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Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“  
kandidatai į merus visoje Lietuvoje

LIETUVA  
BE PAMIRŠTŲ ŽMONIŲ 

S. SKVERNELIS:  
Lietuvai reikia susikalbėjimo, 
realių darbų, o ne politinių 
intrigų!
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L. SAVICKAS:  
Vilnius vertas daugiau.  
Tam turime planą.
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Kokį pažymį rašytumėte konservato-
riams ir bendrai visai Vyriausybei?

Pirmoji mintis, kuri kyla atsakant į šį klau-
simą, – akivaizdus neigiamas balas, bet dėl to-
kių pažymių liekama kartoti kursą dar kartą. O 
to tikrai nesinori.

Matome supriešintą visuomenę, griūvan-
čią užsienio politiką. Žmonės gyvena įtampo-
je, nežinioje dėl savo ir vaikų ateities. Blogina-
mi santykiai su didžiausiomis ir ekonomiškai 
stipriausiomis pasaulio ir Europos valstybėmis. 
Ne kartą sakiau, kad tiek vidaus, tiek užsienio 
politikoje svarbiausia yra Lietuvos žmonių in-
teresai, jų gyvenimo kokybė, o ne valdančių-
jų partijų rožinėmis spalvomis piešiamos ide-
ologijos. 

Žmonės vis labiau nebepasitiki valdžia 
dėl konservatorių ir jų partnerių akiplėšiško 
tiesos dangstymo, išsisukinėjimo, nenoro at-
siskaityti už savo poelgius. Arogancija, žmonių 
žeminimas ir „akių draskymas“ jau tapo viziti-
ne šios valdžios kortele. 

Taigi, valdantiesiems rašyčiau stiprų dve-
jetą, bet be galimybės „kursą kartoti“. Lietuvai 
reikia pokyčio, kompetencijos ir žinių, kad bū-
tų galima nedelsiant imtis atsakomybės už ša-
lies dabartį ir ateitį, atkurti tai, kas buvo pra-
dėta daryti žmonių gerovei. 

Kaip vertinate pasikeitusią Lietuvos ir 
gyventojų padėtį nuo jūsų valdymo laikų?

Kai prisidedi prie valstybės stiprinimo, 
nuoširdžiai tikiesi, kad tas įdirbis ir jo rezul-

tatai toliau augins šalį, nepaisant valdžių pa-
sikeitimo. Deja, realybė yra kitokia. Dirbda-
mi praeitoje Vyriausybėje siekėme, kad Lietu-
va lygiuotųsi į stipriausias Europos ekonomi-
kas. Dar pandemijos pradžioje padarėme vis-
ką, kad išvengtume skaudžių pasekmių, užti-
krintume finansinės padėties stabilumą, bu-
vome lyderiai ir rodėme pavyzdį kitoms šalims. 
Įsiklausėme į gyventojų lūkesčius, didinome 
darbuotojų atlyginimus – švietimo, mokslo sri-

ties darbuotojų, medicinos personalo, kitų vie-
šojo sektoriaus atstovų.

Jeigu prieš kelerius metus žmonės plana-
vo pirmojo būsto įsigijimą, šeimos gausėjimą, 
gyvenamosios aplinkos gerinimą, tai dabar vi-
sa tai sustojo. Šiandien žmonės skaičiuoja savo 
sukauptas santaupas ir galvoja, kaip padeng-
ti išaugusias elektros, šilumos, maisto kainas. 
Taip, mūsų sukurta finansinė pagalvė leido 
pastaruosius metus kiek lengviau išgyventi 

S. SKVERNELIS:  
Lietuvai reikia susikalbėjimo,  
realių darbų, o ne politinių intrigų

Valdantiesiems  
rašyčiau stiprų dvejetą, 
bet be galimybės  
„kursą kartoti“.

Demokratai žengia į pirmuosius savo savivaldos rinkimus, atnešdami ne tik naujų idėjų, bet ir didelę 
valstybės bei savivaldybių valdymo patirtį. Pasak Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko 
Sauliaus Skvernelio, dabar tenka tik su liūdesiu stebėti, kur link „nuvairuota“ Lietuva per šiuos konservatorių 
daugumos valdymo metus. Nesibaigiančios krizės sukėlė daug iššūkių visuomenei, tačiau blogiausia tai,  
kad visuomenė buvo palikta tvarkytis pati – iki šiol valdžios dėmesio realios problemos taip ir nesulaukia. 

Apie tai interviu su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininku, Lietuvos Respublikos 17-os 
Vyriausybės Ministru Pirmininku SAULIUMI SKVERNELIU.
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krizes, tačiau dėl valdančiųjų neveiksnumo šis 
rezervas buvo labai greitai išeikvotas ir žmo-
nės palikti likimo valiai. 

Per pastaruosius kelerius metus įvyko 
labai daug dalykų – nuo riaušių prie Seimo, 
pabėgėlių, ekonomikos krizių, karo Ukrai-
noje iki kaltinimų pedofilija Seimo nariui. 
Kaip vertinate konservatorių sugebėjimą su 
visu tuo tvarkytis? 

Leisiu pajuokauti. Klausimas turėtų bū-
ti toks – „kur nematau dabartinių valdančių-
jų sukeliamų problemų“. Kad ir kokią sritį pa-
imtumėme, konservatoriai su savo koalici-
jos partneriais sugeba ko nors pridirbti. Lie-
tuvos ūkininkai skundžiasi žemės ūkio minis-
tro nekompetencija, bendravimo nebuvimu, 
dėl ko jau garsiai kalbama apie bankrutuojan-
čius ūkius. Žmonės skundžiasi ilgomis eilėmis 
sveikatos įstaigose. Nusikalstamumas šalyje 
pradėjo augti, mūsų vaikai nebesaugūs grįžti 
iš mokyklų į namus net didžiuosiuose Lietu-

vos miestuose. Lietuvos mokyklos skundžiasi 
pagalbos stoka, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija keliais eurais padidina socialines 
išmokas, tačiau nemato problemos, kad šiuos 
finansus ir dar daugiau suvalgo infliacija.

Ir viską vainikuoja negebėjimas ar net ne-
norėjimas kalbėtis su žmonėmis. Jie renkasi 
dangstyti savo partiečius, nesakyti tiesos, kal-
tinti net savo rinkėjus. Tik po kurio laiko pama-
tę, kokį skandalą sukėlė, išlemena, mano ma-
nymu, visiškai nenuoširdų atsiprašymą. 

Viso to pasekmė – mūsų visuomenė yra 
skaldoma. Kalbama apie laisvę, tačiau mato-
me, kad vienų žmonių laisvė tampa svarbesnė 
už kitų. Žmonės, kuriems suteiktas mandatas 
valdyti valstybę, turi matyti visus be išimties – 
jaunus ir vyresnius, šeimas ir pavienius asme-
nis, darbingus ir negalią turinčiuosius, siekian-
čius modernumo ir puoselėjančius tradicijas. 
Visi kuria valstybę ir visi žmonės yra svarbūs.

O kaip vertinate pastarųjų metų Sei-
mo darbą? 

Dabartiniai valdantieji praeitoje kaden-
cijoje lipino mums buldozerio etiketę. Tačiau 
dabar matome, kad jie pranoko net patys sa-
ve ir darbuojasi tarano režimu. Didelių atgar-
sių visuomenėje keliančius klausimus jie į Sei-
mo darbotvarkę įkelia išvakarėse, kad kuo ma-
žiau žmonės apie tai girdėtų ar opozicija pasi-
ruoštų atremti jų siūlymus. Matėme, kaip kon-
servatoriai vertėsi per galvą bandydami išgel-
bėti žemės ūkio ministrą nuo interpeliacijos. 
Tuo tarpu mūsų teikiamus konkrečius siūly-
mus, kaip pagerinti žmonių gyvenimą šalyje, 
ignoruoja, daro viską, kad jų svarstymas nepa-
tektų į darbotvarkę. 

Akivaizdu, kad valdantieji bijo diskusijų, 
argumentų kalbos. Tai sukėlė ne tik minėtą 
visuomenės susiskaldymą, bet ir vasarą įvyku-
sį parlamento opozicijos išėjimą posėdžiauti 
atskirai. Taikstytis su valdančiųjų arogancija 
neketiname ir mes. Pokyčiai parlamente pir-
miausiai turi prasidėti nuo valdančiųjų elge-
sio. Kaip mes galime pasitikėti Seimo pirmi-
ninke, kuri dangstosi, nesako tiesos apie gali-
mą pedofilijos skandalo informacijos nuteki-
nimą. Ar toks Seimo vadovės elgesys yra pa-
vyzdys visuomenei? 

Vis dėlto džiaugiuosi, kad Demokratų są-
jungos „Vardan Lietuvos“ frakcija Seime didė-
ja ir yra viena aktyviausių ir greičiausiai į ša-
lies aktualijas reaguojančių frakcijų, esame 
daugiausia su žmonių gyvenimo sąlygų ge-
rinimu susijusių projektų pateikusi frakcija. 
Dar praeito rudens sesijoje sakėme, kad bū-
tina jau nuo spalio mėnesio taikyti kompen-
sacijas gyventojams už elektros, šildymo pas-
laugas. Džiaugiuosi, kad bendromis jėgomis 
iškovojome šias pagalbos priemones gyven-
tojams. Teikėme įstatymo projektus, kurie ge-
rintų žmonių socialinę padėtį, stiprintų nuo 
nusikaltimų nukentėjusių asmenų, ypač ne-
pilnamečių, apsaugą ir pagalbą jiems, jų ar-
timiesiems, sudarytų geresnes verslo vysty-
mo sąlygas.

