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I DALIS. BENDRIEJI RINKIMŲ PROGRAMOS PRINCIPAI 
 
Lietuvos krikščionys demokratai, pradėję veikti 1904-aisiais ir vėl atkūrę partiją 1989 m. vasario 16 d., 
atstovauja įvairiems Lietuvos gyventojų sluoksniams. Krikščionys demokratai pasirengę bendradarbiauti 
su visais, kurie gerbia jų pripažįstamas vertybes ir nuostatas. 
 
1.1. PAGRINDINĖS VERTYBĖS 
 
Pagrindinės vertybės, kuriomis remiasi krikščioniškoji demokratija, yra žmogus kaip asmuo, jo laisvė ir 
atsakomybė, pamatinė lygybė, teisingumas, solidarumas ir subsidiarumas. Šios vertybės yra 
neatskiriamos, papildo viena kitą. 
 
Žmogus kaip asmuo 
 
Krikščioniškoji demokratija iškelia kiekvieną žmogiškąjį individą kaip asmenį, turintį Dievo įkvėptą sielą 
ir prigimtines teises, tarp jų - nepaneigiamą teisę laisvai vystytis. Vadovaujamės nuostata, kad kiekvieno 
žmogaus orumas yra neliečiamas. Net griežtai smerkdami blogio struktūras ir blogus žmonių darbus, 
neniekiname juos darančio žmogaus. 
 
Laisvė ir atsakomybė 
 
Vadovaujamės įsitikinimu, kad laisvė yra ne tik būdinga giliausiai žmogaus prigimčiai, bet ir 
įpareigojanti. Nežabota laisvė be gėrio ir atsakomybės virsta savivale, kėsinasi į žmogaus orumą ir 
griauna žmonių bendruomenės pagrindus. 
Žmogus turi pasirinkimo laisvę, todėl yra atsakingas už savo veiksmus savo sąžinei, bendruomenei ir 
palikuonims. Būdamas bendruomenės narys, jis turi bendrų pareigų ir dalijasi atsakomybę už savo artimą, 
bendruomenę ir pasaulį. Tad dabartinė karta pati privalo prisiimti atsakomybę ir už gamtinės aplinkos bei 
visos Kūrinijos išsaugojimą. 
 
Pamatinė lygybė 
 
Pamatinę lygybę išreiškia samprata, kad visi žmonės yra apdovanoti tuo pačiu kilnumu, o kiekvieno 
laisvė yra apribota pagarba kitam. Kiekvienas privalo turėti galimybę laisvai ugdyti savo asmenybę. Tos 
pačios teisės turi būti pripažintos kiekvienam, o pareigos paskirtos atsižvelgiant į kiekvieno sugebėjimus. 
Tačiau žmogaus orumas ir teisės negali priklausyti nuo jo sugebėjimų. 
 
Teisingumas 
 
Remiamės nuostata, kad visuomeninės taikos pagrindas yra teisingumas. Mūsų teisingumo samprata 
reiškia, kad kiekvienam asmeniui ir kiekvienai bendrijai turi būti garantuotos vienodos sąlygos naudotis 
laisve, o darnūs santykiai visuomenėje turi remtis bendros gerovės siekiu. Neturi tapti įstatymu tai, kas 
prieštarauja žmogaus orumui ar pažeidžia jo prigimtines teises arba kas įtvirtina atskiros grupės naudą 
nepaisant bendros gerovės. 
 
Solidarumas 
 
Solidarumas remiasi žmonių ir bendruomenių tarpusavio priklausomybe bei sąryšiu ir neįmanomas be 
pasiaukojimo. Jis ugdo žmoniškesnius santykius visuomenėje: partnerystę ir dalijimąsi viskuo, 
veiksmingą pagalbą ir silpniausiųjų apsaugą. Pasiaukojimas teikti pagalbą kitiems turi būti deramai 
visuomenės pripažintas. 



Pripažįstame, kad būtina įveikti skurdą kaip pagrindinę laisvo vystymosi kliūtį, ir esame pasiryžę siekti 
gerovės visiems. Bendruomenės, kurios rūpinasi vienišų, neįgalių ir kitų pagalbos reikalingų žmonių 
gyvenimo bei vystymosi sąlygomis, turi būti skatinamos ir remiamos pagal visuomenės išgales. 
 
