
 

 
 

Demokratų Sąjungos „Vardan Lietuvos“ 
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Lietuvos žmonės jaučia didžiulį nerimą. Dalis politikų pasidavė trumpalaikės politinės naudos 

pagundai, nustojo telkti visuomenę, ignoruoja realius žmonėms kylančius sunkumus, nuvertina mūsų 

šalį užgriuvusių problemų mastą, kuria vis naujas krizes, nepriima konstruktyvios kritikos.  

Politikoje beveik neliko solidaus valstybiškumo. Neatsakingas ir chaotiškas valdymas kelia rizikas 

Lietuvos politiniam stabilumui ir gyventojų gerovei. Visa tai vyksta ypatingai pavojingomis 

geopolitinėmis sąlygomis. 

Šioje sudėtingoje situacijoje Demokratų sąjunga kviečia susitelkti vardan Lietuvos. Mūsu šaliai reikia 

vieningos ir darnios politikos, orientuotos į realius darbus Lietuvos žmonėms, dėmesį turime skirti 

nūdienos iššūkių įveikimui.  

Susiklosčiusią šalyje situaciją galima pakeisti ir esame pasirengę pasiūlyti konkrečius tolimesnius 

žingsnius, padėsiančius ją stabilizuoti. 

Siūlome nedelsiant imtis šių veiksmų:   

1. Vyriausybė turėtų nedelsiant pateikti Seimui įstatymų paketą dėl kainų augimo 

stabilizavimo. Negalima ignoruoti milžiniškos kainų krizės ir nesiimti reikiamų veiksmų padėčiai 

stabilizuoti. Siūlome nedelsiant nukreipti didelį Lietuvos biudžeto perteklių ne tik valstybės skolos 

grąžinimo ir tvarkymo išlaidoms, bet priimti laikiną sumažinto PVM įstatymą būtiniausiems maisto 

produktams. Taip pat ženkliai išplėsti kompensacijų už šildymą gavėjų skaičių tam, kad laikiną 

paramą gautų ir vidutines pajamas gaunančios šeimos. Socialinių reikalų ir darbo ministerija turėtų 

teikti paramą socialinių paslaugų įstaigoms ir kompensuoti jų patiriamas išlaidas elektros energijai ir 

šildymui. Kviečiame Ekonomikos ir inovaciją ministeriją patvirtinti žiemos išlaidų kompensavimo 

mechanizmus smulkiam verslui ne paskolų, o subsidijų forma. Esame pasirengę padėti ir palaikyti 

žmonėms naudingų sprendimų priėmimą. 

2. Siūlome Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ parengtą krizių valdymo įstatymų 

paketą nedelsiant svarstyti Seime. Daug žmonių netenkame net ne dėl kovido ligos, o dėl to, kad 

jie laiku nesulaukia medicininės pagalbos. Raginame Vyriausybę skubiai teikti priemonių planą, 

padėsiantį  atkurti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir gelbėti žmonių gyvybes. Grąžinti Lietuvos 

žmonių pasitikėjimą pandemijos valdymo priemonėmis galime tik absoliučiu skaidrumu, užtikrinant 

nuolatinę pandemijos valdymo parlamentinę kontrolę. Bet kokie ilgesnį laiką besitęsiantys asmens 

teisių ribojimai, susiję su krizių valdymu, galimi tik po išsamių diskusijų dėl jų proporcingumo, jie 

gali būti priimami tik įstatymu. Chaotiškas komunikavimas, neaiškios valdymo priemonės didina 

visuomenės nuovargį ir kelia realią grėsmę visuomenės saugumo užtikrinimui.  

3. Kviečiame Premjerę įvertinti ministrų veiklą ir „perkrauti“ Vyriausybės kabinetą, 

atleidžiant nekompetentingus, visuomenes pasitikėjimą praradusius ministrus. Bandymas 

vardan politinės konjunktūros išlaikyti visus Vyriausybės narius savo pareigose neleidžia įgyvendinti 

būtinų reformų ir daro tiesioginę žalą Lietuvos piliečiams.  



 

 
 

4. Augant tarptautinei įtampai dėl agresyvios Rusijos politikos, raginame visas politines jėgas 

susitelkti. Šiuo metu itin reikalingas Seimo valdančiųjų ir šalies prezidento geranoriškas 

susikalbėjimas. Šiuo sudėtingu laikotarpiu ambicijų karai kelia realią grėsmę šalies nacionalinio 

saugumo interesams ir kenkia Lietuvos atsparumui išorės grėsmėms, mūsų tarptautiniam įvaizdžiui. 

Užsienio politika negali būti pernelyg priklausoma nuo pavienių asmenų įtakos. Lietuvos žmonėms 

pasitarnautų tik solidi ir išmintinga šalies užsienio ir saugumo politika, kurios  šerdis yra nacionalinis 

interesas, grįstas nacionaliniu susitarimu, išsamiomis diskusijomis, laikantis visų įsipareigojimų 

NATO partneriams ir tampriai koordinuojant veiksmus su mūsų sąjungininkais. Prieš imdamiesi 

veiksmų, turime išsamiai apsvarstyti jų tiesioginį poveikį Lietuvos žmonėms ir ekonomikai.  

5. Balsavimai Seime rodo, kad Seime faktiškai nebeliko tvirtos daugumos. Valdantieji turėtų 

atidžiau įsiklausyti į šalies prezidento ir Seimo opozicijos siūlymus dėl svarbiausių reformų 

įgyvendinimo. Kviečiame LR Prezidentą imtis nuolatinio forumo tarp valdžios ir opozicijos 

moderavimo, skatinti pilietinį dialogą ir siekti visuomenės sutarimo dėl darnios, ekonomiškai stiprios 

Lietuvos.  

Šiandien skelbiame Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politinę programą, kuri siūlo aiškią 

viziją Lietuvai. Kiekvienas mūsų programos įsipareigojimas yra politinė idėja – pakankamai 

konkreti, kad galėtų iš karto tapti įstatymo norma. Mūsų pamatinės vertybės yra žmogus, šeima, 

gamta, kultūra, kalba, socialinis teisingumas, nepriklausomybė, taika, demokratija.  

Šalyje ir pasaulyje daugėja radikalumo. Autoritarai niekina laisvę, žmogaus teises ir skleidžia 

propagandą žmonėms. Matome vienintelę galimybę apginti žmogaus teisių, teisės viršenybės, 

socialinio teisingumo ir kitus Konstitucijoje įtvirtintus principus: tai aktyvus piliečių dalyvavimas 

valstybės valdyme. Tik tiesiogiai dalyvaujantis politikoje ir atsakomybę už savo bendruomenės ir 

valstybės ateitį jaučiantis žmogus neleis sugriauti mūsų konstitucinio pamato. Kaip demokratai 

keliame sau tikslą tapti ne tik politinėje darbotvarkėje idėjomis lyderiaujančia, bet ir viena iš  

skaitlingiausių politine partija Lietuvoje.  

Kviečiame žmones, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas dalyvauti viešajame gyvenime ir 

kelti dialogo, politikos sąžiningumo, atskaitomybės piliečiams standartus. Esame atvira centro kairės 

politinė jėga, taikanti aukščiausius moralios politikos, skaidrumo, viešojo intereso viršenybės, 

tarimosi kultūros, profesionalumo ir demokratijos principus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