Šie savivaldos rinkimai jums, kaip par-
tijai, bus pirmieji. Ką demokratai gali pasiū-
lyti savivaldybėms? 

Savivalda vaidina labai svarbų vaidmenį 
kiekvieno gyvenime. Ir tai nėra tik suremon-
tuoti keliai ar apsodinti gėlėmis šaligatviai. Gy-
venimo sąlygos regione priklauso nuo politi-
kų atnešamų idėjų ir jų gebėjimo priimti tei-
singus sprendimus, pasiryžimo dirbti ne savo, 
o visuomenės interesams.

Mes turime aiškią savivaldos viziją – ta-
rimosi su gyventojais kultūra bei profesiona-
liai ir skaidriai gyventojams tarnaujanti vietos 
valdžia. Mūsų kandidatų į merus vertybės – tai 
kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, sau-
gi ir patogi aplinka šeimoms, galimybė vys-
tyti verslą, dirbti ir užsidirbti. Puikiai žinome, 
kad metų metus „užsisėdėję“ merai ir tarybos 
nariai neatneša naujų idėjų, jų motyvas siekti 
valdžios yra tik vienas – išlaikyti „šiltą vietą“ ir 
„neprarasti pozicijų“. Taip neturi būti. Lietuvo-
je yra daug profesionalių, išmintingų ir norin-
čių nuoširdžiai dirbti lyderių. Džiaugiuosi, kad 
mūsų partija į rinkimus atvedė daug naujų ir 
didelę patirtį turinčių žmonių, kuriems rūpi re-
gionų ateitis. 

Žmonės, kuriems 
suteiktas mandatas 
valdyti valstybę,  
turi matyti visus  
be išimties.

Puikiai žinome, kad 
metų metus „užsisėdėję“ 
merai ir tarybos nariai 
neatneša naujų idėjų, jų 
motyvas siekti valdžios 
yra tik vienas – išlaikyti 
„šiltą vietą“ ir „neprarasti 
pozicijų“.

Seimo rudens sesijos pabaiga.
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Mero pareigose praleidote visus 4 me-
tus. Kiek Jūsų nuomone regiono sėkmės is-
torija priklauso nuo mero požiūrio į parei-
gas, jo iniciatyvų, noro dirbti krašto žmo-
nėms? 

Mano manymu, regiono sėkmės istorija 
didžiąja dalimi priklauso nuo savivaldybės va-
dovo, jo komandos ir jų gebėjimų išgirsti, su-
prasti ir atstovauti. Tam, kad rajonai taptų ma-
tomi ir girdimi, visų pirma turi būti išgirsti juo-
se gyvenantys žmonės. Praktika rodo, kad ra-
jonų sėkmės istorija prasideda tuomet kuo-
met užmarštin neina daugeliui vadovų tie-
siog patogiomis tapusios nusistovėjusios tvar-
kos savivaldybėje ir jos įstaigose, kai keičiasi 
sprendimų priėmimo stilius – pereinama nuo 
„už uždarų durų“ prie skaidrumo, kai į sprendi-
mų priėmimą įtraukiama visuomenė ir jai ats-
tovaujančios organizacijos. 

Esate ne tik Lazdijų rajono savivaldy-
bės merė. Regionų interesams atstovauja-
te eidama Lietuvos savivaldybių asociaci-
jos viceprezidento pareigas. Ar galite įvar-
dyti, kokia yra stiprių regionų reikšmė vals-
tybėje ir kokį vaidmenį čia vaidina Lietuvos 
savivaldybių asociacija? 

Stiprūs regionai, stiprūs rajonai, stipri sa-
vivalda – stipri valstybė. Valstybė, kurioje nėra 
nematomų ar pamirštų žmonių. Stiprūs regio-
nai sąlygotų kur kas greitesnį įsisenėjusių pro-
blemų sprendimą. Ne naujiena, kad regionuo-
se, nutolusiuose nuo didmiesčių vis dar daug 
didelių problemų tiek sveikatos priežiūros, tiek 
socialinėje, susisiekimo, tiek kitose kasdienia-
me žmogaus gyvenime svarbiose srityse. Jei 
norima šias problemas spręsti greitai ir iš es-
mės, būtina pasitikėti savivaldybėmis ir su-
teikti joms ne tik teorines, bet ir praktines tei-
sines bei finansines galimybes.  

Lietuvos savivaldybių asociacijai atsto-
vaujančių merų vienybė ir praktinės žinios yra 
labai reikšmingos dalyvaujant teisėkūros pro-
cesuose. Reikšmingiausias pasiekimas yra tas, 
kad atkakliai ir argumentuotai atstovaujama 
savivalda yra nors ir sunkiai, bet girdima ir ma-
toma. Pastaraisiais metais pavyko priimti de-
šimtmečiais nepriimtus sprendimus susijusius 
su žemės valdymu bei finansinio savivaldybių 
savarankiškumo didinimu. Savivaldybėms su-
teiktos galimybės lanksčiau skolintis Europos 
Sąjungos bei kitų tarptautinių institucijų fi-
nansuojamiems projektams. Taip pat suteik-
ta teisė pilnavertiškai vykdyti ir planuoti savo 
teritorijose esančių miestų ir gyvenviečių plė-

trą – taip, kaip yra daugelyje pasaulio demo-
kratinių valstybių. Šie du esminiai pokyčiai su-
teiks palankesnes sąlygas investicijoms, padės 
užtikrinti dar kokybiškesnes viešąsias paslau-
gas gyventojams ir pagerinti sąlygas verslui. 

Kaip vertinate dabartinį nacionalinės 
valdžios požiūrį į regionus? 

Regionai Lietuvoje patogiai pamiršti. Tai 
labai aiškiai pasimatė sprendžiant COVID-19 
pandemijos problemas ir užklupus nelega-
lių migrantų krizei. Sprendžiant gyventojams 
svarbias problemas esame matomi ne kaip ly-
giaverčiai partneriai, o tik kaip nuolankūs sos-
tinėje priimtų sprendimų vykdytojai. Taip ne-
turi būti. Regionai ir juose gyvenantys žmonės 
gali būti nutolę nuo sostinės ar kitų didžiųjų 
miestų, bet ne nustumti ir pamiršti. Statistika 
svarbi, bet planuoti finansavimą, pvz., sveika-
tos priežiūros paslaugoms, ugdymui ar kelių 
būklės gerinimui atsižvelgiant tik į gyvento-
jų skaičių, nevertinant konkrečios rajono pro-
blematikos, geografinės padėties ir potencia-
lo, nėra teisinga. Būtina dar labiau stiprinti sa-
vivaldybių finansinį savarankiškumą, didinti fi-
nansavimą kelių remontui, melioracijai. Taip 
pat būtinas ilgalaikis nuoseklus darbų plana-
vimas ir jų vykdymo finansavimas – ne viene-

riems, o bent jau dvejiems-trejiems metams 
į priekį.  

Įvardinkite 3 būtinus žingsnius, kurie 
pagerintų regionuose gyvenančių žmonių 
gyvenimą?  

Pagrindines regionų problemas mes vi-
si žinome: socialinė atskirtis didėja, ugdymo 
kokybė blogėja, būtinosios paslaugos tolsta. 
Ką daryti? Visų pirma, pasitikėkime savivaldy-
bėmis. Motyvuokime jas spręsti įsisenėjusias 
problemas. Patikėkite, šiuo metu daugelį pro-
blemų spręsti ne tik kad sunku, bet net ne vi-
sada verta, nes, jei sekasi gerai, skiriamos lėšos 
mažėja. Savivaldybes, priimančias nepopulia-
rius, bet visų mūsų ateičiai naudingus spren-
dimus, būtina finansiškai motyvuoti, joms pa-
liekant sprendimo teisę, kam skirti sutaupytas 
lėšas, nesvarbu, ar tai būtų ugdymas, sociali-
nė pagalba, ar bet kuri kita sritis, kuriai finan-
savimas šiuo metu mažinamas, jei tik proble-
ma išsprendžiama.   

Antra – nedelsiant reikalingos papildo-
mos investicijos į saugiam ir patogiam susisie-
kimui būtiną infrastruktūrą. Pandemijos me-
tu regionai parodė savo potencialą. Jie tikrai 
gali keliauti „žalia kryptimi“, čia puikiausiai ga-
li kurtis ir veikti vidutiniai bei smulkūs verslai. 
Čia mėgaujantis grynu oru gali gyventi ir nuo-
toliniu būdu dirbti daugelio profesijų atstovai.  
Gali, tik ar patogu? Kol kas nelabai. Verslas ir 
klientai neateina dulkėtas ir duobėtais keliais, 
naujakuriai nesikuria tamsiose gyvenvietėse ir 
kaimuose. Į tokias vietas retai užsuka ir turis-
tai. Kad regionai taptų vietomis, kuriose tikrai 
gera gyventi, kurti ir ilsėtis, turime ne tik pa-
sirinkti, bet ir įgyvendinti teisingus prioritetus. 