Subsidiarumas 
 
Remiame subsidiarumą, kuris reiškia savaveiksmiškumo skatinimą ir rėmimą, pabrėžia asmens ir 
bendruomenės pirmumą bei apsaugą nuo nepagrįsto valstybės kišimosi. Esame įsitikinę, kad tai, ką geriau 
gali padaryti bendruomenė, neturi daryti valstybė. Subsidiarumo principas taip pat reiškia ir paramą: ten, 
kur atskiro žmogaus ar laisvo susivienijimo jėgų nepakanka, pagal išgales jų pastangas turi paremti 
visuomenė bei valstybė. Jos tėra įpareigotos sudaryti sąlygas ir skatinti bendromis jėgomis atlikti 
iškylančius uždavinius. Vietos savivaldą laikome bendruomenės demokratiško tvarkymosi pagrindu ir 
siekiame jos teisių išplėtimo. 
 
1.2. TOBULESNĖS VISUOMENĖS KŪRIMAS 
 
Žmogus nepajėgus sukurti absoliučiai tobulos visuomenės, tuo labiau jos negalima kurti prievarta. 
Žmoniškesnė visuomenė gali būti kuriama tik puoselėjant laisvę bei atsakomybę, ir joks žmogus negali 
būti išnaudojamas kaip kito žmogaus, valstybės ar civilizacijos objektas. Žmogaus ribotumo supratimas 
lemia politinės veiklos ribas ir saugo nuo totalitarinių sprendimų pagundos. 
Siekiame puoselėti sutarimą ir pasitikėjimą visuomenėje. Esame įsitikinę, kad tautos santarvė gali būti 
atkurta tik teisingumo ir moralės pagrindais. 
 
Politinės veiklos principai 
 
Žmogus yra klystantis, ir ne visa tiesa jam prieinama. Todėl nežadame tobulų sprendimų, o esame 
pasirengę spręsti problemas, remdamiesi savo išpažįstamomis vertybėmis ir ieškodami sutarimo. 
Nesieksime populiarumo naudodamiesi neapgalvotais ar neatsakingais pažadais. 
Politikoje vertiname atvirumą, stengiamės derinti principingumą su nuosaikumu ir pakanta. Siekiame 
dialogo ten ir tada, kai jis įmanomas ir būtinas. Esame savarankiški ir gerbiame kitų savarankiškumą. 
Vertiname laisvą sutarimą, laikydami nepriimtinu dalyku, kad kam nors būtų diktuojama ar primetamas 
požiūris. 
Siekiame, kad visuomenė būtų pliuralistinė, tolerantiška ir atvira, skatiname pilietinį aktyvumą. Esame 
įsitikinę, kad europietiškosios demokratijos srovėms atstovaujančių partijų veikla gali geriausiai 
pasitarnauti tokios visuomenės raidai. Esame pasirengę bendradarbiauti su demokratijai ištikimomis 
partijomis, laikydamiesi savųjų principų ir pasikliaudami visų gera valia. 
 
Demokratija ir dorinė santvarka 
 
Esame įsitikinę, kad krikščioniškosiomis vertybėmis grindžiama demokratija yra visa aprėpianti 
demokratija, kurios principai jokioje visuomenės viešojo gyvenimo srityje neturi būti paneigti, o politinės 
valdžios galia neturi peržengti dorinės santvarkos ribų. Esame už demokratiją, sugebančią apginti savo 
vertybes. 
Iškeliame moralės svarbą visuomenės pažangai. Moralinių vertybių nepuoselėjanti demokratija 
išsigimsta, o besaikis pragmatizmas tampa pražūtingas. Negalime taikstytis, kad demokratija 
besidangstančios ir besinaudojančios blogio struktūros griautų žmogiškumo pagrindus visuomenėje. 
Esame pasiryžę vienyti pastangas su visais, kas priešinasi socialinio blogio apraiškoms, siekdami stabdyti 
narkomaniją, alkoholizmą bei kitokio asmenybę griaunančio blogio ir bet kokios prievartos prieš žmogų 
plitimą. Prostitucija, kaip asmens išniekinimas ir moters pavertimas nusikalstamo verslo objektu, 
valstybės neturi būti įteisinta. 
 
