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DĖL VINCENTO JASIULEVIČIAUS KREIPIMOSI 
 

Gerbiamasis Vincentai Jasiulevičiau, 

 

dėkojame už Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei adresuotą Jūsų kreipimąsi, 

kuriame išsakote nuomonę įvairiais aktualiais Jums klausimais. Jūsų pateikta informacija taip 

pat bus siunčiama susipažinti ministerijoms ir Lietuvos savivaldybių asociacijai. 

Džiaugiamės, kad esate pilietiškas ir pozityvus žmogus, kuriam svarbu, kas vyksta 

valstybės politiniame gyvenime.  

Dėkojame už Jūsų pastabas ir pasiūlymus. 

            PRIDEDAMA. 118 lapų. 

 
 

 

Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja                                                Gitana Vaškelienė 
 
 

 

Vaiva Bernotaitė, tel. 8 706 63 762, el. p. vaiva.bernotaite@lrv.lt 
 

Pateikto prašymo / skundo nagrinėjimo tikslu, įgyvendinant teisės aktuose įtvirtintas prievoles, Jūsų asmens duomenis tvarko 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – LRVK) (juridinio asmens kodas 188208831, veikianti adresu: 

Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt, tel. 8 706 63 711), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja. Pateikti 

asmens duomenys bus saugomi LRVK dokumentacijos planuose ar informacinių sistemų valdymo dokumentuose nustatytą 

terminą. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms spręsti Jūsų prašyme 

/ skunde keliamus klausimus, kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti LRVK įpareigoja teisės aktai, LRVK 

pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Jūs turite teisę kreiptis į LRVK ir prašyti, kad ši leistų susipažinti su Jūsų asmens 

duomenimis ir juos ištaisytų arba apribotų duomenų tvarkymą. Dėl LRVK veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų 

tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie asmens 

duomenų tvarkymą ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimą galite rasti LRVK interneto svetainėje www.lrvk.lt, skiltyje 

,,Asmens duomenų apsauga“. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į 

LRVK aukščiau nurodytais kontaktais arba į LRVK duomenų apsaugos pareigūną el. p. dap@lrv.lt. 

    

Į 2021-01-07 kreipimąsi 

(2021-01-07 reg. Nr. PSG-116) 

 

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:LRVkanceliarija@lrv.lt
http://www.lrv.lt/
mailto:v_jasiulevicius@yahoo.com
mailto:LRVkanceliarija@lrv.lt
http://www.lrvk.lt/
mailto:dap@lrv.lt


Tema: FW: DĖL  NEIŠVENGIAMAI  TOBULINTI  VALSTYBĖS VALDYMĄ, VYKDANT 
KOMPLEKSINIAI  SISTEMINIAI   PROBLEMŲ SPRENDIMĄ  2020  - 2030 -2060 M. M.  
VALSTYBĖS  ŪKIO  PLĖTROS  VALDYM 

Priedai: DĖL  LIETUVOJE 2  KOMPLEKSINIO  SISTEMINIO  PROBLEMŲ SPRENDIMO 2020  - 
2030 -2060 M. M.  VALSTYBĖS VALDYME.docx; DĖL  LIETUVOJE  KOMPLEKSINIO  
SISTEMINIO  PROBLEMŲ SPRENDIMO 2020  - 2030 -2060 M. M.  VALSTYBĖS 
VALDYME.docx; Kaišiadorių rajono plėtros krypčiu programa (pavyzdinė).pdf; 
Rinkejų S-2576-1 Etikos komisijos  raštas  2019 04 26.pdf 

 
 
 

From: Vincentas Jasiulevicius <v_jasiulevicius@yahoo.com>  
Sent: Thursday, January 7, 2021 4:03 PM 
To: LRV kanceliarija <lrv.kanceliarija@lrv.lt> 
Subject: DĖL NEIŠVENGIAMAI TOBULINTI VALSTYBĖS VALDYMĄ, VYKDANT KOMPLEKSINIAI SISTEMINIAI 
PROBLEMŲ SPRENDIMĄ 2020 - 2030 -2060 M. M. VALSTYBĖS ŪKIO PLĖTROS VALDYM 
 

Laba 

diena,                                                                                                                      Siunčiu  raštą  „DĖL  NEIŠVENGIAMAI  TO

BULINTI  VALSTYBĖS VALDYMĄ, VYKDANT KOMPLEKSINIAI  SISTEMINIAI   PROBLEMŲ 

SPRENDIMĄ  2020  - 2030 -2060 M. M.  VALSTYBĖS  ŪKIO  PLĖTROS  VALDYME“ – 3 Lapai ir priedus 

:                                              PRIEDAI (prisegta):  1.  Dėl  Lietuvoje  kompleksinio  sisteminio  problemų sprendimo 

2020  - 2030 -2060 m. m.  valstybės  valdyme  (Registr. LR Prezidentūros  kanceliar.  2020-07-30/Nr. ID-3453) - 31 

Lapas.                                                                                                                                             2. Kaišiadorių rajono 
plėtros  krypčių programa iki 2000 m., perspektyva iki 2005 m. - 1996 m. (Priede, pridėta kaip galimas pavyzdys, 
rengiant rajonų, regionų plėtros programas, kai dalyvauja Vietos bendruomenės, verslininkai, savivaldybių tarybų 
nariai, švietėjai, sveikatos, kultūros ir kiti atstovai. (Iš čia pasklido Vietos bendruomenių steigimasis – 64 Lapas, 
logistikos punktų, kavinių, moksleivių pavežėjimai geltonaisiais autobusiukais savivaldybių teritorijose, 
(apgailestautina, kad Savivaldybės tarybos kadencijai pasibaigus, sisteminį kompleksinį programavimą vykdo tik 
keletas Lietuvos savivaldybių) - 72 Lap.                              3. Lietuvos politinio elito (ne) bendravimas su 

bendrapiliečiais  2019m. projektas ,  jo vykdymo- LR Seimo narių  netinkamo atsiskaitymo su rinkėjais svarstymas LR 

Seimo Etikos ir procedūrų   komisijoje  (nutarimas-raginimas) -  1 Lapas.                            Prašau 

užregistruoti,  įteikti  raštą adresatei ir atsiradus  galimybei,  supažindinti  18 LR Vyriausybės parengtos programos 

vykdymui Priemonių rengėjus bei kitų valdymo lygių vadovus- savivaldos  vadovus- Regionų, miestų, rajonų.   Apie rašto 

įregistravimą pranešti siuntėjui.  

 Pagarbiai Vincentas Jasiulevičius,  Kont. Tel. +370 614 04676                
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                                                   Vincentas Jasiulevičius          

                                         Valdymo sistemų ekspertas 

                   El.. p.  v_ jasiulevicius@yahoo. com,  tel.  +370 614 04676     
 

 

Lietuvos  Respublikos Vyriausybės Pirmininkei                      2021-01- 07 

Ingridai Šimonytei                                                                                                                             

(Aktualu LR Seimui, Ministrams, Vyriausybės Atstovams regionuose (Apskrityse),                     Savivaldybių 

merams, Savivaldybių taryboms, Regionų taryboms)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                     KREIPIMASIS - SIŪLYMAS   

DĖL  NEIŠVENGIAMAI  TOBULINTI  VALSTYBĖS VALDYMĄ, VYKDANT KOMPLEKSINIAI  SISTEMINIAI   

PROBLEMŲ SPRENDIMĄ  2020  - 2030 -2060 M. M.  VALSTYBĖS  ŪKIO  PLĖTROS  VALDYME                           

.    Lietuvos bendruomenei ir jau Lietuvos jaunimui, suprantantiems intelektualams kelia susirūpinimą - 

LR Seimas, Vyriausybė, Savivaldybės  per Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį nesprendė, (per 

didelį savanaudiškumą), nepriėmė įstatymų, kurie įtakotų į Valstybės valdymą, kuriant gerovę  savo 

Tėvynėje Lietuvoje. Per Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpį  jau paliko daugiau milijonas  gyventojų 

savo Tėvynę, (kažkas negerai...?). Kalti mes patys-rinkėjai-gyventojai, kad  renkame atstovauti LR 

Seime, Savivaldybių Tarybose nepasirengusius žmones, (dažnam nepažystama LR Konstitucija, 

nesusipažinę su įstatymais jų norimose kryptyse dirbti, atstovauti, (Tokie asmenys pradeda susivokti kur 

randasi ir  dirbti  tik po mokinimosi Seime vieną keturių metų kadenciją). O jeigu taip parinktų- paskirtų 

pramonės kompleksų, koncernų vadovus, kuo baigtųsi?? Neišpildome „Darbdavio formulės“ - 

atsakingai parinkti darbuotojus, darbininkus, mokėti tinkamus jiems atlyginimus ir periodiškai 

pasižiūrėti ką nuveikia iš susitarimo, kad nebankrutuotų. Bankrutavus, nereikalingas nei darbdavys, nei 

surinkti darbuotojai, darbininkai. Ši formulė amžina, taikytina ir LR Seimo nariams, merams, Savivaldos 

tarybos nariams. Milijonas paliko Tėvynę, nes neugdomi, nešviečiami, kad reikia atsakingai patiems 

mokytis, dirbti, gerai pažinti LR Konstituciją, žinoti-ką reiškia žodis „Tėvynė“, o ir kontroliuoti 

parinktuosius į LR Seimą, savivaldą, kokius darbus nuveikia? Tai  visą  30 metų atkurtoje Lietuvoje 

tęsiasi. Dauguma Seimo narių vengia susitikinėti, atsiskaitinėti rinkėjams, kaip vykdo rinkiminius 

įsipareigojimus. Tai atspindi rinkėjų vangiai vykdomas „LIETUVOS  POLITINIO  ELITO (NE) 

BENDRAVIMAS  SU BENDRAPILIEČIAIS 2019 M. PROJEKTAS“, nes tam piliečiai dar ir dabar neugdomi, nešviečiami.                                                                                                             

Atskirkime  įstatymų leidėjų funkcijas nuo LR Vyriausybės narių pareigų      

Siūlome ir ateityje naujoviškiau  formuoti  LR Vyriausybės sudėtį,  jos programą sudaryti dalykiniu, 

prioritetų svarbos principu Valstybės ūkio plėtrai, taip pat  skiriama finansavimas, paramos. Sudėtinę 

koalicinę  programą  parengia Seimo nariai žvelgiant  ir  į tolį  Europos  Sąjungos ir globalaus pasaulio  

kontekste , kaip- projektą- užduotį, toliau perduodama meistrams- ministrams rengti priemones  

programos vykdymui, pasitvirtinimui LR Seime.  Viliamasi, kad Tauta,  Lietuvos bendruomenė nebus 

privesta  prie išsigimimo, išnykimo, savanoriškai suniokoti  Lietuvių kalbos raidyną.                                              
Siekis                                                                                                                                                                     
LR Seimas siektų vertybinių įsipareigojimų įgyvendinimo: įtvirtintų Lietuvoje atvirą, teisingą, darnią 

pilietinę visuomenę bei teisinę valstybę; panaikintų teisines, politines ir ekonomines sąlygas korupcinio, 

oligarchinio valdymo egzistavimui; įtvirtintų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nuostatą visiems 

laikams išsaugoti lietuvių tautą, lietuvių kalbą, tradicinę šeimą, Lietuvos kultūrą ir nepriklausomą 

Lietuvos valstybę, nesijungiant į jokias valstybių federacijas. Demokratija, liberalumas be atsakomybės 

už veiksmų pasekmes, netinkamą pareigų atlikimą, valstybės valdymą paverčia anarchiniu. 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=jasiulavicius@yahoo.
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-osios Aktu atstatytos Lietuvos  valstybės, apibrėžtos teritorijos ir jai įsipareigojusių piliečių, savo valstybei  
pareigų atlikimo bei saugoti, puoselėti lietuvių tautos istorinį, kultūrinį  paveldą, kalbą, valstybės teritorijos 
(žemės) vientisumą. Saugoti,  puoselėti, apginti savo Tėvynę Lietuvą, karta iš kartos ja didžiuotis, kad tokią 
turi.  Daugelis  emigravusiųjų  įsitikina - svetur visada būsi svetimas ir būsi reikalingas tiek, kiek naudingas  to krašto 

darbdaviams ...  Dažno būna paskutinė valia - būti palaidotam  Tėvynėje. 
2. Ugdyti tautiečių  dvasinį, materialinį harmonizavimą, neprarasti žmoniškumo ir dirbti kartu bendruomeniškai. 

