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

Lietuvoje mokesčiai yra per „plokšti“, darbuotojai moka per didelius, o turtuoliai per mažus mokesčius. 

Būtina įdiegti prof. Raimondo Kuodžio prieš dešimtmetį parengtą mokesčių reformą. 

2. Ar pritariate universalių bazinių pajamų idėjai? Kodėl? 

Nepritariame, nes kaip parodė Vakarų šalių patirtis tokia socialinė parama nenaudinga nei jos gavėjams, nei 

valstybei, nei kitiems darbuotojams, kurie moka mokesčius. 

Universalios bazinės pajamos didina ilgalaikių bedarbių skaičių, neskatina jas gaunančius asmenis įsitraukti į 

darbo rinką, sukelia psichikos sutrikimus, žalingus polinkius ( alkoholizmas, narkomanija). 

Dirbantys darbuotojai turi išlaikyti didėjantį nedirbančių asmenų skaičių, todėl mažėja galimybės didinti 

viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, didinti pensijas, skirti daugiau lėšų viešosioms paslaugoms.. 

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? 

Neigiamas. Švietimas, sveikatos apsauga ir kitos viešosios paslaugos neturi būti privatizuojamos, nes didina 

paslaugų kainas vartotojams. 

Pritariame, kad valstybė finansuotų tik valstybės ir savivaldybių švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigas. 

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

Lietuvos BVP vienam gyventojui sudaro 86% ES vidurkio, todėl darbuotojų atlyginimai turi būti 86% ES 

atlyginimo vidurkio. Lietuvos BVP vienam gyventojui yra net truputį didesnis nei Estijoje, bet vidutinis 

atlyginimas Lietuvoje yra apie tris šimtus eurų „į rankas“ mažesnis negu Estijoje. 

Minimalus mėnesinis atlyginimas turi sudaryti 50-60% vidutinio šalies atlyginimo. 

Bazinė pensija negali būti mažesnė nei minimalus atlyginimas. 

Skirtumai tarp mažiausių ir didžiausių atlyginimų valstybės ir savivaldybių įstaigose turi būti palaipsniui 

sumažinti iki europinių trijų kartų. 

Viešojo sektoriaus darbuotojų koeficientų „šakutės“ turi būti palaipsniui mažinamos ir panaikinamos, nes 

sukuria vadovams galimybes piktnaudžiauti ir neteisingai apmokėti už darbą. 

Kintama atlyginimo dalis valstybinėse įstaigose ir įmonėse negali būti didesnė nei 20%. 

5. Ką manote apie Nacionalinę kolektyvinę sutartį? Ar ji neturėtų būti išplėsta maksimaliam darbuotojų ir 

darbdavių ratui, būti turiningesnė? 

Nacionalinė kolektyvinė sutartis turi būti išplėsta kuo didesniam darbdavių skaičiui, suteikiant daugiau 

lengvatų profesinių sąjungų nariams, kurių išlaikomos profesinės sąjungos pasirašo Nacionalinę kolektyvinę 

sutartį, pagerinančią visų darbuotojų darbo ir apmokėjimo sąlygas. 

6. Baudos darbdaviams už darbo teisės pažeidimus dabar yra labai mažos, ar manote, kad reikia griežtinti 

atsakomybę. 

Sutinkame, baudos darbdaviams už darbo teisių pažeidimus yra per mažos, jas reikia didinti. Būtina stiprinti 

ir darbdavius kontroliuojančias valstybės institucijas, pirmiausia Valstybinę darbo inspekciją, kurioje turėtų 

dirbti daugiau darbo inspektorių. 

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



Viešojo sektoriaus centralizavimai ar decentralizavimai gali būti vykdomi tik suderinus su darbuotojus 

atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis. 

Švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigos turėtų būti pavaldžios ne savivaldybėms, o ministerijoms, nes dėl 

mažėjančio gyventojų skaičiaus savivaldybėms dažnai trūksta lėšų tinkamai jas finansuoti, o dėl 

savivaldybėse pasitaikančios korupcijos ir „švogerizmo“ lėšos skirtos švietimui ir sveikatos apsaugai dažnai 

panaudojamos ne pagal paskirtį todėl darbuotojai negauna teisingų atlyginimų. 

Svarstyti šių įstaigų pavaldumo perdavimą savivaldybėms galima nebent pakeitus Savivaldybių įstatymą, 

kad jis būtų panašus į veikiančius Vakarų Europoje ir koks buvo tarpukario Lietuvoje, kai gyventojai tiesiogiai 

rinko seniūnus. 

8. Jei laimėtumėte daugumą Seime, kokias naujas reformas inicijuotumėt? 

Stiprintume socialinį dialogą, nes jis padeda sėkmingiau veikti įmonėms ir įstaigoms, bei profesines 

sąjungas, kurios gali užtikrinti socialinį dialogą. Daugiau: https://www.facebook.com/notes/lietuvių-

tautininkų-ir-respublikonų-sąjunga/centro-partijos-tautininkų-nr-6-trumpoji-rinkimų-

programa/10222539501787252/  

 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? 

Sutinkame. Keistume šią Darbo kodekso nuostatą. 

10. Ką konkrečiai keistumėte Darbo kodekse ar manote, kad keisti nieko nereikia? 

Pirmiausia reikėtų didinti profesinių sąjungų vadovų apsaugą nuo darbdavių savivalės. Profesinių sąjungų 

nariai negali būti atleisti iš darbo be profesinės sąjungos sutikimo. Per tris dešimtmečius visos Lietuvos 

Vyriausybės, besivadovaudamos neoliberalizmo ideologija, visada būdavo darbdavių pusėje, todėl socialinė 

pusiausvyra buvo pažeista, o tai sukėlė didžiausią Europoje emigracijos bangą, kuri nesustoja net Lietuvos 

ūkiui augant. Todėl kol socialinė pusiausvyra nebus atstatyta, Vyriausybei turi palaikyti profesinių sąjungų 

pusę Trišalėje taryboje ir keičiant Darbo kodeksą. 

11. Viešųjų pirkimų procedūrose dažnai laimi siūlantieji mažiausią kainą, dėl ko nukenčia darbuotojų 

atlyginimai, o kartu ir darbų kokybė. Ar ketinate šią praktiką keisti? 

Valstybė yra didžiausias Lietuvoje darbdavys ir darbų užsakovas, todėl gali „diktuoti madas“ privačiam 

sektoriui. Viešuosiuose pirkimuose gali dalyvauti tik nepriekaištingos reputacijos įmonės, kuriose trejus 

metus nebuvo padaryta su darbo santykiais susijusių pažeidimų. Socialiai atsakingos įmonės, kuriose veikia 

profesinės sąjungos ir yra sudaryta kolektyvinė sutartis, turi turėti privalumo taškus laimint konkursą. 

Vykdant statybos darbų užsakymus turi galioti jau veikianti Satybininkų ID kortelė STATREG, kuri leidžia 

nustatyti kokios kvalifikacijos darbuotojai gali atlikti numatytus darbus, mokant darbuotojams ne mažesnį 

nei vidutinį tos kvalifikacijos darbuotojo atlyginimą. 
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