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1. Ką manote apie mokesčių progresyvumą Lietuvoje? Ar jis pakankamas? Koks jis turėtų būti? 

Dabartinis šalies ekonominis modelis akcentuoja pigią darbo jėgą ir mažus pelno mokesčius kaip 
konkurencinius pranašumus. Kartu su mokestinių spragų gausa, kuri leidžia daugiausiai pajamų 
gaunantiems mokesčių beveik nemokėti ir skatina agresyvų mokesčių vengimo planavimą, šis modelis 
nulemia skurstantį viešąjį sektorių, nepajėgų užtikrinti kokybišką švietimą ir socialiai saugią visuomenę. 

Todėl pasisakome už mokesčių sistemą, paremtą trimis pamatiniais principais. Pirma, visos pajamos turi 
būti apmokestinamos vienodai – „ne“ privilegijoms apmokestinant pajamas. Antra, suminėms metinėms 
pajamoms turi būti taikomi progresiniai tarifai. Trečia, mokesčiai turi būti administruojami efektyviai, 
pasitelkiant gerąsias europines praktikas ir užtikrinant žmonių pasitikėjimą mokestine sistema.  

Numatome imtis šių veiksmų:  

 Mažinsime gyventojų pajamų apmokestinimą mažiausias pajamas gaunantiems asmenims bei 
didinsime apmokestinimą dideles pajamas gaunantiems asmenims.  

 Siesime gyventojų pajamų tarifus su gyventojų gaunamų pajamų dydžiu nepriklausomai nuo 
pajamų šaltinio (vienodas pajamas gaunantys turi ir vienodai mokėti); didinsime tarifų 
progresyvumą. 

 Sieksime, kad darbo ir kapitalo pajamos būtų traktuojamos ir apmokestinamos vienodai. Taip pat 
sieksime mokestinių lengvatų naikinimo milijoninius pelnus Lietuvoje generuojančioms, bet šalyje 
mažai investuojančioms įmonėms ir peržiūrėsime kapitalo mokesčius. Nustatysime adekvatų ir 
visiems privalomą turto mokestį (numatant saugiklius socialiai pažeidžiamoms grupėms). 
 

2. Ar pritariate universalių bazinių pajamų idėjai? Kodėl? 
Universalių bazinių pajamų idėją vertiname kaip įdomią ir reikalaujančios išsamios diskusijos.  Ši 
politika skirtingais pavidalais išbandoma įvairiose pasaulio valstybėse nepriklausomai nuo jų 
ekonomikos išsivystymo lygio. Idėja patraukli daugeliui, nes preliminariai atrodo, kad jos 
įgyvendinimas sėkmingai mažina skurdą ir nelygybę, stiprina ekonominį saugumą ir pilietiškumą, 
teigiamai veikia psichinę sveikatą ir žmonių tarpusavio pasitikėjimą, papildo kitas socialines 
politikas ir sudaro prielaidas tvariai aplinkosaugos politikai.  

 
Todėl savo programoje esame numatę, kad, rengdami nacionalinę skurdo, socialinės atskirties ir 
pajamų nelygybės mažinimo strategiją, visapusiškai išanalizuosime šią idėją. Tam, kad patikrintume 
jos įgyvendinimo galimybes ir tikslingumą Lietuvoje, įskaitant ir pilotinius bandymus, planuojame 
pasitelkti tarptautinius autoritetus.  
  
Šiame kontekste taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad savo programoje esame numatę įdiegti 
universalią nacionalinę senatvės pensiją. Ši pensija pakeistų bazines ir šalpos pensijas. Ji būtų 
kasmet indeksuojama, kad iki kadencijos pabaigos pasiektų minimalų vartojimo poreikio dydį 
(MVPD) (šiuo metu 257 eurai). Preliminariais skaičiavimais tai pakeltų pensijas vidutiniškai apie 20 
proc., o iš biudžeto pareikalautų apie 600 mln. eurų. Turint omenyje, kad Lietuva iki šiol socialinei 
apsaugai skyrė mažesnį nuošimtį nuo BVP nei dauguma kitų ES valstybių narių, tai racionalus siekis.  
 

