baimiq ir jtarumo isalg.

1. jtraukianñios ekonomikos plétros modelis
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Svarbiausiu Lietuvos ukio is*s*ukiu laikome persiorientavim§ j produktyvi§, inovatyvi§,
aukst§ pridétinq verts kuriandiq ekonomikg. Musq nuomone, Iétas produktyvumo
augimas Lietuvoje yra ne atsitiktinumas, o klaidingos ekonominés politikos pasekmé.
Ankstesnés vyriausybés daug démesio skyré s*aIies konkurencingumo didinimui. Is
dalies jq pastangos buvo sékmingos: Pasaulio Banko Doing Business 2018 indekse
pasiekéme16-t§viet§, pralenkdami tokias salis kaip Airij§,Vokietij§ ir Sveicarij§. Taciau
ilgai zadamo tiesioginiq uzsienio investicija proverzio vis dar nesulaukéme. Akivaizdu,
kad konkuravimo pigia darbo jéga ir mazais mokesdiais potencialas yra is*sisémqs.
Pokriziné Lietuvos ekonomikos raida, pasizyminti zemu investicijq lygiu, zemos
pridétinés vertés ukio s*akq jsivyravimu ir dél to mazais atlyginimais, yra ankstesniq
vyriausybiq pasirinkto, des*ini§ja ideologija paremto ir siandienos Lietuvai netinkamo
ekonominio modelio is*dava.
Investicijos po krizés smarkiai sumazéjo ir atsigauna labai Iétai. Investicijq lygis
Lietuvoje siekia 18% BVP — zemesnis negu ES vidurkis ir per mazas issivysciusias salis
besivejandiai ekonomikai. Privadiq investicija trukumas yra vienas didziausiq ES, tuo
tarpu vies*osios investicijos atsilieka maziau — pirmiausia dél ES finansavimo. Lietuvos
ekonomikos struktura mazai pasikeité per pastar§ji desimtmetj. Virs* 60% eksporto
sudaro mazo ziniq intensyvumo paslaugos bei zemq ir vidutiniq-zemu technologijq
pramonés produkcija. Net 85% pramonéje dirbandiq zmoniq dirba zemos pridétinés
vertés sektoriuose.
Pigios darbo jégos politika sukuria dirbtinj neapibréztum§ Lietuvos imonéms ir stabdo
jq investicijas j darbo nas*um§ didinancias technologijas. jmonei, dél kylandiq
atlyginimq norinciai investuoti i produktyvumo didinim§, iskyla rizika, kad jos
konkurentai jsives* pigia treciqjq s*aIiq darbo jég§ ir produktyvumo didinanti investicija
neatsipirks. 2016 m. tik 68% Lietuvos jmoniq investavo j savo verslo, kuomet ES vidurkis
buvo 84%. Beveik trecdalis Lietuvos jmoniq (31%) mano, kad investavo per mazai per
pastaruosius trejus metus — didziausias procentas ES.
Mes isitikinq, kad ne maziausi mokesdiai, o issilavinq, kurybingi ir ateitimi pasitikintys
zmonés yra produktyvios ir inovatyvios ekonomikos pamatas. Mes remiame efektyvi§
socialinq apsaug§, nes ji leidzia zmonéms nevengti rizikos, imtis asmeninés iniciatyvos
ir pradéti savo verslus. Mes uz toIerantis*k§, zmoniq ir poziuriq ivairovq gerbiandi§
visuomenq, nes laisva visuomené skatina kurybingum§, sudaro s§lygas auks*tos
kvalifikacijos darbuotojq bendruomenei ir sukuria terpq inovacijoms. Mes pasisakome
uz nauj§, socialdemokratinémis vertybémis grjst§ plétros models.

Mes désime visas pastangas, kad verslo s§Iygos Lietuvoje gerétq. Ankstesniq
vyriausybiq ekonomini politika per daznai buvo nukreipta j naud§ stambiam verslui,
is*stumiant is* rinkos smulkias ir vidutines imones. Valstybiniai infrastrukturos projektai
daznai buvo per dideli ir per brangus, nes*antys privaci§ naud§ pasirinktoms imonéms,
6

bet be reikalo didinantys kas*tus Lietuvos verslui ir taip mazinantys jo tarptautinj
konkurencingum§. Sieksime uztikrinti teisingas konkurencijos s§Iygas visoms Lietuvos
imonéms, jskaitant ir smulkq bei vidutinj verslo.
Must darbo rinkos ir migracijos politika padés uztikrinti apibréztum§ Lietuvos
imonéms dél darbo jégos kastq. Apribojq galimybq konkuruoti pigia jveztine darbo
jéga, mes nusiqsime zinutq Lietuvos imonéms, kad atéjo laikas imtis atidétq investicija
j produktyvumo didinim§. Pigios darbo jégos politikos atsisakymas taip pat reiks, kad
jmoniq investicijos i darbo nasumo didinim§ turés didesnq tikimybq pasiteisinti.
Didéjantis ekonomikos produktyvumas duos tiesioginq naud§ Lietuvos verslui.
Aukstesni atlyginimai didins Lietuvos zmoniq vartojim§. Turtingesné visuomené
sudarys palankias s§Iygas su importu maziau konkuruojandioms smulkioms ir
vidutinéms imonéms, nes didesné Lietuvos zmoniq perkamoji galia reiks* didesnq
paklausq jq prekéms ir paslaugoms.
Valstybés ir ES vaidmuo finansuojant inovacijas turés islikti svarus, nes dauguma
dabartiniq Lietuvos imoniq orientuojasi j zemos pridétinés vertés sritis, yra menkai
integruotos j pasaulinq ekonomika ir todél yra mazai imlios inovacijai. Ribotus resursus
turime nukreipti j kelias prioritetines sritis. Pastaruosius desimt mets Lietuvoje
sékmingai auga tokios ziniomis pagristos ekonomikos sritys kaip biotechnologijos,
lazeriq gamyba, mechatronika ir informacijq technologijos. Sios sritys ir toliau turétq
sudaryti inovacijq skatinimo branduolj, bet finansavimas turi buti prieinamas ir kitoms
svarbioms Lietuvos ukio s*akoms.
Lietuvoje yra sukurta didelé inovacijq skatinimo infrastruktura, i kuri§ investuota daug
ES strukturiniq fondq Iés*q. Mes turime uztikrinti efektyvq inovacijq skatinimui skirtq
Iés*q panaudojim§ ir panaikinti viena kite dubliuojandias funkcijas ir institucijas.
Sutaupytos Iés*os ir sumazinta biurokratija skatins tampresni bendradarbiavim§ tarp
vies*ojo sektoriaus ir privataus verslo inovacijq srityje.

Aktyvi ir integruojanti darbo rinkos politika
Lietuvos ekonomika nebus nei tvari, nei itrauki, jei neiveiksime iki s*ioI didziuliq
uzimtumo ir nedarbo skirtumq tarp ivairiq s*aIies regionq ir socialiniq grupiq. Todél
plétosime aktyvias darbo rinkos priemones, skirsime deramq démesj bedarbiq
integracijai i darbo rinks ir kovosime su iki siol opia nedeklaruoto darbo problema, kuri
pazeidzia dirbandiqjq teises ir neigiamai veikiq jq seimq gerovq.
Vertinant bendr§sias tendencijas, lyginant su ekonomikos sunkmediu 2010 m., darbo
rinkos buklé taisési. Nedarbo lygis krito daugiau nei per push ir 2017 m. pasieké 7,1%.
Jaunimo nedarbas po krizés taip pat susitrauké 2,7 karto iki 13,3%, o ilgalaikio nedarbo
7

apimtys sumazéjo 3,5 karto iki 2,7%.Be to, stipriai padidéjo 20-64 m. asmenq uzimtumo
lygis, pasiekqs 76% arba 3,8% daugiau nei ES vidurkis.
Taciau skis atsigavimas nebuvo |traukus. Nepaisant spartaus ekonominio augimo, ir
toliau augo pajamq nelygybé bei asmenq, gyvenandiq zemiau skurdo ribos, dalis.
Isryskéjo ir kitos opios darbo rinkos problemos. Lietuvoje pastebimi reiksmingi
skirtumai tarp uzimtumo, nedarbo ir ilgalaikio nedarbo lygio didziuosiuose Lietuvos
miestuose ir maziau is*sivysdiusiose vietovése. Taip pat rimta zemesnis kvalifikacijos
asmenq integracijos j darbo rinks problema.
Galiausiai, ilgalaikiam ekonominiam augimui grésmq kelia demografinés tendencijos.
Nuo 2000 m. Lietuvoje bendras gyventojq skaidius kasmet mazéjo vidutinis*kai 1%,tiek
dél neigiamo naturalaus gyventojq prieaugio (gimstandiqjq skaidius mazesnis nei
mirstanciqjq), tiek dél didelés emigracijos, kuri§ is* esmés nulemia zemi atlyginimai ir
prastos kokybés darbo vietos.
Siekdami uzkirsti kelio sioms neigiamoms tendencijoms ir kurdami visus salies
gyventojus itraukianciq darbo rinks, veiksime trimis pagrindinémis kryptimis: (1)
gerinsime suaugusiqjq profesinius jgudzius; (2) sprqsime nedeklaruoto darbo
problems; (3) mazinsime bedarbiq skurdo ir padésime jiems grjzti i darbo rinks.
Suaugusiqjq profesiniq jgudziq gerinimas. Galimybés persikvalifikuoti ar kelti
kvalifikacij§ nepriklausomai nuo amziaus ir uzimtumo skatina mokymosi visa gyvenim§.
Deja, sioje srityje mes vis dar smarkiai atsiliekame: 2017 m. tik 5,9% Lietuvos
suaugusiqjq dalyvavo mokymosi programose, kai ES vidurkis sieké 10,9%. Mokymosi
visa gyvenim§ turime padaryti labiau prieinamu ir jtraukti socialines grupes, kurios
s*iomis programomis mazai naudojasi. Be to, turime uztikrinti, kad mokymai atitiktq
darbo rinkos poreikius. Tarn reikia skatinti bendradarbiavim§ tarp vietiniq darbo birzq,
darbdaviq ir profesinio s§jungq. Taip pat turétq buti didinama parama
nekvalifikuotiems arba zemu kvaIifikacij§ turintiems suaugusiems kelti arba keisti
kvalifikacij§ ne tik nedarbo periodu, bet ir esant darbo santykiuose.
Siekiant uztikrinti didesnq kvalifikuotos darbo jégos pasiulg, butina toliau is* esmés
gerinti profesinio rengimo ir mokymo programs patrauklum§ ir jq aktualum§ darbo
rinkoje, pvz., labiau plétojant pameistrystés programs, kurioje dalyvaujant pakaitomis
jgyjama darbo patirtis (darbo vietoje) ir mokomasi mokymosi vietoje. Siekiant skatinti
imones steigti pameistrystés vietas ir prisidéti darbdaviq organizacijas rengiant ir
vertinant mokymq programas bei nustatant profesinius standartus, turétq buti
siekiama mazinti biurokratinq nas*tq bei numatytas darbdaviq patiriamq kas*tq
subsidijavimas.
Nedeklaruoto darbo mazinimas. Dél nedeklaruojamo darbo kyla ivairq problems.
Visq pirma, nedeklaruotas darbas dél mokesciq slépimo kenkia viesqjq finansq
tvarumui ir fiskaliniam stabilumui, taip pat nedeklaruotas darbas iskraipo jmoniq
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tarpusavio konkurencij§. Su nedeklaruotu darbu daznai siejamos prastos darbo
s§Iygos, su sveikatos ir darbo saugos reikalavimais siejami trukumai, mazesnis darbo
uzmokesdio lygis bei darbuotojq socialinés apsaugos stoka. Remiantis Williams ir kt.

(2017) atliktu tyrimu, 2013 m. nedeklaruoto darbo dalis (kaip procentiné visa darbo
s§naudq is*rais*ka) Lietuvoje sieké19,8%. Sis rodiklis buvo antras pagal dydi ES (11,6%).
Siekdami silpninti paskatas nedeklaruoti darbo santykiq, mazinsime darbo jégos
mokesciq nas*tq labiausiai pazeidziamoms visuomenés grupéms. Taip pat grieztinsime
darbdaviq bei darbuotojq atsakomybq. Tarn, kad konkurencinés s§Iygos s*aIyje butt
visiems vienodos, stiprinsime Valstybinés darbo inspekcijos (VDI) turimus analitinius
bei infrastrukturinius pajégumus. Taip pat gerinsime institucinq koordinacij§ tarp VDI
ir Valstybinés mokesciq inspekcijos (VMI). Musq poziuriu, tik viena istaiga turi buti
atsakinga uz kov§ su nedeklaruojamu darbu.
Bedarbiq skurdo jveikimas. Lietuvoje bedarbiq skurdo lygis 2016 m. buvo penktas
pagal dydi ES ir sieké 47,7% (ES vidurkis — 34,1%). 2016 m. bedarbiq, kuriq nedarbo
trukmé sieké 1-2 mén., gaunandiq nedarbo ismokas dalis sieké 28,6% ir buvo mazesné
nei ES vidurkis —31,8%, o bedarbiq, kuriq nedarbo trukmé 6-11 mén., gaunanciq nedarbo
is*mokas dalis sieké tik 22,7% (ES vidurkis — 34,3%). Adekvatus nedarbo ismokq lygis
uztikrina, jog darbo jéga salyje pasiskirstys efektyviau, nes darbo ieskantys asmenys
gali skirti daugiau laiko jq igudzius ir lukesdius atitinkandio darbo paies*kai arba
persikvalifikavimui. Naud§ is adekvaciq nedarbo ismokq gauna visi dirbantieji, nes jos
didina darbo ies*kanciq asmenq derybinq galiq, leisdamos rinktis tinkam§ ir gerai
apmokamg, o ne pirma pasitaikiusi darbo pasiuIym§. Tuo tarpu neuztikrinant
bedarbiams deramq gyvenimo s§Iygq, tai skatina emigracij§. Daugiau kaip 75%
emigrants is* Lietuvos is*vykimo metais nedirbo ar nesimoké.
Atsizvelgdami j Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacijos (EBPO)
rekomendacijas ir issprendq nedeklaruoto darbo problems, sieksime pailginti
netekusiems darbo ismokq gavimo laikotarpi nuo dabartiniq 9 ménesiq iki dvejq mets.
Taip pat siulysime trumpinti laikotarpio, kuri reikalaujama jgyti pries* pripazjstant teisq
j nedarbo ismokas, trukmq. Sieksime, kad visq namq ukio gaunamq is*mokq suma butq
nemazesné nei tarn vidutiniskai skiria panasaus ekonominio issivystymo ES valstybés
narés. Uzkirsdami kelio galimoms bedarbiq paskatoms nedirbti, kelsime reikalavimus
jiems dalyvauti kvalifikacijos kélimo ar perkvalifikavimo programose. Stiprinsime
Darbo birzos pajégumus tarn, kad bedarbiams butt suteikta profesionali pagalba
(iskaitant psichologq konsultacijas) integruojantis i darbo rinks.

Ekonomini demokratija ir socialinis dialogas
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Ateityje pazanga vis labiau priklausys nuo kurybiskq, lanksciq ir is*radingq
bendruomeniq. Tai jmanoma pasiekti tik tokiose visuomenése, kuriose zmoniq
santykiai pirmiausia grjsti abipuse pagarba ir lygiateisiu bendradarbiavimu, o ne
hierarchiniais galios santykiais ir statuso skirtumais.
Nelygybé siais laikais didele dalimi egzistuoja butent todél, kad demokratija yra
is*stumta is* ekonomikos srities. Todél nepakanka tik priemoniq valstybés lygmeniu tarn,
kad butt suvaldyti vis didesni pajamq ir turto skirtumai. Mes turime isplésti ir itvirtinti
demokratijos praktikas darbo vietose, kuriose daugelis zmoniq praleidzia reiks*mingq
savo gyvenimo dali.
Valstybés su geriausiai is*vystytomis socialinémis partnerystémis ir efektyviomis
socialinés apsaugos sistemomis yra tarp sékmingiausiq ir konkurencingiausiq
pasaulyje. Stiprus darbo santykiai yra demokratijos dalis, butina veiksmingai
ekonomikai. Socialiniu dialogu ir konsensusu paremti susitarimai yra ilgaamziai ir
uztikrina stabiIum§ visuomenéje.
Deja, Lietuvoje paprastai tik formaliai igyvendinami socialinio dialogo principai ir
neisnaudojamas tikrasis jo potencialas. Pagal pagrindinius socialinj dialogs
apibudinancius rodiklius, tokius kaip narysté profesinése s§jungose bei kolektyviniq
derybq apréptis, Lietuva uzima vieni paskutiniq vietq tarp ES valstybiq nariq.
Siekdami is*taisyti sit padétj ir atliepdami j kurybinés visuomenés is*s*ukius, mes
skirsime démesj s*ioms prioritetinéms sritims:(1) profesinio s§jungq teisiq isplétimas;(2)
darbo uzmokesdio sistemos keitimas; (3) ekonominés demokratijos inovacijos.

