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 Mes, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, per pastaruosius dvidešimt 

penkerius metus ne kartą įrodėme, kad  esame Tėvynės pusėje, sugebame imtis atsakomybės 

kritinėse situacijoje, drąsiai kovojame už Lietuvos interesus, nenuolaidžiaudami potencialiam 

agresoriui.  

 Per beveik tris Nepriklausomybės dešimtmečius Lietuva, kaip valstybė, pasiekė labai 

daug – padėjome pamatus Lietuvos žmonių gerovei, integravomės į svarbiausias Vakarų 

demokratijų šeimos struktūras – ES ir NATO. Tačiau šiandien turime konstatuoti, kad jau 

kuris laikas esame įstrigę neapibrėžtume, nes politinei valdžiai trūksta strateginio mąstymo ir 

politinės valios, aiškios krypties. Tai ryškiausiai įrodo vis labiau besiverianti praraja tarp 

valdžios ir žmonių. 

 Šioje situacijoje mes norime tvirtai ir aiškiai pasakyti, kad esame ir visada būsime 

laisvę branginančių, neabejingų žmonių pusėje. Mes klausomės ir girdime kasdienius 

žmonių rūpesčius, problemas bei suprantame neišnaudotas galimybes. Atsinaujinome, 

keitėmės, mokėmės iš praeities klaidų, nes norime būti ne savyje užsisklendusios valdžios, bet 

visų  Lietuvos žmonių partija. 

 

 Didžioji galimybė Lietuvai 

 

Mes matome ne tik  sudėtingas dabarties problemas, kurias esame pasiryžę spręsti, bet 

ir didžiules Lietuvos galimybes. Mūsų tikslas – pasiekti, kad bet kuris Lietuvos žmogus, kur 

jis begyventų, kokios lyties, išsilavinimo, religinių pažiūrų, tautybės ar turtinio statuso bebūtų, 

jaustų, kad gyvena valstybėje, kuri geba visiems garantuoti europietišką gerovę. 

Niekada nebuvome populistai, kurie neatsakingai beria pažadus, bando suvilioti 

skambiais, bet realiai neveiksmingais sprendimais. Puikiai suprantame, kad   europietiškų 

gerovės sąlygų sukūrimas kiekvienoje savivaldybėje įmanomas tik tada, kai sugebame 

kalbėtis, sutarti ir darbuotis kartu.  

Europietiškos gerovės įtvirtinimas jokiu būdu nereiškia pastangos standartizuoti 

žmonių gyvenimus. Tai siekis užtikrinti, kad kiekvienam žmogui būtų garantuotas bent jau 

minimalus gerovės standartas ir lygios starto galimybės, būtinos oriam gyvenimui. Svarbu 

pabrėžti, jog kalbame ne apie skurdo ribą, už kurios žmogus apskritai nebegali išgyventi, bet 

apie gerovę, kai žmogus gali jaustis oriai, pasirūpinti savimi ir artimaisiais, kūrybiškai 

panaudoti turimus talentus, visavertiškai išskleisti bendruomeninį pradą.   

 

Žmonėms tarnaujanti savivalda 

 

Savivaldybė – tai iš mūsų šeimų, bendruomenių išauganti viešųjų reikalų tvarkymo 

institucija. Stipri, žmonėms tarnaujanti savivaldybė sugeba sutelkti, greitai ir atsakingai 

spręsti problemas bei atverti naujas galimybes, kiekvienam savo bendruomenės nariui. Deja, 

neretai vietos valdžia piktnaudžiauja jai suteiktu žmonių pasitikėjimu, nustoja rūpintis 

bendruoju gėriu. Turime daug talento ir neišnaudoto potencialo, esame darbšti ir atkakliai 

tikslo siekianti tauta, todėl tikrai galime ištrūkti iš korupcijos ir skurdžios kasdienybės pelkės. 

Pradėkime nuo artimiausios aplinkos – nuo žmonėms tarnaujančios savivaldos. 

Įsipareigojame, jog Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, mūsų merai, 

savivaldybių tarybų nariai ir kiti politikai bus nepakantūs bet kurioms politinės korupcijos 

apraiškoms, greitai ir principingai reaguosime, jei kuris nors mūsų partijos narys pasitrauks iš 

bendrojo gėrio kūrimo kelio. 