 1. Lietuvos  rajonų, miestų, regionų (apskričių), valstybės trumpojo laiko (5 – (7 ES) metų), vidutinės trukmės   
( iki 10 metų), ilgojo laikotarpio programos, strategijos iki 2060 m. rengiamos specialistų, betarpiškai 
susisiejusių su tos teritorijos plėtra  Lietuvos programų, strategijų kontekste globalaus pasaulio aplinkoje, 
neprarandant  1990 m. Kovo 11-osiosValstybės atstatymo akto nuostatas.                                                                 
Užtikrinti -teisingumas viena iš svarbiausių  vertybių  žmojos  gyvenime, Valstybės valdyme.  Kolektyvinė atsakomybė, 

prarandama  atsakomybė už priimtų sprendimų pasekmes...                                                                                                                                                                    
Pasiūlyti gerbiamai Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministrei, dr. Jurgitai  Šiugždinienei  imtis   koordinuoti,  Lietuvai 

parengti  „LIETUVOS GYVENTOJŲ MIGRACIJOS SUVALDYMO, GIMSTAMUMO SKATINIMO STRATEGIJA PASAULIO 

KONTEKSTE 2020 – 2030 M., PERSPEKTYVA  IKI 2060 M.“ Projektas būtų vykdomas bendrame Lietuvos gerovės kūrimo 

strategijos kontekste globaliame pasaulyje. Be Švietimo, mokslo esminės pertvarkos, pajėgumų užteks ir šio siūlomo 

projekto parengimui, tai universitetų, kolegijų ir kiti intelektualai, ministerijų   pagal kryptis (strategai), bei prisidės  

praktikai ( 1. Priedo  II SIŪLOMA Skyrius).   Tikslinga (esminiai sukoreguoti, pradedant savivaldybėmis) parengti  

Lietuvos trumpojo ir ilgojo  laikotarpių plėtros kompleksines programas visų teritorinio administravimo lygių.    

Pakviesti   Savivaldybių  merus, Regionų Tarybas (galimas kvietimo – įpareigojimo pavyzdys (2. Priedo 1, 2 Lapai ir 

toliau) , peržiūrėti (sukoreguoti) ir regionų (rajonų, miestų plėtros programas – darbo vietų  steigimą, gerovės kūrimą 

Lietuvoje).     Programų  rengimui  siūloma  panaudoti  kaip  šaltinius  ankstesnes  programų  medžiagas – įdirbius                  

1. Priedas - V Skyrius, VI  Priežiūra skyrius  2 Priedas „DĖL  TEISĖS  ORIAI  GYVENTI  LIETUVOJE,   SIŪLOMA  

MOBILIZUOJANČIOS PRIEMONĖS  LIETUVOS   BENDRUOMENEI  AKTYVINTI,  KURTI  GEROVĘ PATIEMS, KAIP  

ŠEIMININKAMS,   PLĖTOTI  REALIĄ   SAVIVALDĄ VIETOS  BENDRUOMENĖSE, SENIŪNIJOSE,  SAVIVALDYBĖSE“                 
(24 –rius metus tęsiasi „nevalingumas“ spręsti probleminius klausimus, neįvykdyta, prisidengiant amžinomis 

diskusijomis).  Šios priemonės aktualios  ir  LR 18 Vyriausybės Programos vykdymui  numatytiems tikslams pasiekti.                                                         
1. (Ekonomikos ir inovacijų ministerija įsipareigoja) Užsienio investicijų plėtros agentūra bei „Investuok 

Lietuvoje“ organizuoti, periodiškai teikti konsultacijas, instruktažus sukvietus (ar vebinaro pagalba „Verslo 

žinių“ patirtis) merus,  savivaldybių administratorius bei atsakingus už ekonominę plėtrą specialistus (ir 

mokančius užsienio kalbas).                                                                                                                                                   

2. Savivaldybės (atsakingi merai)  plėtoti  (regiono, valstybės kontekste)  rajonų,  miestų pramonę  ( tarp jų  ir 

intelektualiąją), nes  išvežant žaliavas: grūdus, medieną, galvijus ir kt.,  naikinamos ir darbo vietos. Dabar plėtoja 

vis monopolizuojančius  prekybos centrus, vaistines,  naikina   smulkųjį  ir vidutinįjį verslus. Tai būtina 

demonopolizuoti: prekybos centruose (ar atskirai) įrengti Lietuvoje pagamintų maisto ir ne maisto gaminių 

skyrius, užtikrinančius visapusišką aukštą kokybę, valdomus gamintojų kooperacijos pagrindais. Sudaryti sąlygas 

jauniems specialistams,  jaunoms šeimoms, reemigrantams  apsirūpinti būstais. Regioninių  investicijų  

tikslingumą, joms priimti pasiruošimą- sąlygas (vieta, statiniai, specialistai) privalo koordinuoti, kontroliuoti LR  

Vyriausybė,  LR Vyriausiojo valstybės kontrolieriaus tarnyba.                                                                                                               

3. Išsiaiškinti žmonių ( gaunančių pašalpas, paramą) nenoro įsidarbinti priežastis. Spręsti kvalifikacijos kėlimo 

problemas.    Tai pateikta Kreipimosi-siūlyme „Dėl  Lietuvoje  kompleksinio  sisteminio  problemų sprendimo 

2020  - 2030 -2060 m. m.  valstybės  valdymo“ rašte  (Registr. LR Prezidentūros  kanceliar.  2020-07-30/Nr. ID-

3453), 1. Priedas.                                                                                                                                                       

Įsimintina, Seimo narys-Ministras, būdamas viename asmenyje, negali vykdyti savikontrolę - parlamentinę 

priežiūrą (interesų konfliktas).  Įstatymų leidėjo ir vykdytojų (vyriausybės)  pareigos privalo būti atskirtos, išimtis 

gal galėtų būti tik Premjerui, (-ei)... Juk renkame Seimo narius- atstovus, o ne Ministrus. Blogiausiu atveju, jeigu 

Seimo narys būtų paskirtas ministru, privalo grąžinti  Seimo nario mandatą. Ministrų pareigas gali užimti aukštos 

kvalifikacijos, vadybos patirties specialistai, jau nuveikę vienoje, kitoje Valstybės ūkio reikšmingus darbus ir 

pasitikintys vadovauti-kuruoti Valstybės ūkio plėtros krypčiai, įgiję  tautoje pasitikėjimą. Neužtenka, „aš noriu“ tokio ar 

tokio portfelio. Iki šiol būdavo,  LR Konstitucijos garanto - LR Prezidento paskirti Seimo nariai - ministrais, nesusitvarkę su 

pareigomis, už nieką neatsakė  ir nejausdami atsakomybės grįžta į LR Seimo nario turimą atsarginę-saugią kėdę, nieko 

neprarasdami... Ir dažnas Seimo narys,  būdamas ministru, pasitvarkė savo ir grupuočių savanaudiškus reikalus, o ir 

dirbdami dvejose pareigose, nei vienų tinkamai negeba atlikti...  LR Konstitucija kalba apie valdžių atskyrimą bei apie jų 

darnų darbą.    

Tikėtina, augs  šio LR Seimo ir Vyriausybės autoritetas, kai  rinkėjai matys realius, 

nesavanaudiškai atliktus darbus.   
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 Siūloma nevengti teikti, priimti  LR Seimo narius drausminančius įstatymus: Seimo nario darbo  sąlygų 

įstatymą- panaikintų  privilegijas, (Įstatymo projektas komisijų aprobuotas, guli Seimo Teisės ir teisėtvarkos 

komiteto stalčiuose, nors Seimą įpareigojo priimti 2005 m.  LR Konstitucinis teismas,  Savivaldos esminis 

pertvarkymas ir Seimo Rinkimų įstatymai - pataisymai  randasi LR Seimo Valstybės ir savivaldybių valdymo 

komitete, (LR Seimo rinkimų įstatymas yra antikonstitucinis –Tas pats kandidatas į Seimo narius lygiagrečiai 

įrašomas  dviejuose  sąrašuose (jei neišrenkamas vienmandatiniame sąraše, tai dažniausiai išrenkamas pagal  

Partinį sąrašą (partija juridinis asmuo). Ir renkamiems kandidatams pasirengimui atstovauti Tautai, (Valdyti 

valstybę), reikalavimai privalo būti įrašyti Rinkimų įstatymuose. Kas būtų , jeigu taip būtų parenkami, 

paskiriami koncernų, susivienijimų, korporacijų  vadovai   ir kt... - bankrotuotų?.  Labai  apleista pagrindinės 

Valstybės ūkio plėtros kryptys: Švietimo ir mokslo (kokybiškas ugdymas, švietimas, pradedant darželiu visose 

ugdymo, mokymo pakopose; Projekto „Lietuvos  politinio  elito (ne) bendravimas  su 

bendrapiliečiais 2019 m. projektas“ principus būtina  (ir kaip pavyzdį) patalpinti ugdymo, švietimo visų 

lygių  Lietuvos mokymo programose. Būtinybė gyventojus šviesti, ugdyti, pilietinio pareigingumo, 

Bendruomeniškumo rūpintis savo valstybę, Tėvynę, (aktyviai dalyvauti-atsakingai išrinkti atstovus į LR Seimą, 

Savivaldybių tarybas, merus. dirbančiųjų įsijungimui į profesines sąjungas, kaip gynėjas-atstoves nuo 

darbdavių, biurokratų savivaliavimų. Sąmoningi rinkėjai-Lietuvos piliečiai išmeskime iš galvos -„Aš nesikišu  į 

politiką“, tai nesusipratėlių mąstymas, galvojimas, kad kiti gerovę  sukurs ir man...  Domėjimasis,  kaip 

išrinktieji atstovai  vykdo įsipareigojimus, kontrolė, išklausymas ataskaitų  yra pareiga ir pamatas kurti 

Tėvynėje gerovę. (1. Preiedas VI -tame Priežūra Skyriuje 3.Priedas).   

 Gerai pažinkime Lietuvos Respublikos Konstituciją. Vis tai privaloma vykdyti karta iš kartos; Mokslo 

įveiklinimas per mokslo Slėnius į pramonę, verslus, paslaugas. LRT Taryba (LR Prezidento, Seimo, ... įgalioti 

nariai), neatidėliotinai   privalo suteikti pastoviai po  savaitinę valandą LRT televizijoje, Radijuje  

Intelektualams (ekspertams), Nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovams viešai diskutuoti  Valstybės 

problemų sprendimo temas, vietoje menkaverčių laidų; Sveikatinimas (švietėjiškas-prevencinis, nesveikatas 

sukeliančių priežasčių (pavz. priklausomybinių, patyčių, savižudybių, ...), demonstravimas filmukų, vaizdinių 

priemonių, aiškinamas blogų pasekmių pradedant vaikyste, ekologiškas maitinimasis ir t.t.); Kultūros 

puoselėjimas, platesnis pasiekiamumas regionuose, gerų emocijų, estetikos skleidimas; Teisingumo 

(Teisėsaugos, Teismų kokybiško  darbo užtikrinimas, bausmės, žalos atlyginimas –neišvengiamumas tiesiogiai 

kaltininkams); Šios pagrindinės kryptys užtikrins ir kitų Valstybės ūkio krypčių plėtrą (energetikos, žemės, 

miškų ..., bei veikiant kompleksiniai –sisteminiai užtikrins  ekonominę, (darbo vietas), emocinę aplinkos  

gerovę Lietuvoje.   

