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

Jis būtinas! Šiai dienai jo tiesiog nėra. Kažką lyg tai bandoma daryti su darbo užmokesčio progresyvumu, bet 

tai nėra tikrasis progresinis gyventojų pajamų mokestis, nes privalo būti progresiniai mokesčiai nuo visų 

pajamų! Ir kalbėti reikia ne tik apie gyventojų pajamų progresyvumą, bet taip pat ir pelno mokesčio 

progresyvumą. Tai būtina sąlyga socialinei nelygybei, socialinei atskirčiai mažinti. Pelno mokesčio 

progresyvumas bent jau kažkiek amortizuotų smulkaus, šeimos verslo beviltiškumą prieš stambiuosius. 

Išvedžiojimai, neva progresyvumas yra kažkur kituose mokesčiuose ar tai, kad daugiau gaunantis daugiau 

sumoka mokesčių skaitmenine išraiška yra arba neišmanymas, arba tiesiog visuomenės klaidinimas. 

Progresinių mokesčių principas yra- daugiau gaudamas, daugiau turėdamas procentaliai moki didesnius 

mokesčius! Turėtų būti penkių pakopų PGPM tarifai: nuo 15% iki maždaug 40%, suformuoti taip, kad 

gausintų ir stiprintų vidurinyjį visuomenės sluoksnį- tam tikra prasme socialinio, ekonominio, politinio 

stabilumo garantą valstybėje. Neturi būti ir SODRos lubų! Tai dar viena valdžios paslauga turtingiesiems. Be 

to, turi būti didinamas MMA, o tik NPD didinimas- tai dar viena paslauga darbdaviams, kuomet darbo 

užmokestis didinamas biudžeto sąskaita, t.y. socialinių, sveikatos, švietimo ir kt. paslaugų sąskaita ir taip 

apgaudinėjami jautriausi bei pažeidžiamiausi visuomenės socialiniai sluoksniai. Beje, mažinant GPM ir 

didinant NPD stipriai nuo tokių „žirklių" kenčia savivaldybės.  

  

2.      Ar pritariate universalių bazinių pajamų idėjai? Kodėl?    

Nepritariame, nes pagal šią idėją vienodai yra remiami visi- ir turtingieji, ir beturčiai. Socialiai, tai yra 

neteisinga ir nesąžininga. Be to, Lietuva nėra tokia turtinga šalis, kaip, pavyzdžiui, Suomija, kad galėtų sau 

leisti bandyti tokius eksperimentus. 

  

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? 

Šiose srityse privatus sektorius turėtų papildyti valstybinį, o ne vien ieškoti  ir konkuruoti  dėl valstybinių 

finansų įsisavinimo. Pavyzdžiui, katalikiškų mokyklų steigimasis būtų prasmingas švietimo sistemos 

papildymas. Be to, juk ir krepšelis eina visiems. Tačiau negali būti dvigubo mokėjimo. Jei, pvz., privačios 

gydymo įstaigos yra sudariusios sutartis su ligonių kasomis ir už teikiamas paslaugas gauna apmokėjimą iš 

ligonių kasų, tai neturi teisės už tą pačią suteiktą gydymo paslaugą paimti dar ir antro apmokėjimo iš paties 

ligonio kišenės. Arba, jei apmokėjimą ima iš paciento, tai tokia privati gydymo įstaiga negali būti dar 

finansuojama ir biudžeto pinigais. Prioritetas finansuoti iš biudžeto, be abejo, turi būti teikiamas 

valstybinėms ir savivaldybių įstaigoms, teikiančioms būtinas viešąsias paslaugas, nes pirmiausia privalo būti 

užtikrintas viešasis interesas.       