Visuomenei tarnaujanti valdžia 
 
Laikomės nuostatos, kad kiekviena valdžia turi būti grindžiama tarnavimo piliečiams dvasia. Valstybės 
valdžios uždaviniai kyla iš valstybės pareigos saugoti ir didinti bendrą gerovę. Bendrą gerovę suprantame 
kaip visuomeninio gyvenimo sąlygų visumą, sudarančią sąlygas kiekvienam žmogui, šeimai ir 



bendruomenei lengviau ir geriau įgyvendinti savo pašaukimą. Iš valstybės tarnautojų reikalaujame 
pasiryžimo nesavanaudiškai ir teisingai tarnauti visiems piliečiams ir Lietuvai. 
 
Socialiniai ūkio plėtros tikslai 
 
Visos bendruomenės socialinės raidos tikslas lemia krašto ekonominės plėtros pobūdį. Ekonominio 
augimo procesas turi būti kreipiamas visos bendruomenės gerovei kelti ir grindžiamas socialine gamybos 
bei vartojimo orientacija. Mūsų socialiosios rinkos ekonomikos samprata grindžiama šiais principais: 
rinkos ekonomika ir privačia nuosavybe; asmenine kiekvieno žmogaus atsakomybe; valstybės socialiniu 
reguliavimu, skirtu subalansuoti socialinį saugumą, lavinimą ir profesinį parengimą; socialine partneryste 
ir subsidiarumu. 
Žmogaus darbą pripažįstame kaip esminę vertybę ir svarbiausią ekonominį bei socialinį veiksnį. 
 
Ypatingas šeimos vaidmuo 
 
Vertiname vyro ir moters santuokos pagrindu sudarytą šeimą kaip tautos ir bendruomeniškos visuomenės 
pagrindą. Pripažįstame ypatingą darnios šeimos vaidmenį ugdant žmogų kaip asmenybę. Remiamės 
nuostata, kad tėvai, naudodamiesi teise auklėti vaikus pagal savo pažiūras, neturi patirti nepagrįstų 
sunkumų dėl valstybinės švietimo sistemos ar visuomenės informavimo priemonių kėsinimosi į šeimos 
puoselėjamas vertybes. 
Esame už visapusišką paramą santuokai ir šeimai, nes be darnios šeimos gresia nutrūkti kartų sandora ir 
normalūs santykiai visuomenėje. Laikome pareiga rūpintis, kad pakankamas atlyginimas už darbą, o 
būtinais atvejais - ir visuomenės parama leistų šeimai susikurti savo narių orumą atitinkančias gyvenimo 
sąlygas. Motinos darbas namuose dėl jo reikšmės šeimai ir visuomenei turi būti vertinamas ir gerbiamas 
lygiai su kitais. 
 
Santykis su bažnyčia 
 
Esame susivieniję į pasaulietinę politinę bendriją, kuriai Bažnyčia yra moralinis autoritetas. Savo 
nuostatas ir veiklos gaires grindžiame Bažnyčios socialiniu mokslu. Ypač vertiname Katalikų bažnyčios, 
kitų krikščioniškų tradicinių Lietuvos Bažnyčių reikšmę ir vaidmenį saugant vertybines visuomenės 
orientacijas ir puoselėjant moralės bei dorovės pagrindus. Vertiname jų didžiulį darbą auklėjimo ir 
socialinės paramos srityse ir reikšmingą indėlį rūpinantis visuomenės gerove. Lygiai taip vertiname ir kitų 
Lietuvoje pripažintų tradicinių konfesijų bendruomenių vaidmenį. Nepritariame įvairių sektų kūrimuisi ir 
siekiame, kad visuomenė būtų apsaugota nuo piktnaudžiavimų ir nuo bet kokios prievartos prieš asmenį, 
daromų religinės laisvės vardu. 
Esame už Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto Sutarties, įteisinusios Lietuvos valstybės ir Bažnyčios 
santykių ir bendradarbiavimo principus, įgyvendinimą. 
 
Lietuva Europoje 
 
Lietuva priklauso Vakarų krikščioniškajai kultūrai, todėl Lietuvą regime ne izoliuotą, o esančią laisvai 
besivienijančioje Europoje, puoselėjančią joje savo kultūros bei gyvensenos savitumą. 
 