Trečia (ir nemažiau svarbu), neapleiski-
me sveikatos priežiūros srities. Dabar jai rei-
kalingas ypatingas dėmesys. Mano manymu, 
šias problemas bandoma spręsti remiantis 
plika statistika, „buldozerio principu“ tais pa-
čiais šabloniniais sprendimais. Regionai ir juo-
se esančių sveikatos priežiūros įstaigų galimy-
bės skirtingos. Jei norime iš tikrųjų užtikrinti, 
kad gyventojai gydytojus pasiektų laiku, o pa-
siekę gautų būtiną gydymą, reikia ne nustaty-
ti, kiek kvadratinių metrų turi būti skirta, pvz., 
reanimacijos palatai, ne nurodyti, kokie apara-
tai būtinai turi ten būti, o visų pirma įvertin-
ti ar yra su specialia medicinine įranga galin-
čių dirbti specialistų, įvertinti, ar užrakinus re-
animacijos ar kito skyriaus duris galės be rizi-
kų veikti kiti ligoninės skyriai, ar žmonės aps-
kritai laiku gaus jiems būtinas sveikatos prie-
žiūros paslaugas. Čia yra esmė. 

A. MIŠKINIENĖ: būkime realistai – verslas  
į regionus neateis duobėtais keliais, naujakuriai 
nesikurs tamsiose gyvenvietėse ir kaimuose
Lazdijų rajono savivaldybės merė AUSMA MIŠKINIENĖ prieš ketverius metus pakeitė pikantiškomis 
istorijomis visoje Lietuvoje pagarsėjusį Artūrą Margelį, kuris Lazdijų mero poste praleido nei daug  
nei mažai – 4 kadencijas arba 16 metų. Tapusi Lazdijų mere Ausma Miškinienė buvo išrinkta į Lietuvos 
savivaldybių asociacijos viceprezidento pareigas atstovauti visų Lietuvos regionų interesams. Apie regionų 
reikšmę valstybėje, sėkmės istorijas ir skaudulius, centrinės valdžios požiūrį į regionų problemas merė 
pasakoja atvirai, kviesdama sprendimų priėmėjus būti realistais ir pokyčių imtis jau dabar.  
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Kodėl nusprendėte dalyvauti mero rin-
kimuose? 

Man pabodo daugelį metų stebėti, kaip 
gražios idėjos vis žlunga viena po kitos dėl 
prasto jų įgyvendinimo ar pigių viešųjų ryšių, 
o pats Vilnius pamažu virsta nebaigtų projek-
tų sostine. Gimiau ir augau Vilniuje, po moks-
lų užsienyje grįžau atgal į gimtąjį miestą, čia 
pradėjau savo kaip politiko kelią, sukūriau šei-
mą, auginu vaikus ir žinau, kad Vilnius vertas 
daugiau nei per rinkimus dalijami skambūs 
pažadai ar miestiečių lėšomis apmokami pi-
gūs viešieji ryšiai. Vilniečiai tikrai yra verti ge-
rokai daugiau nei būti maitinami senais, taip 
niekada ir neįgyvendinamais pažadais, tad ei-
nu į rinkimus klausdamas: „Dar to paties? Ar 
vis dėlto naujo?“

Turite sukaupęs patirties dirbdamas 
Vyriausybės rūmuose, taip pat Seimo na-
rio pareigose, žinote, kaip veikia procesai, 
norint daryti teigiamus pokyčius šalyje ir 
regionuose. Ar galite įvardyti, kokių poky-
čių reikia Vilniui jau dabar ir nuo ko reik-
tų pradėti? 

Visų pirma, užbaigti tai, ką jau esame pra-
dėję, – tuos dešimtmečius vilkinamus projek-
tus ir statybas. Leidžiamas ne vienas milijonas 
mūsų visų pinigų, tačiau – be rezultato. 

Antra, privalome grąžinti gatvių pralaidu-
mą ir sustabdyti visus gatvių siaurinimus. Tai 
bus vienas iš svarbiausių prioritetų – gerinti 
susisiekimą, kad ir kokią transporto priemo-
nę vilniečiai nori rinktis. Turime gerinti viešo-
jo transporto paslaugų kokybę ir kurti patogią 
bei kokybišką miesto infrastruktūrą. 

Su komanda labai didelį dėmesį skirsime 
geresniam viešųjų paslaugų prieinamumui – 
darželiai, mokyklos, poliklinikos turi būti pa-
siekiamos per 15 minučių. 

Turime didžiulę problemą ir su būsto pri-
einamumu. Vilniuje nuomos kainos pasiekė 
neregėtas aukštumas. Daug vilniečių nebega-
li pagalvoti apie nuosavo būsto įsigijimą, todėl 
keliasi į miesto pakraščius, sodo bendrijas ar-
ba Vilniaus rajoną. Gyvenimas miesto centre ir 
jame esančios paslaugos tapo tik aukštas pa-
jamas gaunančių žmonių privilegija. Nieko ne-
keičiant, ilgainiui Vilnius taps suskirstytas į zo-
nas pagal gyvenimo kokybę ir saugumą. Vie-
nas iš mano pirmųjų darbų tapus Vilniaus me-
ru bus municipalinio būsto programa. Ji leistų 
sumažinti nuomos kainas, padėtų išvengti NT 
burbulo ir sudarytų galimybę mažesnes paja-
mas gaunantiems gyventojams įsikurti miesto 

centre, kas stabdytų socialinę atskirtį.
Taip pat nepamirškime sodų bendrijose 

įsikūrusių sostinės gyventojų problemų, kurių 
valdžia nesprendžia jau daugybę metų – jiems 
tiesiog nerūpi. Kartu su Demokratų sąjungos 
komanda jau ne kartą lankomės ir kalbamės 
su bendruomenėmis, girdime žmonių skun-
dus ir ieškome būdų, kaip realiai prisidėti prie 
problemų sprendimo. Mūsų frakcijos atstovai 
Vilniaus taryboje jau pateikė siūlymus dėl Sa-
lininkų rajone prašomo įrengti greičio matuo-
klio, šaligatvio, kad vaikams būtų saugu eiti į 
mokyklą, ir vandentiekio įrengimo. 

Esu įsitikinęs, kad nepaisant to, kuriame 
miesto rajone gyvena, visi vilniečiai turi teisę 
į socialines paslaugas, kokybišką švietimą ir 
tvarkingus bei saugius šaligatvius. 

Viena iš didžiausių įvardijamų proble-
mų yra susisiekimas sostinėje. Jūs pats sa-
vo programoje prioritetiniais darbais laiko-
te šių problemų sprendimą, bet kaip?

Čia yra Vilniaus valdžios komandos didy-
sis paradoksas: Vilnių padarė labai nepatogų 
automobiliams, tačiau nepasiūlė jokios koky-
biškos alternatyvos. Važiuoti viešuoju trans-
portu? Mieste galima pamatyti ir tokių au-
tobusų, kurie, atrodo, važiuodami tiesiog su-
grius. Gyvenant ne miesto centre, o kuriame 
nors iš pakraštinių mikrorajonų, kur, beje, ir 

stumiami žmonės su tokiomis būsto kainomis, 
susisiekimas yra tragiškas – važiuoja vienas, du 
autobusai ir gerokai dideliu laiko tarpu. Kaip 
šiandieniniame Vilniuje gyventi šeimai, turin-
čiai, pavyzdžiui, ne vieną vaiką ir be automo-
bilio? Vietos mokykloje ar darželyje prie savo 
namų dažnu atveju negausi – reikia važiuoti į 
kitus mikrorajonus, popamokinės veiklos vie-
tos dar kitame miesto gale, o tėvų darbo vie-
tos vėl kitame mikrorajone. Su viešuoju trans-
portu tai iš tiesų kyla problemų. 

Aš esu už mažesnį judumą Vilniuje su au-
tomobiliais. Tačiau tokiu atveju mes ir turime 
pasirūpinti, kad nebūtų toks didelis poreikis 
tokiam dideliam judumui – mokyklos, darže-
liai, gydymo įstaigos ir kitos būtiniausios vie-
tos turi būti šalia namų. Ir, aišku, turime pasi-
rūpinti kokybišku viešuoju transportu, kuriuo 
būtų patogu ir malonu važiuoti, o ne baimin-
tis, kad kai kuriose transporto priemonėse per 
kiaurus langus ant galvos lis lietus ar, pvz., tro-
leibuso teks laukti pusvalandį laiko.

Kaip svarbiausią šios problemos spren-
dimą, jūs įvardijate konceptą „miestas per 
15 minučių“. Ar tikrai Vilniuje tai yra realu? 

Realu ir yra ne vienas pavyzdys, kaip  
Paryžiaus ar Portlando miestai, kur užtikrin-
tas geresnis paslaugų prieinamumas – būti-
niausios paslaugos yra pasiekiamos per 15 mi-
nučių. Savivaldybei metas perimti į savo ran-
kas miesto planavimo iniciatyvą. Vilnius šiuo 
metu yra tapęs nekilnojamojo turto vystyto-
jų aikštele, kur jie gali statyti ir planuoti, ką 
tik nori. Nori pastatyti daugiabutį neleistino-
je vietoje? Prašom. Net su Seimo pagalba pa-
naikins visas kliūtis, kaip matėme Gelvonų te-
rasų projekto atveju. Kai nėra aiškaus miesto 
planavimo, niekada nesukursime patogios inf-
rastruktūros. 