Įsipareigojame veikti atvirai, skaidriai, įsiklausyti į skirtingas nuomones, 

konstruktyviai ir pagarbiai, remdamiesi demokratijos pamatiniais principais bendradarbiauti 

su kitomis politinėmis jėgomis savivaldybių tarybose. Iš anksto neatmetame bendro darbo 



galimybės su jokia politine jėga, tačiau esame tvirtai pasiryžę dalyvauti tik tose 

valdančiosiose koalicijoje, kurios siekia realiai tarnauti žmonėms bei vadovaujasi tais pačiais 

skaidrumo ir sąžiningumo principais, kaip ir mes. Demokratija yra viena iš pamatinių mūsų 

partijos vertybių, todėl ir tose savivaldybėse, kur turėsime daugumą, sieksime įsiklausyti į 

opozicijos idėjas ir konstruktyviai bendradarbiauti su oponuojančiomis politinėmis jėgomis. 

 Įsipareigojame dirbti gyventojams, o ne įvaizdžiui. Sieksime, kad mus reklamuotų geri  

sprendimai ir į bendrą gėrį nukreipti darbai, o ne užsakomieji straipsniai. Mums nepriimtina, 

kai politikai savinasi kitų pasiekimus ir žmonių problemas „sprendžia“ propagandiniais 

straipsniais, o ne realiais darbais. 

 Tikrai nebandysime diktuoti žmonėms, kurti perteklinius  ribojimus, tačiau būsime 

stipri valdžia, sugebanti pasiekti, kad priimti sprendimai būtų įgyvendinami, jog visi būtų 

lygūs prieš įstatymą. 

 

Nuosekliai gerinti visų žmonių gyvenimą 
 

 Norime atkurti pasitikėjimą tarp vietinės valdžios ir piliečių, sutarti dėl to, kokią 

Lietuvą kartu kuriame. Tai pavyks tik tuomet, jei mūsų rinkimų šūkis – Mes Jūsų pusėje – 

taps kūnu per konkrečius mūsų darbus.  

Mums nepriimtina situacija, kai formuojasi dvi ar daugiau lietuvų, su skirtingais 

gerovės standartais ir galimybėmis čia gyvenantiems žmonėms. 

Mes nesitaikstysime su tuo, kad dažnai valdžios pagalba ar net konstituciniai 

įsipareigojimai žmonėms tėra imituojami. 

Tvirtai pasisakome už savivaldos stiprinimą bei vietos bendruomenių įtraukimą į 

savivaldos lygmens problemų sprendimą. 

 

Kiekviename mieste, rajone tenka reaguoti į unikalią situaciją ir kūrybingai siūlyti 

veiksmingus visų žmonių problemų sprendimo būdus. Jie įvardinti ir pagrįsti  mūsų 

programose kiekvienai savivaldybei. Tačiau taip pat norime įvardinti keletą bendrų siekių. 

 

KOKYBIŠKAS VIDURINIS IŠSILAVINIMAS KIEKVIENAM  

1) Kiekvienam moksleiviui, nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena, privalo būti 

pasiūlyta kokybiška, visaverčio išsilavinimo galimybė. Tai yra konstitucinė valstybės pareiga, 

taip pat būtina sąlyga nė vienam moksleiviui nesijausti atstumtu ir valstybės pamirštu. Šiuo 

tikslu mūsų merai ir savivaldybių tarybų nariai įsipareigoja gerinti švietimo įstaigų būklę, 

aplinką, mokymosi priemones ir dirbant kartu su nacionalinėmis institucijomis siekti geresnio 

švietimo darbuotojų darbo užmokesčio. 

 

KOKYBIŠKOS SVEIKATOS PASLAUGOS KIEKVIENAM 

2) Kokybiškos medicinos paslaugos negali būti nedidelės dalies didžiuosiuose 

miestuose gyvenančių žmonių privilegija. Kokybiškos sveikatos paslaugos turi būti 

prieinamos kiekvienam žmogui. Todėl būtina investuoti į kvalifikuotų medikų išsaugojimą 

visoje Lietuvoje, o pertvarkant sveikatos priežiūros tinklą būtina tartis su vietos žmonėms ir 

kartu ieškoti geriausio sprendimo. Šiuo tikslu mūsų merai ir savivaldybių tarybų nariai 

įsipareigoja investuoti į savo gydymo įstaigų kokybės gerinimą ir siekti, kad vykdant 

sveikatos įstaigų tinklo optimizavimą būtų priimami tik bendruomenėms naudingi sprendimai. 