  PRIEDAI (prisegta):  1.  Dėl  Lietuvoje  kompleksinio  sisteminio  problemų sprendimo 2020  - 2030 -2060 m. m.  

valstybės  valdyme  (Registr. LR Prezidentūros  kanceliar.  2020-07-30/Nr. ID-3453) -31 Lapas.                                                                          

2. Kaišiadorių rajono plėtros  krypčių programa iki 2000 m., perspektyva iki 2005 m. - 1996 m.    (Priede, pridėta kaip 

galimas pavyzdys, rengiant rajonų, regionų plėtros programas, kai dalyvauja Vietos bendruomenės, verslininkai, 

savivaldybių tarybų nariai, švietėjai, sveikatos, kultūros ir kiti atstovai. (Iš čia pasklido Vietos bendruomenių steigimasis – 

64 Lapas, logistikos punktų, kavinių, moksleivių pavežėjimai geltonaisiais autobusiukais savivaldybių teritorijose, 

(apgailestautina, kad Savivaldybės tarybos kadencijai pasibaigus, sisteminį kompleksinį programavimą vykdo tik keletas 

Lietuvos savivaldybių) - 72 Lap.                                                                                                    3. Lietuvos politinio elito 

(ne) bendravimas su bendrapiliečiais  2019m. projektas ,  jo vykdymo- LR Seimo narių  netinkamo atsiskaitymo su 

rinkėjais svarstymas LR Seimo Etikos ir procedūrų   komisijoje  (nutarimas-raginimas) -  1 Lapas.                   

 Pagarbiai Vincentas Jasiulevičius          
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                                          Vincentas Jasiulevičius          Registr. kanceliar. 2020-07-30/Nr. ID-3453  

                                         Valdymo sistemų ekspertas 

                   El.. p.  v_ jasiulevicius@yahoo. com,  tel.  +370 614 04676     
     

Lietuvos Respublikos Prezidentui                                             2020-07-30 

J. E. Gitanui Nausėdai                                                  

(Aktualu LR Seimui, Ministrams, Savivaldybių merams)   

                           

                                  KREIPIMĄSIS-SIŪLYMAS 

 
DĖL  LIETUVOJE  KOMPLEKSINIO  SISTEMINIO  PROBLEMŲ SPRENDIMO 2020  - 

2030 -2060 M. M.  VALSTYBĖS VALDYME  

 
    Siekiant tinkamai  investuoti  paskolintas bei gautas  lėšas iš Europos Sąjungos paramos 

fondo, tikslinga  neatidėliojant  išnagrinėti, pakoreguoti  artimojo  ir  tolimojo laikotarpių  visų 

lygių,   ( Savivaldybių,  Regionų (Apskričių), Valstybės), plėtros  programas, jų vykdymo 

priemones , užtikrinti jų tarpusavio  sąveikavimą, užtikrinti kompleksinį sisteminį problemų 

sprendimą. Už  programų, priemonių įgyvendinimą atsakingi  teritorijų administruojantys  

pirmieji vadovai.  Pertvarkant programas privalu pasitelkti –gauti jų pasiūlymus, kas darytina ,   

skatinti aktyviai dalyvauti  nevyriausybines organizacijas ( Savivaldybių asociacijas,  Vietos  

centro bendruomenes, Žemės rūmų,  verslo, pramonės, švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos, 

profesinių  sąjungų  skėtinių  asociacijų atstovus  ir kitus ekspertus-specialistus). Būtina griežta 

investuojamų (panaudojimo) finansinių išteklių tikslingumo apskaita, (turi būti koncertuotos 

investicijos, greituoju  laiku gauti ekonominę, socialinę grąžą),  vertinimas  pasiektų rezultatų,  

(kontroliuoja  LR vyriausioji audito tarnyba).  Dažniausiai  savivaldybių, žinybų (ministerijų)  

plėtros-strategijų   padaliniuose   įdarbintų darbuotojų gebėjimai  neatitinka intelektinio  lygio 

užimti investavimo (investicijų pritraukimo), strategijų rengimo, koordinavimo pareigas. 

Programas rengia neatsakingi samdomi darbuotojai, nėra suprantančio šeimininko pareikalauti 

atsakomybės. Tikslinga įvertinti (suinventorizuoti)  investicinių  lėšų panaudojimo ekonominį 

pagrįstumą (darbo vietų kūrimą, konkurencingos pramonės plėtrą ir kt.)   nuo įstojimo į 

Europos Sąjungą iki dabar. Tai gali atlikti, įvertinti Lietuvos vyriausiojo kontrolieriaus bei kitos 

kontroliuojančios tarnybos (turinčios informaciją apie išgrobstytas lėšas), tarpusavyje 

susikoordinavę  investicinių projektų naudingumą visų lygių administruojamose teritorijose 

(rajonų, miestų, regionų- apskričių, valstybės), pateikti pasiūlymus , kad nedarytų klaidų  dabar  

rengdami programas, lėšų paskirstymą.   (Panaudoti  informaciją- susipažinti interneto 

tinklalapyje www.esparama.lt). 

Peržiūrėti  valstybės turto valdymo tvarką,  (Valstybės ir savivaldybių turtas pigiai parduodamas, 

brangiai atperkamas), nes ,,savi“ su „savais“ valdo... (Paskutinis pavyzdys-skubos pirkinys-

Profsąjungos rūmų griovimas Vilniuje).   Valstybės patikėto savivaldybėms turto valdymą- 

pardavimą  privalo kontroliuoti LR Vyriausioji audito tarnyba. Pardavimo tikslingumą derinti su 

LR Vyriausiąja audito tarnyba. 
 

I   KONSTATUOJAMA  

Ar pateisinama, kai  šalies savivaldybės,   neturėdamos savo plėtros vizijų Valstybės plėtroje, 

beatodairiškai  išdalino  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gautas  milijonines lėšas projektams. 

Savivaldybės tarpusavyje  lenktyniaudamos „įsisavino“ mokyklų renovavimą, kelių į niekur tiesimą, 

aikščių tvarkymą- trinkelių klojimą, suolelių pastatymą. O visa tai reikia prižiūrėti, eksploatuoti, visa 

tai kainuoja apie 10 proc. nuo statybos darbų apimties.  Lengvabūdiškai galvojama, kad Europos 

pinigai yra tarsi ne mūsų ir nesvarbu, kur jie panaudojami - „įsisavinami“ tarp savų. Giriamas meras, 

kai kokios giminių, partijų  besisiejančios statybos organizacijos užsidirba pinigus statydamos už 2-3 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=jasiulavicius@yahoo.
http://www.esparama.lt/
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kartus brangiau nei normalūs įkainiai. Vykdomi darbai, kuriuos moka proteguojamos įmonės, o ne kas 

aktualu ateičiai. Bedarbių nė kiek nesumažėja. Sėdėtojų ant suolelių, vaikščiojančiųjų trinkelių 

takeliais neliko, išvažiavo uždarbiauti užsienin.  Per Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpį savo 

Tėvynę paliko daugiau kaip milijonas, pagrindinė priežastis nėra darbo vietų, nemokami tinkami 

atlyginimai, menkai vystoma pramonė, verslai.     
     Lietuvos kaimų griūtis.  
Statistiniai duomenys apie kaimą kraupina:  *2019 m. sausio 1d. buvo įregistruota 115 tūkst. ūkių, o 

2020 gegužės 1d. duomenimis jų teliko tik  85 tūkst. Jei taip toliau, tai 2023 m., bus  likę galimai  jau 

25 tūkst. ūkių, o Andriejus Stančikas sako, kad 2030 metais Lietuvos kaime tebus … 5 agrokoncernai. 

2003 metais žemės ūkio naudmenis buvo deklaravę 273 tūkst.piliečių, o šį birželį jau tik 104 tūkst.                                                                   

*Jaunesnių nei 40 metų ūkininkų kaime tėra 12 proc., o jų kiekis sumažėjo pastaraisiais dešimtmečiais 

net 55 proc., Lietuvoje gyventojų tesumažėjus 15 proc. Sumažėjo per 10 metų jaunų ūkininkų nuo 40 

tūkst. iki 19 tūkst.                                                                                                                                                           

*90 proc. pieno ūkių savininkų yra vyresni nei 60 metų, gyvulininkystė sunyko dešimteriopai ir dirva 

tapo pertręšta mineralais. Lietūs kasmet į Baltiją nuplauna apie 100 traukinio ešelonų azoto, fosforo, 

kalio. Bet kol dugne suvešėję dumbliai nepradės ryti masiškai atmosferos deguonies – tol visiems 

viskas pas mus gerai. Kovotojos Gretos gimsta Švedijoje, o mes menkai rūpinamės, kaip panaudoti 

antrines atliekas kaip žaliavas perdirbimui.                                                                                                                                                  

*ES Lietuvos dirvą iš ekologiškai tvarios pervedė į rizikos kategoriją, o ¼ dirvų yra prastos ar 

nualintos būklės.                                                                                                                                                                    

*vis sudėtingėja situacija Lietuvos kaime ir žemės ūkyje, susijusi ir su klimato kaita, pandemija ir su 

rinkų nestabilumais, ypač naikinančiai  veikia paskutinius  pieno ir kitus ūkius.  

 

 Tai galima plačiau susipažinti interneto tinklalapyje www.esparama.lt .  Negalima gyventi principu ir 

siekti: „Nėra  žmogaus, nėra problemos.“  Išvada - gyvenanti skolon didelio išmintingumo nereikia... 

Visų lygių kompleksinėse plėtros programose teikiamų projektų  privaloma  nustatyti jų 

būtinybė-tikslingumas, prioritetinis eiliškumas, ekonominis  pagrindimas, atsiperkamumas, 

darbo vietų skaičius, technologinės inovacijos (teritorinio administravimo lygmenyje – 

reikalingumas, ar yra ir bus sąlygos funkcionuoti) . Kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą (o ne 

„įsisavinimą“) skiriančios agentūros,  LR vyriausiojo kontrolieriaus tarnyba, vykdo 

parlamentinę priežiūrą LR Seimas (Dabar kontroliuoja Vyriausybės sudaryta komisija). 

Su  sukoreguotų-patvirtintų programų turiniu tikslinga  supažindinti Pasaulio lietuvių  bendruomenes,  

pakviesti grįžti, pritaikyti patirtį – parsivežti  savo verslą, pradėti verslą savo gimtajame krašte bei 

paremti  visokeriopai  kuriančius darbo vietas.  Skatinti  universitetų magistrų, doktorantų 

baigiamuosius (diplominius) inovatyvius darbus, kad  įdiegtų  į praktiką patys  autoriai  ar  ir  

sąveikautų  su verslo, pramonės  įmonėmis, kuriant konkurencingus  aukštos pridėtinės vertės 

produktus  eksportui.  Būtina  aukštųjų mokyklų  parengtų baigiamųjų  projektų   nuosavybės teises 

reglamentuoti Įstatymo tvarka, įsilietų jaunatviška  kūrybinė  energija į Lietuvos gyventojų  geriau 

apmokamų darbo vietų steigimą -užimtumą . Kaip  matome, Lietuvoje problema  yra ne finansų,  o  

idėjų trūkumas . Čia duoklės  iki  šiol neatiduoda   mokslo ir inovacijų  plėtros slėniai.  