Profesiniq sqjungq teisiq is*plétimas. Laikomés principinés nuostatos, kad né
vienas sprendimas socialinéje-ekonominéje srityje neturétq buti priimamas be
darbuotojq atstovq dalyvavimo kuo ankstesnéje stadijoje — dar tik svarstant galimq
pokyciq kryptis. Profesinés s§jungos turétq deleguoti pataréj§ ne tik prie Vyriausybés
ir Seimo, bet prie kiekvienos, su darbo santykiais susijusios ministerijos ir Seimo
komiteto. Taip pat privalu stiprinti tris*aIés tarybos infrastruktura isteigiant
nepriklausomg sekretoriatq bei stiprinant tarybos nariq kompetencijas. Butina atkurti
trisales tarybas regionuose.
jsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, Valstybinés darbo inspekcijos darbq apimtys
zenkliai isaugo. Deja, daugelis naujo pobudzio patikrinimq atliekami tik formaliai. Todél
profesinéms s§jungoms turi buti suteikiama darbo s§Iygq inspektavimo teisé. Naujuoju
Darbo kodeksu taip pat prapléstos darbo gincq komisijos kompetencijos darbo
sutarties nutraukimo, darbuotojo nus*aIinimo, nekonkuravimo susitarimq, neturtinés
zalos priteisimo klausimais. Butina sudaryti deramas s§Iygas darbo gindq komisijoms
veikti efektyviau. Turi buti skiriamas tinkamas atlygis uz darbo komisijose ir vedami
kvalifikuoti mokymai. Taip pat palaikome darbo teisés konsultacinés tarybos steigimg.
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Darbo uzmokesdio sistemos keitimas. Kolektyviniq derybq apréptis Lietuvoje
skirtingais vertinimais gali siekti 10-15% ir yra viena zemiausiq ES. Orientacija i pigia
darbo jég§ nesuteikia pakankamai paskatq imonéms investuoti j savo darbuotojus, tad
nesudaromos prielaidos didéti darbo nas*umui ir apribojamos darbo uzmokescio
augimo galimybés. Todél turétq buti siekiama pereiti prie kolektyviniq atlyginimq
nustatymo regioniniu, sektoriniu bei profesiniu lygmeniu.
jmonés lygmeniu sudaromi susitarimai negalétq buti maziau palankus darbuotojams.
Siekiant, jog sektoriniai ir profesiniai darbo uzmokescio susitarimai butq prasmingi bei
atspindétq realiq darbo rinkos situacij§, butina didinti darbdaviq ir profesinio s§jungq
tanks bei kolektyviniq derybq masts. Tai turétq skatinti imones skirti daugiau finansiniq
is*tekIiq vidiniams bei isoriniams mokymams, investuoti i gamybos jrangq, o tai ne tik
leistq didinti darbo uzmokestj, bet ir gerinti darbo vietq kokybq, taip pat sumazintq
vyrq ir moterq atlyginimq atotruki uz tokios padios vertés darbo.
Ekonominés demokratijos inovacijos. Remdamiesi Jungtinés Karalystés,
Ispanijos, Italijos, Jungtiniq Amerikos Valstijq ir kitq is*sivysdiusiq valstybiq
sékmingomis praktikomis, turime isbandyti ivairias ekonomikos demokratijos formas,
tokias kaip zmonés, kuriq savininkai ir valdytojai yra patys darbuotojai, gamintojq ir
vartotojq kooperatyvai, darbuotojq atstovai jmoniq valdybose ir pan. Siekiant
paskatinti tokie formq atsiradim§ ir plitimg, taikytinos tarn tikros valstybinés lengvatos,
taip pat rengtini mokymai ir gerqjq praktikq sklaida. Gauséjant tokioms imonéms, kurias
valdo patys darbuotojai, palaipsniui transformuotume darbo santykius. Plistq tokie
susivienijimai, kurie veikia ne nuosavybés, o bendruomenés pagrindu, kas is esmés
keistq paci§ verslo sampratq. Tai turétq svariai prisidéti prie to, kad formuotqsi
lygiaverdiai ir tarpusavio pasitikéjimu gristi visuomenés nariq santykiai.

Efektyvi ir socialiai teisinga mokesdiq politika
Dabartinis salies ekonominis modelis akcentuoja pigia darbo jég§ ir mazus pelno
mokesdius kaip konkurencinius pranasumus. Kartu su k§tik ivestais regresiniais darbo
mokesciais ir mokestiniq spragq gausa, kuri leidzia daugiausiai pajamq gaunantiems
mokesciq beveik nemokéti, skis modelis s§lygoja skurstantj viesqjj sektoriq, nepajégq
uztikrinti kokybiskg s*vietim§ ir socialiai saugi§ visuomenq. Jo pasekmés yra ne tik
socialinés (didéjanti nelygybé ir emigracija), bet ir ekonominés: neoptimalios s§Iygos
inovatyviam, auks*t§ pridétinq verts kurianciam Lietuvos verslui.
Lietuvoje isivyravusi des*inioji ekonomini ideologija nutyli apie svarbq vies*ojo
sektoriaus vaidmeni uztikrinant Lietuvos verslo sékmq ir pagrindinj démesi skiria
mokesciq mazinimui. Taciau mokesciais finansuojamas vies*asis sektorius, ir todél
mokesciq mazinimas yra tolygus viesojo sektoriaus mazinimui. 2016 m. duomenimis,
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Dešiniųjų propaguojamas mokesčių Airijoje ir Lietuvoje lyginimas remiantis mokestinių pajamų santykiu su
BVP yra klaidinantis. Airijos BVP yra dirbtinai išpūstas per Airijos mokesčių rojų einančiais ir su Airijos
ekonomika realiai nesusijusiais finansiniais srautais, pvz., JAV korporacijų su fiktyviomis būstinėmis Airijoje
pelnu. Santykyje ne su BVP, o su bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, mokestinės pajamos Airijoje yra
didesnės negu Lietuvoje.
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gerovés prisideda visi s*aIies gyventojai nepriklausomai nuo gaunamq pajamq
pobudzio. Tai ne tik mazina administracinq nas*tq, bet ir uztikrina didesni tarpusavio
pasitikéjimu bei skatina gyventojus nevengti savo mokestiniq prievoIiq.TodéI siekiame
teisingo apmokestinimo visoms gyventojq gaunamoms pajamoms nepriklausomai nuo
pajamq kilmés s*aItinio. Pasisakome uz tai, kad butq naikinamos mokestinés lengvatos
ir perziurimi kapitalo mokesciai, kaip tai siulo padaryti tarptautinés organizacijos. Taip
pat siulome iki 2024 m. ivesti visuotinj Lietuvos gyventojq seimos pajamq ir turto
dekIaravim§.
Kitq ES valstybiq nariq pavyzdziu taip pat turi buti nustatytas adekvatus ir visiems
privalomas turto mokestis (numatant saugiklius socialiai pazeidziamoms grupéms).
Pajamos is turto mokescio ES 2016 m.vidutiniskai sudaré apie 2% BVP, tadiau Lietuvoje
skis rodiklis sieké vos 0,5% BVP. Turime pasiekti, jog Lietuvoje pajamos is periodiniq
nekilnojamo turto mokesdiq butq ne mazesnis nei 2% BVP, o kitq turto mokesdiq j
biudzetg butt surinkta ne maziau nei 0,5% BVP. Taip pat pasisakome, kad nekilnojamo
turto mokestis liktq vietos savivaldos zinioje bei butq jvestas zyminis mokestis visam
naujam isigyjamam turtui (nekilnojamam turtui, akcijoms, zemei) siekiant panaikinti
prielaidas ekonomika destabilizuojantiems burbulams.
Investicijq skatinimas. Siulysime taikyti mokescio atskaitq imonéms,
nusprendusioms finansuoti investicijas didinant nuosav§ kapitalq, o ne jsiskoIinim§.
Taip pat sieksime sukurti mokesdiq kreditq sistem§, kuria butq skatinamos realios
moksliniq tyrimq ir technologinés plétros investicijos. Tokiu budu jmonés turés
daugiau paskatq bendradarbiauti su mokslo institucijomis tobulinant gaminamg
produkcija ir gerinant jmoniq technologinius procesus.
Lietuvoje valandq skaicius, kuris reikalingas mokestiniq prievoliq vykdymui, yra
dvigubai didesnis nei Estijoje. Tai nulemia didesnes administravimo islaidas, kliudo
verslui ir investicijoms. Siulome supaprastinti ir sumazinti mokestines prievoles
pradedantiesiems verslininkams ir mazesnéms imonéms kartu plediant elektroniniq
paslaugq spektr§, automatizuojant mokescio administravimo, gerinant mokescio
mokétojq zinias ir taip padedant jiems laikytis mokescio taisykliq.

2. Gerovés valstybé: link sékmingos visuomenés
Tyrimais irodyta, kad egalitarinés visuomenés pasizymi geresne gyventojq fizine ir
psichine sveikata bei vidutine gyvenimo trukme, zemesniais nusikalstamumo
rodikliais, auks*tesniu svietimo lygiu ir bendrai geriau is*vystytais zmoniq gebéjimais.
Pabréztina tai, kad dél tolygesnio pajamq ir turto pasiskirstymo laimi visi, t.y. ne tik
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labiausiai pazeidziami gyventojq sluoksniai, bet ir gaunantys didziausias pajamas ir
turintys auksciausi§ visuomeninj statuso.
Deja, tarp visi ES valstybiq nariq Lietuvoje pajamq nelygybé yra viena didziausiq. 20%
turtingiausiq namq ukiq ir 20% vargingiausiq name ukiq metiniq pajamq santykis 2016 m.
Lietuvoje sieké 7,1 ir buvo tredias pagal dydi visoje ES (ES vidurkis — 5,2). Tuo tarpu Gini
koeficientas 2016 m. sieké 37,0 ir buvo antras pagal dydi visoje ES (ES vidurkis — 30,8).
Turto nelygybés rodikliq statistikos Lietuvai néra, taciau manytina, jog palyginti su
pajamomis, turtas yra pasiskirstys dar netolygiau, nes tarn itakos turi augancios turto
kainos bei paveldéjimas.
Siame dokumente auksciau aptarti darbuotojq interest atstovavimo bei mokescio
politikos instrumentai prisideda prie pajamq ir turto atotrukio mazinimo. Taciau sios
priemonés butt tik dalinés, jei jq nepapildytuméme veiksminga ir visus salies
gyventojus itraukiancia socialinés apsaugos sistema. Butent gerai veikianti pajamq
apsauga, is*pIétotos socialinés paslaugos ir visuotinai prieinama, kokybis*ka sveikatos
prieziura yra esminiai ramsdiai uztikrinantys, kad kiekvienas s*aIies gyventojas jaustqsi
orus ir gerbiamas bei galintis pasitikéti valstybe istikusios nelaimés atveju.
Butina pabrézti, kad nepaisant nepakankamo vies*qjq paslaugq finansavimo ir viesojoje
erdvéje vyraujandios des*iniosios retorikos, kuri nukreipia visi ugnj i pati vies*qji sektoriq
vaizduodama jj kaip kone beviltiskai neefektyvq ir pasenusj, dauguma Lietuvos zmoniq
visgi vertina suteikiamas paslaugas. Pagal 2018 m. Eurobarometro apklausq, 61%
respondents Lietuvoje teigiamai atsiliepé apie vies*qjq paslaugq kokybq, kai ES vidurkis
— vos 53%. Nors mums reikétq dar pasitempti iki Estijos lygio (cia pasitenkinimo lygis —
71%), kur viesqjq paslaugq darbuotojq atlyginimai gerokai auks*tesni nei Lietuvoje,
akivaizdu viena: ne pats vies*asis sektorius ir nejame dirbantys asmenys yra „kalti“, kad,
pagal daugeli socialiniq rodikliq, Lietuva atsilieka nuo kitq ES valstybiq nariq. Didzioji
problema — nusistovéjqs tik rinkos reiksmq pabréziantis mqstymas ir juo grindziami
politiniai prioritetai. Tadiau suvienijq jégas mes esame pajégus palaipsniui sukurti visa
aprépiandiq gerovés valstybe irjos pagrindu — jtraukiandi§ Lietuva.

Pajamq apsauga ir skurdo mazinimas
Sieksime sukurti tokie pajamq apsauga, kad kiekvienas zmogus — nepaisant socialiniq
rizikq, kurios gali pasitaikyti jo gyvenime — nebutq paliktas nuosalyje ir toliau dalyvautq
kuriant visuomenés gerovq. Liga, nedarbas, senatvé ir kitos socialinés rizikos, tokios
kaip vienis*a motinysté/tévysté ar s*eimos nariq slauga, kai zmogus tarn tikru metu negali
pakankamai uzsidirbti, is*tinka kiekvien§. Dieninés studijos taip pat paprastai lemia
reiksmingi pajamq sumazéjimg ar jq nebuvim§. Sieksime deramai kompensuoti
prarastas pajamas dél swig rizikq.
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Stresas dél nesaugios ateities, susitraukusios pajamos susirgus ar auginant vaikus yra
zmogq alinantys ir s*aIies ekonomikos potencial§ naikinantys veiksniai. Tai tampa ypac
aktualu emigracijai sekinant darbo is*tekIius ir senéjant visuomenei. Reikia tausoti
zmogq irjo talentus ir igudzius, kad jie nebutq prarasti patekus j skurdo ir netenkinant
butinq poreikiq visapusis*kai save realizuoti.
Neveiksmingq ligsiolinq pajamq apsaugos poIitik§ pirmiausia rodo pagyvenusio
asmenq padétis. Per keIet§ pastarqjq metq pensininkq skurdo lygis isaugo treddaliu.
Taip pat toliau didéja atotrukis tarp vidutinés pensijos ir skurdo rizikos ribos vienisam
asmeniui. Seimos taip pat nepakankamai apsaugotos. Daugiau kaip pusé seimq su
trimis ir daugiau vaikq bei vienis*q tévq seimq skursta. Vidutiné socialiné pas*aIpa
nesiekia né ketvirtadalio skurdo rizikos ribos.
Socialinés apsaugos ismokoms Lietuvoje iki s*ioI skiriama nepakankamai Iésq ir pagal
apsaugos poreikius, ir pagal ekonominio issivystymo galimybes. Esame padéti siulome
taisyti siomis kryptimis: (1) jdiegiant universaIi§ nacionalinq senatvés pensija; (2)
reformuojant esamas pensijq pakopas; (3) skiriant deram§ parama vaikus
auginancioms s*eimoms, taip pat nedarbo ir skurdo atvejais.
Universali nacionaliné senatvés pensija. jdiegsime nulinés pakopos pensija. Tarn
bendr§j§ (valstybés biudzeto finansuojam§) pensija atsiesime nuo draudimo stazo ir
padidinsime bent iki 80% minimaliq vartojimo poreikiq dydzio (MVPD) — s*iuo metu tai
yra 196 eurai. Véliau s*i§ pensija didinsime iki 100% MVPD. Is*pIésime jos mokéjim§
integruodami j jg esamas salpos pensijas. Si pensija uztikrins minimalius pagyvenusio
asmens poreikius kiekvienam nepriklausomai nuojo profesinés biografijos. Teisei j swig
pensija nebus reikalaujama minimalaus draudimo stazo, o neturintiems dabar taikomo
butinojo draudimo stazo ji nebus mazinama. Jos modifikacija butt taikoma ir
darbingum§ praradusiems darbingo amziaus asmenims.
Esamq pensijq pakopq reforma. Su buvusia alga susiet§ ir is* Sodros biudzeto
mokama I pakopos pensija indeksuosime pagal darbo uzmokesdio fondo augimo
tempt. Si pensija turétq buti mokama tik socialiniame draudime dalyvavusiems
asmenims, turintiems bent 5 metus draudimo stazo (vietoje dabar taikomo 15 m.) kaip
papildoma pensija virs nacionalinés. Jos dydziui skaidiuoti nebutq taikomos lubos,
taciau jos dydis butq ribojamas taikomomis lubomis jmokoms. Dabartinq III pensija
pakop§ paliksime privaciai asmenq iniciatyvai ir neremsime mokescio lengvatomis.
Valstybés vaidmuo dia bus apribotas rinkos prieziura bei klientq teisiq apsauga.
II pakopos pensija sistema transformuosime j privaciomis imokomis finansuojamq
kolektyvinio dalyvavimo sistema — pagal Vakarq s*aIiq profesiniq pensijq pavyzdj.
Stiprinsime atstovavimo pladiam pensijas kaupianciqjq asmenq ratui. Dél konkrecios
institucinés formos apsisprqsime véliau. Sieksime, kad butq uztikrinti dalyviq interesai
renkantis pensijai kaupiamo finansinio turto investavimo valdytojg, derantis dél
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investavimo paslaugq s§Iygq, keiciant investavimo kryptj, pensija fondo ir pensija
fondq vaIdytoj§. Institucijos, atstovaujandios pensija dalyviq interesams, turés buti
jiems atskaitingos ir veikti pagal skaidrias proceduras. Taip pat palaipsniui didinsime
dalyviq ir jq darbdaviq jmokas mazinant valstybés tiesiogines subsidijas, bet taikant
mokescio lengvatas imokoms.
Parama vaikus auginandioms ”seimoms, nedarbo ir skurdo atvejais. Piniginq
parama s*eimoms siesime su neapmokestinimo minimumu ir atsizvelgsime j seimoje
is*Iaikomq vaikq skaidiaus bei tévq santykj. Skirsime démesj vienisq mamq/tévq
s*eimoms ir s*eimoms, kuriose daugiau nei du vaikai, o taip pat seimoms, auginandioms
specialius poreikius turincius vaikus. } vaiko pinigq sistema integruosime dabar esame
s*aIpos pensija negaIi§ turintiems vaikams sistema. Taip pat numatysime vaiko pinigq
indeksavimo tvark§.
Atskirsime piniginés socialinés paramos sistema nedarbingiems ir darbingiems
asmenims. Dél amziaus, sveikatos buklés ar artimojo globos/prieziuros pareigas
atliekantiems asmenims piniginq parama dél skurdo skirsime bes§lygiskai, t.y.
nekeliant papildomq reikalavimq. Esant reikalui, taikysime alternatyvias paramos
paslaugomis ir vartojimo prekémis formas.
Darbingiems asmenims piniginq parama tampriau siesime su darbo ir mokymosi
priemonémis. Ne tik kelsime reikalavimus, kad paramos gavéjai siektq darbo ir
mokymosi, bet ir piniginés paramos priemonémis prisidésime, kad tie siekiai butq
realistiski — zmonés turétq piniginiq is*tekIiq darbo paies*koms, jsidarbinimui,
pasirengimui mokytis ir mokymuisi.