Taip pat turime nustoti savo pinigais mai-
tinti privatų verslą – pinigus turime nukreipti 
bendroms viešosioms paslaugoms plėtoti. Pa-
vyzdžiui, 100 eurų kompensaciją už privačius 
darželius privalome investuoti į savivaldos dar-
želių modernizavimą ir naujų steigimą ten, kur 
jų labiausiai reikia, ir taip užtikrinti, kad vaikai 
galėtų lankyti ugdymo įstaigas šalia namų. 

L. SAVICKAS:  
Vilnius vertas daugiau.  
Tam turime planą.
Vilniui laikas „rinktis naują“ – su tokia žinia eina Demokratų sąjungos 
„Vardan Lietuvos“ kandidatas į sostinės merus LUKAS SAVICKAS. 
Politikas tapo vienas pirmųjų, įvardytų tarp kandidatų į miesto mero 
postą. Pats L. Savickas yra vienas iš Demokratų sąjungos „Vardan 
Lietuvos“ steigėjų ir dirba Seime parlamentinėje opozicijoje. 
Jis negaili kritikos dabartinei Vilniaus valdžiai. 

Aš esu už mažesnį 
judumą Vilniuje su 
automobiliais. Tačiau 
tokiu atveju mes ir turime 
pasirūpinti, kad nebūtų 
toks didelis poreikis 
tokiam dideliam judumui 
– mokyklos, darželiai, 
gydymo įstaigos ir kitos 
būtiniausios vietos turi 
būti šalia namų.
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Valerijus
Vencius

Alytaus m. sav.

Rasa
Vitkauskienė

Alytaus raj. sav.

Jurgita
Šeržentienė

Birštono sav.

Sonata
Veršelienė

Anykščių raj. sav.

Dalius
Drevinskas

Biržų raj. sav.

Karolis
Babeckas

Kalvarijos sav.

Gintautas
Labanauskas

Kauno m. sav.

Paulius
Aukštikalnis

Kėdainių raj. sav.

Erika
Bartusevičienė

Kauno raj. sav.

Dainius
Popovas

Kelmės raj. sav.

Kęstutis
Mažeika

Marijampolės sav.

Živilė
Butkė

Mažeikių raj. sav.

Svetlana
Jašinskienė

Pagėgių sav.

Darius
Jasaitis

Neringos sav.

Jonas
Kubilius

Palangos m. sav.

Ernestas
Mončauskas

Radviliškio raj. sav.

Regina
Klevinskienė

Raseinių raj. sav.

Algimantas
Šideikis

Skuodo raj. sav.

Antanas
Vagonis

Rokiškio raj. sav.

Asta
Lesauskienė

Šiaulių m. sav.

Silverijus
Statkus

Tauragės raj. sav.

Vilma
Šakienė

Telšių raj. sav.

Darius
Varnas

Ukmergės raj. sav.

Vytautas
Zalieckas

Trakų raj. sav.

Eimantas
Puodžiukas

Utenos raj. sav.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“      kandidatai į merus visoje Lietuvoje
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Česlovas
Jezerskas

Druskininkų sav.

Gintaras
Jančiauskas

Elektrėnų sav.

Liudmila
Norkaitienė

Jurbarko raj. sav.

Bronislovas
Liutkus

Jonavos raj. sav.

Dalia
Bagdzevičienė

Kaišiadorių raj. sav.

Arturas
Bogdanovas

Klaipėdos m. sav.

Edmundas
Zbarauskas

Klaipėdos raj. sav.

Modestas
Puišė

Kupiškio raj. sav.

Rimvydas
Šakinis

Kretingos raj. sav.

Ausma
Miškinienė

Lazdijų raj. sav.

Lauras
Jagminas

Panevėžio m. sav.

Petras
Nevulis

Panevėžio raj. sav.

Jonas
Mockūnas

Plungės raj. sav.

Neringa
Trinskienė

Pasvalio raj. sav.

Loreta
Jakinevičienė

Prienų raj. sav.

Ada
Grakauskienė

Šiaulių raj. sav.

Donatas
Grigalis

Šilalės raj. sav.

Irena
Sližauskienė

Širvintų raj. sav.

Vytautas
Laurinaitis

Šilutės raj. sav.

Danguolė
Miškinienė

Varėnos raj. sav.

Valentinas
Gražulis

Vilkaviškio raj. sav.

Lukas
Savickas

Vilniaus m. sav.

Žydrūnas
Plytnikas

Vilniaus raj. sav.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“      kandidatai į merus visoje Lietuvoje
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Šiuose savivaldos rinkimuose nemažai 
dėmesio krypsta į Kauno savivaldybę, kur 
perrinkimo tikisi dabartinis meras, turintis 
labai stiprius ryšius su „Vičiūnų grupe“. Pa-
našius ryšius su minėtinu verslu turi ir Plun-
gės politikai. Kaip jūs vertinate visą šią si-
tuaciją Plungėje? 

Suprantama, kad neigiamai. Kaunas su-
laukia daugiau dėmesio, tačiau mes Plungėje 
taip pat dedame visas pastangas, kad su „Vi-
čiūnų grupe“ susijęs sąrašas „Vieninga Plun-
gė“ nebeatstovautų savo interesams. Kaip 
opozicija ne kartą kėlėme klausimą viešai ta-
rybos posėdžiuose, tačiau buvome tildomi, ką 
jau kalbėti apie kokią nors diskusiją. Panašu, 
kad visoms politinėms jėgoms, kurios yra val-
dančiojoje daugumoje, yra viskas gerai ir jie 
nemato jokių vertybinių problemų. Baisima-
si, kas vyksta Ukrainoje, kad žudomi nekalti 
civiliai, tarp kurių ir vaikai, tačiau finansuoti 
tuos įvykius – viskas gerai. Kartu labai dvipras-
miškas jausmas, kai konservatoriai nacionali-
nėje politikoje nuolat išreiškia savo palaikymą 
Ukrainai ir smerkia karą, tačiau Plungėje esan-
tys kolegos gali sau leisti savo veiksmais gin-
ti Tarybos narį, kurio pinigai yra sutepti ukrai-
niečių krauju. 

Nenoriu gyventi tarp dvigubų standartų, 
todėl kandidatuoju į merus – noriu kurti ki-

tokią, vertybėmis ir morale pagrįstą politiką,  
o ne savų interesų tenkinimą.

Esu įsitikinęs, jog nesugebėjimas nu-
traukti verslo ryšių su teroristine šalimi, kuri 
jau metus laiko akivaizdžiai vykdo genocidą 
Ukrainoje, nuolatinis ciniškas melavimas apie 
pasitraukimo datą yra mažiausiai žemas elge-
sys. Asmenys, turintys bent lašelį žmogišku-
mo, negali žadėti „garbingų ir sąžiningų rinki-
mų“, kai dalis sąrašo narių turi tiesioginių są-
sajų su „Vičiūnų grupe“. 

Tai todėl ir pasukote į politiką? 

Taip, atėjo laikas imtis daugiau atsako-
mybės, daugiau drąsos ir spręsti problemas 
dar intensyviau. Tikiu Demokratų komanda 
ir manau, kad galime atnešti reikiamus poky-
čius Plungėje. Įsitraukiau į politiką savivaldy-

bės lygmeniu, tada prisidėjau valstybiniu ly-
gmeniu ir toliau tęsiu savo žingsnius ta pačia 
kryptimi, o dirbdamas su Seimo nariais, turiu 
išskirtinę progą diskusijas ir idėjas, kurios ak-
tualios Plungei, kelti ir nacionaliniu lygiu ten, 
kur to sprendimo ir reikia iš aukštesnio nei sa-
vivalda lygmens. 

Kaip manote, ką jaunas žmogus gali 
pasiūlyti savivaldai? 

Žinau, jog daugumai jaunas amžius aso-
cijuojasi su nebranda ir patirties bei žinių sto-
ka. Aš su tuo nenorėčiau sutikti. Jaunas žmo-
gus pasižymi kūrybingumu ir naujomis idė-
jomis, kurios leidžia pagerinti bendruomenės 
gyvenimą, sukurti patrauklias sąlygas, kad jau-
nimas rinktųsi ne didmiestį ar užsienį, bet įgi-
jęs išsilavinimą grįžtų į gimtąjį miestą ir kurtų 
savo ateitį čia. Tikiu, jog sujungus vyresniosios 
kartos patirtį bei jaunimo užsispyrimą, veržlu-
mą ir idėjas, galima nuveikti daug svarbių dar-
bų mūsų kraštui, įgyvendinti naujų idėjų, ku-
rių taip trūksta Plungėje. 

Kodėl pasirinkote būtent Demokratų 
sąjungą „Vardan Lietuvos“?