 

Privalo įsipareigoti:  

1. (Ekonomikos ir inovacijų ministerija) Užsienio investicijų plėtros agentūra bei „Investuok 

Lietuvoje“ organizuoti, periodiškai teikti konsultacijas, instruktažus sukvietus (ar vebinaro pagalba 

„Verslo žinių“ patirtis) merus,  savivaldybių administratorius bei atsakingus už ekonominę plėtrą 

specialistus (mokančius užsienio kalbas).                                                                                                                                 
 2. Savivaldybės (atsakingi merai)  plėtoti  (regiono, valstybės kontekste)  rajonų,  miestų pramonę  ( 

tarp jų  ir intelektualiąją), nes  išvežant žaliavas: grūdus, medieną, galvijus ir kt.,  naikinamos ir darbo 

vietos. Dabar plėtoja vis monopolizuojančius  prekybos centrus, vaistines,  naikina   smulkųjį  ir 

vidutinįjį verslus. Tai būtina demonopolizuoti: prekybos centruose (ar atskirai) įrengti Lietuvoje 

pagamintų maisto ir ne maisto gaminių skyrius, užtikrinančius visapusišką aukštą kokybę, valdomus 

gamintojų kooperacijos pagrindais. Sudaryti sąlygas jauniems specialistams,  jaunoms šeimoms, 
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reemigrantams  apsirūpinti būstais. Regioninių  investicijų  tikslingumą, joms priimti pasiruošimą- 

sąlygas (vieta, statiniai, specialistai) privalo koordinuoti, kontroliuoti LR  Vyriausybė,  LR Vyriausiojo 

valstybės kontrolieriaus tarnyba.  

3. Išsiaiškinti žmonių ( gaunančių pašalpas, paramą) nenoro įsidarbinti priežastis. Spręsti kvalifikacijos 

kėlimo problemas. 

 
*Pilietinė bendruomenė viešoje erdvėje konstatuoja: nevaldomai vyko ir vyksta kaimo 

naikinimo, žmonių skurdinimo, socialinės atskirties didinimo, patyčių mokyklose nevaldymo, 

alkoholizmo, smurto šeimose, narkomanijos, savižudybių ir tautiečių  išvarymo iš Lietuvos 

politika. Nesirūpinama tauta, jau išvaryta į užsienį daugiau nei milijonas Lietuvos gabiausių, 

veikliausių jaunų žmonių. Lietuva šiomis nesprendžiamomis  problemomis pirmauja Europos 

Sąjungoje. Pagrindinės priežastys, sukeliančios minėtas problemas: neteisingumo, korupcijos, 

išpūsto biurokratinio aparato dominavimas valstybės įstaigose, netaikymas lygiai visiems įstatymų, 

persekiojančios neišvengiamos baudžiamosios atsakomybės, padarytos valstybei žalos adekvataus 

dydžio išieškojimo iš tiesioginių kaltininkų nebuvimas. Nėra vaikų, jaunimo tinkamo kompleksinio 

švietimo, pilietiškumo, bendruomeniškumo, patriotiškumo, savarankiškumo ugdymo sistemų, 

atsakingų asmenų. Nacionalinis LRT ir kita žiniasklaida tinkamai neatlieka švietėjiškos veiklos, 

kuriant gerovę Lietuvoje, o ir žinoti ką reiškia žodis TĖVYNĖ. Nesiūlo pilietinėje visuomenėje 

problemų sprendimų, jų prevencijos. Nusišalina švietėjai, intelektualai, jaunimas, studentai nuo 

valstybės problemų sprendimo, valdymo reikalų. Kiekvienas pilietis privalo naudotis ne tik 

teisėmis, bet prisiimti ir pareigas, atsakomybę už pasekmes valstybėje, keistis. Iki šiol 

valstybininkai nenagrinėjo priežasčių, sukeliančių globalią tautiečių emigraciją, gimstamumo 

mažėjimą ir kitas blogybes, nesiimama mobilizuojančių priemonių Lietuvos bendruomenei 

aktyvinti, kurti gerovę patiems, kaip šeimininkams, plėtoti realią savivaldą. 

Kaip žinome, Pasaulio  90 procentų (turtai) kapitalas  susikoncentravęs (valdomas) keleto 

procentų  pasaulio turtingųjų rankose, kas būdinga ir Lietuvoje. Pasidalinimas darbo vaisių 

nesąžiningas, tuo pasireiškia plėšraus laukinio kapitalizmo grimasos piliečių kasdieniniame 

atskirties gyvenime. Beatodairiškas turtų kaupimas, nežiūrint gamtos aplinkosaugos-taršos, 

išteklių protingo eksploatavimo,  vykdoma   gamybinė perprodukcija.   Tai nekoordinuojama 

nei Lietuvoje, nei Europos Sąjungos valstybėse, nei modeliuojama  dėl pasekmių Pasaulio 

mastu. Tai galėtų kelti pažangūs-inovatyvūs   valstybių vadovai. Juk  ką ir kiek gali 

pagaminti, patiekti kiekviena valstybė (sąjunga) ir t.t.  pasaulio mastu galima irgi  žinoti... 

Pramonėje plėtoti robotizaciją, skaitmenizaciją, žaliąją ekonomiką. Gamybos sutaupytą  laiką  

(2 val. iš 8 valandų skirti žmogiškųjų išteklių ugdymui, kultūrai ...) 

 
Kaip parodė pandemija, Europos  Sąjunga irgi neturi plėtros aiškios krypties, siekiant pelnų, 

gamyba  perkelta į trečiąsias šalis, nesiekiama importo, eksporto pariteto, darbo vietų 

išsaugojimo.  JAV   paskutiniuoju laikotarpiu  bando išsaugoti savo darbo vietas. Europos 

Sąjungos  valstybių vadovams, o ir Europos  Sąjungos administratoriams tai nerūpi. Europos  

Sąjungai  privalu  domėtis ir kartu su kitomis Pasaulio valstybėmis (vadovais) patarti  

maištingų valstybių vadovams, kaip paveikti, kad milijonai gyventojų  netaptų  pabėgėliais iš 

savo gimtųjų kraštų... 

Sėdintys  prie Valstybės  vairo, užuot žiūrėję į horizontą, težiūri, kas vyksta jų panosėj - 

kadencijos laikotarpyje; kai užuot studijavę pasaulio ateitį ir šioje ateityje - Europos ateitį, o 

joje savo krašto TĖVYNĖS misiją, jie rūpinasi daugiausia savanaudiškų problemų 

sprendimais.  

 

II. SIŪLOMA 

 Tikslinga (esminiai sukoreguoti, pradedant savivaldybėmis) parengti  

Lietuvos trumpojo ir ilgojo  laikotarpių plėtros kompleksines programas 

visų teritorinio administravimo lygių   „LIETUVOS GYVENTOJŲ MIGRACIJOS 
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SUVALDYMO, GIMSTAMUMO SKATINIMO STRATEGIJA PASAULIO KONTEKSTE 2020 – 2030 

M., PERSPEKTYVA  IKI 2060 M.“ Projektas būtų vykdomas bendrame Lietuvos gerovės kūrimo 

strategijos kontekste globaliame pasaulyje.  

* 1.1. Šių programų  parengimui teiktų informaciją, dalyvautų Švietimo ir mokslo, 

sporto ministerija (koordinuoja taryba: Švietimo ir mokslo ministras (vadovas), 

Lietuvos Mokslų akademijos prezidentas, Valstybės vyriausias kontrolierius, 

Ekonomikos ir inovacijų ministras). Savo kompetencijos  ribose dalyvauja  ir 

rengia programų dalis ministerijos ir kitos žinybos, Lietuvos Mokslų akademija, 

Migracijos departamentas, pramonininkų, verslininkų konfederacijos-asociacijos, 

Profesinių sąjungų asociacijų bei piliečių bendruomenės emigracijoje ir Lietuvoje 

atstovai. Panaudoti užsienio patirtį  ir susistemintą paskutiniųjų 10 metų Lietuvos 

plėtros programų, strategijų, vizijų medžiagą bei 20-čiai metų „Lietuvos ateitis 

pasaulio kontekste, specialistų žvilgsnis, 2004 m.“ kolektyvinį darbą, Lietuvos 

mokslų  akademijos grupės darbuotojų  darbą, kur galima rasti daugelio problemų 

galimus sprendinius. Darbas  galėtų  būti atliktas Lietuvos žinybų specialistų 

pajėgomis, pasitelkiant Lietuvos autoritetus – ekspertus, užsienio patirtį, pasaulio  

lietuvius.  
 

Šio sisteminio darbo kompleksinė – sisteminė ilgalaikė strategija privalėtų aprėpti trumpąjį 

(vidutiniškai 10 m. trukmės) ir ilgalaikį  (iki 40 m. trukmės) laikotarpius (atsižvelgiant į Pasaulio 

prognozes). Tai būtų LR Valstybės (bendravalstybinės), regioninės, savivaldybių, seniūnijų, vietos 

bendruomenių (NVO) tarpusavyje sąveikaujančios programos, tarnautų Lietuvos žmonių gerovės 

kūrimo siekiui. Tokios administravimo teritorinių vienetų programos, jų trukmės tarpusavyje privalo 

sietis, užtikrinti efektyvų investicijų – išteklių bei ES paramų panaudojimą analitinio ekonominio 

pagrindimo, prioriteto-reikalingumo, svarbumo tvarka,  finansavimas - vykdymas. Šių programų 

parengimo vykdytojams, koordinatoriams teikia pasiūlymus vietos bendruomenės (seniūnijos), 

rajonų/miestų vietos bendruomenių centro sąjungos, Lietuvos Vietos bendruomenių organizacijų 

sąjunga, įvertindamos turimus ir trūkstamus visų rūšių išteklius rengiamų programų įgyvendinimui. 

Programų rengimui vadovauja, jas koordinuoja, prisiima atsakomybę LR premjeras, merai, seniūnai 

(pasirūpina įteisinti reikalingais įstatymais, vyriausybės nutarimais, savivaldybių nutarimais). Būtina 

valstybės valdymo tobulinimą susisteminti, sumažinti besidubliuojančių kontroliuojančių institucijų 

skaičių. Rasti Lietuvos žmonių išvykimo dirbti į užsienį minimizavimo, jų grįžimo optimizavimo 

kompleksinius sprendimus. 
      Kovokime kompleksiškai su priežastimis, sukėlusiomis išvarymą- daugiau kaip milijoną gyventojų iš 

Tėvynės, kažkas negerai? Jau užaugo karta Nepriklausomoje Lietuvoje...  Reikia veikti čia ir dabar, kad Seimo, 

savivaldybių tarybų nariai neišsisukinėtų dar  bent 30 metų, o priiminėtų reikalingus svarbius įstatymus, 

galinčius turėti įtakos  gerovės kūrimui  Lietuvoje. Spręstų kelis dešimtmečius nespręstas Valstybės valdymo 

problemas.   Dėl savanaudiškų interesų išrinkti Seimo nariai pagal partijų sąrašus nejaučia atsakomybės 

rinkėjams - Lietuvai.  Trūksta lėšų švietėjams ir mokslui,  sveikatintojams, kultūrintojams, teisingumo 

prižiūrėtojams mokėti tinkamus atlyginimus, neplėtojama darbo vietų kūrimas rajonuose- regionuose, nėra 

rajonų 10-čio savivaldos plėtros programų kontekste valstybės,  formuojančių palankią aplinką, kad nepaliktų 

jaunimas tėvų, senelių, o ir sugrįžtų  į Tėvynę  prievartos ekonominiai emigrantai, tačiau tokių  įstatymų beveik 

nėra priimta.  

 
* Siekis 

LR Seimas siektų vertybinių įsipareigojimų įgyvendinimo: įtvirtintų Lietuvoje atvirą, teisingą, 

darnią pilietinę visuomenę bei teisinę valstybę; panaikintų teisines, politines ir ekonomines 

sąlygas korupcinio, oligarchinio valdymo egzistavimui; įtvirtintų Lietuvos Respublikos 

Konstitucijoje nuostatą visiems laikams išsaugoti lietuvių tautą, lietuvių kalbą, tradicinę šeimą, 

Lietuvos kultūrą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę, nesijungiant į jokias valstybių federacijas. 
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Demokratija, liberalumas be atsakomybės už veiksmų pasekmes, netinkamą pareigų atlikimą, 

valstybės valdymą paverčia anarchiniu. 