Socialiniq paslaugq plétra
Atéjo laikas suvokti, kad socialinés paslaugos — tai ne islaidos, o investicija, kurianti
valstybei ekonomini nauda ir saugiq apIink§ jos pilieciams. Fragmentis*kos labdaros
akcijos nesprendzia socialiniq problems sistemiskai. Tik aktyvi valstybés socialiniq
paslaugq politika gali jveikti socialines problemas naikinant jq kilmés priezastis.
Pagrindinis veikéjas teikiant socialines paslaugas yra socialinis darbuotojas. Jo zinios,
sukaupta patirtis ir jgytos kompetencijos daro didelq itakq socialiniq paslaugq kokybei.
Socialiniq paslaugq organizavimo kas*tq strukturoje ne maziau nei 80% sudaro islaidos
zmogiskiesiems is*tekIiams. Taigi, socialiniq paslaugq infrastrukturos vystymas
regionuose — kelias mazinti nedarbo.
Isvystytq socialiniq paslaugq tinklo nauda yra keleriopa. Pirma, negaIi§ turinciq ir
slaugos reikalingq seimos nariq artimieji gali grjzti i darbo rinks kaip pilnaverdiai jos
dalyviai. Tai ypac svarbu moterims, ant kuriq pediq dazniausiai gula vaikq, negalig
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turinciq ir senq zmoniq prieziura. Jei néra kas padeda joms is* s*aIies, jos priverstos
prarasti darbines pajamas, busim§ pensija ir savo profesinq kvalifikacij§.

Antra, finansavimo socialinéms paslaugoms organizuoti padidinimas ispléstq pagalbos
seimoms masts. Tai igalintq suaugusius socialinés rizikos seimq narius prisiimti
atsakomybq uzjq gerove, o vaikams ir jaunuoliams butt sudaromos galimybés ugdytis,
mokytis profesijos ir ateityje savo darbu prisidéti prie salies gerovés kurimo.
Tredia, tai uztikrinti sklandzi§ vaiko globos namq pertvark§. Sékmingai jos eigai
uztikrinti yra butina sukurti alternatyvias institucinei globai bendruomenines socialines
paslaugas. Norindiqjq globoti vaikus s*eimose daugés tik tuomet, kai funkcionuos
globéjq paramos, konsultavimo, atokvépio paslaugq sistema, veiks budindiq globotojq
socialinés garantijos.
Ketvirta, tai paskatinti sékming§ negaIi§ turinciq asmenq integracijg. Dél
nepakankamai is*pIétotq bendruomeniniq socialiniq paslaugq, negaIi§ turintys zmonés
vis dar apgyvendinami dideliuose globos namuose, kuriuose néra deramai
uztikrinamos jq teisés ir laisvés. Butina plésti jiems butinas paslaugas jq gyvenamojoje
vietovéje: teikti pagalba namuose, organizuoti uzimtumo ir profesinq reabilitacijg.
Penkta, tai leistq tinkamai pasirupinti seniausiqjq visuomenés nariq gerove.
Nepatenkint§ jq socialiniq paslaugq poreiki liudija didelés laukianciqjq eilés ne tik i
globos namus, bet ir dienos globos ar pagalbos namus paslaugoms gauti. Dél
nepakankamai organizuojamq socialiniq paslaugq rizikuojama jq sveikata ir gyvybe, o
jq artimieji negali pilnaverdiai dalyvauti darbo rinkoje.
Sieksime uztikrinti socialiniq paslaugq visuotini prieinamum§ ir jq deramo kokybq
veikdami siomis trimis kryptimis:(1) teisingo darbo uzmokesdio uztikrinimas; (2) saugiq
darbo s§Iygq sukurimas; (3) socialiniq paslaugq tinklo plétra.
Teisingo darbo uzmokescio uztikrinimas. Désime visas pastangas, kad socialiniq
paslaugq darbuotojq atlyginimai palaipsniui kiltq iki deramo lygio lyginant su kitomis
panas*aus is*sivystymo ES valstybémis narémis. Sieksime, kad butq uztikrintas teisingas
ir adekvatus darbo kruviui ir pobudziui darbo uzmokestis visiems socialiniams
darbuotojams nepriklausomai nuo to, arjis finansuojamas is* valstybés ar savivaldybés
biudzeto.
Saugiq darbo sqlygq sukurimas. Pasisakome uz tai, kad butt teisiskai apibréztas
socialinio darbuotojo statusas, ivertinti ir numatyti adekvatus socialiniq darbuotojq
darbo kruviai visose socialinio darbo srityse. Be to sieksime, kad butq numatytas
finansinis mechanizmas apdraudziant socialiniq darbuotojq, dirbandiq pavojingomis
s§Iygomis, sveikata ir gyvybe. Taip pat numatysime socialiniq darbuotojq, patiriandiq
psichosocialinq rizika, reabilitacijos priemones.

17

Socialiniq paslaugq tinklo plétra. j socialiniq paslaugq teikimo kaip jmanoma labiau
jtrauksime bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas. Socialiniq paslaugq
infrastrukturai regionuose kurti pasitelksime Valstybés investicijq programs ir ES
strukturines Iés*as. Taip pat palaikome socialinio darbuotojo profesinio jgudziq
formavimo sistemos kurimo, socialinio darbo Lietuvoje mokslo ir visq trijq aukstojo
mokslo pakopq vystym§ skiriant tarn deramo finansavimo.
Tvari ir draugiska sveikatos apsauga
Mes siulome sveikatos apsaugos sistemos vizij§, kurioje visiems sistemos dalyviams —
ir pacientams, ir medikams — numatytas svarbus vaidmuo. Musq vykdoma politika
uztikrins prieinama ir efektyvi§ sveikatos prieziura visoms pacientq grupéms, mazins
netolygumus, visai s*aIies medikq bendruomenei sukurs palankias darbo ir profesinio
tobuléjimo s§Iygas. Sumazinsime is*vengiam§ mirtingum§ ir is*vengiamq hospitalizavimq
skaiciq, uztikrinsime pakankam§ ir tvarq sveikatos prieziuros finansavimo bei
pertvarkysime medikq darbo uzmokescio politikq.
Tarn, kad pajudétume link swig strateginiq tikslq, pirmiausia reikia konstatuoti nemalonq
daIyk§. Sveikatos prieziuros finansavimas (6,7% BVP) yra ne tik kad nepakankamas
lyginant su kitomis ES valstybémis narémis (vidurkis — apie 10% BVP), bet valstybé
apskritai nevykdo savo pacios jsipareigojimq. Metiné valstybés biudzeto privalomojo
sveikatos draudimo (PSD) jmoka, mokama uz vieni valstybés Iésomis draudziamg
asmens, yra 3 kortos mazesné uz viduting meting vieno dirbanciojo asmens PSD
|mokq. Didzi§j§ dali Lietuvos gyventojq sudaro butent asmenys, patenkantys i
valstybés Iés*omis draudziamqjq rate, kuriq sveikatos prieziura PSD fondo biudzetui
kainuoja brangiausiai. Taip kasmet PSDF praranda daugiau kaip 500 milijonq eurq sump,
kurie butq galima panaudoti sveikatos prieziuros paslaugq kokybei ir prieinamumui
gerinti
Be jokios abejonés, tokia situacija kelia visis*kai teisétq sveikatos apsaugos sektoriaus
darbuotojo pyktj. Lietuvoje medicinos personalo atlyginimai yra vieni zemiausiq ES ir
netgi Lietuvoje. Darbo apmokéjimo principai néra skaidrus. Netgi tarp t§ pati darbo
dirbanciq medikq egzistuoja milziniski atlyginimq skirtumai, labai daznai priklausomi
nuo chaotisko sistemos valdymo pasekmiq ir darbdaviq valios. Todél neatsitiktinai
apie 60-70% medikq jaucia profesinj perdegimg. Nepaisant to né viena vyriausybé iki
s*ioI nesiémé sureguliuoti medikq darbo kruviq. Tai neis*vengiamai skatina medikq
bendruomenés migracij§. Jq stengiamasi kompensuoti didéjanciu medikq, ypad
gydytojq, ruosimu auks*tosiose mokyklose, taciau tokia medicinos personalo kaita tik
paastrina sveikatos prieziuros paslaugq teikimo netolygumus.
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teikianciq specialists optimalq darbo kruvj, tenkanti vienam etatui. Bus sustiprinta
jstaigq ir darbuotojo darbo laiko apskaitos kontrolé siekiant uzkirsti kelio darbuotojo
pervargimui ir perdegimo sindromui taip sumazinant medicininiq klaidq tikimybq.
Sveikatos apsaugos sistema reguliuojanciq teisés aktq isankstinis derinimas su s*io
sektoriaus darbuotojo profesinémis organizacijomis turi tapti norma.

3. Is*siIavinusi ir kfirybis*ka laisvy 1moniy
visuomené
Teikdami prioritetg s*vietimui ir kulturai, mes kuriame lygiq galimybiq Lietuva. Siekiame
is*siIavinusios ir kurybis*kos visuomenés, kurioje kiekvienas yra igalintas kurti savo
paties ateitj.
Désime visas pastangas, kad né vienas Lietuvos vaikas nepatirtq jokio skurdo ir jam
butq prieinamas nemokamas kokybiskas ikimokyklinis ugdymas ir vidurinis
is*siIavinimas.
Keldami aukstojo mokslo kokybq, mes taip pat sudarysime palankias s§Iygas Lietuvoje
stiprinti akademinq bendruomenq, plésti kvalifikuotq darbo jég§ ir vystyti inovacijas.
Skirdami deramo démesi kulturai ir menui, sudarysime s§Iygas augti pilietinei
visuomenei. Tankus ir atviri zmoniq bendradarbiavimo tinklai apsaugo nuo valdzios
savivalés, neapykantos kurstymo ar bandymq séti nepasitikéjimg.
Svietimo, mokslo ir kulturos politikos turi nemazai tarpusavio skirtumq, taciau joms
budingos kelios tos pacios bédos. Finansavimas néra pakankamas. Lésos
panaudojamos ne visai veiksmingai ir skaidriai. Valdymo strukturos yra atitolusios nuo
profesinio bendruomeniq ir visuomenés. Jei norime pazangios Lietuvos, privalome
pas*aIinti shias kliutis.

I visuomenq orientuota kulturos politika
Siekiame, kad kulturos vaisiai butq pasiekiami kiekvienam salies gyventojui, o pati
kulturos politika butq formuojama itraukiant visuomenq ir atsizvelgiant j visq kulturos
sriciq poreikius.
Kultura yra zmogis*kosios tikrovés ir veiklos visuma. Ji atskleidzia zmogaus galimybes

ir paskatina jq raiskg. Ji puoseléja kritinj mgstym§, is*Iaisvina visuomenés kurybines
galias, skatina empatijg, tarpusavio pasitikéjimu ir vienas kito paIaikym§. Aukstu
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kulturos lygiu pasizyminti visuomené yra tvari ir pajégianti pati sprqsti jai kylandias
problemas.
Deja, per daugiau nei 28-erius nepriklausomybés metus Lietuvos kulturos politika taip
ir nejgavo krypties ir tebelieka stichis*ka. Iki siol neatsakyti du esminiai kulturos
politikos klausimai: pirma, koks turétq buti kulturos vaidmuo valstybéje ir, antra, koks
turétq buti valstybés vaidmuo kulturoje.
Per Nepriklausomybés laikotarpi buvo zengti keli svarbus zingsniai demokratizuojant
ir depolitizuojant kulturos |staigq valdym§. Svarbiausioms biudzetinéms kulturos
jstaigoms suteikta daugiau savarankiskumo. Lietuvos kulturos tarybos déka kulturos
projektq finansavimas tapo profesionalesnis. Tadiau to toli grazu nepakanka, kad
kulturos politika butt is tikrqjq atvira ir orientuota j visus s*aIies gyventojus.
Siekdami kryptingos kulturos politikos, vadovausimés trimis pagrindiniais principais:
(1) visuomenés jtraukimas; (2) kulturos prieinamumas; ir (3) kulturos sriciq
Iygiateisis*kumas.
Visuomenés jtraukimas. Per artimiausius metus uztikrinsime, kad i kulturos istaiga
vaIdym§ butq kur kas labiau itraukta visuomené. Valstybiniq kulturos jstaigq meno
tarybose privalés atsirasti visuomenés atstovai. Taip pat itvirtinsime reikaIavim§
jtraukti juos j regioniniq kulturos tarybq sudétj. Inicijuosime Lietuvos kulturos forums,
kuriame reguliariai bus is*kIausomi kulturos lauko pasiulymai, rengiamos diskusijos
svarbiausiais kulturos vystymo klausimais.
Siekiant pilietinés grésméms atsparios visuomenés butina uztikrinti, kad Lietuvos
zmonés butq ne tik kulturos vartotojai, bet ir kuo daugiau jq jsitrauktq j kulturinq veikia,
kuryb§ ir savirais*kq. Mégéjq menu bei bendruomeniq uzimtumu gerokai atsiliekame
nuo ES vidurkio. Kartu su savivaldybémis parengsime nacionalinq jsitraukimo i
kulturinq veikia skatinimo programs, kurioje numatysime priemones kulturos
darbuotojo kvalifikacijos kélimui, org finansinj atlygi uz darbo, iskaitant bendruomeniq
stiprinimo veiklas.

Reformuosime ziniasklaidos rémimo sistema padarydami j§ nepriklausom§ ir skaidri§.
jtvirtinsime tvarius ziniasklaidos finansinio nepriklausomumo nuo politikq, verslo ir
uzsienio itakos mechanizmus. Sieksime, kad kulturos ziniasklaida gautq deramo lygio ir
ilgalaikq parama is* valstybés. Stiprinsime Lietuvos radijo ir televizijos (LRT)
neprikIausomum§ ir sieksime, kad jis dar labiau atitiktq visuomeninio transliuotojo
statuso. LRT privalo buti atviresnis bei labiau atskaitingas visuomenei, o politikq jtaka
jam turi buti dar mazesné nei yra dabar.
Kultdros prieinamumas. Lietuvoje susiformavqs valstybiniq kulturos jstaigq tinklas
koncentruojasi sostinéje, nors joje gyvena tik sestadalis Lietuvos gyventojq.
Disproporcija matyti ir valstybés skiriamame finansavime — apie 60% valstybinio
kulturos biudzeto lieka sostinéje.
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Regioniniams centrams ir savivaldybéms valstybés démesio stoka sioje srityje tenka
kompensuoti savo Iésomis, kas pazeidzia Iygiateisis*kumo ir subsidiarumo principus.
Siekdami visuotinai prieinamos kulturos politikos, parengsime Lietuvos kulturos
zemélapi, kuris leis ivertinti jau plétojam§ kuItur§ Lietuvoje bei pamatyti „juodgsias
démes“. Désime visas pastangas, kad nebutq tokiq vietq, kur gyventojai is* esmés
nedalyvauja jokiose kokybiskose kulturos veiklose.
Paveldo srityje privalome pagaliau suregistruoti turimas kulturos vertybes ir sutvarkyti
Kulturos vertybiq registry. Be s*io darbo negalima tikétis jokios kryptingos ir
rezultatyvios kulturos paveldo apsaugos. Taip pat butina paveldo prieziuros reforma
siekiant is*vengti nesusikalbéjimo ir funkcijq dubliavimo tarp savivaldybiq ir valstybés.
Kultdros sridiq lygiateisi”skumas. Lietuva iki siol neturi kulturos sridiq plétojimo
koncepcijos. Vadovaujamasi „duodu garsiausiai reikalaujandiam“ principu. Butina
atlikti kulturos veiklq poreikio analizq, kuria remiantis butq nustatyti kulturos sridiq
plétojimo prioritetai.
Butina isgryninti nacionaliniq kulturos istaiga statuso - atliksime nacionaliniq kulturos
jstaigq funkcijq analizq ir parengsime jq tinklo plétros koncepcij§. Remiantis kulturos
sriciq tolygumo principu, greta jau esamq nacionaliniq kulturos istaiga teatro, dailés,
operos ir kt. srityse, butina uztikrinti, kad ir kitos menoir kulturos sritys(pvz.,fotografija,
architektura, s*okis) turétq nacionalinq jstaigg, kuri uztikrinti tos kulturos srities
gyvybingum§, tqstinum§, atliktu tos srities tyrimus, konsultuotq politikos formuotojus.