3. Koks Jūsų požiūris į privataus verslo rėmimą viešaisiais pinigais švietimo ir sveikatos apsaugos 
sektoriuose? Ar pritartumėte idėjai, kad valstybė finansuotų tik valstybės ir savivaldybių įstaigas?  
Pasisakome už tai, kad privačios švietimo įstaigos būtų finansuojamos taip, kaip ir valstybinės 
(savivaldybių) įstaigos, taikant tokius pačius kokybės reikalavimus ir neleidžiant imti papildomą 
mokestį už mokslą. Kitaip sakant, privačios mokyklos, kurios ima biudžeto pinigus, negali imti pinigų 



iš tėvų, arba – atvirkščiai.  
 

4. Kiek didės gyventojų pajamos pagal numatytas priemones Jūsų partijos programoje? 
Mūsų tikslai: 

 Minimalus atlyginimas – 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio. 

 Mokytojų atlyginimai ne mažesni nei 130 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio. 

 Aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų uždarbis ne mažesnis nei 150 
proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio.  

 Vaiko pinigai iki 100 eurų: iš jų 40 eurų būreliams, 60 eurų – vaiko poreikiams. 

 Senatvės pensija – 60 proc. buvusių pajamų. 
 

5. Ką manote apie Nacionalinę kolektyvinę sutartį? Ar ji neturėtų būti išplėsta maksimaliam 
darbuotojų ir darbdavių ratui, būti turiningesnė? 
Mes skatintume nacionalines šakines kolektyvines sutartis, nes atskiros ūkio sritys turi tam tikrą 
savo specifiką ir skirtingas dinamikas (darbo užmokesčio, socialinių garantijų būklė ir augimo 
perspektyvos). Todėl yra labai svarbu tos šakos specifiką atspindėti tuose susitarimuose. Čia turi 
atsirasti specializuotas turinys, jeigu jau kalbame apie turiningumą. 
 
Nacionalinės šakinės kolektyvinės sutartys turi būti taikomos ne tik profsąjungų darbuotojams, bet 
visam sektoriui, nes kitaip jos netenka prasmės. Šiandien matome, kai profsąjungos dėl kažko 
susitaria, pasirašo sutartį, bet jos vis dar yra neskaitlingos, gauname dviejų greičių sistemą (kaip 
buvo socialinių paslaugų teikimo sektoriuje), kai vieni turi vienas socialines garantijas, kiti – kitus. 
Taip būti negali. 
 

6. Baudos darbdaviams už darbo teisės pažeidimus dabar yra labai mažos, ar manote, kad reikia 
griežtinti atsakomybę už tai?  
Baudos neveiks tol, kol nebus kontrolės. Valstybinė darbo inspekcija yra per mažos apimties, turi 
nepakankamai išteklių. Nėra pritaikytas bausmės neišvengiamumo principas, o jeigu taikomas – 
sporadiškai. Darbo ginčų komisija teoriškai turėtų sumažinti administracinę naštą teismų sistemai, 
bet realiai čia labai dažnai pasireiškia darbdavių, kaip stipresniosios pusės, svoris. 
Pirmiausia reikia spręsti darbo inspekcijos klausimą, ją stiprinti, nes dabar jie yra nepajėgūs fiksuoti 
visų pažeidimų ir į juos reaguoti. Jeigu sulaukia pranešimo – nuvažiuoja, bet jie turėtų vykdyti 
kontrolę. Jeigu kalbame apie socialinį dempingą, tai kaip laikomasi visų taisyklių, nelegalaus darbo 
prevencijos? Visų pirma, turime kalbėti apie bausmės neišvengiamumą. 
 

7. Pasisakote už viešojo sektoriaus centralizaciją ar decentralizaciją? Kodėl? 
Pasisakome už: 

 savivaldos galių stiprinimą, didesnį ekonominį ir finansinį savivaldybių savarankiškumą, suteikiant 
savivaldybėms teisę disponuoti jų prigimtį atitinkančiais mokesčiais ir turtu;  

 subsidiarumo principo įgyvendinimą, mažinant valstybės administracinį kišimąsi į savivaldybėms 
pavestų funkcijų vykdymą; 

 svarstomosios ir dalyvaujamosios demokratijos priemones: vietos apklausas, gyventojų susirinkimus 
ir dalyvaujamojo biudžeto praktikas. 
 