Nes čia esantys žmonės, lyderiai ir jų ver-
tybės labiausiai sutampa su manosiomis. Ma-
nau, pirmiausia turi būti noras dirbti šaliai, sa-
vo kraštui, o ne sau. Visa tai aiškiai matau šios 
partijos atstovų nuveiktuose darbuose. Mane 
įkvepia šios partijos lyderių nuoseklumas ir už-
sispyrimas siekti rezultato, nepasiduoti, net ir 
esant opozicijoje, ir toliau atstovauti žmonių 
interesams, teikti siūlymus, kurie būtini žmo-
nių gerovei. Neslėpsiu ir to, kad mane žavi de-
mokratų tolerancija ir atvirumas visiems – jie 
neskirsto žmonių į savus ir svetimus, jaunus 
ar senus. Jauni žmonės šioje partijoje turi tokį 
patį balsą, kaip ir kiti, jų siūlymai girdimi ir re-
alizuojami. Manau, taip ir turi būti profesiona-
lioje politikoje, kuri tarnauja visuomenei. 

Jauniausias Demokratų sąjungos kandidatas 
meta iššūkį Vičiūnų diktatūrai 
Rinkimų kova Plungėje turėtų sulaukti ne ką mažesnio dėmesio nei 
Vilniaus ar Kauno miesto savivaldos rinkimai, įsitikinęs Demokratų 
atstovas. Plungės valdančioji koalicija „Vieninga Plungė“ kartu su 
koalicijos partneriais – konservatoriais bei Valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 
jau daugiau nei metus dangsto „Vieningos Plungės“ atstovą Liudą 
Skierių, kuris yra vienas iš „Vičiūnų grupės“ bendraturčių. Kaip žinia,  
šis verslas iki šiol nėra nutraukęs savo veiklos Rusijoje. 

Plungėje reikiamą pokyčių vėją labai rimtai nusiteikę įnešti Demokratų 
sąjungos „Vardan Lietuvos“ komanda. Jie šiais metais kandidatu į Plungės 
merus iškėlė jauniausią partijos kandidatą – JONĄ MOCKŪNĄ. Jaunasis 
politikas yra dabartinis Tarybos narys, darbuojasi Seime su Demokratų sąjungos 
„Vardan Lietuvos“ Seimo narių Luko Savicko ir Rūtos Miliūtės komandomis. 

Interviu apie Plungėje reikalingus pokyčius ir jaunimo vaidmenį politikoje su 
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ iškeltu kandidatu į Plungės mero postą.

Tikiu, jog sujungus 
vyresniosios kartos patirtį 
bei jaunimo užsispyrimą, 
veržlumą ir idėjas, galima 
nuveikti daug svarbių 
darbų mūsų kraštui.

PIRMIEJI DEMOKRATŲ METAI –  

4000 narių,  
50 skyrių Lietuvoje. 
Prieš vienerius metus Lietuvoje sukurta 
nauja ir stipri politinė bendruomenė – 
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. 
Šiandien tai – viena labiausiai augančių 
partijų Lietuvoje. Stiprėja partijos 
skyriai Lietuvos miestuose ir rajonuose. 
Kuriami ryšiai su demokratines vertybes 
puoselėjančiomis Europos Sąjungos 
politinėmis jėgomis. 

Pasak Demokratų sąjungos „Vardan 
Lietuvos“ pirmininko Sauliaus Skvernelio, 
partija yra jauniausia Lietuvoje, bet 2023 
metų tiesioginiuose merų ir savivaldybių 
tarybų atstovų rinkimuose dalyvauja su 
itin stipriu kandidatų sąrašu, ateinančiu 
kelti savivaldos valdymo kartelės ir užduoti 
naujų politikos standartų.
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Žiniasklaidoje vis dažniau keliami 
klausimai dėl galimai neteisėto asmenų se-
kimo, klaidingos informacijos saugumo pa-
žymose, šie dalykai gali turėti ir labai skau-
džių pasekmių asmeniui. Kaip jūs vertinate 
šią situaciją teisėsaugoje? Ar jūs pats ma-
tote signalų, kad čia yra problemų? 

Tai, ką šiandien girdime, matome ir su kuo 
susiduriame, yra tiesiog skandalinga. Nenorma-
lu, kad prieš bet kurį žmogų gali būti kurpiamos 
niekuo nepagrįstos, melagingos pažymos, ku-
riomis remiantis po to prieš bet kurį asmenį ga-
li būti taikomi žvalgybos veiksmai – sekimas ar 
slaptas pasiklausymas. Tokie dalykai negali vyk-
ti demokratinėje valstybėje. 

Apmaudu, bet Lietuvoje jau nebestebina, 
kai staiga pradedamos traukti neaiškios kilmės 
pažymos ar jų epizodai ir prasideda manipulia-
cijos jomis, drabstomasi purvais. 

Šiandien teisinis reguliavimas yra toks, kad 
mūsų valstybėje niekas negali žinoti, kas ir ka-
da yra ar buvo sekamas, nebent pačios tarny-
bos nuspręs, kad yra tikslinga informuoti. Todėl 
visiškai realu, kad asmens pasiklausymas gali 
būti taikomas tiesiog norint sužinoti tam tik-
rą asmenų pokalbių turinį, kuri atėjus „reikia-
mam momentui“ gali būti panaudota neteisė-
tai – bandant kažkam įtikti arba pakenkti.

Kaip ir minėjote, šiuo metu žmogus ga-
li ir niekada nesužinoti, kad yra ar buvo ku-
riuo nors metu sekamas. Ar tai yra norma-
li tarptautinė praktika? 

Ne, tai yra akivaizdus žmogaus teisių pa-
žeidimas ir didžiulė Lietuvos problema. Šian-
dien nėra jokių duomenų, kokie yra šio reiški-
nio mastai, o tai tikrai kelia nerimą. Todėl būti-
na ne tik svarstyti siūlymus dėl galimybės as-
meniui sužinoti, ar jis buvo sekamas, ar jo atžvil-
giu taikytos kriminalinės žvalgybos priemonės, 
tačiau būtinos priemonės, užtikrinančios nepri-
klausomą kriminalinės žvalgybos veiksmų išo-
rinę kontrolę. Tokie mechanizmai kuo greičiau 
turi būti įtraukti į įstatymus. 

Visai neseniai Seime vyko diskusijos 
dėl siūlymo numatyti galimybę sužinoti, ar 

asmuo buvo sekamas ir ar jo atžvilgiu bu-
vo taikytos kriminalinės žvalgybos priemo-
nės. Kodėl šie įstatymų pakeitimai nėra pri-
imami?  

Greičiausiai konservatorių daugumai tinka 
šita sovietinė tvarka, kuri leidžia atsirasti pilka-
jai zonai – neteisėtam sekimui, pasiklausymui 
ir informacijos rinkimui, kaupimui. Maža to, val-
dantieji siūlo dar labiau sugriežtinti piliečių se-
kimą. Net girdėti nenorima apie siūlomus po-
kyčius dėl privalomo piliečio informavimo, jei jo 
atžvilgiu buvo taikomos kriminalinės žvalgybos 
priemonės – sekimas, pasiklausymas. Jie atme-
ta net ir būtinybę informuoti apie tokius veiks-
mus kai informacija ir nepasitvirtino. Galbūt 
jiems taip tiesiog patogu?

Visose normaliai funkcionuojančiose de-
mokratijose, jeigu kriminalinės žvalgybos pro-
ceso metu duomenys nepasitvirtino, apie tai 
yra privalomai informuojamas asmuo, kurio 
atžvilgiu tokios priemonės buvo taikytos. Tokiu 
atveju pilietis turi galimybę bei teisę skųsti jo 
atžvilgiu vykdytus veiksmus, vertinti jų teisėtu-
mą. O Lietuvoje kriminalinės žvalgybos veiks-
mus taikanti institucija pati sprendžia, ar ji, tai-
kydama sekimą ar pasiklausymą, pažeidė žmo-
gaus teises, ar ne. Pati institucija nusprendžia 
ar apie savo veiksmus turėtų pranešti asmeniui. 

Stebina, kad į mūsų pateiktus siūlymus keisti 
šitą sovietinį palikimą yra visiškai nereaguoja-
ma. Priešingai, norima suteikti valstybės vado-
vams teisę pasiskaityti „žalią“ žvalgybinę me-
džiagą, kurią jie galėtų naudoti savo asmeni-
niams tikslams.

Kokių pasekmių gali turėti melagingos 
pažymos, informacija? Ar pažymos gali su-
klaidinti politikus ir visuomenę? 

Problema yra daug gilesnė. Jau nekalbant 
apie tai, kad Lietuva neturi ir negali būti valdo-
ma melagingomis pažymomis. Tačiau nesant 
realios kriminalinės žvalgybos veiksmų kontro-
lės, visada lieka neatsakytų klausimų. Vienas 
jų – kas pasibaigus kriminalinės žvalgybos ty-
rimui daroma toliau su jo metu surinktais duo-
menimis ir informacija? Kur yra garantija, kad 
šie duomenys sunaikinami, o ne tyliai padeda-
mi į stalčių iki „reikiamo momento“?

Neteisėtas sekimas – grėsmė 
nacionaliniam saugumui
Pastaruoju metu Lietuvą purto nauji skandalai. Vieno jų epicentre – 
kriminalinės žvalgybos veiksmai ir kaltinimai galimai neteisėtu jos 
veikimu prieš tam tikrus privačius asmenis bei politikus. 

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovo, Seimo nario ALGIRDO 
STONČAIČIO teigimu, valdančioji dauguma niekaip nenori atsikratyti sovietinio 
palikimo ir pagaliau sutvarkyti teisinės bazės, kad Lietuvos piliečiams būtų 
užtikrintos visos žmogaus teisės, įskaitant ir žinojimą, kada jų atžvilgiu buvo 
taikomos kriminalinės žvalgybos priemonės – tokios kaip sekimas ar pokalbių 
pasiklausymas. 