Bendras darbas Lietuvai 
 
Darbų gausa ir sunkumas reikalauja sutelkti krikščioniškosios demokratijos rėmėjus bendram 
nesavanaudiškam darbui, kuris duotų naudą Lietuvai. Remiamės visais, kurie nuoširdžiai nori prisidėti 
prie krikščioniškųjų vertybių atgaivinimo visuomenės gyvenime. Kiekvienas, kuris jas pripažįsta kaip 
savo gyvenimo bendruomenėje gaires, kviečiamas telktis prie mūsų bendram darbui. Jis gali būti tikras, 
kad patirs pagarbą sąžinės laisvei ir tikėjimui. 
Esame pasirengę bendradarbiauti ir su tais asmenimis, kurie nėra partijos nariai, tačiau yra tvirtų 
moralinių įsitikinimų, kompetentingi ir pasirengę nesavanaudiškai prisidėti prie savo užsibrėžtų tikslų ir 
principų įgyvendinimo, savo darbu pasitarnauti šalies gerovei. 
 
 



II DALIS. LKD RINKIMŲ PROGRAMOS PAGRINDINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 
Krikščionių demokratų programos pagrindinis tikslas - sudaryti sąlygas Lietuvos žmonėms: 
- gyventi saugioje valstybėje; 
- suformuoti savo vaikams krikščioniškosiomis vertybėmis grindžiamus tvirtus moralinius, dorovinius 
pagrindus ir suteikti jiems šiuolaikinį išsilavinimą; 
- sukurti tvirtą, darnią šeimą; 
- turėti mėgstamą tinkamai apmokamą darbą, kuriame būtų galima atskleisti savo sugebėjimus ir daryti 
karjerą; 
- dalyvauti šalies politiniame, vietos bendruomenės gyvenime bei turiningai praleisti laisvalaikį; 
- turėti patikimas socialines garantijas senatvėje ar ištikus negaliai. 
 
Lietuvos krikščionių demokratų programos pagrindinis tikslas lemia strategines veiklos kryptis bei 
uždavinius. 
 
Pirmoji LKD veiklos strateginė kryptis - stabilios valstybės raidos ir žmonių saugumo užtikrinimas.  
Tautos bei valstybės saugumas yra gyvybinis poreikis ir būtina laisvos demokratinės raidos sąlyga.  
Šalies politinio saugumo ir ekonominės raidos stabilumo garantijas užtikrina Lietuvos narystė Europos 
Sąjungoje ir NATO. Lietuvos saugumas yra neatskiriama Europos saugumo dalis: užsitikrindama 
saugumą bei aktyviai pasinaudodama narystės teikiamomis galimybėmis, Lietuva turi įnešti ir savo indėlį 
į bendrą Europos ir transatlantinės bendrijos saugumą. Lietuva turės skirti pakankamą dėmesį tarptautinio 
masto grėsmėms, visi pirma kovai su terorizmu, narkotikų kontrabanda, nelegalia migracija, prekyba 
žmonėmis.  
Šiuo metu nematome tiesioginės karo grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui. Lietuvos saugumo 
politika turi būti atvira, skaidri ir nekonfrontacinė. 
Pasisakome prieš nepagrįstus populistinius ketinimus keisti valstybinės valdžios formavimo principus. 
Dabar labai svarbu užtikrinti žmogaus fizinį saugumą visuomenėje, skiriant pakankamai lėšų viešajai 
tvarkai ir kovai su organizuotu nusikalstamumu; įstatymais ir tinkama jų vykdymo kontrole nugalėti 
socialinį blogį - narkomaniją, prostituciją, smurtą ir prievartą. 
 
Antroji LKD veiklos strateginė kryptis – švietimas, kultūra, mokslas bei žinios kaip asmens ir 
valstybės sėkmingos ateities sąlyga. Visuomenės raidos tempus ir gyvenimo kokybę daugiausia lemia 
tai, kaip apsišvietę yra jos nariai ir kaip jie laikosi dorovės normų, įstatymų. Be šių dalykų neįmanomas 
sėkmingas valstybės valdymas, spartesnė ūkio ir ekonomikos plėtra, socialinė gerovė bei teisingumas. 
Gilias tradicijas Lietuvoje turinčios dorovės normos istoriškai susiformavo krikščioniškų 
bendražmogiškųjų vertybių pagrindu. Šios vertybės, paremtos žmogaus orumo ir natūralios prigimties 
pirmenybe, drauge su lietuvių kalba, papročiais apibrėžia mūsų tautos tapatumą. Krikščioniškosios 
vertybės yra pagrindinis vidinis solidarumo principo įgyvendinimo visuomenėje instrumentas. Šių 
vertybių ugdymas ir palaikymas yra esminė sąlyga tautos išlikimui, valstybės demokratiniam stabilumui 
ir visapusiškam kiekvienos asmenybės išsilavinimui pasiekti. 
Visuomenės ugdymui lemiamą įtaką turi tokios visuomenės institucijos kaip šeima, švietimas, religija, 
kultūra ir žiniasklaida. 
 