8. Jei laimėtumėte daugumą Seime, kokias naujas reformas inicijuotumėte? 
Labai platus klausimas. Esame numatę ekonomikos pertvarką, grįstą žaliosiomis technologijomis bei 
žiedine ekonomika. Inicijuosime Konstitucijos pataisas tam, kad suteiktume daugiau galių, teisių ir 
atsakomybės vietos savivaldai (taip pat ir dviejų pakopų savivaldos įvedimas). Transformuosime 
antrąją pensijų pakopą, jog į privačiomis įmokomis finansuojamą sistemą, kuri galėtų reformuotis į 
kolektyvinio dalyvavimo profesinius pensinius fondus. Taip pat sudarysime galimybę antros pensijų 
pakopos dalyviams ne tik toliau dalyvauti šioje sistemoje, bet ir bet kada pasitraukti atgaunant 



sukauptus pinigus. Reforma galima laikyti ir sveikatos politikos horizontalų išplėtimą į visas politikos 
sritis. Tačiau svarbiausia, jog bet kokia struktūrinė reforma turi būti vykdoma tik po išsamios kaštų 
ir naudos analizės. 
 

9. Ar sutinkate su tuo, kad darbo tarybos ten, kur yra profesinės sąjungos, yra perteklinės ir jų 
reikėtų atsisakyti? Jeigu taip, ką ir kada ketinate daryti? 
Pasisakome už profesinių sąjungų teisių išplėtimą. Tam keisime Darbo kodeksą. Suvienodinsime 
darbo tarybų ir profsąjungų atstovų apmokėjimą už atliekamas pareigas. Būtina atkurti trišales 
tarybas regionuose ir stiprinti jų kompetencijas, įsteigti nepriklausomą sekretoriatą. Taip pat turėtų 
būti steigiama darbo teisės konsultacinė taryba, pereinama prie kolektyvinių atlyginimų nustatymo 
regioniniu, sektoriniu bei profesiniu lygmenimis. Pradėsime diskusiją dėl profsąjungų įtraukimo į 
darbuotojų perkvalifikavimą. 
 

10. Ką konkrečiai keistumėte Darbo kodekse ar manote, kad keisti nieko nereikia? 
Naujajame Darbo kodekse yra numatyta, jog tai, dėl ko susitaria profesinės sąjungos, galioja tik jų 
nariams. Tokia nuostata buvo siekiama didesnio žmonių pritraukimo į profsąjungų gretas, tačiau tai 
tik supriešino tuose pačiuose sektoriuose dirbančius darbuotojus. Toks diskriminacinis požiūris 
kenkia pačių profesinių sąjungų reputacijai, nes jos tampa uždaromis kastomis. Jeigu politinės 
partijos priiminėtų sprendimus, palankius tik jų nariams, niekas tokio veikimo nesuprastų. 
Į Darbo kodeksą reikia grąžinti silpnesniosios darbo santykių pusės sąvoką, nes ji buvo panaikinta 
suponuojant, jog darbo rinkoje visi yra lygiaverčiai, tačiau taip nėra. 
 

11. Viešųjų pirkimų procedūrose dažnai laimi siūlantieji mažiausią kainą, dėl ko nukenčia darbuotojų 
atlyginimai, o kartu ir darbų kokybė. Ar ketinate šią praktiką keisti? 
Iš esmės taip. Sąvoka „ekonominis naudingumas“ yra labai vangiai taikoma, nes tam reikia ir 
viešųjų pirkimų kompetencijos, ir didesnis viešojo sektoriaus finansavimas. Šykštus moka du kartus – 
kai perki už mažiausią kainą, gauni ne tik ne didžiausią kokybę, bet ir mažiausius atlyginimus, 
mažiausias socialines garantijas – o dažnai ir su šešėliu – teikiančias įmones.  