Seimo narys kelia klausimus ir dėl kriminalinės žvalgybos surinktų duomenų 
panaudojimo – tai lyg pilkoji zona, kur nė vienas nėra užtikrintas, kad surinkta 
informacija apie žmogų tikrai buvo sunaikinta pagal įstatymų nustatytus 
reikalavimus ir nenugulė į stalčių iki „reikiamo momento“. 

Lietuvoje jau nebestebina, 
kai staiga pradedamos 
traukti neaiškios kilmės 
pažymos ar jų epizodai ir 
prasideda manipuliacijos 
jomis, drabstomasi 
purvais.

Kam ir kodėl naudingas mažas  
gyventojų aktyvumas rinkimuose?

Vykstantys savivaldos rinkimai labai 
dažnai nuvilia rinkėjų aktyvumu. Mažiau 
nei kas antras gyventojas ateina prie 
balsadėžės išreikšti savo pozicijos ir 
suteikti politikui mandato valdyti kraštą. 
Per paskutinius savivaldos rinkimus – 2019 
metais – aktyvumas nesiekė net 50 proc.  
Tuomet savo valią išreiškė tik 47,80 proc. 
Lietuvos gyventojų. 

Nors savivaldos rinkimų aktyvumo 
statistika kyla, tačiau per 20 metų dar 
nebuvo nė vienų rinkimų, kuriuose 
bendrai balsuotų daugiau nei 50 proc. 
šalies gyventojų, o tai ypač naudinga 
politikos senbuviams, dažnu atveju ne 
visai sąžiningai kovojantiems dėl rinkėjų 
balsų. Nebalsuodami žmonės išrenka arba 
tą pačią valdžią, arba atidaromos durys 
konservatorių politikams, nes jie savo 
rinkėją visada „atveda“ prie balsadėžių. 
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Aktyviai dalyvaujate politikoje jau ne 
vienerius metus, puikiai matote, kas ir kaip 
šalyje keičiasi. Kaip vertinate bendrą situa-
ciją Lietuvoje per pastaruosius metus? 

Pragyvenimo lygis Lietuvoje krenta nuo 
2021 metų rudens – daugiau nei metus mes 
turime mažesnes pajamas, jeigu jas lygintu-
me su praėjusiais metais. Tokio laikotarpio 
mes neturėjome nuo 2008 metų krizės. Žmo-
nės jaučia didelę įtampą. Ir ne tik dėl mažė-
jančių finansų, tačiau ir dėl viso mus supančio 
emocinio fono. Per pastaruosius kelerius me-
tus susidūrėme su ne viena krize. Iki šiol yra 
nuolat atnaujinama informacija dėl koronavi-
ruso plitimo, naujienos iš karo fronto Ukrai-
noje, nuolatinis stresas dėl ekonominio nesta-
bilumo – kylančios maisto kainos, energetinė 
krizė, būsto palūkanų šuolis. Natūralu, kad vi-
suomenė situaciją vertina kaip prastą ir arti-
miausiu metu tik prastėsiančią. 

Visa tai gyvenimą daro labai įtemtą tiek 
materialiai, tiek psichologiškai, į tai šiuo metu 
reikia reaguoti kur kas aktyviau ir rimčiau, nei 
tai daroma iš Vyriausybės pusės. 

Nemanot, kad Vyriausybė skiria užtek-
tinai dėmesio visoms šioms jūsų išvardin-
toms problemoms? 

Man atrodo, kad kol kas Vyriausybė ban-
do įtikinti visuomenę, kad viskas yra kur kas 
geriau, nei yra iš tiesų. Didžiausios pastangos 
dedamos parodyti, kaip viskas didinama, ir, 
jeigu įmanoma, pabrėžti, kad rekordiškais dy-
džiais. Turime suprasti, kad dar praėjusioje ka-
dencijoje padarėme taip, kad didinimai visada 
natūraliai bus, nes su metiniais darbo užmo-
kesčio kainų pokyčiais suindeksavome prak-
tiškai visus bazinius dydžius, nuo kurių pri-
klauso išmokos bei kitos pajamos. Kitaip sa-
kant, jei auga kainos ir kyla vidutinis darbo už-
mokestis, automatiškai kyla ir minimalus mė-
nesinis darbo užmokestis, senatvės pensijos, 
vaiko pinigai, nedarbingumo ir kitos išmokos. 
Ir tie rekordai, skaičiuojami eurais į rankas, kol 
turėsime tokį darbo užmokesčių kilimą kaip 
pastaruosius septynerius metus, taip pat vi-

sada bus, nes ta pati procentinė išraiška eu-
rais yra didesnė nuo kasmet paaugusios išmo-
kų bazės. 

Bet šie automatiniai didinimai, turint to-
kią didelę infliaciją, deja, neužtikrina, kad rea-
liosios žmonių pajamos, arba kitaip vadinama 
perkamoji galia, nekristų. Dėl to nuolatinė val-
dančiųjų komunikacija, kad „va, viskas auga“, 
yra lyg bandymas įtikinti žmones kitokia realy-
be, nei jie patiria kiekvieną dieną parduotuvė-
se. Būtent šitame kontekste mane siutina tas 
valdančiųjų neadekvatumas, sakyčiau, netgi li-
guistas bėgimas nuo realybės ir elementarus 
bandymas žmonėms privaryti „muilo į akis“. 

Tačiau, kaip ir sakote, žmonės nuėję į 
parduotuvę patys mato realybę. 

Taip. Mano vertinimu, tokia komunikaci-
ja ir problemų sprendimo fikcija gali suveikti 
trumpuoju laikotarpiu. Bet žiūrint iš ilgesnės 
perspektyvos žmones tai pradeda nuvilti, jie 

LINAS KUKURAITIS: metas valdžiai atsibusti, 
situacija valstybėje – blogėja
„Vyriausybė bando visuomenę įtikinti, kad viskas yra kur kas geriau, 
nei yra iš tiesų“, – teigia buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras, 
Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime narys LINAS KUKURAITIS. 
Faktai rodo, kad realios gyventojų pajamos nuo 2021 metų rudens 
Lietuvoje mažėjo. Realusis darbo užmokestis per metus sumažėjo  
9,3 proc. punkto, pensijos – 5,8 proc. punkto, vaiko pinigai –  
13,2 proc. punkto. Tai nulemia pajamų metinio augimo ir metinio  
kainų indekso skirtumas. 

Ir nors valdantieji pastaruosius metus nuolat giriasi didinamais baziniais 
dydžiais, tačiau bendra statistika yra kraupi – gyventojai kuo toliau, tuo mažiau 
turi realių pajamų, nes gaunamų pajamų kiekis niekaip nepaveja infliacijos. 
„Būtent šitame kontekste mane siutina tas valdančiųjų neadekvatumas, 
sakyčiau, netgi liguistas bėgimas nuo realybės ir elementarus bandymas 
žmonėms privaryti „muilo į akis“, – sako Seimo narys. 

pradeda nebetikėti jokia valdžios komunikaci-
ja. Tai matome ir iš vis labiau neigiamų Vyriau-
sybės bei bendrai politikų vertinimų. O jei dar 
pridėtume įvairius iš Seimo ateinančius skan-
dalus, visuomenės ir valdžios santykis tampa 
labai priešiškas. Valdžia nebegali remtis visuo-
mene, nes jau yra išnaudotas pasitikėjimo kre-
ditas. 

Didžiausia viso šito problema, kad žmo-
nėms kuriama dar didesnė emocinė įtampa, 
nes, atrodo, kažkam augo pajamos, o aš, nuė-
jęs į parduotuvę, jau nebeįperku ne tik praban-
gių dalykų, tačiau ir tų, kuriuos ankščiau galė-
davau sau leisti. 

Vyriausybė kaip problemų sprendimo ir 
komunikacijos liniją transliuoja nuolatines ži-
nias apie išmokų ar pajamų didinimą. Tačiau 
šitas kelias jau metus laiko yra morališkai su-
bankrutavęs. O rimtų alternatyvų, kuriomis bū-
tų bandoma valdyti tiek infliaciją, tiek energe-
tinę krizę, aukštas būsto kainas, bankų palūka-
nų normas, nėra jokių. 

Kur čia slypi problema? Kokių namų 
darbų valdantieji laiku nepadarė? 

Mūsų pagrindinė kritika ne dėl poreikio 
didinti išmokas ar bazinį dydį. Mes supranta-
me, kad biudžetas „plyšta“ ir daugiau skolin-
tis ilgalaikiams įsipareigojimams negalima, bet 
ta situacija, į kurią valdantieji įstūmė mūsų ša-
lį nieko nedarydami, negali būti toleruojama. 
Visus mūsų infliacijos valdymo, tikslinių, o ne 
ilgalaikių išmokų siūlymus valdantieji atmeti-
nėjo ir štai atėjome į tą tašką, kai valdžia yra 
nebepajėgi spręsti socialinių klausimų.

