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• TS-LKD narys nuo 2000 m.  
• Lietuvos Respublikos Seimo narys (nuo 2008 m.) 
• Išrinktas Justiniškių vienmandatėje apygardoje 
• Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys (pirmininko pavaduotojas  
2012-2016 m.),  Energetikos komisijos narys 
• TS-LKD Prezidiumo narys (Pirmininko pavaduotojas 2008-2010 m.) 
• Baltijos Asamblėjos prezidentas (2011 m.), Seimo ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės komisijos pirmininkas (2008-2012 m.) 
• Seimo laikinosios M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio grupės pirmininkas 
• Vadovas ir dalyvis  istorinės atminties ekspedicijų tremties ir 
partizaninio pasipriešinimo keliais Sibire ir kitur 
• Lietuvos šaulių sąjungos narys 
• Fizinių mokslų daktaras 
• Kartu su žmona Milda augina sūnų Einių 
 

Mano TS-LKD Vizija 

 

Matau TS-LKD kaip aiškią ideologiją ir tvirtą stuburą turinčią visos Lietuvos partiją, kuriai rūpi 

kiekvienas žmogus. Politiniai kaliniai ir tremtiniai, konservatoriai, tautininkai ir krikščionys 

demokratai – vieninga politinė bendruomenė, kuria nuo Sąjūdžio laikų tiki visi, kuriems rūpi 

Lietuvos valstybingumas, politinė, ekonominė, energetinė ir kultūrinė nepriklausomybė, 

krikščioniškos vertybės ir tautiškumas.  

 

Įžvelgiu tris pagrindines problemas šiandieninėje TS-LKD: dėmesys tik miestams regionų sąskaita; pokrypis 

į liberalizmą tradicinių vertybių sąskaita; nejautrus, teisuoliškas kalbėjimas ir agresyvi kritika, stipriai 

poliarizuojanti mūsų elektoratą. Lyderio pasikeitimas sudarytų prielaidas iš esmės spręsti šias problemas.  

Esu Sąjūdžio vaikas, nuosekliai, žingsnis po žingsnio užaugęs mūsų partijoje, turintis pakankamai patirties. 

Politikoje labai svarbu būti savimi, neišklysti iš tiesaus kelio, todėl privalome išlikti susitelkę mūsų partijos 

nesenstančių vertybių sargyboje. Tvirtai tikiu, kad ne autoritariškai iš viršaus nuleidžiamų sprendimų 

vykdymas, bet nuoširdus tiesioginis bendravimas ir demokratinis, gerai aptartų sprendimų priėmimas yra 

savanoriškais pagrindais gyvuojančios partijos sėkmės receptas. Dėsiu visas pastangas, kad būtume vieningi, 

stiprūs, reikalingi ir svarbūs Lietuvos politinėje sistemoje. 

 

SOCIALINĖ IR REGIONINĖ ATSKIRTIS. Problema: Lietuvą drasko socialinė ir regioninė atskirtis, skurdas, 

alkoholizmas. TS-LKD rinkimuose pasiūlė ambicingą ir profesionalų „Planą Lietuvai“ kaip tai spręsti. Bėda, 

kad likę opozicijoje turime ribotas galimybes jį įgyvendinti. Sprendimas: turime atidžiai sekti valdžios 

veiksmus ir: a) rasti savyje jėgų pritarti dabartinės daugumos teisingiems siūlymams, atliepiantiems minėtas 

problemas; b) patiems registruoti reikalingus įstatymo projektus ir draugiškai ieškoti politinės valios jiems 

priimti Seime. 



ŽMOGIŠKAS JAUTRUMAS. Problema: esame matomi kaip išmanantys, bet nejautrūs, nesiekiantys gerovės 

kiekvienam eiliniam Lietuvos žmogui. Sprendimas: Bažnyčios socialinis mokymas siūlo socio-ekonominius 

receptus, vadovaujantis trimis principais: žmogaus kaip asmens, solidarumo ir subsidiarumo. Tai reiškia, kad 

mes gerbiame ir vertiname kiekvieną žmogų, tačiau kaip solidarų bendruomenės narį ir valstybė privalo 

pagelbėti silpnesniam, jei to reikia. Būtent krikščionybė ir tikėjimas yra tikroji laisvė ir tikroji pagarba 

kiekvienam žmogui. Mes, kaip TS-LKD politikai, turime ne tik mokėti skaičiuoti, rašyti ir kalbėti, bet 

privalome išmokti klausytis ir kalbėtis, o kalbėdami vengti neklystančio teisuoliškumo ir arogancijos.  

