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1) Ką manote apie mokesčių progresyvumą Lietuvoje?  Ar jis pakankamas? Koks 

jis turėtų būti? 

 

Pasisakome prieš progresinius mokesčius. Vietos verslui ir investuotojams svarbi stabili 

mokestinė aplinka, o mažesnė mokestinė našta leistų daugiau investuoti į naujų darbo vietų 

kūrimą ir veiklos plėtrą. 

Mokesčių sistemą turime orientuoti į darbo vietos apmokestinimo sušvelninimą bei efektyvesnį 

vartojimo mokesčių surinkimą. Mūsų nuomone, valstybė negali reikalauti iš veiklą vykdančių 

asmenų prisidėti didesniais mokesčiais nuo pajamų ar pelno, kai tuo pat metu nėra sutvarkiusi 

savo mokesčių surinkimo sistemos. 

Apskritai turi būti nustatytas nuoseklus mokestinės sistemos vystymosi planas, nedarant 

staigių, mechaniškų pakeitimų. Tai yra būtina sąlyga siekiant kurti pasitikėjimą investicine 

aplinka ir mokestiniu tvarumu. 

2) Ar pritariate universalių bazinių pajamų idėjai? Kodėl? 

 

Galbūt ateityje, kai dauguma darbo vietų iš tikrųjų bus robotizuotos ir didelei daliai žmonių 

nereikės dirbti, tokia idėja bus prasminga. Ji taip galėtų būti svarstoma, jei ja pakeistume 

visas dabartines socialines išmokas ir pašalpas, tačiau šiandien dar nesame tokioje situacijoje, 

todėl universalių bazinių pajamų idėjai nepritariame. 

 

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?   

 

Klausimas tendencingas; verslas nėra remiamas, verslui yra mokama už švietimo ir sveikatos 

priežiūros paslaugas (ar jų dalį), tokiu būdu nediskriminuojant tokios paslaugos teikėjo 

priklausomybės atžvilgiu, ir paliekant piliečiams teisę rinktis patiems. Tokia sistema yra žymiai 

pranašesnė už tiesiog valstybinį švietimą ir sveikatos apsaugą, nes užtikrina prieinamumą ten 

kur jo reikia, konkurenciją, efektyvumą ir tokį paslaugų lygį, konfigūraciją ir kainą, kurie tinka 

žmonėms.  

 

4) Kiek didės gyventojų pajamos pagal numatytas priemones Jūsų partijos 

programoje? 

 

Įvardinti konkrečias sumas būtų neatsakinga, nes tai neatsižvelgtų į daugybę vidaus ir užsienio 

politikos bei ekonominės situacijos faktorių ir todėl sukurtų nepagrįstus lūkesčius rinkėjams. 

Tačiau žmonijos (neišskiriant ir Lietuvos) ekonominė istorija rodo, kad ekonomiškai liberali 

politika ilgu laikotarpiu (dažnai ir trumpu) atneša gerokai didesnes pajamas visiems, o ilgu 
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laikotarpiu ypatingai jas padidina mažiausiai uždirbantiems. Laisvės partijos ekonomikos 

programa būtent ir yra orientuota į liberalią ekonominę politiką.  

 

 

5) Ką manote apie Nacionalinę kolektyvinę sutartį? Ar ji neturėtų būti išplėsta 

maksimaliam darbuotojų ratui, būti turiningesnė? 

 

Laisvės partija palaiko liberalesnį darbo santykių režimą ir perteklinio reguliavimo verslui 

mažinimą, o valstybės sektoriuje palaiko didesnę orientaciją į atlygį už tarnautojų veiklos 

rezultatus. Tuo pačiu, sutinkame, kad atlyginimai įvairioms viešojo sektoriaus darbuotojų 

grupėms šiandien yra per maži, todėl palaikytume diskusiją dėl tokio formato plėtros, bet taip 

pat siektume nepadaryti darbo santykių reguliavimo dar sudėtingesniu ir nelankstesniu.  

 

6) Baudos darbdaviams už darbo teisės pažeidimus dabar yra labai mažos, ar 

manote, kad reikia griežtinti atsakomybę už tai? 

 

Ten, kur tai tikslinga, galima tokias priemones svarstyti, nes didelė galia žmonėms lemia ir 

didelę atsakomybę prieš juos. 

 

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

 

Laisvės partija pasisako už viešojo sektoriaus optimizaciją ir efektyvumo didinimą iš esmės. 