Žiūrint į, pavyzdžiui, šiais metais patvirtin-
tą biudžetą atrodo, jog pats valdančiųjų santy-
kis su savo šalies piliečiais yra netinkamas. Sa-
vo nepadarytus darbus, neįvykdytas reformas, 
nesuplanuotus sprendimus valdantieji perme-
ta ant žmonių pečių. Vyriausybei ir ją šlovinan-
tiems komentatoriams tai labai geras biudže-
tas, o žmonių perkamoji galia drastiškai kren-
ta ir skurdas akyse auga.

Puikiai matėme, kaip kitos Europos šalys, 
netgi labai panašios kaip mūsų, infliaciją ir ki-
tas problemas suvaldė daug geriau. Bet šiuos 
sprendimus ir reikėjo priimti prasidėjus visoms 
krizėms. Po metų laiko turime kraupią situaci-
ją, kadangi Vyriausybė neturėjo infliacijos ma-
žinimo priemonių plano. Šiuo metu ne tik ne-
pakankamai padedama žmonėms išgyventi šį 
laikotarpį, tačiau dar ir meluojama, kad jūs gy-
venate geriau, nei yra iš tiesų. 

Tai, ką aptarėme, yra žvilgsnis į praeitį ir 
dabartį. Tačiau didžiulį nerimą kelia tai, kad, 
žvelgiant į ateitį, valdantieji neturi jokios vizijos 
ir jokių sprendimų, kaip valdyti itin išaugusią 
įtampą ir stresą visuomenėje bei spręsti esmi-
nius Lietuvos gyventojų klausimus: tautos išli-
kimo (gimstamumas krito drastiškai), dirban-
čių šeimų „išgyvenimo“ bei vaikų ateities už-
tikrinimo, neprieinamos sveikatos priežiūros 
ir psichologinės pagalbos paslaugų, civilinės 
saugos ir kitas problemas, su kuriomis dauge-
lis susiduria kasdien. 

Mes į pavasario sesiją ateiname su labai 
konkrečiais siūlymais, kaip spęsti šiuos klau-
simus, tačiau be valdančiųjų indėlio jie gali ir 
likti tik siūlymais.
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„Tokia išimtis galiotų nuo šešto bedarbio 
išmokos gavimo mėnesio, kad būtų išvengta 
piktnaudžiavimo. Neabejojame, jog toks spren-
dimas mažins nelegalų darbą, padės smulkia-
jam verslui greičiau surasti darbuotojų, o patys 
bedarbiai drąsiau išbandys verslą ar persikvali-
fikavimą, neprarasdami išgyvenimui būtinų lė-
šų“, – mano Seimo narys. 

Jis pažymi, kad tokia pataisa padės spręsti 
atskiro dėmesio ir pagalbos nedarbo atveju rei-
kalaujančių vyresnio amžiaus darbuotojų prob-
lemas, nes jiems sunkiau įsidarbinti ir jų sveika-
ta ne visuomet leidžia dirbti tiek ir taip, kaip ti-
kisi potencialus darbdavys. 

Užimtumo tarnybos duomenimis, tarp il-
galaikių šalies bedarbių net 67 proc. yra asme-
nys virš 50 metų, iš viso tokių žmonių yra apie 
24 tūkstančiai. 

Problemą gilina stereotipai 

Tarp didesnių problemų, kodėl vyresnio 
amžiaus darbuotojai rečiau samdomi, – stereo-
tipai apie vyresnių žmonių nenorą mokytis, to-
bulėti, išlaikyti reikiamas kompetencijas ir darb-
davio požiūris į darbuotoją – neretai dirbti po 
darbo, viršvalandžius. 

„Žinoma yra gerų išimčių, bet jos, deja, 
netapo taisykle – kolektyvinių sutarčių mažai, 
o sveiko gyvenimo trukmės statistika Lietuvoje 
negerėja. Pikčiausia, jog šokiruoja ne tik darb-
davio, bet ir valdžios požiūris į vyresnius dar-
buotojus: valdantieji didžiuojasi savo stumiama 
valstybės tarnybos reforma, kurios esminė da-
lis – atimti tarnautojams priedus už stažą. Koks 
pavyzdys rodomas, toks ir perimamas. Šiuo me-
tu vyresni asmenys saugomi nuo pajamų nete-
kimo kaip ir kiti bedarbiai, 9 mėnesius jie gau-
na socialinio draudimo nedarbo išmoką, jei iki 
pensijos liko mažiau nei 5 metai, nedarbo pa-
šalpa gali būti pratęsta dar 2 mėnesiams – iki 11 
mėnesių“, – pažymi Seimo narys.

Reikšmingas kiekvienas 
papildomas nedarbo mėnuo 

Tačiau ši priemonė turi kelis esminius trū-
kumus: paskutinius mokėjimo mėnesius išmo-
ka sudaro nedidelę buvusių pajamų dalį ir, svar-
biausia, žmogus negali ieškotis darbo, nes ga-
vęs pirmą eurą pajamų netenka išmokos. 

„Kiekvienas papildomas nedarbo mėnuo 
vyresnio amžiaus darbuotojui reiškia dramatiš-
ką konkurencingumo praradimą, o grėsmė lik-

ti amžinu bedarbiu sparčiai auga. Vertindami 
kitų šalių praktiką ir siekdami universalesnės, 
mažiau reikalavimų keliančios, pagalbos siūlo-
me prailginti papildomos nedarbo draudimo iš-
mokos mokėjimą iki 15 mėnesių asmenims, ku-
riems iki pensijos liko mažiau nei 5 metai. Pa-
grindinis pranašumas – ji būtų mokama net ir 
pradedant gauti papildomų darbo ar verslo pa-
jamų“, – apie naują iniciatyvą apginti vyresniuo-
sius pasakoja T. Tomilinas.

Jeigu vyresnis darbuotojas išnaudotų šį lai-
ką sveikatos problemoms spręsti ir susitartų su 
darbdaviu dėl sumažinto krūvio darbe – būtų 
labai gerai, jei sukurtų sau darbo vietą ir be bai-
mės prarasti išmokas gautų pirmas sunkiausiai 
uždirbamas verslo pajamas – puiku. „Žinoma, 
sąlyga ieškotis darbo, dalyvauti perkvalifikavi-
mo kursuose būtų privaloma“, – sako iniciaty-
vos autorius.

Anot jo, socialinė politika turi paskatin-
ti, įgalinti, o ne riboti. „Lygiai kaip jau buvo su 
vaiko pinigais, mes turime pasiūlyti pažeidžia-
miausioms visuomenės grupėms universales-
nę pagalbą ištikus bėdai ir taip mažais, bet tvir-
tais žingsniais judėti link socialiai teisingos, svei-
kos ir kūrybingos visuomenės“, – pažymėjo de-
mokratas.

Demokratai stoja į kovą  
už vyresnių darbuotojų teises
Statistika rodo, jog didžiausią riziką patirti finansinius sunkumus 
Lietuvoje turi šeimos su vaikais, vieniši asmenys, pensininkai ir, 
žinoma, bedarbiai. Šeimų su vaikais ir vienišų asmenų skurdo 
problemoms spręsti jau pasitelktos universalios išmokos, sėkmingos 
„Sodros“ pertvarkos, atliktos praėjusios Vyriausybės. Pensijos taip pat 
auga, o štai bedarbių skurdo problema jau daugelį metų yra įstrigusi. 
„Šiandien darbą praradę asmenys nuo pajamų netekimo yra apsaugoti 
tik 9 mėnesius, tiek laiko jie gauna nedarbo išmoką ir negali gauti 
nė euro pajamų, o jei gaus – iš karto praras visas išmokas“, – apie 
diskriminacines sąlygas darbo rinkoje ir įstatymuose sako Lietuvos 
Respublikos Seimo narys TOMAS TOMILINAS.

Anot T. Tomilino, demokratai jau šį pavasarį teiks pataisas, kuriomis numatys 
teisę gauti nedarbo išmoką net ir įsidarbinus ar pradėjus individualią veiklą. 

KOMENTARAS 
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių  
komiteto narys Domas Griškevičius. 
MERAI TURĖS DAUGIAU GALIŲ IR ATSAKOMYBIŲ

Po šių savivaldos rinkimų rajonuose 
politikų laukia naujos atsakomybės ir dar-
bo kasdienybė. Po Konstitucinio Teismo iš-
aiškinimo dėl tiesioginių merų rinkimų Sei-
mas pakeitė Vietos savivaldos įstatymą, su 
kuriuo ateina ne vienas pokytis savivaldy-
bių valdyme. 

Vieni iš pokyčių yra susiję su mero sta-
tusu – meras nebebus Tarybos narys. Tiesa, 
jis ir toliau sudarys Tarybos posėdžių dar-
botvarkes bei pirmininkaus Tarybos posė-

džiams. Šalia tiesiogiai išrinkto mero vie-
toj mero pavaduotojų atsiranda vicemerai, 
kurie taip pat negalės būti Tarybos nariais. 
Taip pat atsiranda merų kadencijų ribojimas 
iki trijų kadencijų iš eilės. 

Yra pokyčių, susijusių ir su mero funk-
cijomis – tiesiogiai išrinktas meras turės 
daug daugiau galių, nei buvo iki šiol. Nau-
jas įrankis mero rankose – Tarybos priim-
tų sprendimų veto. Meras vienasmeniškai 
skirs Administracijos direktorių, kuriam ga-

lės pavesti atlikti dalį savo funkcijų, išskyrus 
tas, kurios specifiškai numatytos tik merui.