 

DĖMESYS REGIONAMS. Problema: TS-LKD per didelį dėmesį visada skyrė didiesiems miestams, kur anksčiau 

ar vėliau tenka susidurti su aršia konkurencija su liberalais, o įsivėlę į kovą dėl liberalesnio miestų elektorato 

apleidome visą Lietuvą. Brangi centrinė (nacionalinė) rinkimų kampanija ryškina lyderį, bet palieka su 

minimaliais resursais kandidatus regionuose. Sprendimas: tiek savo politikoje, tiek praktiniuose 

sprendimuose (pvz.: resursų skirstymas rinkiminės kampanijos metu) akcentą reikia ženkliai perkelti į 

regionus, skyrius, vienmandatėse ir atskirose savivaldybėse kovojančius kandidatus. Kiekviename skyriuje 

privalo būti etatiniai politinio darbo organizatoriai, o juos išlaikyti – sekretoriato uždavinys. Skyrių 

surenkamas 1 proc. nuo gyventojų pajamų turi likti skyriams ir netapti prabangių rinkiminių biudžetų 

užkamšymo įrankiais. Kuo daugiau partijos sekretoriato, centro organizuojamų įvairių posėdžių, 

konferencijų, renginių turi keltis iš Vilniaus į atokesnius Lietuvos kampelius. 

 

AIŠKI, SUPRANTAMA IDEOLOGIJA. Problema: TS-LKD – daugialypė, tačiau nuo Sąjūdžio laikų aiškias 

ideologines ir programines gaires turinti partija, kurios lyderiai šiandien nevengia kreipti visą partiją į 

liberalizmo pusę, dirbtinai ieško pritemptų ideologinių konceptų, kaip antai „modernus“ ar „nuosaikus“ 

konservatizmas. Sprendimas: privalome aiškiai sau atsakyti, jog esame konservatyvi, krikščioniška, tautiška 

bendruomenė, gerbianti ir puoselėjanti istorinę atmintį, politinių kalinių ir tremtinių liniją. Kitais žodžiai 

tariant, esame tradicionalistai – kitoje barikadų pusėje nei liberalai. Aiški konservatyvi ideologija ir 

nesuvaidinta pozicija ne įspraus mus į rėmus, o kaip tik išplės mūsų galimybių ribas (ką parodė Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjungos sėkmė), nes dažniausiai žmones atstumia ne tiek ideologinės doktrinos, kiek 

asmenybės, nepamatuoti sprendimai, ar veidmainystė.   

 

ANTRASIS PASIRINKIMAS. Problema: TS-LKD – poliarizuojanti, ne antrojo pasirinkimo partija. Rinkėjai arba 

myli, arba neapkenčia. Tai turi stiprią įtaką antrojo turo rezultatams Seimo rinkimuose. Sprendimas: 

daugiau dėmesio skirti ne vienam lyderiui, bet plačiai komandai, kiekvienam kandidatui Seimo, Savivaldos ar 

Europos Parlamento rinkimuose, taip būtų neutralizuotas poliarizuojančių asmenybių poveikis žmonių 

nuomonei. Atsisakyti teisuoliškumo, piktos asmeninės kritikos, patyčių, arogancijos.  

 

ATVIRA IR DEMOKRATIŠKA BENDRUOMENĖ. Problema: suasmenintas, centralizuotas partijos valdymas, 

plačios ir atviros diskusijos vengimas, uždaras, vienpusiškas sprendimų priėmimas neoficialiuose valdymo 

organuose. Sprendimas: Prezidiumo, Tarybos ir kitų oficialių valdymo struktūrų posėdžiai turi tapti 

sprendimų suradimo ir priėmimo vieta. Skubūs elektroniniai balsavimai galimi tik išimtiniais atvejais. Skyrių 

ir kiekvieno nario įtraukimas į tikrą sprendimų priėmimą turi tapti ne suvaidinta, o realia tradicija. 



Daugiau apie tai, kokia mūsų bendruomenės ateitimi tikiu, kviečiu sužinoti skaitant specialiai TS-LKD 

pirmininko rinkimams skirtuose interviu: 

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/160384/p_saudargas_jau_praradome_g_landsbergio_pritrauktus_li

beralius_rinkejus 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-01-19-p-saudargas-zmones-yra-pasiilge-aiskios-tradicines-

vertybines-pozicijos/154357  

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/160384/p_saudargas_jau_praradome_g_landsbergio_pritrauktus_liberalius_rinkejus
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/160384/p_saudargas_jau_praradome_g_landsbergio_pritrauktus_liberalius_rinkejus
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-01-19-p-saudargas-zmones-yra-pasiilge-aiskios-tradicines-vertybines-pozicijos/154357
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-01-19-p-saudargas-zmones-yra-pasiilge-aiskios-tradicines-vertybines-pozicijos/154357