 1.Lietuvos  rajonų, miestų, regionų (apskričių), valstybės trumpojo laiko (5 – (7 ES) metų), vidutinės trukmės ( iki 
10 metų), ilgojo laikotarpio programos, strategijos iki 2060 m. rengiamos specialistų, betarpiškai susisiejusių su 
tos teritorijos plėtra  Lietuvos programų, strategijų kontekste globalaus pasaulio aplinkoje, neprarandant  1990 m. 

Kovo 11-osios Aktu atstatytos Lietuvos  valstybės, apibrėžtos teritorijos ir jai įsipareigojusių piliečių, savo 
valstybei  pareigų atlikimo bei saugoti, puoselėti lietuvių tautos istorinį, kultūrinį  paveldą, kalbą, 
valstybės teritorijos (žemės) vientisumą. Saugoti,  puoselėti, apginti savo Tėvynę Lietuvą, karta iš 

kartos ja didžiuotis, kad tokią turi.  Daugelis  emigravusiųjų  įsitikina - svetur visada būsi svetimas 

ir būsi reikalingas tiek, kiek naudingas  to krašto darbdaviams ...  Dažno būna paskutinė valia - būti 
palaidotam  Tėvynėje. 

 
*Ugdyti tautiečių  dvasinį, materialinį harmonizavimą, neprarasti žmoniškumo ir dirbti kartu 

bendruomeniškai. 

*Užtikrinti -teisingumas viena iš svarbiausių  vertybių žmonijos  gyvenime, Valstybės valdyme. 

Kolektyvinė atsakomybė, prarandama  atsakomybė už priimtų sprendimų pasekmes...  

 

 Lietuvos regionuose būtina  turėti darbą (darbo vietą su teisingai   pasidalintais su 

darbdaviu darbo vaisiais-gauti tinkamą uždarbį), sveikatos paslaugas, kultūrinę aplinką, 

būstą, mokyklas, darželius, kultūros židinius, susisiekimą (infrastruktūra), užtikrintą 

teisingumą  visiems lygiai, decentralizuotą -  realią savivaldą.  Tikėtina, sumažėtų 

gyventojų  emigracija  iš Lietuvos  bei poreikis šelpti  čia  likusius.  Grįžtų dauguma 

išvažiavusiųjų  pasirūpinti  savo  senais tėvais, seneliais ir  savo Tėvynės  išlikimo  

reikalais.  

* Lietuvos Imigracijos, Įdarbinimo  tarnybos privalo užtikrinti, kad darbdaviai 

nebūtų  tik savanaudžiai, godūs ir įdarbintų trečiųjų šalių imigrantus, o rūpintųsi 

vietos darbuotojų kvalifikacijos kėlimu- perkvalifikavimu, poreikiu  jaunųjų specialistų  

užsakymu, praktikų atlikimu,  parengti  iš vietos  bedarbių... (Milijonieriai, 

milijardieriai  savo  gyvenimo pabaigoje nesigaili paliekamų  turtų,  o apgailestauja, 

kad tinkamai nebendravo su supančia  žmonių aplinka, neskyrė dėmesio ir jų 

problemoms spręsti...).   

1. Ko verta  Globalaus pasaulio veikla persunkta savanaudiškumo, nepasotinamo godumo, 
arogancijos bei perprodukcijos, nežinant kiek ko reikia pagaminti kokybiškų-ilgalaikio naudojimo 
pramonės  gaminių, ilgaamžių statinių, ekologiško maisto, tenkinti žmonijos poreikius, niokojama, 
teršiama Žemės rutulio aplinka, vandenynai,  šiltnamio efektas planetai,  beatodairiškai alinama 
dirvožemis. Atrodo, kad Pasaulio pabaiga.    

2. LR Seimas, Vyriausybė siektų vertybinių įsipareigojimų įgyvendinimo: įtvirtintų Lietuvoje 

atvirą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę bei teisinę valstybę; panaikintų teisines, politines ir 

ekonomines sąlygas korupcinio, oligarchinio valdymo egzistavimui; įtvirtintų Lietuvos 

Respublikos Konstitucijoje nuostatą visiems laikams išsaugoti lietuvių tautą, lietuvių 

kalbą, tradicinę šeimą, Lietuvos kultūrą, etninę tapatybę ir nepriklausomą Lietuvos valstybę, 

nesijungiant į jokias valstybių federacijas. Demokratija, liberalumas be atsakomybės už veiksmų 

pasekmes, netinkamą pareigų atlikimą, valstybės valdymą paverčia anarchiniu. 

3. Lietuvos pilietinė bendruomenė (vietos bendruomenių organizacijos) galvoja, kad privalomai turi 

būti užtikrinamos visos svarbiausios konstitucinės teisės ir laisvės visiems piliečiams bei galimybė 

oriai, pasiturinčiai gyventi Lietuvoje ir tikina Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos 

Prezidentą ir Vyriausybę pataisyti – priimti įstatymus, kompleksiškai spręsti problemas,  sudaryti 

piliečiams  sąlygas vykdyti bendruomenišką kontrolę.  Pradedant darželiu, ugdyti žmones socialinių, 

sveikos gyvensenos įgūdžių, būti  pilietiškais, bendruomeniškais savo Tėvynėje (žinoti žodžio 
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TĖVYNĖ prasmę). Bei ekologinio sąmoningumo-atliekas paversti ištekliais, neteršti gamtos aplinkos 

ir kita. Vykdyti valstybėje kovą su korupcijos, kontrabandos, šešėlinės ekonomikos priežastimis...   

 

III. PRIELAIDOS 

 

  VISŲ  LYGIŲ PROGRAMAS (SUKOREGUOTI), PARENGTI,  ĮGYVENDINTI, VALDYTI, 

KONTROLIUOTI    

 PAGEIDAUTINA  LIETUVOS PREZIDENTO GLOBA   
    Lietuvos Respublikos Prezidentas (tiesiogiai išrinktas visos Tautos) turintis teisę ir galią aiškinti Lietuvos 

piliečiams- Monografijoje, (Nuoroda atsisiųsti:  https://knyga.lietuvai.lt/   arba  

https://knyga.lietuvai.lt/wiki/Indeksas:Vincentas_Jasiulevi%C4%8Dius._%E2%80%9ELietuvos_ateitis_pasa

ulio_kontekste%E2%80%9C_(Specialist%C5%B3_%C5%BEvilgsnis).pdf  ), pateikiamą būtiną suvokimą, 

kad valstybės Vidinių problemų niekas nespręs ir tvarkos nepadarys, jeigu ne patys Lietuvos( „ LIETUVOS 

ATEITIS PASAULIO KONTEKSTE „) žmonės. Lietuvos žmonės  (Vietos bendruomenės)– tai darbdavys, 

privalo tikrinti, kaip parinktieji, pasamdytieji, įgalioti LR Seimo, savivaldybių merai, tarybų nariai 

atlieka pareigas, kaip jų valdymo struktūrų (tarnybų) darbuotojai sąžiningai dirba mokesčių 

mokėtojams, rinkėjams. Rinkėjai  privalo suprasti ir turėti teisinius mechanizmus  tiesiogiai išrinktus 

Seimo, savivaldybės merą, tarybos narius, reikalui esant, atšaukti. 

    Gyventojai privalo patarti valdžioms, kontroliuoti ir reikalauti sąžiningai atlikti pareigas, viešumo, 

atsakomybės už padarytą žalą dėl jų veiksmų. Kad tai vyktų, kiekvienas sąmoningas Lietuvos gyventojas 

privalo  žinoti, kad jo pareiga rasti laiko savo biudžete ir skirti  1–3 proc. bendriems valstybės reikalams.  
Įgyvendinti Lietuvos politinio elito (ne)bendravimas su bendrapiliečiais projektą 2018 m. vykdyti karta iš kartos, ugdyti 
pradedant darželinuku-vaiku) 3 PRIEDAS . Čia atsakingi tėvai, visuose lygiuose  ugdytojai-mokytojai ir Lietuvos 
Švietimo ir Mokslo, Sporto ministerija, žiniasklaida bei  ugdančios institucijos žmogaus dvasinę,  kultūrinę, teisingumo 
savimonę Tėvynėje, Pasaulyje.                                      

                                                                                                                                                           

    

III.1.   ATSAKINGI  SEIMAS, VYRIAUSYBĖ , MERAI,  SENIŪNAI,  VIETOS  

BENDRUOMENĖS   SAVO  VALDYMO  ĮTAKOS LYGYJE   

 

Kaip žinome, Pasaulio  90 procentų (turtai) kapitalas  susikoncentravęs (valdomas) keleto 

procentų  pasaulio turtingųjų rankose, kas būdinga ir Lietuvoje. Pasidalinimas darbo vaisių 

nesąžiningas, tuo pasireiškia plėšraus laukinio kapitalizmo grimasos piliečių kasdieniniame 

atskirties gyvenime. Beatodairiškas turtų kaupimas, nežiūrint gamtos aplinkosaugos-taršos, 

išteklių protingo eksploatavimo,  vykdoma   gamybinė perprodukcija.   Tai nekoordinuojama 

nei Lietuvoje, nei Europos Sąjungos valstybėse, nei modeliuojama  dėl pasekmių Pasaulio 

mastu. Tai galėtų kelti pažangūs-inovatyvūs   valstybių vadovai. Juk  ką ir kiek gali 

pagaminti, patiekti kiekviena valstybė (sąjunga) ir t.t. pasaulio mastu...  Laiką (2 val. iš 8 

valandų skirti žmogiškųjų išteklių ugdymui, kultūrai, ...) 

 

1. Įpareigoti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Užsienio investicijų plėtros agentūrą bei „Investuok 

Lietuvoje“ organizuoti, periodiškai teikti konsultacijas, instruktažus sukvietus (ar vebinaro pagalba 

„Verslo žinių“ patirtis) merus,  savivaldybių administratorius bei atsakingus už ekonominę plėtrą 

specialistus (mokančius užsienio kalbas).                                                                                                                                

2.  Įpareigoti  2020 m. savivaldybes (bus atsakingi merai)  plėtoti  (regiono, valstybės kontekste)  

rajonų,  miestų pramonę  ( tarp jų  ir intelektualiąją), nes  išvežant žaliavas: grūdus, medieną, galvijus 

ir kt.,  naikinamos ir darbo vietos. Dabar plėtoja vis monopolizuojančius  prekybos centrus, vaistines,  

naikina   smulkųjį  ir vidutinįjį verslus. Tai būtina demonopolizuoti: prekybos centruose (ar atskirai) 

įrengti Lietuvoje pagamintų maisto ir ne maisto gaminių skyrius, užtikrinančius visapusišką aukštą 

kokybę, valdomus gamintojų kooperacijos pagrindais. Sudaryti sąlygas jauniems specialistams,  

jaunoms šeimoms, reemigrantams  apsirūpinti būstais. Regioninių  investicijų  tikslingumą, joms 

priimti pasiruošimą- sąlygas (vieta, statiniai, (ar laisva ekonominė zona), specialistai) privalo 

koordinuoti, kontroliuoti LR  Vyriausybė,  LR Vyriausiojo valstybės kontrolieriaus tarnyba.                                                                                                              

https://knyga.lietuvai.lt/
https://knyga.lietuvai.lt/wiki/Indeksas:Vincentas_Jasiulevi%C4%8Dius._%E2%80%9ELietuvos_ateitis_pasaulio_kontekste%E2%80%9C_(Specialist%C5%B3_%C5%BEvilgsnis).pdf
https://knyga.lietuvai.lt/wiki/Indeksas:Vincentas_Jasiulevi%C4%8Dius._%E2%80%9ELietuvos_ateitis_pasaulio_kontekste%E2%80%9C_(Specialist%C5%B3_%C5%BEvilgsnis).pdf


 

7 
 

3. Išsiaiškinti žmonių ( gaunančių pašalpas, paramą) nenoro įsidarbinti priežastis. Koordinuojant 

Valstybinei mokesčių inspekcijai,  tarpusavyje sąveikaujant (sisteminant funkcijas, informaciją)  

Lietuvos socialinių tyrimų centrui (Darbo rinkos tyrimo institutui), Lietuvos Darbo biržai, Lietuvos  

darbo inspekcijai, SODRAI, kovoti su nelegaliu darbu- legaliais bedarbiais ( ekonominiu šešėliu), 

pasitelkiant seniūnijas, vietos bendruomenes, sukurti tikslingą pašalpų,    paramų teikimo sistemą.                                                                                                                                   

                                                   

IV.  PLĖTROS  KRYPTYS, PARAMOS SKYRIMAS 

 Visų lygių plėtros programose teikiamų projektų  privalo būti nustatyti prioritetinis eiliškumas-

būtinumas, ekonominis  pagrindimas, tikslingumas,  atsiperkamumas, darbo vietų skaičius, 

technologinės inovacijos. (Kontroliuoja lėšas skiriančios  agentūros,  LR vyriausiojo 

kontrolieriaus tarnyba).                                                                                                                                                   

1.Lietuva  privalo skirti  didžiausią dėmesį – aukštą pridėtinę vertę, eksportą (išbaigtinius produktus, o 

ne detales) kuriančiai pramonei,  skaitmeninėms technologijoms plėtoti, (siekti, kad 85 procentai BVP  

būtų sukuriama   aukštosiomis technologijomis, inovacijomis). Plėtoti žaliąją ekonomiką.                                                                            

*Ilgalaikis mokesčių planavimas, pelno mokesčių investavimas į verslą inovacijoms įdiegti 

(robotizacija ir kt.).  2.Gyvybės mokslų industrijos atradimų plėtrai , komercializavimui.                                     