  

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

Gyventojų pajamų didėjimą lemia daugelis veiksnių, faktorių ir veiksmų. Šiandien tam reikia maždaug 35 

teisės aktų pataisų, kurių priėmimas iš esmės keistų padėtį Lietuvoje į geresnę ir teisingesnę pusę bei 

ženkliai pildytų valstybės biudžetą. Tai ne tik mokestinės sistemos sutvarkymas, didesnis BVP perskirstymas, 

bet ir tokių teisės aktų, kaip antai, Akcinių bendrovių, Buhalterinės apskaitos, Korupcijos prevencijos 

įstatymų, Darbo ir Civilinio kodeksų bei kitų teisės aktų pakeitimai padėtų didinti skaidrumą, mažinti 

korupciją, apsaugotų darbuotojus nuo darbdavio savivalės, suteiktų galimybes plėtotis smulkiajam, 

vidutiniam, šeimos verslui, leistų sparčiau ir ženkliau didinti gyventojų pajamas. Be to, reikia stiprinti 



profesines sąjungas, jų derybines galias, nes ten, kur yra profsąjungos ir kuo jos stipresnės, tuo ir didesni 

darbo užmokesčiai bei geresnės darbuotojų darbo sąlygos.     

  

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

darbdavių ratui, būti turtingesnė? 

Rimtai svarstytina ir priimtina idėja.  

  

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

atsakomybę už tai. 

Manome, kad taip, todėl privalo būti rimtai peržiūrėtas  Darbo kodeksas, o ir Darbo inspekcija privalo būti 

reiklesnė ir griežtesnė darbdaviams.  

  

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

Už decentralizaciją, tačiau svarbiausia- maksimaliai garantuoti viešąsias paslaugas, kad būtų patenkintas 

viešasis interesas bei visuomenės poreikiai. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad viešąsias paslaugas 

teikiančios įmonės nesipelnytų ir nelupikautų žmonių sąskaita. Savivaldai turi būti suteikta daugiau teisių, 

tačiau merai negali tapti kunigaikštukais, o atskiros savivaldybės kunigaikštystėmis. Centralizuotos 

paslaugos yra mažiau paslankios, sudėtingiau atsižvelgiama į vietinius poreikius, didesnė tikimybė ir 

galimybė korupcinėms apraiškoms ir t.t. Turime neseną pavyzdį su urėdijų centralizacija. Tai, pavyzdžiui, 

kokiems švedams dėl miškų kirtimų juk paprasčiau „susitarti"  su vienu centriniu vadovu, nei važinėti ir 

tartis su keliasdešimt urėdų, kurių dalis gali imti ir „nesusitarti". O jei kažkokioj urėdijoj korumpuotas 

vadovas, kaip buvo bandoma pagrįsti centralizaciją ir vadinamą reformą, tai jau aplinkos ministerijos ir 

teisėtvarkos reikalas, kad toks urėdas būtų atleistas ir nubaustas pagal nusikaltimo ar nusižengimo faktą.    

               

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

Tikrai neatsisakysime Gerovės valstybės siekio. Tikriausiai minėtas 35 teisės aktų pataisų paketas yra rimtas 

žingsnis to link. O politikoje vadovausimės krikščioniškomis vertybėmis ir principais- valstybės pagrindas 

tvirta vyro ir moters santuoka grįsta šeima, gyvybės apsauga nuo jos pradžios iki natūralios mirties, 

nuoširdus rūpestis silpnesniaisiais ir t.t. 

   

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? 

Dubliavimasis tikrai nėra optimalus variantas ir yra taisytinas, pirmiausia peržiūrint ir taisant Darbo kodeksą. 

  

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

Keisti būtina ir dar nemažai. Pirmiausia reikia naikinti darbuotojų išnaudojimo, ujimo, atleidimų, darbdavių 

savivalės ir pan. galimybes. Gerinti sąlygas šeimoms auginančioms  vaikus ir t.t. Didinti profesinių sąjungų 

svorį ir užtikrinti jų narių apsaugą.  



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

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

Svarbiausias momentas, tai yra viešųjų pirkimų skaidrumas. Mažiausia kaina gali būti tik vienu iš kriterijų. 

Kokybė, patikimumas, aptarnavimo, priežiūros garantijos ir t.t. ne mažiau svarbūs faktoriai. Praktika tikrai 

keistina, taip pat ir korupcijos galimybių naikinimo linkme, kad nebesikartotų „auksinių" šaukštų, monitorių 

ir panašios istorijos. 

  

 Pagarbiai 

 Arvydas Akstinavičius 

 Krikščionių sąjungos rinkimų štabo vadovas 