Trečioji LKD veiklos strateginė kryptis - ūkio plėtra, užtikrinanti visuomenės socialinį saugumą ir 
teisingumą. Krikščionių demokratų ūkio ir socialinė politika grindžiama socialiosios rinkos ekonomikos 
principais. Socialiosios rinkos ekonomikos samprata aprėpia ir atsakingą bei tausojantį požiūrį į gamtą bei 
visą aplinką. Laisva rinka pati savaime neužtikrina socialinio teisingumo. Todėl rinka turi būti veikiama 
taip, kad būtų garantuotas būtinas žmonių socialinis saugumas. Socialioji rinkos ekonomika suderina 
žmonių iniciatyvą ir asmeninę atsakomybę su socialiniu teisingumu ir žmonių socialine apsauga. 
Socialioji rinkos ekonomika yra alternatyva ir socializmui, žlugdančiam visuomenės narių iniciatyvą, ir 
liberalizmui, pakertančiam visuomenės solidarumą. Socialioji rinkos ekonomika įrodė savo 
veiksmingumą ir susilaukė visuomenės pripažinimo Europos Sąjungos šalyse, todėl jos kūrimas Lietuvoje 
yra ne tik mūsų sėkmingos integracijos į Europą, bet ir visuomenės reikmes tenkinančio ūkio bei 
socialinės raidos garantas. 
Visuomenės tarpusavio pasitikėjimas atsiranda tik esant teisingiems, aiškiems ir visiems vienodai 
privalomiems mokesčių principams. Dėl to šalyje reikia nuosekliai pereiti prie socialiniu požiūriu 



teisingos progresyvinės gyventojų pajamų apmokestinimo sistemos. Tai svarbi sąlyga riboti grėsmingai 
augančią gyventojų turtinę diferenciaciją bei paskatinti viduriniojo sluoksnio formavimąsi. 
Lietuvos krikščionys demokratai neabejoja, kad integruojantis į ES bendrąją rinką bei nuosekliai 
įgyvendinant socialiosios rinkos ekonomikos nuostatas, būtina užtikrinti tausojančią gamtą Lietuvos ūkio 
plėtrą, garantuojančią stabilų šalies ir jos gyventojų ekonominės gerovės augimą. 
 
Ketvirtoji LKD veiklos strateginė kryptis – teisinga socialinė politika ir visiems prieinama sveikatos 
apsauga. Visuomenės socialinę politiką krikščionys demokratai grindžia visuotinai pripažintais 
subsidiarumo ir solidarumo principais bei kitomis svarbiomis socialiosios rinkos ekonomikos 
nuostatomis. Šios politikos esminis akcentas yra kuo didesnio visuomenės narių užimtumo bei jų 
solidarumo dalyvaujant socialinio draudimo - senatvės pensijų, sveikatos, ligos ir motinystės, nedarbo ir 
profesinių ligų bei kitose programose užtikrinimas. 
 
III DALIS. LKD RINKIMŲ PROGRAMOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
3.1. STABILIOS VALSTYBĖS RAIDOS IR ŽMONIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 
 