3.Energetikai, transportui, biotechnologijoms, žaidimų industrijai, aukštosioms technologijoms plėtoti.    

 * Užsienio investicija ateina, kai yra Lietuvoje specialistai - Biotechnologijų milžinė „Biogen“, 

penkta pagal vertę biotechnologijų kompanija JAV, kurios metiniai padavimai pernai sudarė 14,4 

mlrd. USD, per Šveicarijos „Biogen Swiss Investments“ Lietuvoje įsteigė įmonę „Biogen 

Lithuania“.  Bendrovės tikslas, kaip nurodoma, yra „visų tipų farmacinių ir biologinių produktų 

tyrimas, eksperimentavimas su jais, vystymas, gamyba, rinkodara“, taip pat importas, eksportas, 

paslaugos ir kt. Birželio 22 d. įregistruotos įmonės direktorius – Mikk ... 

Plačiau: https://www.vz.lt/pramone/2020/06/25/nobelio-premijos-laureatu-biotechnologiju-milzine-

isteige-imone-lietuvoje#ixzz6R3TbEKJq 

4.Tradiciniai verslai, paslaugos, perdirbamoji pramonė, ekologiška žemdirbystė (Žemės, 

miškų  ūkių žaliavos bei perkvalifikuoti darbuotojai ...). Patarnavimo paslaugos,  

intelektualūs verslai, gamyba- mažai imlūs žaliavoms. Numatyti specialistų poreikių 

patenkinimą- paruošimą kuriamoms darbo vietoms užimti, užimtumo plėtrai vykdyti.  

Regionuose, miestuose,  rajonuose (centruose) numatoma ekonominės zonos, statiniai, statinių 

kompleksai,  infrastruktūra susisiekimui, aptarnavimui. Atsilaisvinusias mokyklas, kitas 

patalpas panaudos tvarka patikėti verslų plėtrai. 

5.Būtina paremti, pertvarkyti iš esmės:                                      

*Švietėjai ir mokslininkai, sveikatintojai, kultūrintojai, teisingumo vykdymo prižiūrėtojai -

keturios kolonos, ant kurių laikosi valstybė, jeigu bus  čia pažanga-aukštas lygis, tai ir kitose 

ūkio kryptyse  generuos aukštus pasiekimus. Švietėjų ir mokslininkų, sveikatintojų, 

kultūrintojų, teisingumo, LRT, žurnalistų priedermė – ugdyti, šviesti, skleisti gerovės  

įgyvendinimo  būdus, priemones.   Čia būtina, neatidėliotina  šiose kryptyse esminė pertvarka, o 

ir plėtojimas kitų  valstybei funkcionuoti reikalingų,  svarbių plėtros krypčių  modernizavimas. 

*1. Pertvarkyti 2021 m. (iš esmės) švietimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo, kultūros  sistemas,  

kad atitiktų Lietuvos  plėtros krypčių (pirmiausiai prioritetinių) specialistų poreikius.  Visų lygių 

mokyklose (vidurinėse, profesinėse, aukštosiose) privaloma mokyti, rengti specialistus, gebančius 

efektyviai dirbti Lietuvoje (pasaulio globalizacijos aplinkoje) greitai besikeičiančiose permainose. 

Mokytojai, dėstytojai privalo suvokti artimiausių  15 – 20 metų  Lietuvos ateities raidą, savo, jaunimo, 

visuomenės vietą, kas nuo kiekvieno piliečio priklauso. Tai yra ir švietėjiškas ugdymas, pradedant 

vaikyste, prevencija žalingoms priklausomybėms, blogoms veikoms   ir taikymas visose valstybės 

plėtros kryptyse: pilietiškumo, bendruomeniškumo, tarpusavio pagarbos, savarankiškumo, 

https://www.vz.lt/pramone/2020/06/25/nobelio-premijos-laureatu-biotechnologiju-milzine-isteige-imone-lietuvoje#ixzz6R3TbEKJq
https://www.vz.lt/pramone/2020/06/25/nobelio-premijos-laureatu-biotechnologiju-milzine-isteige-imone-lietuvoje#ixzz6R3TbEKJq
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kultūringumo, estetikos, pareigingumo, atsakomybės už pasekmes bei šeimos ugdymo pagrindų 

(programų) įsisavinimas.  Apsauga nuo smurto šeimose, nužmogėjimo, liberaliojo gyvulėjimo, nuo 

priklausomybių, jų galimų pasekmių (mokymo priemonių, video klipų paruošimas, mokytojų –švietėjų 

tobulinimas). Šeima yra valstybės ląstelė -vietos bendruomenės narė, sukuriant Europos lygio vidutinę 

gerovę per trumpiausią laiką. Tam reikalingi kvalifikuoti specialistai (parengimas aukštos 

kvalifikacijos mokytojų, dėstytojų, specialistų kvalifikacijos kėlimas, jiems pagarbos ugdymas, 

perkvalifikavimas ir atestacijos, konkursai). Už šio punkto rezultatus yra tiesiogiai  atsakingi vadovai  

pagal jų  pavaldumą-administravimą.                                                                                                                                 

* 1.1. Parengti  mokymo programas, atskiriant pakopose (darželis, pradinė, pagrindinė, gimnazija, 

profesinė mokykla, kolegija, universitetas, doktorantas, daktaras, profesorius, akademikas) dėstomų 

dalykų apimtis (krūvius), užtikrinti intelektualumo pasiekimą mokymosi pakopose. Privalomas  

mokyklose fizinis lavinimas. Panaudoti geriausią patirtį, pasiekimus (Suomijos ir kt. valstybių).  

Galbūt užtektų  11 metų gimnazijos atestatui įgyti, gaunant universalų išsilavinimą su galimybe 

pasirinkti tolimesnes studijas. 

*1.2. Užtikrinti švietimo, mokslo, mokslo slėnių efektyvų sąveikavimą su  pramonės, verslų plėtra. 

Tinkamai efektyviai panaudoti,  pertvarkos metu atsilaisvinusias  mokslo įstaigų patalpas -laboratorijas 

mokslo pasiekimų, patentų diegimui  į ekonominę, gamybinę plėtrą Lietuvoje.  

*2.1. Įpareigoti pramonės, verslo asocijuotas organizacijas, įmones, savivaldybes atsakingai teikti 

paraiškas (su patikinimu-sutartimis, kad  bus įdarbinti) reikalingiems parengti specialistams 

rengiančioms, perkvalifikuojančioms  žinyboms, institucijoms. 

*2.2. Sudaryti jaunimui sąlygas studijuoti, pasinaudojus valstybės lėšomis, kreditais, su teise jų 

negrąžinti, jeigu ateityje dirbtų Lietuvoje bent 3-5 metus (būtų meilė Tėvynei darbais, o ne 

žodžiais). Lietuvoje tenkinti  darbo rinką pagrindinių specialybių specialistais – optimizuoti.   

*2.3.Minimizuoti paruoštų specialistų, mokslininkų išvykimą dirbti į užsienį ir susigrąžinti 

išvykusius. Lietuvos betikslį specialistų rengimą visam pasauliui perorientuoti į rengimą, 

perkvalifikavimą specialistų, vadovų, mokslininkų, gebančių efektyviai dalyvauti Lietuvoje ir 

pasaulyje (pasaulio globalizacijoje) greitai besikeičiančiose permainose, jų pritraukimo regionų 

versluose, socialinėje plėtroje, viešajame sektoriuje. Specialistams sudaryti tinkamas sąlygas dirbti 

Lietuvoje. Užtikrinti Žmogaus  reikalingumą Lietuvoje. 

 

3.  Teisingumo užtikrinimas                                                                   Lietuvos 

Teisėsaugos, teisėtvarkos kontroliuojančių institucijų vadovai, skiriami Lietuvos Respublikos 

prezidento LR Seimo pritarimu,   privalo periodiškai  (kas pusę metų) atsiskaityti  LR 

Prezidentui, kaip sekasi vykdyti savalaikiai pareigas, darbų suvestines, kokie trukdžiai, 

(įstatymų, nutarimų trūkumus ir pateikia sukoordinuotus, motyvuotus pataisų  projektus ir 

pagrindimus dėl galimų pasekmių ir solidariai už tai atsako). Tokie atsiskaitymai LR Prezidento 

skirtų vadovų LR Prezidentui  nelaikomi darymu poveikiu  jiems atsakingai atlikti pareigas, 

numatytas LR Konstitucijoje, Įstatymuose.  LR Prezidentui atskaitingų vadovų atsiskaitymų - 

pasitarimų daromi įrašai, tolesniam analizavimui prezidentūroje (galimai įstatymų pataisas teikti 

Seimui).   Tai plačiau pateikta kolektyvinėje monografijoje  (nuoroda atsisiųsti:  (  
https://knyga.lietuvai.lt/   arba  

https://knyga.lietuvai.lt/wiki/Indeksas:Vincentas_Jasiulevi%C4%8Dius._%E2%80%9ELietuvos_ateitis_pasa

ulio_kontekste%E2%80%9C_(Specialist%C5%B3_%C5%BEvilgsnis).pdf  ) 

 

  „Lietuvos ateitis pasaulio kontekste, specialistų žvilgsnis“ , 166 psl.  skirsnyje  
2.5. Kova su teisėtvarkos ir teisėsaugos pažeidimais ir toliau bei poveikio į Valstybės 

valdymą- analizės schemos 400-403 psl. 
Teisingumą gali apibrėžti lygtis: B – D = K ; 

B – (veikia bankas, gyvena žmogus, yra turtas ir t.t); 

D – (iššvaistytas bankas, nužudytas žmogus, pavogtas turtas ir t.t.); 

https://knyga.lietuvai/
https://knyga.lietuvai.lt/wiki/Indeksas:Vincentas_Jasiulevi%C4%8Dius._%E2%80%9ELietuvos_ateitis_pasaulio_kontekste%E2%80%9C_(Specialist%C5%B3_%C5%BEvilgsnis).pdf
https://knyga.lietuvai.lt/wiki/Indeksas:Vincentas_Jasiulevi%C4%8Dius._%E2%80%9ELietuvos_ateitis_pasaulio_kontekste%E2%80%9C_(Specialist%C5%B3_%C5%BEvilgsnis).pdf
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K – (neišvengiama personalinė atsakomybė – kaltininkas, bausmė, žalos atlyginimas netaikant 

senaties terminų (kur ir kada turtas atsirastų). 