Kokybis*kas ir inovatyvus aukstasis mokslas
Tarptautinius standartus atitinkantys moksliniai tyrimai ir kokybiskos studijos yra
butina s§Iyga bendrai visuomenés ir ekonomikos sékmei.
Deja, iki siol Lietuvoje aukstajam mokslui teikta nepakankamai démesio. Stipriai
atsiliekame nuo kitq ES valstybiq nariq pagal s*iai sridiai skiriamas Iés*as. Valstybés
is*Iaidos perskaidiavus vienam gyventojui auks*tajam mokslui yra 44%, o moksliniq
tyrimq ir eksperimentinei plétrai (MTEP) — 81% mazesnis nei ES vidurkis. Be to, MTEP
finansavimas Lietuvoje pernelyg priklausomas nuo ES strukturinés paramos.
Keletg metq taip pat nebuvo indeksuoti studijq krepseliai nuo kuriq priklauso
déstytojq atlyginimai. Studijq kreps*eIio dydzio nustatymo sistema stokoja skaidrumo.
Dél neais*kiq kriterijq panasiq studijq krypciq krepselio dydis gali skirtis pusantro karto.
Nepakankamas finansavimas lemia menkus déstytojq ir tyréjq atlyginimus. Lietuvojejie
yra 3-4 kartus mazesni nei ES vidurkis. Akademinio personalo atlyginimai néra
konkurencingi nei tarptautiniu, nei nacionaliniu lygmeniu. Dél mazo finansavimo jau ne
vienerius metus Lietuvoje mazéja tyréjq ir doktorantq skaidius.
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Investicijos j zmogq ir jo gebéjimus yra butinos norint padidinti produktyvumo ir
ekonomikos augimo. Tadiau dél per mazo finansavimo (ypad atlyginimq) ir dél
neefektyvaus Iésq panaudojimo susidariusi situacija yra kritis*ka. Lietuvos aukstosios
mokyklos vos prasimus*a i 500 geriausiq pasaulio universitetq gretas. Lietuvos
mokslininkq straipsniq publikavimas daznai cituojamuose moksliniuose zurnaluose yra
antras zemiausias ES. Tarptautiniq ko-publikacijq skaidius yra trecias zemiausias ES.
Sprqsdami shias problemas, veiksime trimis kryptimis: (1) kelsime déstytojq ir tyréjq
atlyginimus; (2) reformuosime studijq finansavime; (3) stiprinsime akademinq savivaldq.

Konkurencingi atlyginimai. Kurdami palankiq apIink§ mokslinei ir eksperimentinei
plétrai, désime pastangas, kad aukstojo mokslo finansavimas atitiktq bent ES vidurki.
Tai padés jveikti protq nutekéjimo problems, uztikrins kokybiskg jaunq mokslininkq
rengimo ir leis pritraukti kvalifikuotus mokslininkus is* uzsienio. Mokslininkq ir déstytojq
atlyginimai turi buti konkurencingi s*aIies darbo rinkoje.
Skirstant finansavime MTEP, svarbu vadovautis principu, kad visos mokslo sritys yra
savaip vertingos kuriant visuomenés gerove. Santykis tarp mokslo sriciq ir krypciq turi
buti pirmiausia grjstas ne konkurencija, o bendradarbiavimu, siekiant vystyti
inovatyvius, tarpdisciplininius tyrimus, uztikrinandius mokslo pazanga ir atliepiandius
visuomenés ir ukio poreikius.
Studijq finansavimo sistemos reforma. 2009 m. priimta mokslo ir studijq
finansavimo reforma, ivedusi studijq „krepselius“, nepasiteisino. Atsakingq institucijq
skelbiami duomenys atskleidzia studentq, priimame tiek j valstybés finansuojamas
vietas, tiek besirenkanciq studijuoti uz savo pinigus, skaidiq disproporcijas tarp jvairiq
studijq krypciq. Sios atsiradusios „zirklés“ néra pagristos studijq kokybe, visuomenés
raidos ar darbo rinkos poreikiais. Nekontroliuojama vienq studijq programs plétra kitq
programs sgskaita neprisidéjo prie auks*tojo mokslo kokybés gerinimo, bet atvirks*ciai
— jai pakenké.
Finansavimo sistema neturétq naikinti mokslo krypdiq ivairovés. Aukstojo mokslo
studijq programose ne tik ruosiami auks*tos kvalifikacijos specialistai darbo rinkai, bet
ir uztikrinamas mokslo krypciq atsinaujinimas. Bet kurioje mokslo kryptyje tik turint
visq trijq pakopq — bakalauro, magistro ir doktoranturos — studentus, galima tikétis
pazangos. Todél svarbu idiegti mechanizmus, kurie skatinti stojanciuosius rinktis ne
tik madingas, bet ir visuomenés bei ekonomikos poreikius atitinkancias studijq
programas.
Akademinés savivaldos stiprinimas. Siuo metu mokslo ir studijq institucijos
vertinamos pirmiausia pagal jq ekonominius rodiklius, atliepim§ verslo ir darbo rinkos
poreikiams. Taip neturétq buti. Auks*tasis mokslas néra tik ekonomikos priedelis,
vertingas ir reikalaujantis investicija tiek, kiek sukuria pridétinés vertés verslui.
Universitetai, mokslo institutai pirmiausia yra socialiniai ir kulturiniai dariniai, kuriq
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misija yra mokslo pazanga, pilieciq ugdymas, kurybingos bei is*simoksIinusios
visuomenés formavimas.
Todél skatinsime, o ne ribosime mokslininkq bendruomenés savivaldg. Pasisakome uz
tai, kad mokslo ir studijq institucijq vadovai butq renkami paciq mokslininkq
bendruomeniq, o ne skiriami is*orés ir verslo atstovq. Be to, sieksime, kad auks*tqji
mokslg administruojandios istaigos vietoje baudq ir sankcijq is* tiesq tarnautq gerinant
moksliniq tyrimq ir studijq kokybe.

Socialiai teisingas s*vietimas
Kokybis*kas ikimokyklinis ir mokyklinis ugdymas — kiekvieno Lietuvos vaiko teisé.
Uztikrinsime, kad jiems butt suteikiamos zinios ir igudziai, reikalingi visapusiskai
sékmingam profesiniam gyvenimui, ir butq sudarytos s§Iygos i bendradarbiavimo
linkusiam elgesiui formuotis.
Tenka pripazinti, kad nepaisant ligsioliniq vyriausybiq deklaracijos apie mokyklos
svarbu ir mokytojo profesijos prestizis*kum§, si sritis is*Iieka apleista ir prastai valdoma.
Egzistuoja dideli skirtumai tarp salies mokyklq ir jq auklétiniq pasiekimq. Valdzia eilq
metu skyré daugiausiai démesio mokyklq tinklo optimizavimui, tadiau ignoravo kitas
esmines problemas.
Svietimo politika iki siol néra tinkamai finansuojama, kad butq pasiektas tarptautiniu
organizacijq rekomenduojamas 6% nuo BVP lygis. As*tréja regioniniai ugdymo kokybés
ir pasiekimq netolygumai, o chaotiskai jgyvendinta etatinio apmokéjimo reforma
sukélé dar didesni mokytojo ir visuomenés nepasitikéjimg svietimo politikos
skaidrumu ir teisingumu.
Ikimokyklinis lavinimas, kuris ypad svarbus zmogaus vystymuisi, dar prastesnés buklés.
Dél nepakankamo finansavimo, didziuosiuose miestuose isplito privatus darzeliai. Tai
gilina vaikq raidos priklausomybq nuo jq tévq padéties, o ilguoju laikotarpiu lemia dar
didesni socialinq ir ekonomini atskirtj.
j Lietuvos auks*tqsias mokyklas jstoja vos ketvirtadalis 8 klasq lankiusiq moksleiviq,
kilusiq is* nepasiturinciq seimq, kai tarp aukstesnio socio-ekonominio statuso seimq
vaikq pasiekusiq auks*tqjj moksI§ — dvigubai daugiau.
Lyginant su kitomis is*sivysciusiomis salimis, Lietuvos mokiniq pasiekimai taip pat yra
nepakankami. Remiantis 2015 metu EBPO atlikto PISA tyrimo duomenimis, Lietuvoje vis
dar didelq dali (25,4%) sudaro 15 metu moksleiviai, kuriq matematikos igudziai yra
prasti. Estijoje atitinkamu laikotarpiu tokiq moksleiviq dalis sieké tik 11,2%, o ES vidurkis
—22,2 %.
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Kovodami su siomis problemomis, veiksime trimis pagrindinémis kryptimis: (1)
uztikrinsime, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje turétq teisq i kokybiskg ikimokyklini
ugdymo; (2) itvirtinsime socialini teisingumu mokyklose; (3) atnaujinsime ugdymo
programas skirdami deramo démesj moksleiviq skaitmeniniams ir socialiniams
jgudziams gerinti.
Visuotinis ikimokyklinis ugdymas. Svietimo sistemos privatizavimas yra viena is
didziausiq kliuciq darniai visuomenei vystytis. Juo sudaroma milziniska vaiko galimybiq
nelygybé. Nuo pat mazens (darzeliq) vaikai yra suskirstomi i tuos, kurie gaus geriausig
is*siIavinim§, nesjq tévai turtingi, ir tuos, kurie tarn neturés jokiq galimybiq dél savo tévq
neturto. Tas suskirstymas tqsiasi ir mokykloje, ir aukstajame moksle. Daugelis
neturtingq tévq vaikq neturi galimybiq is*vystyti savo gabumus, ir turi tenkintis zemesnio
lygio issilavinimu.
Vienintelis kelias suteikti vaikams vienodas galimybes — valstybiné universali (vienoda
visiems) nemokama svietimo sistema. Tarn butina panaikinti privadiq ugdymo jstaigq
privilegijas. Tq galima padaryti dviem budais: arba visiskai panaikinti jq valstybinj
finansavime, arba finansuoti jas vienodai su valstybinémis (savivaldybiq) ugdymo
jstaigomis, taciau uzdrausti mokestj uz moksl§ ir taikyti tokius pacius kokybés
reikalavimus, kaip ir valstybinéms.
Socialinis teisingumas mokyklose. Tarn, kad butt is tikrqjq pasiektas mokytojo
profesijos prestizis*kumas, turi buti reformuotas mokytojo parengimas ir uztikrintas
zenklus mokytojo atlyginimq didinimas — skiriant ne maziau nei tarn vidutinis*kai Iésq
nuos*imtj nuo BVP vidutiniskai skiria kitos ES valstybés narés. Reorganizuodami
mokyklq tinklo, turime uztikrinti paslaugq visuotini prieinamum§ nepriklausomai nuo
geografinés vietovés.
Siekdami socialiai teisingos svietimo politikos, taip pat skatinsime ir remsime socialiai
nuskriaustus vaikus, kad né vienas nepatirtq skurdo, vengsime mokiniq ankstyvos
atrankos ir orientuosimés j nepalankias s§Iygas turinciq arba kitokioje kalbinéje
aplinkoje augandiq moksleiviq rezultatq gerinimo.
Ugdymo programq atnaujinimas. Pladiosios visuomenés skaitmeniniai igudziai néra
geri: tik 55% 16-74 m. Lietuvos gyventojq turi bazinius arba geresnius nei baziniai
skaitmeninius igudzius, mazdaug penktadalis gyventojq niekada nesinaudojo internetu
(2017 m.-19 %) ir nors Lietuvoje palyginti didelé dalis absolventq baigia gamtos mokslq,
technologijq, inzinerijos ir matematikos studijas, 2017 m. informaciniq ir rysiq
technologijq (IRT) specialistai sudaré mazesni visi dirbanciqjq dali (2,7%) nei ES
vidurkis (3,7%). Mokymo programos taip pat nepakankamai orientuotos j socialiniq
jgudziq vystymo. Turime omenyje ne tik opia patydiq mokyklose problems, bet ir
prasti svarbiausiq socialiniq mokslq ziniq perteikimq.
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Remdamiesi Siaurés s*aIiq patirtimi, atnaujinsime ugdymo programas siekiant
sustiprinti moksleiviq socialines kompetencijas ir skaitmeninius igudzius kaip esmingai
svarbius atliepiant s*iuoIaikinius globalios ekonomikos ir rizikos visuomenés is*s*ukius.

4. Pasitikéjimo tiltai - nes*aIis*kas valdymas ir
skirñiy jveikimas
Mes siekiame sukurti tokie valstybe, kuri tiestq pasitikéjimo tiltus tarp ivairiq jos
teritorijoje gyvenandiq socialiniq ir kulturiniq grupiq ir butt teisinga visiems savo
pilieciams.
Gyventojq pasitikéjimas vienas kitu yra butina s§lyga musq s*aIiai zengti i priekj. Tik tada
jie bus links bendradarbiauti vardan savo paciq ir Lietuvos gerovés. Tik tokiu atveju
mes galime tikétis stiprios salies ekonomikos, socialinés santarvés ir valstybés,
pajégios atlaikyti bet kokius isorés is*s*ukius.
Pagal 2017 m. atlikto Europos socialinio tyrimo (EST) duomenis, Lietuvoje tik apie
treddalis (32,6%) pilieciq laikési nuomonés, kad dauguma zmoniq galima pasitikéti.
Vertinant visos Europos mastu, tai vidutiniskas rezultatas. Pagal anksdiau atliktus
panas*aus masto tyrimus, galime matyti, kad situacija mazai pasikeité nuo 1990 m.
Tokia situacija néra patenkinama, jei siekiame eiti Skandinavijos valstybiq keliu.
Pastarosiose, to paties tyrimo duomenimis, zmoniq, pasitikindiq vienas kitu, yra tarp
54,5% (Svedijoje) iki 67,4% (Suomijoje). Tai geriausi rodikliai visoje Europoje. Tokias
visuomenes galime laikyti turinciomis aukstg socialinio kapitalo lygj arba tiesiog —
pasitikéjimo visuomenémis.
Kaip tik tokia linkme vystosi Estija. Jei nepriklausomybés pradzioje joje, kaip ir
Lietuvoje, buta apie treddalj kitais pasitikéjusiq gyventojq, 2011 m. EST apklausoje
fiksuojamas pakilimas iki 40,4%. Toks zmoniq tarpusavio pasitikéjimo lygis isliko ir iki
swig diem(39,7%, 2017 m.).Tai vienas geresniq rezultatq visoje Europoje, kas savo ruoztu
taip pat paais*kina, kodél estams geriau sekasi surinkti mokescius, is*Iaikyti politinj
stabiIum§ ir sudaryti palankesnes s§Iygas ekonominéms inovacijoms.
Reikia taip pat pazyméti, kad s*iuoIaikinés visuomenés apskritai susiduria su gerokai
didesniais is*s*ukiais is*Iaikyti zmoniq tarpusavio pasitikéjimu lyginant su ankstesniaisiais
laikais, kai tarpasmeninis bendravimas buvo apribotas palyginti siauru zmoniq ratu.
Visgi net ir tokiomis s§Iygomis galima siekti tokios visuomenés, kurios nariai butt
solidarus vienas kitam ir bendromis jégomis veikdami sukurti s§Iygas savo ir kitq
gerovei. Tarn reikia dviejq dalykq.
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Tiek liberalai, tie konservatoriai, mano, kad mazumq problemas geriausiai gali is*sprqsti
rinka. Kalbama apie ekonomika ir manoma, kad, is*sprendus su ja susijusias problemas,
kazkaip savaime is*sisprqs ir tapatybés ar kulturinio pobudzio problemos. Tokios
politikos salininkq teigimu, geresné socio-ekonomini mazumoms priklausandiq
asmenq padétis paskatinti jq integracijg. Taciau integracija dia reis*kia ne integracijq i
pilietinq salies visuomenq irjos vies*§ji gyvenime, o tik j rinkos visuomenq.
Must, Lietuvos socialdemokratq, skirdiq jveikimo ir mazumq integravimo politika
nebus nei abejinga, nei globéjiska, nei persigandusi, nei problems sprendimo patikinti
rinkos jégoms. Norime sprqsti ne politikq susigalvotas, o tas problemas, kurios
aktualios pacioms mazumoms. Sid problems sprendimo budai turétq buti ne
ekonominiai, o politiniai. Socialdemokratija yra neatsiejama nuo laisvés idéjos. Tadiau
tai néra liberals mégstama „laisvés nuo“ idéja. Socialdemokratija yra apie „laisvq kam“,
kurioje individai savanoris*kai jsipareigoja tarn, kad drauge siektq geresnio gyvenimo
sau ir kitiems.