- Vykdyti nacionalinį saugumą stiprinančią vidaus ir užsienio politiką, įvertinančią potencialius išorės 
pavojus ir vidaus rizikos Lietuvos saugumui veiksnius. 
- Įgyvendinti radikalias korupcijos prevencijos priemones visose valstybės valdymo grandyse. 
- Reikalauti iš valstybės ir savivaldybių pareigūnų bei tarnautojų nesavanaudiško tarnavimo visuomenei ir 
asmeninės atsakomybės; nustatyti asmeninę valstybės pareigūnų atsakomybę už visus priimtus 
sprendimus, įskaitant ir kolegialių sprendimų priėmimo atvejus. 
- Skaidrinti įstatymų leidybos procesą įvardijant kiekvieno įstatymo ar jo pataisų autorius ar iniciatorius. 
- Užtikrinti ES lėšų panaudojimo skaidrumą ir kontrolę, sugriežtinti valstybės pareigūnų atsakomybę dėl 
finansinės paramos iš ES gavimo ir tinkamo jos panaudojimo.  
- Nustatyti aiškias ir veiksmingas ribas tarp ekonominės imigracijos ir pagalbos politiniams pabėgėliams. 
- Padidinti teisėsaugos institucijų atsakomybę už darbo rezultatus saugant viešąją tvarką ir kovojant su 
organizuotu nusikalstamumu. 
- Padidinti nusikalstamumo prevencijos institucijų atsakomybę už teistų ir kitų socialiai nepritapusių bei 
apleistų šeimoje ir visuomenėje žmonių reabilitaciją, resocializaciją bei įkurdinimą, jų užimtumo 
užtikrinimą. 
- Kovą su narkomanijos plitimu pripažinti valstybinės veiklos prioritetu. 
- Sukurti prevencinę programą prieš vaikų smurtą šeimose ir mokyklose, kartu vykdyti smurtą patyrusių 
jaunuolių integraciją į visuomenę. 
- Saugoti ir ginti vaiką, įtvirtinti vaiko teisių ir interesų prioritetą prieš suaugusiųjų teises ir interesus. 
- Ugdyti jaunimo patriotizmą ir pilietiškumą, remti patriotinių ir savaveiksmių gynybinių organizacijų 
veiklą. 
- Įgyvendinti socialinio teisingumo principus, užtikrinti asmens garbe ir orumu pagrįstą žmogaus teisių 
apsaugą religijos išpažinimo laisvės, tautinės savimonės bei socialinėje srityse. 
- Pakeisti teisės aktų nuostatas, sudarančias galimybę vilkinti bylas; numatyti ir taikyti pareigūnams 
atsakomybę už bylų vilkinimą. 
- Padidinti visų gyventojų galimybes gauti būtiną teisinę pagalbą, padaryti ją prieinamą mažiau 
pasiturintiems žmonėms.  
- Sudaryti sąlygas teisinių paslaugų konkurencijai ir tuo stiprinti advokatūrą, kaip instituciją, užtikrinančią 
žmogaus teisės į gynybą įgyvendinimą ir teisinės pagalbos teikimą. 
- Įgyvendinant subsidiarumo principą valstybės valdyme, aiškiai atskirti centro, regionų (apskričių) ir 
savivaldos funkcijas, išvengiant dubliavimo bei siaurinant valstybinės valdžios funkcijas.  
- Intensyviau diegti naujausią informacinę technologiją viešojo administravimo sektoriuje. 
 
3.2. VISUOMENĖS UGDYMAS IR ŠVIETIMAS. 
 
- Užtikrinti švietimo prieinamumą visiems, nepaisant amžiaus, lyties, gyvenamosios vietos, socialinės 
padėties bei kalbinės aplinkos, plėtojant racionalų bei pagristą švietimo ir kultūros institucijų tinklą. 
- Sieksime, kad vidurinis išsilavinimas būtų net tik visuotinai prieinamas, bet ir privalomas. 
- Kiekvienoje seniūnijoje turi būti moderni švietimo ar kultūros įstaiga. 



- Visiems sudaryti sąlygas naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, įveikti kaimiškų 
teritorijų informacinę atskirtį. 
- Skirti daugiau investicijų švietimo, kultūros ir mokslo infrastruktūrai ir jos modernizavimui. 
- Stiprinti mokslinių tyrimų sritį, teikiančią naudos valstybės ūkiui ir išsaugojančią tautos intelektualųjį 
potencialą. 
- Tobulinti valstybės remiamų studijų tvarką, didinant paramą socialiai remtinam jaunimui siekti aukštojo 
mokslo, suteikiant palankesnes kredito grąžinimo sąlygas Lietuvoje liekantiems specialistams. 
- Nustatyti aukštosioms mokykloms pagrįstus valstybės užsakymus, kurie leistų efektyviai naudoti 
valstybės finansavimą, mažinti specialistų rengimo dubliavimą. 
- Valstybės užsakomiems  moksliniams tyrimams privalo būti skelbiami konkursai. 
- Siekti, kad profesinis rengimas būtų griežtai grindžiamas darbo rinkos poreikiais ir prognoze bei 
derinamas su valstybės ūkio raidos perspektyvomis. 
- Stiprėjant globalizacijos įtakai ir pavojams, puoselėti tautinės kultūros paveldą, skatinti kūrybinę veiklą 
ir meno įvairovę bei kultūros prieinamumą visiems. 
- Remti asociacijų dalyvavimą švietimo ir kultūros veikloje. 
- Rengti ir remti programas, skirtas kooperatyvų, asociacijų kūrimuisi ir veiklai, užimtumo ir darbo vietų 
kūrimo iniciatyvoms bei dalyvavimui sprendžiant vietos problemas kaimo vietovėse. 
 