Minėti pokyčiai suteikia didesnes galias 
tiesiogiai renkamiems merams, nes jie pa-
tys formuos savo administracijos vadovybę 
ir tokiu būdu prisiims visą atsakomybę už 
komandos darbą, taip pat tikimasi suma-
žinti įvairių politinių perversmų ir dirbtinų 
įtampų savivaldybių vadovybėse riziką. 

Siekiant užtikrinti glaudesnį bendrą 
mero ir Tarybos darbą bus steigiama savi-
valdybės Kolegija, kurią sudarys meras, vice-
merai, Administracijos direktorius, komitetų 
pirmininkai, Etikos ir Antikorupcijos komisi-
jų pirmininkai bei opozicijos lyderis. 
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Politinė reklama bus apmokėta iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ PK sąskaitos. Tiražas: 50 000 vnt. Spausdino UAB „Skubusis paštas“.

KOMENTARAS Slėptuvės – būtinos,  
ir ne tik popieriuose
Reaguojant į geopolitinę situaciją jau ilgą laiką viešumoje diskutuojama 
apie Lietuvos pasirengimą ekstremalioms situacijoms karo atveju. 
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Seime  
VYTAUTAS BAKAS teigia, kad vienas pagrindinių klausimų – slėptuvės  
ir tinkamas visuomenės pasiruošimas nelaimės atveju. 

LR Seimo narė  
Rima Baškienė.  
Dėmesys kultūrai  
ir šeimai – būtina veiklos 
sąlyga regionams

Demokratams yra svarbu išsaugoti ir sti-
printi Lietuvą kuriančią, turtinančią  ir vieni-
jančią kultūrą, puoselėti tautiškumą, tradici-
jas, papročius ir sudaryti sąlygas kūrybos lais-
vei. Būtent dėl šių vertybių demokratų kandi-
datai į merus savo programose daug dėmesio 
skiria kultūrai, ją kuriantiems žmonėms, kultū-
ros objektų infrastruktūrai, viešųjų erdvių pri-
taikymui. 

Esu įsitikinusi, kad tai yra būtina, siekiant 
ugdyti  kultūringus, atsakingus, savo kraštą 
mylinčius ir norinčius čia gyventi žmones vi-
soje Lietuvoje. Tai yra tiltas, kviečiantis sugrįžti 
išvykusius iš Lietuvos ir čia kurti šeimas.

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrin-
das. Nuolatinis bendravimas su žmonėmis ir jų 
girdėjimas mus įpareigoja aktyviai veikti šei-
mos politikos srityje. Privalome užtikrinti vals-
tybės paramą jaunoms šeimoms įsigyjant pir-
mąjį būstą, atsakingai įgyvendinti Šeimos sti-
prinimo įstatymą, inicijuotą buvusio socialinės 
apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio. 

Mes nuosekliai siekiame, kad valsty-
bė skirtų daugiau dėmesio ir suteiktų dau-
giau paramos šeimoms, auginančioms vai-
kus. Džiaugiuosi, kad demokratų frakcijos na-
rių racionalūs pasiūlymai Ligos ir motinystės 
socialinio draudimo įstatymui leido padidinti 
5 procentais vaiko priežiūros išmokas iki vai-
kui sueis 24 mėnesiai. Teikiame Seimui įstaty-
mo projektą dėl maksimalaus kompensuoja-
mojo darbo užmokesčio vaiko priežiūros išmo-
koms apskaičiuoti – siūlome jį padidinti iki tri-
jų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokes-
čių. Neatsisakome savo iniciatyvos, kad prieš-
mokyklinio,  pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programose deramas dėmesys būtų 
skirtas pasirengimui šeimai ir  lytiškumo bei 
vertybių ir atsakomybės ugdymui. 

Šiose srityse rezultatai ir pasiekimai žen-
kliai priklauso nuo bendradarbiavimo su savi-
valda. Todėl tikiu, kad turėdami bendramin-
čius regionuose, galėsime sklandžiau ir grei-
čiu spręsti kultūros sektoriaus iššūkius ir soci-
alines šeimų problemas. 

Kokia yra reali situacija Lietuvoje su 
slėptuvėmis karo metu? 

Per tris nepriklausomybės dešimtmečius 
planuojant miestus ir pastatus slėptuvių įren-
gimui nebuvo skiriamas tinkamas dėmesys. 
Teisės aktuose įtvirtinta, kad slėptuvės turi bū-
ti įrengtos visose savivaldybėse, tačiau tik 9 sa-
vivaldybės turėjo gerai įrengtas slėptuves ir 35 
turėjo slėptuves, iš dalies atitinkančias nusta-
tytus reikalavimus. Vilniaus miesto savivaldy-
bė apskritai reikalavimus atitinkančių slėptu-
vių neturi. 

Slėptuvių įrengimas buvo perkeltas ant 
savivaldybių pečių, tam neskyrus reikiamo fi-
nansavimo. Kita vertus, ir pačių savivaldybių 
vadovai nesiėmė reikiamos lyderystės, kad 
žmonės būtų saugūs nelaimės atveju. Nors 
Vilnius yra didžiausias pagal gyventojų skaičių 
šalies ekonominis centras, tačiau miesto val-
džia yra gana pasyvi šiuo gyventojų saugumo 
klausimu. 

Tačiau labiausiai stebina tai, kad praėjusių 
metų pabaigoje Vyriausybė sprendimą spręs-
ti šį klausimą nukėlė į 2030 metus. Mano ma-
nymu, klausimas dėl gyventojų saugumo eks-
tremalių situacijų bei karo atveju turėtų bū-
ti sprendžiamas, papildant partijų nacionalinį 
susitarimą dėl gynybos. Taip pat tam numa-
tant konkrečius finansinius įsipareigojimus ir 
praktinius žingsnius, pvz., peržiūrėti reikalavi-
mus statiniams bei įgalinti bendruomenes, kad 

šios galėtų įsirengti slėptuves. Numatant priva-
lomas pamokas mokyklose, kuriose mokiniai 
gautų žinių, kaip pasiruošti bei kaip elgtis nuti-
kus ekstremalioms situacijoms. Pagrindus pa-
dėjome dar 2015 m., kuomet dirbdami Vidaus 
reikalų ministerijoje pasitvirtinome LT72 civili-
nės saugos konceptą.

Karas nėra vienintelė grėsmė. Mes galime, 
pavyzdžiui, kalbėti ir apie branduolinės avari-
jos grėsmę dėl Baltarusijos Astravo atominės 
elektrinės, kuri pastatyta nesilaikant aukštų 
saugumo standartų. Panašios grėsmės atveju 
šiuo metu vienintelis pasiūlymas gyventojams 
– kolektyvinės saugos statiniai ir priedangos, 
kuriose gyventojai galėtų laikinai pasislėpti iki 
evakuacijos. Tačiau nei priedangos, nei kolek-
tyvinės saugos statiniai neapsaugotų visuome-
nės branduolinės grėsmės ar karo atveju. Rei-
kalingos slėptuvės ir tinkamas visuomenės pa-
sirengimas, žinios, ką daryti, kaip elgtis, kaip 
pasiruošti įvykus karinei agresijai ar branduo-
linei avarijai. Apklausos rodo, kad tik nedide-
lė visuomenės dalis žino, kaip elgtis ištikus to-
kioms situacijoms, o nesant slėptuvių – apsi-
saugoti tampa neįmanoma.

Dirbote Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininku, todėl puikiai 
žinote valdžios požiūri į saugumo klausimą 
per pastaruosius metus? Kaip jis keitėsi? 

Vien praėjusiame šimtmetyje Lietuva du 
kartus turėjo atkurti savo valstybingumą, šim-
tai tūkstančių žmonių buvo ištremti ir nužu-
dyti. Geografinė padėtis ir istorinė mūsų šalies 
patirtis lemia tai, kad svarbiausiu politikos pri-
oritetu privalome laikyti saugumą. Ne tik kal-
bėti apie jį, bet ir investuoti į jį. Deja, savo sau-
gumu rimtai pradėjome rūpintis vos prieš ke-
lerius metus – 2016 metais. Tuo metu finansa-
vimas krašto apsaugai siekė vos 1,2 proc. BVP, 
o per 2009 metų krizę – 0,77 proc. BVP.  

Kariuomenė buvo nuskurdinta, neturėjo-
me tinkamos ginkluotės, infrastruktūros, ka-
riai gaudavo menkus atlyginimus, patys siun-
tėsi uniformos ir ginkluotės dalis iš Jungtinės 
Karalystės, Ukrainos. Krašto apsaugos sistemą 
purtė korupcijos skandalai, kibernetinių atakų 
metu buvo nesunkiai įsilaužiama į svarbiau-
sių ministerijų – tokių kaip Krašto apsaugos ar 
Užsienio reikalų – tinklus. Visa tai mačiau 2016 
metais tapęs Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininku. Buvo akivaiz-
du, kad politikų viešos deklaracijos ir susirū-
pinimas skyrėsi nuo jų darbų. Per dvejus me-
tus 2,5 karto padidinome finansavimą krašto 
apsaugai, radikaliai pertvarkėme viešųjų pirki-
mų sistemą, Lietuva kibernetinio saugumo pa-
sauliniame indekse pakilo į pirmąjį trejetuką. 