Procedurinis teisingumas ir demokratijos gilinimas
Valstybé yra stipri tol, kol ji yra teisinga. Jeigu ji yra teisinga tik daliai savo piliediq, taiji
néra nei stipri, nei, tikr§ja to zodzio prasme, valstybé. Todél musq principinis tikslas —
uztikrinti visiems piliediams vienodas galimybes naudotis savo teisémis ir jsitraukti j
s*aIies vaIdym§.
Atsizvelgiant j viso pasaulio tendencijas, Lietuvos kaip s§lyginai jaunos demokratijos
pasiekimai yra gana zymus ir teikiantys vilties. jvairiq tarptautiniu agenturq vertinimais,
Lietuva patenka tarp tq trediosios demokratizacijos bangos (prasidéjusios nuo 1980qjq) saliq, kuriq demokratijos ir valdymo kokybés rodikliai yra vieni auks*ciausiq.

Taciau nusiraminti nederétq.jvykiai kai kuriose kitose Vidurio Rytq Europos salyse, taip
pat procesai Vakaruose, Lotynq Amerikoje ir kitur liudija, kad demokratija yra trapi
poIitinétvarka.Be to, net ir pasiekus tarn tikru demokratijos lygi, toli grazu dar nereiskia,
kad visi pilieciai is* tikrqjq turi vienodas teises ir galimybes dalyvauti vies*ajame
gyvenime bei aktyviai naudojasi s*iais svertais.
Turime konstatuoti, kad valdymas Lietuvoje dar néra pakankamai skaidrus. Pagal
jvairius valdymo kokybés rodiklius, nuo Lietuvos istojimo j ES, s*iek tiek pasiyréme j
priekj, taciau esminio proverzio nebuvo. Pavyzdziui, pagal 2017 m. korupcijos
suvokimo indekse, Lietuva uzima 38-t§ vieta is 180, kai tuo tarpu Estijai skirta gerokai
aukstesné —21-ma vieta.
Panasiai galime vertinti esame padéti pagal tai, kiek zmonés pasikliauja teisinés
sistemos s§ziningumu ir tai uztikrinti turindiomis institucijomis. Pavyzdziui, nors salies
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gyventojq pasitikéjimas teismais pastaruoju metu pakilo j rekordines aukstumas ir
pagaliau jais pasitikima labiau nei nepasitikima, teismq apsauga nuo politikq ir verslo
strukturq spaudimo dar turi buti stiprinama. Tik apie push gyventojq ir verslo atstovq
apklausq dalyviq yra jsitikinq, kad teismai Lietuvoje — nepriklausomi.
Lietuva taip pat pasizymi didziausiu santykiniu kaliniq skaiciumi 100 tukst. gyventojq
(244,1 asmenys, 2016 m.) tarp ES valstybiq nariq, mazdaug dukart virsijandiu Europos
vidurki. Kaléjimq s§Iygos taip pat daugeliu atvejq néra patenkinamos — ypad ten, kur
s*aIyje gaIiojandi§ teisq keicia kaléjimq subkulturos ir kastq sistema „normos“. Lygiai
taip pat ne visada gerbiamos sulaikytojq teisés. Neigiamai vertintini atvejai, kai
prokurorai, grasindami ares*tu, mégina is*gauti jiems reikalingus parodymus.
Lietuvoje taip pat turétq buti gerokai daugiau démesio skiriama strateginiam salies
valdymui ir jo tradicijoms puoseléti. Dél nuolatinés vyriausybiq kaitos ir neprieziuros,
Lietuvoje visis*kai neisvystyta tarpinstitucinio koordinavimo kultura. Nesant ais*kaus
Vyriausybés piano ir bendro veikimo, didelé dalis reforms igyvendinama be ais*kaus ir
metodis*kai nuoseklaus poveikio ivertinimo.
Tokios analizés ir jq pagrindu priimami sprendimai taip pat retai is*samiai pristatomos
visuomenei, nekalbant jau apie placid konsultacijq su jos atstovais organizavimo.
Lietuvoje apskritai deramai neisnaudojamos nei elektroninio valdymo priemonés,
kurios leistq s*aIies gyventojams tiesiogiai jsitraukti ir stebéti jiems aktualiq klausimq
sprendimo, nei demokratijos gilinimo galimybés.
Atsizvelgiant j tai, kad tik trecdalis s*aIies pilieciq jauciasi, kad jq balsas k§ nors reiskia,
o dalyvavimas rinkimuose vienas zemiausiq tarp visq ES valstybiq nariq, mes turime
ies*koti veiksmingq ir inovatyviq budq, kaip centriniu ir vietos savivaldos lygmeniu
jtraukti salies gyventojus, isgirsti jq lukesdius ir pageidavimus ir tuo remiantis priimti
reikiamus sprendimus.
Taigi, siekdami aiskaus, skaidraus ir nesaIis*ko valdymo, veiksime trimis pagrindinémis
kryptimis: (1) sukursime detaIq pilieciq pasitikéjimo institucijomis zemélapj; (2)

konsoliduosime strateginio valdymo pajégumus; (3) diegsime gilesnés demokratijos
inovacijas.

Piliediq pasitikéjimo zemélapis. Siuo metu atliekami tik bendri visos s*aIies
lygmeniu sociologiniai tyrimai apie pasitikéjimu teismais, policija ir kitomis svarbiomis
tvark§ palaikanciomis ir paslaugas teikianciomis institucijomis.Tuo tarpu tyrimai rodo,
kad pilieciq pasitikéjimas tokiomis jstaigomis nemaza dalimi priklauso nuo to, kaip jos
funkcionuoja ir ar s§ziningai traktuoja visus gyventojus vienodai. Todél visai tikétina,
kad tokio institucinio pasitikéjimo lygis gali reiks*mingai svyruoti tarp skirtingo salies
savivaldybiq ir seniunijq. Todél skirsime reikiamus is*tekIius kur kas labiau isplétotq
sociologiniq tyrimq infrastrukturai sukurti, kad galétume operatyviau reaguoti i
valdymo kokybés spragas tarn tikrose salies vietovése. Sias socialinés kartografijos
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priemones derinsime kartu su kitais instrumentais, butinais uztikrinti teismq ir kitq
nepolitiniq tvarkos institucijq nesaIiskum§ ir profesionaIum§.
Strateginio valdymo pajégumai. Remdamiesi EBPO ir kitq tarptautiniq organizacijq
gerojo valdymo praktikomis, itvirtinsime, kad bet kokiai strukturinei reformai
jgyvendinti butina atlikti is*sami§ ir kvalifikuotg kas*tq ir naudos analizq. Tokiq poveikio
tyrimq pagrindu skirti ypatingq démesj visuomenés informavimui ir konsultavimuisi dél
svarstomq priimti sprendimq. Stiprinant tarpinstitucinj koordinavimo, paversti
Vyriausybés kanceIiarij§ realia, strateginius sprendimus jvertinandia ir paruos*iancia
institucija. Taip pat gerokai labiau is*pIétosime e-valdymo dimensijg siekiant didesnio
valdymo skaidrumo ir platesnio salies gyventojq jtraukimo.
Demokratijos gilinimo inovacijos. Plésime demokratijos pritaikymo galimybes,
visq pirma —vietos savivaldos Iygmeniu.Atidziai jvertinsime tiesioginiq seniunq rinkimq
galimybes. Pladiau taikysime vietos referendums ir dalyvaujamojo biudzeto praktikas.
Salies centriniu lygmeniu is*bandysime tarn tikras svarstomosios demokratijos
priemones organizuodami strateginius pasitarimus su piliediais, atrinktais taip, kad
reprezentuotq visi s*aIies populiacij§ ar tarn tikru jos dali. Taip pat inicijuosime partijq
finansavimo pertvark§ siekdami sustiprinti jq paskatas stiprinti savo analitinius
pajégumus ir aktyvi§ narystq.

Lyciq politika: lygios galimybés ir integracija
Siekiame reiksmingai sumazinti lydiq atotruki — vieni is* esminio socialinés skirties
formq. Kuo mazesnis yra atotrukis tarp lyciq visose gyvenimo sferose, tuo labiau

teisingos, novatoriskos, saugios, atviros, laimingos ir klestincios yra visuomenés. Jose
gimsta daugiau vaiko, lengviau iveikiamos ekonominés krizés ir pastebimas stiprus
teigiamas poveikis bendrojo vidaus produkto (BVP) vienam gyventojui augimas.
Ekonominis moterq ir vyrq aktyvumas Lietuvoje skiriasi nedaug (2016 m. jis sudaré

atitinkamai 73,9% ir 77,1%), tadiau darbo rinkai budinga stipri segregacija lydiq poziuriu.
Ji trukdo pasitelkti talentus bei brangiai kainuoja moterims ir vyrams, darbdaviams ir
visuomenei. Lydiq pusiausvyra egzistuoja tik tarp nekvalifikuotq darbininkq (54,5%
vyrq; 45,5% moterq). Visose kitose kategorijose s*ios pusiausvyros truksta: pvz.,

moterys sudaro 69,1% visi specialists, bet tik 38,2% uzimanciq vadovaujancias
pareigas.

Moterys Lietuvoje sudaro 61,1% visq bakalauro, 65,9% magistro ir 57,3% daktaro
mokslo ar meno licenciato laipsni turinciq asmenq. Taciau s*ios is*siIavinimo
tendencijos nekoreliuoja su profesinio augimo galimybémis ir finansine gr§za. Moterq
ir vyrq darbo uzmokescio atotrukis Lietuvoje auga ir 2016 m. sudaré 13,4% (arba 131,2
eurq vidutinio ménesinio bruto darbo uzmokesdio). Moterys dazniau patiria skurdo dél
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lyciq nelygybés darbo rinkoje, mazesnio ekonominio aktyvumo ar darbo nepiln§ darbo
diem dél vaikq ar kite globos reikalaujanciq asmenq prieziuros, kitq buitiniq pareiga.
Moterys Lietuvoje beveik dvigubai dazniau (16,7%) nei vyrai (9,7%) nurodo s*eimines
aplinkybes kaip pagrindinq darbo ne visi darbo diem priezastj, o vyrai — moksl§ ir
kvalifikacijos kélimq (atitinkamai 14% ir 8%).
Perteklinis vyrq atstovavimas sprendimq priémimo pozicijose politikos, ekonomikos ir
socialinéje srityse taip pat pazeidzia lygiq galimybiq ir nesaIis*ko valdymo principus.
Vyrai sudaro 79% ministry, 76,2% Seimo ir 75,4% savivaldybiq tarybos nariq, 85,2%
didziqjq bendroviq valdybos, stebétojq tarybos ar direktoriq valdybos nariq, 80%
centrinio banko valdybos nariq. Lietuvoje numatyta teisiné prievolé integruoti lyciq
aspektg, tadiau prievolés ivertinti jos vykdymo, taip pat ir sudarant biudzeto, poveiki
lytims néra.
Vyrq vidutiné tikétina gyvenimo trukmé yra 10,5 metq mazesné nei moterq (atitinkamai
69,5 ir 80 metq), irtai vienas didziausiu atotrukio visoje ES(vidurkis — 5,4 metq). Tikétino
sveiko gyvenimo atotrukis sudaro 4,7 metq (ES vidurkis — vos 0,7 metq). Lydiq
stereotipais grista socializacija turi ilgalaikes neigiamas sveikatos pasekmes. Vienais
atvejais jos labiau paliecia moteris, kitais — vyrus. Nuo is*oriniq mirties priezasdiq mirsta
tris kartus daugiau vyrq nei moterq ir beveik tris kartus daugiau jq suserga aktyvi§ja
tuberkuliozés forma. „Vyris*komis“ mirties priezastis, kurias sukelia zmogus tampa
tabako ir alkoholio vartojimas, transporto ivykiai, smurtas.
Moterys sudaro astuonis is desimties asmenq, patirianciq smurto artimoje aplinkoje.
Jos dvylika kartq dazniau nei vyrai nukencia nuo seksualinés prievartos ir susiduria su
didele rizika patirti seksualini priekabiavim§, ypac jaunesniame amziuje. Apskaiciuota,
kad smurto pries* moteris nuostoliai Lietuvoje gali sudaryti maziausiai 600 min. eurq per
metus.

Iniciatyvos dél moterq reprodukciniq teisiq, t. y. apsisprendimo nutraukti
nepageidaujam§ néstum§ ribojimai, sietinos su siekiu iteisinti institucini smurto.
Abortus siekiama uzdrausti nepaisant fakto, kad Lietuvoje per pastar§jj des*imtmetj jq
kiekis sumazéjo daugiau nei du kartus (atitinkamai nuo 9972 iki 4502 atveju), o
draudimai paskatinti taip vadinamg abortq turizm§ ir sukeltq nelegaliq, moterq
sveikatai ir gyvybei pavojq keliandiq abortq pavojq.
Atskira, su visuomenéje gajais Iytis*kumo stereotipais susijusi problema —
homoseksualiq, biseksualiq ir transeksualiq (LGBT) asmenq (sudarandiq 5-10% salies
gyventojq) sociokulturiné ir institucini diskriminacija. Lietuva yra viena is* s*es*iq ES
valstybiq nariq, iki s*ioI nepripazjstanti homoseksualiq porq teisés j partnerystq. Tyrimq
duomenimis, daugiau nei pusé LGBT asmenq kasmet susiduria su neapykantos
nusikaltimais. Nepalankig atmosfer§ LGBT asmenq atzvilgiu ypac kaitina krastutinei
des*inei ir populistinéms jégoms atstovaujantys politikai. Taip pat, prisidengiant
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nepilnamediq vaiko apsauga, jstatymis*kai ribojama informacija apie LGBT asmenis. Be
to, nors Civiliniame kodekse yra jteisinta galimybé keisti lyti, Lietuva iki siol nepriémusi
reikalingq pojstatyminiq teisés akto, jgalinanciq teisini lyties pripazinim§ ir lyties
keitimo operacijas.
Lietuvos socialdemokratai pasisako uz vienoda is*tekIiq, teisiq ir atsakomybiq
paskirstym§ tarp lydiq bei LGBT asmenq jtraukimq j salies vies*§ji gyvenime bei
diskriminacijos panaikinim§. Mes suvokiame, kad iki siol Lietuvoje vykdyta tariamai
neutrali, o is tiesq, lyciq poziuriu, akla politika, trukdo faktis*kai uztikrinti lygias
galimybes visiems, nesaIisk§ valdymo, silpnina socialinius rys*ius ir atsakinga vystymosi.
Todél siekiame kurti visuomenq, kurioje lydiq skirtumai pripazjstami, tadiau netampa
asmens ekonominio, socialiniq ir kulturiniq galimybiq ribojimo ar menkinimo
priezastimi. jgyvendinsime priemones, kurios(1) sumazinti lyciq atotruki; (2) uzkardytq
prievart§ lyties pagrindu bei (3) stabdytq LGBT asmenq diskriminacijg.
Lyciq atotrukio sumazinimas. Stiprinsime lydiq lygybq skatinandi§ jstatymq bazq.
Kursime lydiq stereotipq neatgaminancig svietimo ir mokslo sistema. Skatinsime lyciq
poziuriu lygiavertj finansavime meno, mokslo ir sporto srityse. jtvirtinsime istatymais
moterq reprodukcines teises. jteisinsime neperleidziamas dali vaiko prieziuros
atostogq abiem tévams ir taikysime aktyvias, darbo rinkos poreikiais, o ne lydiq
stereotipais grjstas, gr§zinimo j darbo rinka priemones.
Prievartos lyties pagrindu uzkardymas. Stiprinsime teisinius mechanizmus
sprendziant smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu probIemas.Vykdysime
visi smurto lyties pagrindu formq, iskaitant kibernetines jos aprais*kas, prevencijg.
Sukursime infrastruktura, skirti padéti seksualinq prievart§ patyrusiems asmenims.
Taip pat koreguosime Baudziamajame kodekse iki siol vartojamq is*zaginimo apibréztj,
kad neliktq neisaiskintq lytinés prievartos nusikaltimq.
LGBT asmenq diskriminacijos stabdymas. Priimsime partnerystés istatym§,
leidziantj vienalytéms poroms iteisinti savo seimyninius santykius. Skirsime deramo
démesi kovai su neapykantos nusikaltimais, nukreiptais pries LGBT asmenis, taip pat
kitomis socialinés ir institucinés diskriminacijos siq asmenq atzvilgiu formomis.
Vykdysime s*aIies europinius isipareigojimus ir teisiskai reglamentuosime dar 2001 m.
Civiliniame kodekse numatyti galimybq transseksualiems asmenims pakeisti savo lytj
ir teisini lyties pripazinim§.