Kai kurias atvejais tai reiškia platesnes savivaldos funkcijas, o kitais - funkcijų centralizavimą, 

siekiant išvengti perteklinių veiklų skirtingose institucijose. Kiekvieną viešojo sektoriaus dalį 

reikia vertinti atskirai, tačiau manome, kad kai kurių institucijų funkcijas, pavyzdžiui, 

Nacionalinės žemės tarnybos, bent iš dalies galima perduoti savivaldai.  

 

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

 

Laisvės partija švietimo, ekonomikos ir inovacijų srityje kelia šiuos pagrindinius tikslus 

(plačiau – Laisvės partijos ilgojoje programoje):  

 

 Mokyklų tinklo konsolidavimas Švietimo ministerijai sudarant su savivaldybėmis 

mokyklų tobulėjimo planus. 

 Mokytojų atlyginimų didinimas ir jų rengimo modelio perkrovimas. 

 Universitetų finansavimas už studijų veiklos rezultatus (priėmimo kartelės kėlimas; 

studentų, įdarbintų moksliniuose projektuose, skaičius; įsidarbinamumo rodikliai ir kt.).  

 Stabili ir prognozuojama mokestinė sistema, naujų mokesčių neįvedimas ir esamų 

mažinimas: 0 proc. pelno mokestis reinvestuojamam pelnui; lengvatinis pelno mokestis 

ir neapmokestinimas pirmus dvejus metus mikroverslui; su darbo santykiais susijusio 

GPM mažinimas iki 15 proc. visiems.  
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 3 proc. BVP – moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai. 

 Lietuva – 1-a Europos Sąjungos „Doing Business“ reitinge: gerinsime verslo aplinką 

šiose srityse: įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procedūros, mažųjų akcininkų teisių 

apsauga, verslo pradėjimas, mokesčių dydis ir mokėjimo paprastumas. 

 Efektyvūs paramos planai inovatyviam smulkiajam ir vidutiniam verslui.  

 Talentų pritraukimas ir išlaikymas, efektyvios migracijos procedūros. 

 

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 – tam reikia priimti reikalingus Darbo kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimus.  

 

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

 

XXI a. svarbiausia – darbo rezultatas, o ne atidirbtų valandų skaičiavimas konkrečioje vietoje. 

Darbuotojai su darbdaviais gali susitarti dėl abiems pusėms priimtinų darbo sąlygų ir 

individualiai derinti šeimos, mokslo, mobilumo įsipareigojimus. Mūsų tikslas – kad kiekvienas 

šioje šalyje rastų sau mielos veiklos ir jaustų, kad valstybė žiūri į jį su pasitikėjimu, kurio jis 

vertas.  

 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas buvo rašomas dar industrinio amžiaus sąlygomis ir, nors 

ir tobulintas, jis vis dar akivaizdžiai neatliepia informacinio amžiaus poreikių. Nelanksti 

susitarimų dėl darbo laiko ir vietos tvarka tarp darbdavio ir darbuotojo, įspraudžia darbuotoją 

į rėmus, taip pat ir dirbantys pagal darbo sutartį žmonės, derindami darbą, pomėgius ir šeimą, 

neturi tos pasirinkimo laisvės, kurią turi savarankiškai dirbantys asmenys. Laisvesnis darbo 

santykių reguliavimas yra neišvengiama realybė globalėjančiame pasaulyje.  

 

Pradėdami nuo pilotinių projektų atskiruose sektoriuose ir įmonėse, inicijuosime Darbo 

kodekso pakeitimus, leidžiančius darbuotojui ir darbdaviui laisviau susitarti dėl darbo dienos 

trukmės, darbo pobūdžio ar grafiko. Atsisakysime principo universaliai nustatinėti darbo 

dienos ar savaitės trukmę, leisime šalims pagrįstai susitarti, užtikrinant šalių laisvą susitarimą 

ir užkertant kelią vienos šalies nesąžiningam spaudimui kitai šaliai. 

 

11) Viešųjų pirkimų procedūrose dažnai laimi siūlantieji mažiausią kainą, dėl ko 

nukenčia darbuotojų atlyginimai, o kartu ir darbų kokybė. Ar ketinate šią 

praktiką keisti? 

 

Viešieji pirkimai turi būti orientuoti ne į mažiausią kainą, o į kainos ir kokybės santykį. 

Pirkimas pagal mažiausios kainos kriterijų yra galimas techniniuose pirkimuose, bet ir tai 

atsižvelgiant į kokybės kriterijus.  
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