3.3. ŪKIO PLĖTRA, UŽTIKRINANTI VISUOMENĖS SOCIALINĮ SAUGUMĄ IR TEISINGUMĄ 
 
- Didinti mažas ir vidutines asmenų realiąsias pajamas: 
a) padidinti gyventojų pajamų, susijusių su darbo santykiais, neapmokestinamąjį pajamų minimumą iki 
350 Lt per mėnesį ir neapmokestinant papildomai 50 Lt už pirmąjį ir po 70 Lt už kiekvieną kitą vaiką; 
b) taikyti su darbo santykiais susijusioms pajamoms progresinius mokesčių tarifus nuo 15% iki 45%. 
Darbo užmokesčio dalį nuo neapmokestinamojo pajamų minimumo iki 800 Lt apmokestinti 15% tarifu, 
dalį tarp 801 Lt ir 1500 Lt - 25% tarifu, tarp 1501-3000 Lt - 33% tarifu, tarp 3001-5000 Lt - 40% tarifu, 
darbo užmokesčio dalį, viršijančią 5000 Lt - 45% tarifu. Tokių apmokestinimo tarifų taikymas leistų 
asmenims, gaunantiems atlyginimą iki 1500 Lt, padidinti realiąsias pajamas iki 125 Lt per mėnesį. 
- Kompensuoti mažas ir vidutines pajamas gaunančioms šeimoms būsto šildymo PVM mokestį. 
- Teikti veiksmingą paramą smulkiam ir vidutiniam verslui bei ūkininkavimui kaime plėtoti, tam 
efektyviai panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, skatinti išperkamąją nuomą (lizingą) ir 
lengvatinių kreditų teikimą, taikyti mokesčių lengvatas, plėtoti informacinę prekių rinkos paieškos ir 
analizės infrastruktūrą, kelti verslininkų ir ūkininkų kvalifikaciją.  
- Vykdyti aktyvią naujų rinkų paieškos bei turimų plėtros politiką, tokiu būdu sudaryti prielaidas Lietuvos 
įmonėms įsitvirtinti ir sėkmingai konkuruoti tarptautinėse rinkose. 
- Sudaryti geresnes sąlygas vystytis kooperatiniam judėjimui, taikant veiksmingas mokesčių lengvatas, 
skatinti kooperatyvų sąjungų, galinčių konkuruoti ES rinkose, kūrimąsi. 
- Sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas biokuro gamybai ir naudojimui, plėsti tam tikslui reikalingų 
pasėlių plotus, didinti kaimo žmonių užimtumą ir pajamas. (Biokuro gamybai būtų panaudota apie 60 000 
tonų grūdų ir 120 000 tonų rapsų, pasėlių plotai padidinti 60 000 ha, sukurta apie 4000 darbo vietų)  
- Sudaryti technines sąlygas elektros energijos gamintojams realizuoti elektros energiją ES šalių rinkoje, 
sujungiant Lietuvos energetinę sistemą su ES energetine sistema. 
- Plėtoti vietinių bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą.  
- Skirti valstybės paramą investicijoms, leidžiančioms sumažinti šilumos nuostolius šildant 
gyvenamuosius namus, įgyvendinti daugiabučių namų modernizavimo programą. 
- Plėtoti visų rūšių transportą bei logistikos centrus jų efektyvios sąveikos (intermodalumo) kryptimi. 
- Pasiekti, kad iki 2010 metų dvigubai sumažėtų per autoįvykius Lietuvos keliuose žūstančių ir 
sužeidžiamų žmonių skaičius. 
- Įgyvendinti atliekų tvarkymo politiką pagal principą "atliekų gamintojas už atliekas moka jų 
tvarkytojui", mažinančią atliekų susidarymą ir jų kaupimąsi sudarant ekonomines sąlygas daugkartinio 
naudojimo ir lengvai suardomų pakuočių gamybai bei naudojimui, buitinių atliekų rūšiavimui ir jų 
utilizavimui, panaudojant jose esamas naudingas medžiagas. 
 