Tautinés mazumos: démesys ir itraukimas
Siekiame kurti Lietuvos valstybe, kuri apimtq ir reprezentuotq ne tik tautinq dauguma,
bet apimtq ir reprezentuotq s*iandien nepakankamai j valstybés gyvenime jtraukiamas
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tautines mazumas. Tautinéms mazumoms bus sudarytos s§lygos buti matomoms ir
girdimoms, joms aktuali politika bus formuojama glaudziai bendraujant su jq
bendruomenémis.
Dar 2006 m. lapkricio 13 d. nutarime „Dél Lietuvos Respublikos pilietybés“ LR
Konstitucinis Teismas yra isaiskinqs, kad „Lietuviq pilietinei tautai priklauso visi jos
pilieciai — nesvarbu ar jie priklauso titulinei nacijai (yra lietuviai), ar tautinéms
mazumoms“, kad „visi Lietuvos Respublikos pilieciai, kad ir kokia butq jq etniné kilmé,
pagal Konstitucij§ yra lygus“ ir kad „pilietiné tauta, turi teisq kurti Lietuvos valstybe.“
Deja, skis Konstitucinio Teismo isais*kinimas sunkiai virsta realybe. Tad is*sikeIdami tikslq
kurti visus salies gyventojus itraukiancia Lietuvos valstybe, siekiame jgyvendinti tai, kg
yra jau jtvirtinusi auksdiausioji salies teisminé valdzia.
2011 metais ivykusio visuotinio gyventojq ir busto surasymo duomenimis, Lietuvoje
gyveno 154 tautybiq zmonés. Lietuviai sudaré 84,2% s*aIies gyventojq. Statistikos
departamento duomenimis, 2011 m. musq salyje gyveno apie 200,3 tukst. (6,6%) lenkq
ir tai gausiausia Lietuvoje gyvenanti tautiné mazuma. Taip pat Lietuvoje gyvena rusai —
176,9 tukst. (5,8%), baltarusiai — 36,2 tukst. (1,2%), zydai, ukrainieciai ir daugybé kitq
tautybiq.
Deja, Lietuvoje per visi nepriklausomybés laikotarpj nebuvo sukurtas nei tautiniq
mazumq tapatybés is*saugojimo, kalbq ir kulturos plétros modelis, nei valstybinés
tautybiq politikos, apimandios tautiniq mazumq integracija bei tarpkulturini dialogs,
strategija. Valstybés sprendimai tautiniq mazumq srityje priimami neatlikus is*samios
analizés bei nesikonsultuojant su tautiniq mazumq atstovais. Pagrindiné Lietuvos
problema — ne tautiniq mazumq diskriminacija, o integracinés politikos nebuvimas ir
institucijq veiksmq koordinacijos stoka.
Labiau tautines mazumas jtraukianti valstybé padétq susiaurinti erdvq, kurioje tarpsta
nacionalistiskai ir popuIistis*kai nusiteikq politikai, is*naudojantys skirtumus tarp
nevienodg statuso turindiq titulinés tautos ir tautiniq mazumq savo siauriems
politiniams tikslams pasiekti. Lietuvos tautiniq mazumq integracijos modelio
sukurimas leis dr§siau priimti ir ateities is*s*ukius, susijusius su imigrantq, pabégéliq,
naujq tautiniq, rasiniq ar religiniq mazumq integracija j Lietuvos visuomenq.
Tautiniq mazumq tema s*aIies vies*ajame gyvenime — ypac desiniqjq jégq — siejama su
nacionalinio saugumo problematika. Manoma, kad jeigu tautinés mazumos kazkuo
skundziasi, tai jie tai daro tik dél to, jog jais manipuliuoja Rusija, o ne dél
nepasitenkinimo esama tautiniq mazumq situacija s*aIyje, prie kurios juos atvedé iki sio
Lietuvos politikq (ne)vykdyta tautiniq mazumq politika.
Mazumq siejimas su nacionaliniu saugumu sufleruoja, kad jos matomos ne kaip
valstybés dalis, o kaip grésmé valstybei. Mes, Lietuvos socialdemokratai, manome, kad
tautiniq mazumq problems sprendimas — pries*ingai — padidinti Lietuvos saugumo,
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leistq geriau integruoti tautines mazumas, padaryti jas atsparesnémis trediqjq s*aIiq
propagandai, tautinés neapykantos kurstymui.
Siekdami deramos Lietuvos tautiniq mazumq integracijos, veiksime siomis trimis
kryptimis. (1) Sudarysime palankias s§lygas jq atstovams vies*ai vartoti savo kalba; (2)
skirsime tinkamq démesi tautiniq mazumq mokykloms; (3) skatinsime tarpkulturini
dialogo.
Palankios sqlygos vie”sai vartoti savo kalba. Savivaldybése, kuriose gausiai gyvena
tautiniq mazumq atstovai, viesojo administravimo jstaigose asmuo turés teisq kreiptis
ir gauti atsakym§ tos tautinés mazumos kalba. Seniunijose, kuriose gausiai gyvena
tautiné mazuma, gyvenamosios vietovés pavadinimas, joje esanciq gatviq, vies*ojo
administravimo subjektq pavadinimai, topografiniai zenklai bus ras*omi valstybine irtos
tautinés mazumos kalba. Siuo tikslu isipareigojame priimti Tautiniq mazumq jstatym§
ir ratifikuoti Europos regioniniu arba mazumq kalbq chartij§. Taip pat isipareigojame
priimti Vardq ir pavardziq istatym§, kuris, esant pagristam poreikiui, leistq vard§ ar
pavardq iras*yti bet kokiais kitais lotynisko pagrindo ras*menimis pagal atitinkamos
kalbos taisykles.
Démesys tautiniq mazumq mokykloms. jsipareigojame islaikyti, o esant poreikiui
ir plésti tautiniq mazumq mokyklq tinklo. Sid mokyklq tinklas bus keiciamas tik
atsizvelgiant j swig mokyklq bendruomeniq nuomone bei uztikrinant mokiniq interesus.
Uztikrinsime s*iose mokyklose auks*ciausig mokymo kokybe, ypatingq démesj skirdami
ir lietuviq kalbos, ir gimtosios kalbos mokymui auksdiausiu lygiu uz gimtosios (ne
lietuviq) kalbos brandos egzamino labai gerus rezultatus abiturientai gaus papildomus
balus stojant j Lietuvos auks*ciausias mokyklas. Prireikus leisime tautiniq mazumq
mokyklose naudoti ES valstybése narése isleistus vadovélius ir mokymo priemones,
jeigu jq turinys nepries*tarauja Lietuvos interesams bei atitinka Lietuvos mokymo
programas.
Tarpkultdrinio dialogo skatinimas. Remsime ziniasklaidos tautiniq mazumq
kalbomis iniciatyvas skirdami pakankamas Iésas, kad galétume veiksmingai konkuruoti
su uzsienio valstybiq skiriama parama s*iai sridiai. Remsime tautiniq mazumq kulturos
projektus, kulturos paveldo issaugojimq, Lietuvai nusipelniusiq tautiniq mazumq
veikéjq atminimo jamzinim§ bei informacijos apie tautiniq mazumq kuItur§, paprodius
ir tradicijas skIaid§. Ypatingq démesj skirsime bendriems lietuviq ir tautiniq mazumq
kulturos, tarpusavio susipazinimo, vidaus turizmo ir jaunimo maim projektams.
Sukursime galimybes mokiniams is lietuviakalbiq mokyklq mokytis tautiniq mazumq
kalbq, kuriomis kalbamajq gyvenamame regione(netik rush, bet ir lenkq bei baltarusiq).

5. Saugi Lietuva taikioje Europoje
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Pasaulio ir Europos politikoje stipréja fragmentacija, izoliacionizmas ir populizmas.
Kyla is*s*ukiai tarptautinéms institucijoms, integracijai, atsakingai ir zmogumi
besirupinanciai tarptautinei politikai. Nestabilum§ ir nesaugum§ dar labiau didina
kariniai konfliktai, agresyvi kai kuriq valstybiq uzsienio politika.
Iki siol Lietuvos uzsienio politika, pagrjstai rupindamasi valstybés saugumu, yra linkusi
pamirsti, kad siuolaikiniame pasaulyje kyla ivairus issukiai, kuriq sprendimas reikalauja
kompleksinio ir globalaus, ais*kiomis ir nuosekliomis vertybémis grjsto poziurio j
esamas grésmes.
Démesys Lietuvos saugumui turi buti islaikytas visada. Taciau mes pasisakome uz tai,
kad tarptautinés politikos sprendimai butt grindziami lygybe, pagarba zmogaus
teiséms irjo orumui bei teisingumu. Tad siekiame formuoti tokie uzsienio politik§, kuri
butt atsakinga, konstruktyvi, dr§si, besiremianti tarptautine teise, gerbianti zmogaus
teises ir siekianti lygybés. Laikomés nuostatos, kad uzsienio politikos procesas turi buti
grindziamas atvirumu, s§ziningumu ir lygiomis galimybémis.
Taip pat aktyviai prisidésime prie vieningos Europos islaikymo. Lietuvos saugumo ir
gerovés esminé ir pradiné s§Iyga yra narysté demokratiskoje, lanksdioje, lygybe ir laisvq
gerbiandioje Europos S§jungoje. Siekiame, kad ES butt stipri politiné jéga ir veiktq
efektyviai, racionaliai, skaidriai ir demokratis*kai, greitai reaguoti i vidinius ir is*orinius
is*s*ukius. Turime siekti reiksmingo Lietuvos vaidmens s*iuose procesuose.
Galiausiai visokeriopai palaikome pamatinj nacionalinio saugumo tiksl§ — pasiekti, kad
butq panaikintos arba sumazintos iki minimumo visos galimos grésmés Lietuvos
zmonéms ir valstybei. Zmogus ir valstybé yra nesaugus dél politinio nestabilumo,
ekonominio nuosmukio, socialiniq jtampq, gamtos uzterstumo, didéjancio
nusikalstamumo, pries*is*kq kariniq,jégos strukturq keliamq pavojq, terorizmo grésmés.
Butina ivertinti ir atitinkamai reaguoti j nauj§sias grésmés, kylancias energetiniam,
informaciniam, kibernetiniam ir kitokiam saugumui. Nacionalinio saugumo politika turi
atsizvelgti j visas kylancias grésmes ir jq tarpusavio s§veikas. Tarn, kad tinkamai
atlieptume s*iuos saugumo is*s*ukius, privalu palaikyti aktyvq veiksmq koordinavimo
Europos ir transatlantinés integracijos lygmenimis.

Atvira uzsienio politika
Tarptautiniai santykiai, gristi atvirumu, bendradarbiavimu ir judéjimo laisve, yra must
saugumo ir klestéjimo pagrindas. Atsiribojimas, uzsidarymas ir sienq statymas néra ir
nebus ilgalaikis ir sékmingas sprendimas. Tik veikimas bendrai leidzia pasiekti taikq,
geri kaimynystq ir tvari§ pasaulio raids.
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Deja, Lietuva tarptautinéje arenoje jau kuri Iaik§ yra vertinama kaip „vieno
klausimo“ valstybé. Toks uzsienio politikos susiaurinimas apriboja s*aIies galimybes
jsitraukti i svarstymus, kaip issprqsti bendresnes tarptautinés politikos problemas.
Blogai ir tai, kad uzsienio politikos formavimas ir igyvendinimas néra efektyvus,
skaidrus ir nepadeda teikti visuomenés.
Dél nuolatinio taupymo diplomatinés tarnybos pajégumai yra sumenkq. Turimi is*tekIiai
taip pat paskirstomi netinkamai. Nuvertinamas zemesnis grandies diplomats darbas,
nuo kurio priklauso ateities uzsienio politika. Truksta ir vies*q diskusijq dél Lietuvos
vaidmens tarptautinéje erdvéje, o des*iniqjq plétojama retorika daznai tik supries*ina
tarpusavyje skirtingas gyventojq grupes.
Lietuvos uzsienio politika, siekdama valstybés saugumo ir gerovés, turi palaikyti
pastangas kurti teisingesnj, saugesnj ir atsakingesnj pasauli. Vadovaudamiesi laisvés,
lygybés ir solidarumo principais, kursime ir ginsime pasaulio tvark§, grjstq
tarptautinémis institucijomis, teisés virsenybe ir pagarba zmogaus teiséms.
Keliame tris pagrindinius atviros ir ambicingos s*aIies uzsienio politikos uzdavinius: (1)
valstybés jgalinimas per veiksminga kaimynystq; (2) dalinimasis atsakomybe atliepiant
is*s*ukius pasauliui; (3) pilieciq itraukimas j strategini dialogo.
}galinimas per veiksminga kaimynystq. Lietuva ir toliau turi palaikyti draugiskus
santykius su savo kaimynémis, besilaikandiomis tq padiq vertybiq vidaus ir uzsienio
politikoje. Ypac svarbu toliau gilinti bendradarbiavimo su kitomis Baltijos valstybémis
bei Siaurés salimis, kuriose plétojamas socialdemokratinis vystymosi modelis atitinka
pamatines s*ios vizijos nuostatas. Lietuvai svarbu ir palaikyti ES Rytq partnerystés s*aIiq
demokratéjim§. Butina remti jose vykstandias valdymo, ekonomines ir socialines
reformas. Lietuva ivairiuose forumuose taip pat turi nuolatos priminti apie butinybq
atstatyti Ukrainos ir Sakartvelo teritorini vientisum§.
NATO ir transatlantinés jungtys su Jungtinémis Amerikos Valstijomis bei Kanada
visada isliks esminiu kolektyvinio saugumo garantu Lietuvai. Sykiu, atsizvelgiant i
auganti nestabilum§, laikomés nuostatos, kad ES bendros saugumo ir gynybos politika
gali tapti svarbiu Lietuvos saugumo papildandiu veiksniu. Tai leistq i bendro saugumo
sistema jtraukti daugiau valstybiq ir dar labiau sumazinti galimas isorines grésmes.
Kalbant apie santykius su Rusija, bet koks pilnavertis dialogas su sia kaimyne gali
prasidéti tik tada, jei ji pradés rodyti pagarba tarptautinei teisei ir demokratijos
vertybéms.
Atsakomybé atliepiant tarptautinius is*s*dkius. Privalome vykdyti atsakinga
uzsienio politik§, kuri kiek jmanoma prisidéti sprendziant globalaus pasaulio issukius.
Siuo metu viena didziausiu tokiq problemq yra migracija, vykstanti dél netolygaus
pasaulio vystymosi, kariniq konfliktq, is*naudojimo ir klimato kaitos. Nemazéjantys
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zmoniq srautai neisvengiamai veiks Lietuva kaip pilnateisq atviros ir demokratinés
Vakarq tarptautinés sistemos narq.
Uzverdami sienas, esminiq grésmiq pasaulio stabilumui nepanaikinsime. Pries*ingai — tik
skatinsime autoritariniq jégq jsigaIéjim§ tarptautinéje arenoje. Tarn, kad atsvertume
augancig demokratinés tvarkos pries*ininkq itakq, kartu su savo s§jungininkais
Vakaruose privalome skirti gerokai didesni démesi paramai nuo konfliktq ir prievartos
kenciandioms visuomenéms, jq tvirtéjimui ir tvarumui. Tai yra musq paciq saugaus
gyvenimo prielaida. Tarn butina stiprinti veikimo per Jungtines Tautas, kitus
tarptautinius formatus, visokeriopai remti vystomqjj bendradarbiavimo ir didinti jam
skiriamas Iés*as, taip pat aktyviau isitraukti i tarptautines taikos palaikymo misijas.
Piliediq jtraukimas j strateginj dialogo. Mes sieksime, kad uzsienio politika butq
atvira ir skaidri, jtraukianti ir isklausanti piliedius. Privalome uztikrinti skaidri uzsienio
politikos formavimo ir igyvendinim§. Tai yra, sprendimai turi buti pagrindziami,
aiskinami, o ne priimami uzdaruose rateliuose ir deramai nepristatomi visuomenei.
Todél formuosime ir puoselésime vies*gsias diskusijas apie Lietuvos uzsienio poIitik§ ir
jos strategines kryptis, taip pat saugumo ir gynybos problemas.
Esame jsitikinq, kad vystant nuosekIi§ ir salies gyventojq valia gristi uzsienio politikg,
butina organizuoti placias konsultacijas dél s*ios srities strateginiq klausimq. Siekdami
vystyti dialogo su visuomene, taip pat privalome sustiprinti diplomatinés tarnybos
pajégumus. Skirdami adekvatq finansavime aktyviai s*aIies uzsienio politikai vykdyti,
uztikrinsime, kad Iés*os butq pirmiausia skiriamos zemesnio grandziq diplomatiniam
personalui — jq profesinei motyvacijai ir algoms kelti.