 

            PAGALBA KIEKVIENAI VAIKUS AUGINANČIAI ŠEIMAI 

3) Kiekvienoje savivaldybėje privalo būti įgyvendinta reali pagalbos vaikus 

auginančiomis šeimoms sistema, kuri turi prasidėti nuo papildomos finansinės paramos, 

gimus vaikui, teigimo, o taip pat ir  psichologinės, socialinės pagalbos tėvams užtikrinimas, 

siekiant kurti palankiausią vaikams augti aplinką. Šiuo tikslu mūsų merai ir savivaldybių 

tarybų nariai įsipareigoja tobulinti savo savivaldybių socialinės paramos vaikams institucijas, 



specialistų kvalifikaciją ir didinti jų darbo užmokestį, kad į socialinės pagalbos sistemą ateitų 

tik tikrai motyvuoti, aukštos kvalifikacijos specialistai. 

 

PALANKI APLINKA KIEKVIENAM NEĮGALIAJAM 

4)  Neįgaliems žmonėms palankios aplinkos kūrimas visoje Lietuvoje. Tai mums bus 

griežta taisyklė, vykdant bet kurį statybų ar infrastruktūros renovavimo projektą, miesto 

aikščių, parkų sutvarkymą, organizuojant viešojo transporto sistemą. 

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA KIEKVIENAM 

5)  Kokybiška pagalba į įvairias krizes patekusiems žmonėms, suteikianti  galimybę 

grįžti į visavertį gyvenimą. Sudėtinė šios pagalbos dalis – veiksmingos prevencinės 

programos, nukreiptos prieš smurtą ir įvairų savidestruktyvų elgesį.  

 

GALIMYBĖ KIEKVIENAM ĮSITRAUKTI Į MIESTO AR RAJONO 

VALDYMĄ 

6) Žmonių įtraukimas į miesto ar rajono valdymą. Esame pasiryžę demokratiškai tartis 

dėl prioritetų ir strateginių projektų su savivaldybių bendruomenėmis. Tam organizuosime 

daugiau gyventojų apklausų, pasitarimų su bendruomenėmis ir ieškosime naujų, moderniomis 

technologijomis grįstų bendruomenių įtraukimo į sprendimų priėmimą priemonių. 

 

INVESTUOTOJŲ KURIAMOS GEROS DARBO VIETOS KIEKVIENAM 

7) Akivaizdu, kad europietiškos gerovės kūrimas labai priklauso nuo to, ar žmonės 

turės gerai apmokamą darbą. Tai yra susiję su savivaldos gebėjimu atrasti ir pritraukti 

investicijas į konkrečią savivaldybę. Mūsų politinei bendruomenei darbo vietų kūrimas ir 

didesnės žmonių pajamos yra itin svarbus tikslas. Tam turime žinių ir kompetencijos, o mūsų 

merai yra sėkmingo investicijų pritraukimo pavyzdys. Sieksime gerąją investicijų pritrauko 

praktiką plėsti visoje Lietuvoje, esant galimybėms savivaldybėse bus steigiamos specialios 

vietinės investicijų pritraukimo agentūros.    

 

GALIMYBĖ KIEKVIENAM LEISTI LAIKĄ PARKE 

8)  Žaliųjų erdvių kūrimas ir vystymas. Patogus, šiuolaikiškas miestas ir miestelis 

neįsivaizduojamas be gyventojų poreikiams pritaikytų, modernių viešųjų erdvių, todėl šią 

kadenciją visose savivaldybėse teiksime išskirtinį dėmesį parkų, skverų ir kitų žaliųjų erdvių 

sutvarkymui ir pritaikymui bendruomenių reikmėms. 

 

KULTŪRINIS GYVENIMAS KIEKVIENAM 

9) Kokybiškas bendruomenės gyvenimas nėra įmanomas be gerų kultūrinių paslaugų. 

Kultūros centrai, teatrai, muziejai, bibliotekos, paveldo objektai ir su visa kultūros sritimi 

dirbantys žmonės yra Lietuvos tapatybės puoselėjimo vėlevnešiai, pristatantys kiekvieną 

Lietuvos kampelį ne tik savo šalies žmonėms, bet ir visam pasauliui. Todėl sieksime visose 

savivaldybėse renovuoti ir sutvarkyti kultūros įstaigas, o kultūros paslaugas daryti 

prieinamesnėmis ir patogesnėmis visiems gyventojams. Taip pat nepamiršime kultūros 

darbuotojų, kurių darbo užmokestis yra akivaizdžiai per mažas. Šią problemą reikia spręsti 

pečiu surėmus Vyriausybei ir savivaldai. 

 

 