Tai yra mobilizuojanti veiksmus teisingumo lygtis. 

Pareigūnai, tarnautojai ir kt., negalintys išspręsti (t.y. per nustatytą laiką išnagrinėti įvykį) šios 

lygties, pažeidę ar nevykdantys įstatymų, automatiškai netenka profesinės teisės dirbti 10 metų ir 

išdirbtas pareigose darbo stažas eliminuojamas iš bendro darbo stažo. 

Visos LR įstatymų sistemos įstatymai turi būti suinventorizuoti, susisteminti (ypač teisėtvarkos ir 

teisėsaugos įstatymai: LR Baudžiamasis kodeksas (bausmės adekvačios nusikaltimų sunkumui, 

padarytai žalai), Civilinis kodeksas, Administracinių teisių pažeidimo kodeksas, Darbo sutarties, 

Valstybinių įstaigų darbuotojų (pareigūnų, valdininkų, tarnautojų vykdančių valstybines funkcijas) 

įstatymai, jie ir kiti privalo sąveikauti ir tenkinti formulės pagrindinius reikalavimus (taikytina ir 

korumpuotiems darbuotojams). 

Nesant galimybės spręsti lygtį dėl įstatymų, Vyriausybės nutarimų prieštaravimų, teismų, tardymo, 

specialių tarnybų vadovai pateikia sukoordinuotus, motyvuotus pataisų  projektus ir pagrindimus 

dėl galimų pasekmių ir solidariai už tai atsako. 

 

*Peržiūrėti  valstybės turto valdymą  (valstybės ir savivaldybių turtas pigai parduodamas, brangiai 

atperkamas) ir ,,savi‘‘ su „savais“ valdo... (įteisinti kontrolę, pardavimo-pirkimo suderinimą su 

Lietuvos Vyriausiojo kontrolieriaus tarnyba. 

 

4. Parama ir skatinimas išlikti Lietuvos kaimams, kurti darbo vietas regionuose.                                                                           

Regionų (rajonų, miestų savivaldybių, seniūnijų centruose-miesteliuose plėtoti intelektualius 

verslus, reikalingos produkcijos Lietuvoje ir užsienyje gamybą.       

1. Lietuvos žemės ūkį remti už ekologiškos produkcijos (ne žaliavų) eksportavimą  į ES, pasaulio 

valstybes. Ekologišką produkciją vertinti kaip gyventojų sveikatos gerinimą, prevenciją prieš ligas.                                                                                                                                                                 

2. Skatinti vidutinių ūkių vystymąsi, kooperacijos plėtrą- agroservisų, perdirbamosios pramonės, 

pagamintos produkcijos sukooperavimą didelių kiekių, kad užsienyje tiesiogiai priimtų prekybos 

centrai. Kaip pagalba galėtų būti įsteigti kooperuoti pusiau valstybiniai agroservisai (pagalba žemės 

ūkio technika, elevatoriais grūdams saugoti ), kurie teiktų paslaugas Šeimos, vidutiniams žemės 

ūkiams, verslams.     

  Dabar  išveža tarpininkai- supirkėjai kaip žaliavas (grūdus, galvijus, pieną, medieną) su darbo 

vietomis.  (Čia turi  rinkodara užsiimti asociacijos, Lietuvos ambasadoriai, Žemės ūkio rūmai...). 

Remti, plėtoti tradicinius verslus, vidutinius, šeimos  žemės ūkius, verslus, kurie sukurs mažiau 

intelektualiems  žmonėms  regionuose darbo vietas. Kaip pagalba galėtų būti įsteigti kooperuoti 

pusiau Valstybiniai agroservisai, kurie teiktų paslaugas Šeimos, vidutiniams žemės ūkiams, 

verslams.     

3. Prižiūrėti, kontroliuoti stambiųjų žemės ūkių,  agrokoncernų (latifundijų)  neteisėtą plėtrą, jų 

paramos lėšų  didžioji dalis gauta skaidant ūkį į dalis šeimos nariam, jauniems ūkininkams. 

Beatodairiškai alinama dirvožemis, melioracijos sistemos. Galbūt tikslinga valstybei atpirkti žemės 

plotus. Stambūs ūkiai privalo kooperuotis  į  perdirbamosios  pramonės vienetus (grūdų, galvijų, 

daržovių, medienos ir kt.), o neišvežti kaip žaliavas su darbo vietomis užsienin, gaunant mažą pridėtinę 

vertę.   Tikslinga remti finansiškai tik toje perdirbamos pramonės dalyje. 

Geras  ekologinio  žemės ūkio  ir perdirbimo, realizavimo produkcijos  valdymo pavyzdys gali 

būti  Danų agrofirmos „ Farmes circle" UAB patirtis, adresas: Žirgyno g.1, Radiškio km. 

Ukmergės r. , Vadovas -Generalinis direktorius Andrius Gurklys,      

Tinklalapis   http://www.farmerscircle.lt     Ūkio veikla mišri, valdoma apie 600 ha . Aukštos kokybės ir 

vertės produktų - mėsos, daržovių, vaisių, rūšinių produktų - ekologinis auginimas, pardavimas ir 

perpardavimas (per partnerystę ir kooperaciją su nepriklausomais ūkininkais) viešbučių ir 

maitinimo pramonės vienetams (HoReCa). 

http://invalid.uri/
http://invalid.uri/
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V.  PROGRAMŲ  RENGIMUI  SIŪLOMA  PANAUDOTI  KAIP  ŠALTINIUS  

ANKSTESNES  PROGRAMŲ  MEDŽIAGAS – ĮDIRBIUS    
 

1.Kaišiadorių rajono plėtros  krypčių programa iki 2000 m., perspektyva iki 2005 m. - 1996 

m.    (1 Priede, pridėta kaip galimas pavyzdys, rengiant rajonų, regionų plėtros programas, kai 

dalyvauja Vietos bendruomenės, verslininkai, savivaldybių tarybų nariai, švietėjai, sveikatos, 

kultūros ir kiti atstovai. (Iš čia pasklido Vietos bendruomenių steigimasis, logistikos punktų, 

kavinių, moksleivių pavežėjimai geltonaisiais autobusiukais savivaldybių teritorijose, 

(apgailestautina, kad Savivaldybės tarybos kadencijai pasibaigus, sisteminį kompleksinį 

programavimą vykdo tik keletas Lietuvos savivaldybių). 

2.LR teritorijos Bendrasis planas (galiojimas baigiasi 2020 m.) 

 LR teritorijos Bendrasis planas yra erdvinio teritorijų planavimo dokumentas- 

„Lietuva 2030-Bendrasisi planas”, nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir 

teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrinantis Lietuvoje galiojančių ir kuriamų 

strateginių planavimo dokumentų, turinčių erdvinę (teritorinę) išraišką, suderinamumą; 

Naujasis LR teritorijos bendrasis planas yra sistema, užtikrinanti visų šalies strategijų 

erdvinį integralumą. 

Bendrasis teritorijos planas yra įrankis kokybiškai suderinti įvairias šalyje vykdomas 

veiklas – verslo, žemės ūkio, turizmo, rekreacijos, aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos, 

infrastruktūros. Dabartinio Bendrojo plano (BP) galiojimas baigsis 2020 metais, tad iki tol 

turi būti parengtas naujos kartos strateginis dokumentas, tarnausiantis įvairių sričių 

specialistams. 

LR teritorijos bendrojo plano tikslas – vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 3 

straipsnio 1 dalies nuostatomis nustatyti šalies teritorijos erdvinio vystymo kryptis, 

naudojimo ir apsaugos prioritetus. 

Šio projekto svarbą pažymi tai, kad dabartinė Vyriausybė jį įtraukė į Strateginių projektų 

portfelį, kuriame – prioritetiniai visų ministerijų darbai. Bendrasis Lietuvos planas, 

tikimasi, taps pagrindiniu šalies vystymosi dokumentu, kurio suformuluoti sprendiniai 

galios iki 2030 metų, o pasiūlyta vizija – net iki 2050 metų. Sprendiniai yra ypač svarbūs ir 

siekiant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų, mat šiems pasiekti kiekviena šalis turi 

pati numatyti tam tikras priemones. 

LR teritorijos bendrojo plano rengimo proceso tikslas – išanalizuoti, įvertinti, išdiskutuoti, 

aptarti su suinteresuotomis grupėmis ir pasiūlyti bendrą ir integralią šalies teritorijos erdvinio, 

aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio vystymo viziją, suformuoti naudojimo ir apsaugos 

prioritetus ir kryptis, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis. 

 

3.Vyriausybė Ateities ekonomikos DNR Planas 2020-2021 m.m.  (skolintų, gautų iš ES 

finansų paskirstymas). Prioritetinės kryptys: Lietuvos ateities ekonomikos DNR plane išskirti 5 

prioritetai, į kuriuos bus koncentruojamasi – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir 

verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika. 

4.Lietuvos ateitis pasaulio kontekste, specialistų  žvilgsnis  2004 m.  
(Dvidešimčiai metų scenarijus). 1-4 Prieduose (400-4030 Lapuose pavaizduota Ūkio veiklų sąveikavimas, 

žmogus-centrinė figūra) .  Nuoroda atsisiuntimui monografijos    (  https://knyga.lietuvai.lt/   arba  

https://knyga.lietuvai.lt/wiki/Indeksas:Vincentas_Jasiulevi%C4%8Dius._%E2%80%9ELietuvos_ateitis_pasa

ulio_kontekste%E2%80%9C_(Specialist%C5%B3_%C5%BEvilgsnis).pdf  ) . 

5.Lietuvos mokslo ir technologijų baltoji knyga. Vilnius, 2001. 192 p. 

https://knyga.lietuvai/
https://knyga.lietuvai.lt/wiki/Indeksas:Vincentas_Jasiulevi%C4%8Dius._%E2%80%9ELietuvos_ateitis_pasaulio_kontekste%E2%80%9C_(Specialist%C5%B3_%C5%BEvilgsnis).pdf
https://knyga.lietuvai.lt/wiki/Indeksas:Vincentas_Jasiulevi%C4%8Dius._%E2%80%9ELietuvos_ateitis_pasaulio_kontekste%E2%80%9C_(Specialist%C5%B3_%C5%BEvilgsnis).pdf
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6.Valstybės ilgalaikės raidos   strategija   Vilnius, 2002  (LR Seime  2002m. lapkričio 12 d. 

patvirtinta nutarimu Nr. IX-1187 ). 

7. PRIEMONĖS  „ DĖL  TEISĖS  ORIAI  GYVENTI  LIETUVOJE,   SIŪLOMA  

MOBILIZUOJANČIOS PRIEMONĖS  LIETUVOS   BENDRUOMENEI  AKTYVINTI,  

KURTI  GEROVĘ PATIEMS,  KAIP  ŠEIMININKAMS,   PLĖTOTI  REALIĄ   

SAVIVALDĄ VIETOS  BENDRUOMENĖSE, SENIŪNIJOSE,  SAVIVALDYBĖSE , 

KRAŠTŲ  REGIONUOSE,  VALSTYBĖJE   (PATEIKTA SEIMUI, VYRIAUSYBEI   2017- 

02-06/  Reg. Seime Nr. G-2017-1599 ,  Reg. LR Vyriausybėje Nr. 1354 ) ,  skaityti  2 PRIEDE.  Dėl LR 

Seimo narių  valios stokos  ir savanaudiškumo nepriimta Valstybės valdymą įtakosiančių 

įstatymų, netinkamai vykdoma parlamentinė kontrolė, (kontrolės negali atlikti, kai Seimo 

nariai užima ministrų pareigas, (išeina savikontrolė-antilogika). 

 
*Taikyti Pasaulio modeliavimo principus dėl pasekmių, Lietuvoje dr. matematiko Rimanto 

Vaicenavičiaus  modeliavimo patirtį. 