Gerove itvirtinanti Europa
Esame pasiryzq kurti tokie ateities Europe, kurioje butq uztikrinama visq jos gyventojq
gerové. Palaikome Europos integracijos priemones, padedandias islaisvinti zmones is*
rinkos santykis ir socialinés padéties s§Iygojamq suvarzymq. Regime viening§ ir
demokratiniais pagrindais veikianci§ valstybiq nariq s§jungq, kurioje nebutq né vieno
palikto uzribyje.
Dabartiné Europos integracija remiasi laisvu asmenq, prekiq, kapitalo ir paslaugq
judéjimu. Sios keturios ekonominés laisvés iki siol Iémé didelq pazanga, taciau vien jq
nepakanka tarn, kad butq pasiektas tvarus klestéjimas. Surqstas Europos statinys nebus
tvirtas ir ilgaamzis, jei jis nebus papildytas visa aprépianciu socialiniq teisiq ramsciu.
Europos kelyje — rimti is*s*ukiai. Dél dabartinio Europos integracijos modelio ydq
stipréja zmoniq nepasitenkinimas esama padétimi. Uzuot sutramdziusios globalqji
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kapitaIizm§, ES ir nacionalinés institucijos neretai pasiduoda jo itakai. Tuo sumaniai
naudojasi euroskeptinés ir is*orinés jégos, siekiancios vél suskaldyti Sen§ji zemyn§.
Europos S§jungoje vienas procentas gyventojq valdo beveik trecdalj visos jos
ekonomikos. Tuo tarpu du penktadaliai ES gyventojq neturi né vieno nuosimcio jos
turto. Apie 120 milijonq ES gyventojq susiduria su skurdu arba socialine atskirtimi. Tai
beveik ketvirtadalis visq Europos S§jungoje gyvenandiq zmoniq. Sios ekonominés
nelygybés tendencijos, deja, toliau tik rys*kéja.
2017 m. lapkricio 17 d. Geteborge susirinkq ES valstybiq nariq vadovai paskelbé
dekIaracij§, kuria jsipareigojo siekti, kad kiekvienas ES pilietis turétq lygias galimybes
dirbti ir buti jdarbintam, tinkamas darbo s§Iygas, deramo socialinq apsauga ir garantijas
buti itrauktam j gerovés kurimo. Tai svarbus dokumentas, leidziantis tikétis ES
„socialinio posukio“. Tadiau tarn, kad tai butq pasiekta, butina sklandi europiniq ir
nacionaliniq politika s§veika.
Siekdami butent tokios Europos S§jungos, kuri pajégtq suvaldyti globalaus kapitalo
veikimo ir sustiprinti valstybiq nariq pajégumus uztikrinti zmoniq gerove, démesj
skirsime siems trims prioritetams: (1) solidarumo paktas Europai; (2) vieninga ES
mokescio politika; (3) ES fiskaliniq taisykliq pertvarka.
Solidarumo paktas Europai. Kartu su s§jungininkais kitose ES valstybése narése
sieksime istatymais ar per kolektyvines derybas nustatyti visoje Europoje bendri
minimalios algos virs* skurdo lygio standart§. Taip pat uzkirsime kelio bet kokioms
socialinio dempingo formoms ir priimsime visai Europos S§jungai galiosiancias darbo
santykiq taisykles, kurios uzkirsti kelio darbuotojo is*naudojimui. Taip pat palaikome
Europos darbo agenturos isteigimq. Si europiné institucija turi disponuoti realiais
jgaliojimais uztikrinant, kad nebutq pazeidziamos darbuotojo, migruojandiq is vienos
ES valstybés narés i kite, teisés.
Remiame Europos jaunimo garantijq instruments ir pasisakome uz papildomq Iésq jam
skyrim§. Nuo 2014 m. kasmet Europos jaunimo garantijq iniciatyvos programose
uzsiregistruoja virs 5 milijonq jaunuoliq taip igydami galimybq gauti darbo, tqsti
profesinj ugdymo ar stazuotis. Siekiame, kad kiekvienas jaunas zmogus Europoje turétq
galimybq gauti kokybiskq s*vietim§ ir dalyvauti Erasmus studijq maim programoje. Taip
pat désime pastangas, kad ES lygiu butq priimta Europos kulturos cekiq iniciatyva ir
jtvirtintos Europos vaikystés garantijos, uztikrinandios, kad kiekvienas vaikas Europoje
gautq kokybis*k§ prieziura, butq tinkamai pamaitintas ir turétq deramas gyvenimo
s§Iygas.
Vieninga ES mokesdiq politika. Kiekvienais metais dél mokesdiq sukdiavimo ir
nuslépimo ES valstybés narés, paémus bendrai, praranda triIijon§ eurq. Tai didziulis
nuostolis tq saliq ekonomikai ir patiems zmonéms. Dél nesurinktq mokesciq prasdiau
finansuojamos viesosios paslaugos, silpniau uztikrinamas valstybés saugumas ir
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tvarkos palaikymas, auga nelygybé ir smunka zmoniq pasitikéjimas vienas kitu. Tai
kenkia ne tik atskiroms valstybéms, kuriose issikerojusi seséliné ekonomika, bet ir visai
Europos S§jungai irjos stabilumui.
Todél esame jsitikinq, kad ES valstybéms naréms butina vienyti savo jégas sioje srityje
ir pazaboti s§ziningq zaidimo taisykliq nesilaikandias kompanijas. Palaikome idéjg
sukurti bendri konsoIiduot§j§ pelno mokescio bazq, kuri apimtq ir didziqjq
skaitmeniniq kompanijq apmokestinimo. Turime sukurti placid informacijos
apsikeitimo sistema bei nustatyti grieztesnes sankcijas bankams bei juridiniams ir
fiziniams asmenims, isipainiojusiems j mokesciq vengimo ir sukdiavimo schemas, bei
bendrai pritaikyti kitas priemones, kurios leistq greidiau nustatyti mokestinés sistemos
pazeidimus ir juos pas*aIinti. Mes taip pat pasisakome uz finansinio transakcijq
mokesdio ivedimg.
ES fiskaliniq taisykliq pertvarka. Sieksime esminis Stabilumo ir augimo pakto
perziuros. Dabartinés ES veikiandios fiskalinés taisyklés yra interpretuojamos per
grieztai ir nebeatitinka siuolaikiniq realijq. Uzuot skatinus valstybes nares investuoti ir
augti, pernelyg dogmatiskas poziuris j fiskalinq drausmq pamina visuomenés
stabilumui esmingai svarbias socialines teises. Todél turi buti numatyti mechanizmai,
kurie leistq didesni biudzeto Iankstum§. Pavyzdziui, vidutinés trukmés laikotarpiu ar
per ilgesnj laikg atsiperkancios ir ekonomika skatinancios vies*osios investicijos galétq
buti neitrauktos jvertinant biudzeto deficits.
Taip pat remiame Bankq s§jungos uzbaigimg tarn, kad gyventojai butt geriau apsaugoti
nuo bankq klaidq ir sukeltq finansinio kriziq. Palaikome ir ES biudzeto pertvarka
suteikiant didesni svorj ES nuosaviesiems istekliams ir atitinkamai mazinant ES
valstybiq nariq inasus. Tai suteikti Europos S§jungai didesni manevro laisvq skirti
turimas Iés*as prioritetinéms ir ekonomikos pazanga skatinancioms sritims. Palaikydami
butinybq uztikrinti didesni euro zonos skaidrumo ir valdymo demokratis*kum§, turi buti
uztikrinta stipresné ir aiskesné s*ios srities parlamentiné prieziura Europos ir
nacionaliniu lygmeniu.

Visa aprépianti krasto apsauga
Nacionalinio saugumo ir gynybos tikslas pas*aIinti arba iki minimumo sumazinti visas
grésmiq keliamas rizikas Lietuvos zmonéms ir valstybei bei atgrasyti potencialius
agresorius ir apginti teritorini s*aIies vientisum§. Siekiame, jog sios vidaus ir is*orés
grésmés butq atremtos, o Lietuvos zmonés galétq gyventi ir kurti saugioje ir
patrauklioje aplinkoje bei butq pasirengq ir nusiteikq ginti savo valstybe.
Baltijos regione jauciamas agresyvus Rusijos karinis ir hibridinis aktyvumas. S§lygos
tokiai is*oriniq jégq kisimosi politikai yra palankios. Nors ekonomika auga,
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nepakankamai sprendziamos demografinés, socialinés, regions ir socialiniq sluoksniq
atskirties problemos, neuztikrinamas deramas pilietinis ir patriotinis ugdymas.
Ankstesné konservatoriq vyriausybé buvo sumazinusi krasto apsaugos finansavime iki
maziau nei 0,8% nuo BVP, o dabartiné valdzia pasirinko ekstensyvq kariuomenés
plétros models: labiau koncentruojasi j kariuomenés plétra skirdama maziau démesio
kariq tarnybos bei socialiniq s§Iygq gerinimui.
Mes pasisakome uz subalansuotg ilgalaiki atsak§ kylancioms saugumo ir gynybos
grésméms ir iss*ukiams atremti. jsipareigojame aktyviai ir grieztai vykdyti tarptautiniu
lygiu uzbréztus gynybos finansavimo tikslus bei sprqsti musq pilieciq socialines
atskirties problemas, kurios yra vienos is pagrindiniq hibridiniq atakq taikinys.
Naujq saugumo is*s*ukiq s*viesoje NATO ir toliau lieka vienintele kolektyvinés gynybos
sistema, uztikrinancia kriziq prevencij§, galimq agresijq atgrasym§, taikos palaikymo
misijas ir kolektyvinq gynyb§ galimq ispuoliq atvejais. Neabejojame, kad NATO privalo
keistis, reaguodama i plétra ir naujas grésmes. Lietuva privalo uztikrinti tinkamos
karinis galios parengta ir vykdyti gynybos finansavimo jsipareigojimus, prisiimtus
stojant j sit organizacij§. Esminis Lietuvos interesas — visomis priemonémis stiprinti
Europos S§jungos ir JAV santykius bei plésti Lietuvos ir JAV strategini
bendradarbiavimo, ypad karinio saugumo, energetikos ir ekonomikos srityse, siekti
tiesioginio JAV karinis pajégq buvimo Baltijos s*aIyse ir Vidurio Europos regione.
Remdamiesi visa aprépiandia nacionalinio saugumo samprata, suvokiame, kad
nacionalini saugumo uztikrina daugybé priemoniq. jgyvendindami savo vidaus ir
uzsienio politika, turime suprasti, kad uztikrinsime valstybés ir visuomenés saugumo tik
sékmingai jgyvendinq savo ekonominius, socialinius, kulturinius, ekologinius tikslus.
Esame taip pat jsitikinq, kad energetinis saugumas yra svarbus politinés ir ekonominés
nepriklausomybés elementas. Lietuva privalo aktyviai veikti stiprindama bendros ES
energetikos politikos is*orés dimensij§ bei vieninga koordinuotg dialogo su
trediosiomis s*aIimis.
Plétodami kras*to apsaugos politika, taip pat glaudziai bendradarbiaudami su NATO
s§jungininkais, is*skiriame siuos tris prioritetus: (1) kariuomenés modernizacija; (2)
kibernetinio saugumo stiprinimas; ir (3) visuomenés itraukimas i salies pasirengimg
gynybai.
Kariuomenés modernizacija. Tqsime Lietuvos kariuomenés modernizacija.
Ypatingq démesi skirsime kariq koviniam rengimui ir tarnybos s§Iygq, karinis
infrastrukturos gerinimui, kad karo tarnyba butq patraukli. Butina palaikyti optimalq
kariniq daliniq skaidiq, didinti karinis vienetq komplektavim§, vykdyti modernios
ginkluotés jsigijim§, kurti siuoIaikis*kg, gerai apginkIuot§ ir su s§jungininkais pasirengusiq
veikti kariuomenq, taip pat stiprinti priimandiosios salies parama s§jungininkams.Taip
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pat pasisakome uz Krasto apsaugos savanoriq pajégq ir Specialiqjq operacijq pajégq
stiprinimo.
Kibernetinio saugumo stiprinimas. Kibernetiné erdvé vis dazniau tampa erdve,
kurioje késinamasi i valstybés infrastruktura ir valstybés institucijq efektyvq darbo.
Taip keliamos grésmés valstybés saugumui ir stabilumui. Butinas sisteminis poziuris i
kibernetinj saugumo ir nuoseklus kibernetinio saugumo strategijos igyvendinimas
kuriant integraliq kibernetinio saugumo vadybos sistema. Ypatingq démesj reikia skirti
kibernetinio saugumo rizikos vertinimui stiprinti ir gyventojq s*vietimui kibernetinio
saugumo klausimais visais lygmenimis: s*vieciant moksleivius, nuolat apmokant
valstybés tarnautojus ir suteikiant prieinama, aktuali§ ir tiksIing§ informacij§ bei zinias
visiems gyventojams.
Visuomenés jtraukimas. Skatinsime savanorystés paIaikym§. Uztikrinsime, kad
Lietuvos kariuomené nuosekliai stiprinti rys*ius su visuomene, o prireikus padétq
civilinéms institucijoms teikti parama zmonéms stichiniq nelaimiq ir kitais
ekstremaliais atvejais, teIktq piliedius visuotiniam pasipriesinimui pries bet koki
agresoriq. Kviesime, kad Lietuvos kariuomené padétq s*eimai, mokyklai ir
visuomeninéms organizacijoms patriotiskai ugdyti jaunim§, bei kartu su Kras*to
apsaugos savanoriq pajégomis ir Sauliq s§junga naujomis formomis stiprinti piliediq
pasiruosimq civilinei gynybai ir ryzt§ ginti Tévynés laisvq.

6. laliasis augimas: tvarus 1emés fikis ir gamtos
apsauga
jgyvendindami zaliqjg darbotvarkq, vadovaujamés prielaida, kad zmogus privalo
Gamt§, ypac Gyv§jq Gamtq, matytine kaip zmogaus-plésruno auk§, bet kaip kasdienio
gyvenimo partners, privalo su ja sietis ne konkurentiniais ar plés*runis*kais, bet, kas yra
butina — kooperaciniais rysiais. Visuomené, kuri materialqji turto iskelia virs* Zmogaus
ir Gamtos tampa amoralia visuomene, ji save naikina ir yra pasmerkta isnykti.
Pasaulis atsidurqs egzistencinéje kryzkeléje. Per pastaruosius dvidesimt penkerius
metus gélo vandens vienam zmogui sumazéjo 26%. Negyvosios zonos vandenynuose
is*augo 75%. Isnaikinta beveik 130 milijonq hektarq mis*kq. Stuburiniq gyvunq sumazéjo
29% (o nuo 1970 m. — 58%). Anglies dvideginio koncentracija is*augo 62%. Pavymui
stebime ir drastis*kq siltnamio efekt§, ir sulig kiekvienais metais musamus karsdio
rekordus. Zmoniq pagauséjo 35%, kas sukelia dar daugiau jtampq dél besaikio Zemés
is*tekIiq vartojimo.
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Lietuva s*ie globalus procesai veikia kaip ir kiekvieno kite s*aIi. Todél zalioji darbotvarké
— esminis atsinaujinusios LSDP vizijos démuo. Privalome ieskoti is*eidiq, kaip prisidéti
prie bendrq pastangq is*saugoti Zemi. Skirdami deramo démesj tvaraus vystymosi
klausimams, mes, Lietuvos socialdemokratai, taip pat matome ir atsiveriandias
galimybes, kaip sustiprinti s*aIies ekonomika. Siekiame tokio zaliojo augimo, kuris
veiksmingai naudoti turimos gamtos isteklius, mazinti tars§, padétq isvengti gamtiniq
nelaimiq pavojaus ir butq kuo labiau itraukus.
Pagrindinés kliutys, neleidziancios is*naudoti zaliojo augimo potencialo, yra politinés
valios stoka bei netausojancio elgesio jprodiai, bet ne zaliosios politikos priemoniq
kaina. Tuo tarpu zaliojo augimo nauda yra visokeriopa.
Geriau tvarkomas dirvozemis yra produktyvesnis. Sveika, s*vari aplinka uztikrina
geresne oro kokybe ir sykiu didina darbo nas*um§. Tokios zaliosios vies*osios gérybés
kaip vies*asis transportas ar atsinaujinantys energijos is*tekIiai lemia gerokai efektyvesnj
ir maziau tars*q turimq istekliq panaudojimq. Dar daugiau, skatinamos zaliosios
technologijos ir investicijos j s*ios srities mokslinius tyrimus skatina esminq salies
ekonomikos modernizacija. Galiausiai zaliosios politikos priemoniq igyvendinimas
mazina nelygybq, padaro valstybe labiau atspari§ ekonominéms krizéms ir gamtos
stichijq sukeltoms nelaiméms.