3.4. TEISINGA SOCIALINĖ POLITIKA IR VISIEMS PRIEINAMA SVEIKATOS APSAUGA 
 



- Užtikrinti senatvės pensijų didėjimą, pagal vartojimo prekių indekso pasikeitimus bei ekonomikos 
augimą, siekiant mažinti jų atotrūkį nuo asmens gautų darbo pajamų. 
- Valstybinio socialinio draudimo fondo balansavimas turi būti užtikrinamas nepažeidžiant solidarumo 
principų. 
- Visiems pensinio amžiaus žmonėms užtikrinti jų pragyvenimo šaltinį. 
- Padėti nedirbantiems ikipensinio amžiaus žmonėms grįžti į aktyvią ekonominę veiklą arba užtikrinti jų 
socialines garantijas. 
- Motinos darbas namuose dėl jo reikšmės šeimai ir visuomenei būtinas įteisinti kaip valstybinės svarbos 
darbas, vertas atlyginimo ir socialinių garantijų. 
- Įstatymais ir kontrolės sistema ginti darbuotoją nuo darbdavių savivalės ir galimo išnaudojimo, skatinti 
profesinių sąjungų veiklą ir darbo tarybų kūrimą. 
- Plėsti pagyvenusių ir senų žmonių aprūpinimo socialinėmis paslaugomis lygį ir tinklą. 
- Skirti daugiau lėšų savivaldybių socialinio būsto fondui formuoti.  
- Taikyti mokesčių lengvatas toms įmonėms, kurios steigia naujas darbo vietas ir į jas priima bedarbius 
arba asmenis, kuriems stinga valstybinio socialinio draudimo darbo stažo. 
- Didinti socialinių paslaugų dalį, konkursų ir sutarčių būdu perduodamą nevyriausybinėms 
organizacijoms (asociacijoms). 
- Įvairias socialinės apsaugos programas, skirtas neįgaliems asmenims, finansuoti ne tik per jų asociacijas, 
bet ir per savivaldybes. 
- Daugiau dėmesio ir lėšų skirti sveikos gyvensenos ugdymui. 
- Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą. 
- Plėtoti šiuolaikiškai aprūpintų bendrosios praktikos gydytojų kabinetų tinklą kaimo vietovėse, kad jie iš 
tikrųjų priartintų paslaugą prie gyventojų. 
- Išlaikyti racionalų rajono ligoninių tinklą, kardinaliai spręsti jų įsiskolinimų problemą.  
- Ligoninių tinklo restruktūrizavimą derinti su pirminio lygio medicinos paslaugų ir socialinių paslaugų 
plėtra.  
- Plėsti slaugos sektorių, jį integruojant su socialinių paslaugų teikimu. 
- Skatinti vaistų ir medicinos priemonių gamybą Lietuvoje. 
- Keisti vaistų kompensavimo tvarką, taikant kompensavimą ligai gydyti pagal patvirtintas gydymo 
metodikas.  
- Perduoti sveikatos įstaigoms turtą iš jų steigėjų, kad ligonių kasos įvertintų paslaugų išlaidose ir jo 
amortizaciją, arba savivaldybių biudžetų formavimo metodikoje numatyti rodiklius, įvertinančius turto 
amortizaciją. 
 
ŽODIS RINKĖJUI 
 
Esame pasiryžę ir pasirengę tarnauti Lietuvai. Kartu su dešimtimis tūkstančių savo rėmėjų esame įsitikinę 
krikščioniškosios demokratijos reikalingumu Lietuvai. Kreipiamės į visus mūsų valstybės piliečius, 
kviesdami remti krikščioniškosios demokratijos nuostatas ir pasikliauti jomis kaip patikimomis gairėmis 
prisikeliančios Lietuvos visuomenės gyvenime. 
 

Sąžiningu darbu kurkime kiekvienos šeimos, asmens ir visos Lietuvos gerovę! 
 

*** 