Klimato kaitos is*sukiq suvaldymas
Visokeriopai remiame ir prisidedame prie tarptautiniq pastangq ies*koti paciq
efektyviausiq budu kaip sustabdyti klimato kaita ir uztikrinti tolesnq darni§ plétra.
Pasisakome uz tas priemones, kurios skatinti nepazeisti gamtinés pusiausvyros, o
prisidéti prie klimatui ir aplinkai naudingq veiksniq.
Sid metq spali is*Ieistoje Jungtiniq Tautq ataskaitoje dél klimato kaitos pabréziama, kad
pasauliui liko vos f2 metq, kad butt sustabdytas klimato atsilimas daugiau nei 1,5
laipsniq pagal Celsijaus skalq lyginant su padétimi iki pramonés revoliucijos. Tarn, kad
tai butq pasiekta, butina iki 2030 m. sumazinti anglies dvideginio is*metimq j atmosfer§
45% lyginant su 2010 m., o iki 2050 m. butina pasiekti, kad s*ios dujos apskritai
nebepatektq j atmosfer§.
Pries*ingu atveju pasaulio laukia sunkiai besustabdomas ledynq tirpimas, ekosistemq
irimas, upiq ir jurq potvyniai, sutankéjusios kars*cio bangos, vis daznesni ir
ekstremalesni gamtos kataklizmai. Dél vis labiau senkandiq Zemés is*tekIiq smarkiai
is*augs ginkluotq susirémimq grésmé ir vargiai besuvaldomi globalus zmoniq migracijos
srautai. Nors priemonés sustabdyti klimato ats*iIimg kainuoja nemazai, nesiémimas siq
veiksmq atsilieps gerokai brangiau.
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Siuo metu pasaulyje taip pat spardiai vyksta urbanizacija. Miestuose gyvena vis
daugiau pasauliogyventojq. Ne isimtis ir Lietuva, todél vis didesni reiksmq tiek bendrai
ekologinei sanklodai, tiek sveikam, pilnaverciam zmogaus gyvenimui turi miesto
gamtiné aplinka. Savivaldos institucijoms patiriant sunkumq dorojantis su tokiais
is*s*ukiais kaip darnus judumas, atliekq tvarkymas, zaliqjq ir viesqjq erdviq apsauga ir
plétojimas, energetini nepriklausomybé ir tvarumas, butinas aktyvus veiksmq
koordinavimas nacionaliniu lygmeniu.
Reikia taip pat ivertinti grésmes nacionaliniam saugumui, jei is* tiesq kils klimato
permainq s§lygota pasaulio suiruté. Todél mes pasisakome uz aktyvq Lietuvos
vaidmeni ES, JTO ir kituose tarptautiniuose forumuose teikiant politinq valid
ambicingiems tikslams suvaldant klimato kaita jgyvendinti. Privalome glaudziai
bendradarbiauti su Siaurés valstybémis ir kitomis zaliosios darbotvarkés lyderémis
siekiant swig tikslq ir atitinkamai pertvarkant s*aIies ekonomika. Tuo remdamiesi,
veiksime trimis pagrindinémis kryptimis: (1) plétosime atsinaujinancios energijos
s*aItinius; (2) diegsime aplinkai draugisko transporto sprendimus; (3) igyvendinsime
miesto ekologijos priemones.
Atsinaujinandios energijos ”saltiniq plétoté. Sieksime iskastini kurd pakeisti zaliqja
energija is saulés ir véjo. Nepritarsime skalunq ir kite angliavandeniliq gavybai musq
s*aIies teritorijoje. Steigsime specials moksliniq ir taikomqjq tyrimo susivienijimg, skirti
tirti ir kurti efektyviausius tvarios energijos gavybos budus, tinkamus must klimato
zonai, bei juos pritaikyti praktikoje. Taip pat nustatysime, kad biokuro naudojimas turi
buti suderintas ir su mis*kq, ir su sveikatos apsaugos ir miesto ekologijos prioritetais.
Aplinkai draugis*ko transporto sprendimai. Skatinsime vies*§ji transporto, ypad
elektrinj, ir miestq ribose, ir tarp jq. Gelezinkeliai tarnaus ne tik kroviniams, bet ir
zmonéms. Vystysime elektromobiliq ikrovimo stoteliq tinklo ir kitomis priemonémis
skatinsime zaliojo transporto plétra. Taikysime priemones, skatinancias gyventojus
atsisakyti dyzeliniq automobiliq. Imsimés itin tars*aus dyzelinio visuomeninio
transporto pakeitimo ekoIogis*kesnémis transporto priemonémis.
Miestq ekologijos priemonés. Remsime zmoniq ir jmoniq gebéjimq is*vengti atliekq,
o ne jq prigaminti. Vystysime ziedinés ekonomikos principus, daiktq taisymo ir
pasigaminimo amat§. Suras*ysime saugiklius ne tik miestq plétrai, bet ir tankinimui.
Institucijos verdiau laimins naujo parks nei naujo nesibaigiancio pelno daugiabutj.
Mokysimés isnaudoti erdves protingai, socialiai atsakingai ir tvariai. Bendruomenés
sodams pasiulysime nacionalinio masto programs, ypatingai remiant jq atsiradim§ prie
mokyklq, ligoniniq ir kitq socialiniq istaiga. Tqsime renovacijg siekiant uztikrinti
aukstesni namq energetini efektyvum§, ypac didziuosiuose Lietuvos miestuose.
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Tvarus ir inovatyvus zemés ukis
Siekiame tvaraus ir inovatyvaus zemés ukio. Tai ne tik kokybiski ir saugus maisto
produktai bei didesnis zemdirbiq pajamos, bet kartu ir gyvybingq kaimis*kqjq vietoviq
is*saugojimas bei s*vari gyvenamoji aplinka ir kras*tovaizdis.
Formuojant nacionalinq zemés ukio politika, svarbu atsizvelgti i ES lygmeniu
formuojama bendrqjq zemés ukio politika. Ji siuo metu — paciame diskusijq ikars*tyje.
Keliami tokie aktualus klausimai kaip kartq kaitos uztikrinimas, smulkiq ir vidutiniq ukiq
stiprinimas, tvarus ir ekonomis*kai konkurencingas zemés ukis, saugus ir kokybis*ki
maisto produktai uz prieinama kaina. Svarbu paminéti, kad didelis démesys skiriamas
stiprinti kaimiskgsias vietoves ir jq bendruomenes. Taip pat labai aktuali kova su vis
didesni pagreiti igaunandia klimato kaita.
Lietuva — ne is*imtis. Per daugelj metu susikaupé daug sprqstinq klausimq. Vienas jq —
auganti socialiné atskirtis irjos neigiami padariniai. Skurdo mastai ir rizika kaimuose yra
zenkliai didesni nei miestuose. Tustéjancios gyvenvietés bei kartq kaitos stoka sukelia
valstybei daugybq socialiniq ir ekonominio problems. Dél ilgus metus salyje vykdytos
trumparegiskos zemés ukio politikos, kuri sudaré s§Iygas stipréti santykinai nedidelei
ukiq grupei, likusieji, nematydami perspektyvos, pasitrauké kartu su savo seimomis ne
tik is zemés ukio veiklos, bet ir is* kaimo. Liudniausia tai, kad dauguma pasitraukusiqjq
buvo darbingo amziaus, kuriq pagrindo sudaré iki 40 metq gyventojq grupés atstovai.
Be to, neefektyviai naudojami turimi istekliai. Remiantis Lietuvos agrarinés ekonomikos
instituto duomenimis - Lietuvos zemés ukis nuo 2012 m. gyvena biologiniq pajégumq
deficito s§Iygomis. Tarp ukiq Lietuvoje jsigaléjusi grudq ir aliejiniq augalq gamyba taip
pat neskatina zemés ukio produktyvumo. Jis must s*aIyje is hektaro pinigine is*raiska
2017 m. nesiekia né tukstandio eurq, kai tuo tarpu, pavyzdziui, Nyderlanduose, kur gerai
is*vystytas zemés ukis pasizymi dideliu produktyvumu ir ivairove, bendroji zemés ukio
produkcija is hektaro siekia net daugiau nei 13 tukst. eurq.
Taigi, butina uzkirsti kelio neatsakingam zemés ukio produkcijos gamybos apimciq
didinimui. Esame isitikinq, kad tie ukiai, kurie savo veikloje taikys s*iuoIaikines mokslo
bei technikos pazanga grjstas technologijas, kuriq pagrindinis tikslas „su maziau
is*tekIiq, pagaminti daugiau“ sustiprins savo konkurencinj pranas*um§ kitq atzvilgiu ir
uztikrins veiklos tqstinum§ ateities kartoms.
Pasisakydami uz tvari§ kaimo plétotq, subalansuot§ prekiniq ukio struktura, ukiuose
taikomas novatoriskas praktikas ir gamybos metodus, klimatui ir aplinkai naudingus
sprendimus, mes, socialdemokratai, siam tikslui pasiekti isskiriame tris prioritetines
priemones:(1) pladiau ir teisingiau paskleisti finansine parama; (2) sudaryti s§lygas kartq
kaitai ir inovacijoms; (3) stiprinti kaimo bendruomenes.
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Pladiau ir teisingiau paskleista finansiné parama. Tarn kad mazi ir vidutiniai ukiai
sustiprétq, sumazétq pajamq nelygybé tarp ukiq, butina uztikrinti platesnq tiesioginiq
is*mokq sklaidg bei investicinés paramos prieinamum§. Pasisakome uz investicija
nukreipim§ maziems ir vidutinio dydzio ukiams restrukturizuoti ir modernizuoti. Taip
pat raginame perziuréti Zemés ukio paskolq garantijq fondo veikia suteikiant
pirmenybq smulkiems ir vidutinio dydzio ukiams. Finansiniq priemoniq naudojimas
jvairiose ES valstybése narése skiriasi dél nevienodq galimybiq gauti finansavime,
bankq sektoriaus pozicijos, viesojo administravimo institucijq poziurio ir kitq veiksniq,
todél sieksime, kartu su ekonominiais bei socialinias partneriais, nustatyti tinkamas
siektinas reiksmes, paramos gavéjus ir lengvatines s§Iygas, taip pat kitas tinkamumo
finansuoti taisykles.
Kartq kaita ir ziniomis grjstas ukininkavimas. Butina skatinti ziniomis grjstq
ukininkavim§ ir swig ziniq sklaidg, taip pat s*iuoIaikiniq technologijq ir inovacijq diegimg,
nes sios naujovés is esmés jau dabar keicia zemés ukio veikia. Todél remsime
investicijas i zemés ukio valdas ir zemés ukio produkto perdirbim§, rinkodar§ bei
plétra, ypatingai gyvulininkystés, vaisiq, darzoviq ir kituose aukst§ pridétinq verts
turindiuose gamybos sektoriuose. Sudarysime palankias s§Iygas vykdyti profesini ir
mokslini bendradarbiavimo.
Taip pat désime visas pastangas pritraukti jaun§j§ karto i zemés uki. Svarbu, kad
jauniesiems ukininkams butq numatyta ne tik isikurimo parama, bet ir papildomos
paskatos jsitvirtinant gamyboje. Pasisakome uz didesnis tiesioginiq ismokq dalies
skyrim§ jauniesiems ukininkams. Jiems vis dar kyla nemazai kliuciq siekiant gauti ne tik
zemi, bet ir kreditus butinoms investicijoms. Patvirtinta, kad jaunqjq ukininkq verslui
didelq grésmq taip pat kelia kainq (tiek zaliavq, tiek produkcijos) nepastovumas. Todél
kartu su socialiniais partneriais taikysime ais*kias ir nuoseklias intervencines priemones
tvariai kartq kaitai uztikrinti.
Kaimo bendruomeniq stiprinimas. Esame jsitikinq, kad tai neabejotinai prisidés
gerinant gyvenime kaimo vietovése bei mazinant socialinq ir ekonomini atskirtj. Tik
aktyvios ir kurybingos bendruomenés gali uztikrinti kaimiskqjq vietoviq tapatybq, jq
gyvybingum§. Pasitelkq ES bei nacionalinq parama, taip pat stiprinsime kaimo ir miesto
bendradarbiavimo. Palaikome pazangiqjq kaimq idéj§, paremti ivairiq formq
bendradarbiavimu tarp visi dalyviq. Remsime vietos iniciatyvas, kurios skatins
versIum§ ir uzimtumo kaime bei uztikrins swig iniciatyva tqstinum§. Désime pastangas
kurti ir tvarkyti viesqj§ infrastruktura kaip esminq priemonq skatinti ekonomines,
socialines ir kulturines kaimo veiklas.

Lietuvos gamtiniq vertybiq is*saugojimas ir atkurimas
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Kovosime su gamta ters*iancia veikia, is*saugant esamas gamtines vertybes, ir imsimés
rimtq priemoniq gerinti gamtos buklq.
Lietuvos aplinka ir gamta saugoma tik formaliai. Zmogaus veiklos spaudimo vis labiau
jaucia must miskai, Baltijos jura bei visa biologiné ivairové. Neigiami zmogaus veiklos
padariniai jauciami net saugomose s*aIies teritorijose. Plyni mis*kq kirtimai tampa vis
aktualesne problema, salies upés sgmoningai ters*iamos nuotekomis, o neracionalaus
trqs*imo neigiamas poveikis Baltijos jurai tik didéja.
Ekonominiq - daznai itin trumpalaikiq - tikslq is*kéIimas virs vies*ojo intereso ypad
jautriai kerta miskq politikos srityje. Ir nors mis*kininkai organizuoja medziq sodinimo,
atstato masiniq kirtimq sunaikintas gyvunq ir augalq buveines, misko paklotq, tai
supancig sudétingq ekosistemg atkurti ne taip lengva, kaip simtametq giri§ pakeisti
vienodais plynéje susmeigtais sodinukais.
Tars*a, brakonieriavimas, istekliq eikvojimas, invaziniq rusiq plitimas bei kita gamtai
zalinga veikia privalo buti sustabdyta. Taip pat turi buti apribotas uztvankq statymas ir
jq atkurimas itin jautriose ekologinése vietose bei versliné zvejyba salies vidaus
vandenyse ir Baltijos juros priekrantéje. Butina taip pat rimtai svarstyti vis naujq gamtai
ir sveikatai pavojingq herbicidq ir pesticidq draudime.
Siekdami issaugoti ir atkurti Lietuvos gamtos vertybes, veiksime trimis pagrindinémis
kryptimis: (1) didinsime miskingum§; (2) uztikrinsime biologinés ivairovés apsauga ir
gyvunq gerove; (3) suvaldysime Baltijos juros ir vidaus vandens tersimg.
Mis*kingumo didinimas. Greta Iogis*kq, seniai pribrendusiq ribojimq (kaip plynq
kirtimq draudimas saugomose teritorijose) imsimés ir ilgalaikio piano atsodinti mis*kq.
Jungsime institucijas ir visuomene bendrai misijai — padidinti Lietuvos miskingum§ 10
procentiniq punktq (arba iki 44% s*aIies teritorijos). Remsime ir atsakingas iniciatyvas
privaciq misko srityje(pavyzdziui,valstybei finansuojant visas sodinimo medziagas, kai
apsodinamos zemés paskirtis keiciama j misko), bet svarbiausia - plésime valstybiniq
miskq plotus.
Biologinés jvairovés apsauga ir gyvunq gerové. jgyvendinsime priemones,
stabdancias ir mazinandias invazines, ekosistemas keiciandiq augalq plétra. Uzkirsime
kelio brakonieriavimui bei neracionalus istekliq naudojimui. Skatinsime mégéjiskg
zuklq ir sieksime, kad vertingq zuvq migracijos metu versliné zvejyba Kurs*iq mariose ir
Baltijos juros priekrantéje butq ribojama taip, kad nedarytq jokios zalos
migruojancioms rusims.
Pasisakome pries laukiniq gyvunq naudojimq cirkuose, o kailiniq zvéreliq fermas,
suteikiant pereinamqji laikotarpj s*ios srities ukininkams, Lietuvoje sieksime uzdrausti
iki 2024 m. Taip pat pasisakome pries medzioklés su lankais legalizavim§ bei kitoki
gyvunq isnaudojim§ ir kankinim§.
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