                                                                                   

8. GEROS PATIERTIES KOMPANIJOS VADOVO  SIGITO  ŽVIRBLIO  ĮMONĖS  

KŪRIMAS,  IŠPLĖTOJIMAS  IKI  PASAULINIO LYGIO  INTELEKTUALIOS  

GAMYBOS  PR ODUKCIJOS  EKSPORTAVIMO Į PASAULĮ.   

(Lietuvos  merams ( rajonų, miestų, regionų  plėtros tarnyboms) bus žinoma patirtis, ko reikia, kad 

plėtotųsi  verslai, pramonė, kaip pritraukiami, rengiami specialistai, perkvalifikuojami). Patirties 

pilnas aprašymas pateiktas 4 PRIEDAS.                                                                                                               

Viktorija Chockevičiūtė 2019 m. liepos 29 d.   Pabradės miestelyje įsikūrusi, ne pirmą dešimtį 

skaičiuojanti, medicininių gaminių gamykla „Intersurgical“ byloja apie tai, kaip didelės 

investicijos gali pabudinti regionus. Kaip DELFI pasakojo įmonės personalo vadovė, šiemet pirmi 

metai Pabradėje, kuomet pritrūko vietų darželyje. Miestelio jaunimas palikti neskuba, į jį 

atsikeliama gyventi ir iš Vilniaus. 

 
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/galingos-gamyklos-sekme-tapo-viso-miestelio-
ekme-darbuotojai-nezino-kas-yra-minimali-alga-darzelyje-jau-truksta-vietu.d?id=81800397 

VI. PRIEŽIŪRA 

 
PROGRAMŲ  SUDARYMAS,  SUDERINIMAS,  ĮGYVENDINIMAS,  ATSAKOMYBĖ, 

KONTROLĖ  

           

PAGEIDAUTINA GLOBA  LIETUVOS RESPUBLIKOS  PREZIDENTO.  

VYKDO: 

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS  VYRIAUSIOJO  KONTROLIERIAUS TARNYBA. 

2. MERAI . 

3. REGIONŲ TARYBŲ PIRMINKAI, VYRIAUSYBĖS  PREMJERAS,  SEIMO 

AUDITAS,  PARLAMENTINĖ  PRIEŽIŪRA…. 

 

VI.  SPRĘSTI KELIS DEŠIMTMEČIUS NESPRĘSTAS VALSTYBĖS VALDYMO 

PROBLEMAS, PRIIMTI ĮSTATYMUS,  ĮTAKOSIANČIUS VALSTYBĖS VALDYMĄ 

KURTI  GEROVĘ LIETUVOJE 

* Įpareigoti 2021 m.  įstatymo tvarka LRT suteikti vietos bendruomenėms, nevyriausybinėms 

organizacijoms (NVO),  specialistams - ekspertams nacionalinėje televizijoje, radijuje  nuolatos, 

tinkamu  laiku gauti po vieną savaitinę valandą  ugdyti  pilietiškumą, patriotiškumą, 

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/galingos-gamyklos-sekme-tapo-viso-miestelio-ekme-darbuotojai-nezino-kas-yra-minimali-alga-darzelyje-jau-truksta-vietu.d?id=81800397
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/galingos-gamyklos-sekme-tapo-viso-miestelio-ekme-darbuotojai-nezino-kas-yra-minimali-alga-darzelyje-jau-truksta-vietu.d?id=81800397
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bendruomeniškumą, nagrinėti ekonomines, socialines ir kitas problemas, teikti pasiūlymus LR 

Seimui, Vyriausybei, aktyvinti visuomenę dalyvauti valstybės valdymo reikaluose. Būtina tobulinti 

LRT valdymo sistemą, perduodant daugiau įtakos LRT valdyme Lietuvos bendruomenei (NVO).                            

** Neišvengiama būtinybė   pataisyti, priimti  Lietuvos  Respublikos valstybės valdymo tobulinimo, 

kitus įstatymus, kurie turų įtakos gerovės kūrimui Lietuvoje,  kurie gerintų kandidatų  parinkimo 

kokybinį  lygį  į  LR  Seimo narius, jų  atskaitingumą, atsakingumą prieš Tautą, rinkėjus, priiminėti 

kokybiškus įstatymus, išmodeliuotus  dėl neigiamų pasekmių , suaktyvintų   Lietuvos  politinio  

elito (ne) bendravimą  su bendrapiliečiais . Lietuvos politinio elito (ne) bendravimas su 

bendrapiliečiais  2019 m. , projektas būtų  privalomai vykdomas nuolatos. 
  . Rinkėjai pradėtų nuo savęs, kontroliuotų , vykdytų amžiną projektą karta iš kartos, būtų ugdomi vaikai  tai 

daryti pradedant darželiu.                                                                                                                                                                                                      

**  Panaikinti Seimo nario neliečiamybės nuostatą 2020 m. rudens  sesijoje, kad  LR Generalinė 

prokuratūra galėtų vykdyti tyrimą be LR Seimo sutikimo (Sektinas Ukrainos pavyzdys).                                                                                                                  

** Panaikinti politinių partijų (nepamatuotą) didelį  finansavimą  rinkimų kampanijoms ir kt. iš 

valstybės biudžeto, (partijos ne UAB įmonės, kur „maitintųsi“ giminės, prisitaikėliai). Parlamentinėms 

partijoms  tikslinga skirti lėšas iš  valstybės biudžeto tik minimaliam patalpų plotui išsinuomoti, 

sekretoriaus –(ės) minimali metinė alga ir partijos nario mokestis.                                                                                                                                                

** LR Seimas privalo  nuolatos  vykdyti  parlamentinę  priežiūrą (kontrolę) Seimui atskaitingų  

institucijų veiklos. Seimo  narį  neskirti  vykdomosios valdžios pareigūnais – ministrais (interesų 

konfliktas–savikontrolė? Privalo atsisakyti Seimo nario mandato).   

* Būtina skaidrinti Seimo, Savivaldos  rinkimų įstatymus.                                                      
* Nusistatykime kandidatui  atitikties reikalavimus  Seimo nario, Mero, savivaldybės tarybos  nario, 

Seniūno pareigybes užimti.  Parenkime rinkėjo atmintines, klausimynus  bendravalstybinių ir 

Savivaldos  problemų sprendimui                                          Uždavinys - pilietiškiems, 

sąmoningiems  rinkėjams  reikia, (pataisyti   rinkimų įstatymą galvose – rinkėjas bus 

teisus),  nusistatyti kokybinius kriterijus, keliamam kandidatui į Seimo narius, gyvenančiam toje 

rinkimų apygardoje, kvalifikacinius reikalavimus: turėti  aukštąjį išsilavinimą; praktinę darbo 

patirtį Valstybės valdymo, ūkio plėtros, savivaldos, kryptyse; atitinkantį tautos moralės, sąžinės bei 

šeimai keliamus reikalavimus- atsakingai ugdyti jaunąją kartą; gerą supratimą LR Konstitucijos 

nuostatas, Seimo komiteto, kuriame dirbs, įstatymų veikimą; būti neteisti, teisti tik po aštuonerių 

metų bausmės atlikimo;  pasirengę užimti  LR Seimo nario pareigybę. Nerenkami: kai pradėta 

ikiteisminis tyrimas; buvę KGB veikėjai, agentai; pareigūnai, tarnautojai, padarę materialinę, 

moralinę  žalą  Valstybei netinkamai atlikdami pareigas. Kandidatuojančių buvusių ir esamų Seimo 

narių, merų, Savivaldos tarybų narių  suinventorizuojami nuveikti darbai – rinkiminių 

įsipareigojimų vykdymas-neveikimas, nebalsavimas valstybei svarbiais klausimais, 

(ne)bendravimas su rinkėjais. Tai padės   apsispręsti pilietiškiems-sąmoningiems  rinkėjams, ar 

verta  rinkti ir siųsti  tokius „darbininkus“ dirbti Seime, savivaldybėse. Tuomet  ir nebus 

sakančių,  kokie rinkėjai esate, „(kvaišos)“, tokius ir išsirenkate Seimo, savivaldybių tarybų 

narius.    Tikėtina, tai padės  geriau pažinti kandidatus, įvertinti jų rajonų-regionų 

(rinkiminių  apygardų) bendravalstybinių problemų sprendimo programas- priemones. Švietėjai, 

intetlektualai, LRT žurnalistai ir kiti žiniasklaidininkai, nevyriausybininkai  (NVO) 

parengs  rinkėjams  atmintines, klausimynus  bendravalstybinių ir Savivaldos  problemų 

sprendimui, paskelbs, pakomentuos... Viliamasi, sekančiai kadencijai bus išrinkti kokybiškesni, 

drausmingesni Seimo nariai...,  o ir galbūt išsirinksime daugiau asmenybių. Pataisytas įstatymas 

įsigalioja  ir  2020 m.  LR  Seimo rinkimų  vykdymui.  Vienmandatė rinkimų sistema gerai  žinoma ir 

vykdoma jau dvidešimt aštuonerius metus ir atitinka  LR Konstitucijos  55 straipsnio nuostatą Seimo narių 

išrinkimui vykdyti.  Dabar galiojančiame Seimo rinkimų įstatyme nustatyta – kad tas pats kandidatas į LR 

Seimo narius    įrašomas   lygiagrečiai  dviejuose sąrašuose -vienmandatėse ir daugiamandatėse partijų 

sąrašuose,  (partija-juridinis asmuo). Eilė Seimo narių tampa nepakeičiami dešimtmečiais, tai yra  

privilegija partijos nariams- pažeidžiama LR Konstitucijos  55 str. nuostata – lygi  tiesioginė  teisė  
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rinkti.  Tokią antikonstitucinę dvejopą teisę, privilegiją turi tik partijų nariai.     Sprendimas - sudaryti 

tik  po vienintelį vienmandačių  Seimo rinkimų kandidatų sąrašą  kiekvienoje Seimo rinkimų 

apygardoje. Pagal  kvotą į sąrašą teikia  po du kandidatus (iki šiol partijos iškeldavo ir teikdavo po 

vieną kandidatą į sąrašą), atitinkančius kvalifikacinius, sąžiningumo, 

moralės  reikalavimus  užimti  LR Seimo nario pareigybę,  partijos, vietos centro 

bendruomenės,  visuomeniniai rinkimų komitetai  ir  save  išsikelia  patys piliečiai, 

(keliami  apygardoje gyvenantys piliečiai). Tai vykdoma lygiomis sąlygomis-visi kandidatai gauna 

rinkėjų pritarimo parašus, pateikia užstatą  ir kitas sąlygas pildo lygiai...  70-tyje apygardų išrinkti 

po du Seimo narius, gavusius  daugiausia balsų ir vienoje (mažiausioje) rinkimų apygardoje 

rinkti  tik  vieną Seimo narį, gavusį daugiausia balsų. Atsisakius ar kitaip  Seimo nario mandato, 

nauji  rinkimai neskelbiami, o laikoma Seimo nariu  - prisaikdinama kitas iš eilės,  gavęs 

daugiausia  rinkėjų balsų  vienmandatėje rinkimų apygardoje. Viena rinkimų apygarda  iš 71 

apygardos  priskiriama Pasaulio lietuviams ( turintiems Lietuvos pilietybę)  išsirinkti atstovą ( ir 

kaip išimtį toje apygardoje – balsuoti elektroniniu būdui).  Išrinkti į Seimą, Seimo nariai   išsirenka 

LR Seimo pirmininką,  pavaduotojus- telkiančius visus Seimo narius (norinčius, nesavanaudžius) 

dirbti koalicijoje „LIETUVAI  REIKIA“ Tautos programos vykdymui (tai pasiteisino 

savivaldybėse formuojant darbines koalicijas, išrinkus tiesiogiai merus), o ne grupuotėms tarnauti. 

Formuoja komitetų sudėtis.  LR Seimas privalo  nuolatos  vykdyti  parlamentinę  priežiūrą 

(kontrolę) Seimui atskaitingų institucijų veiklos.   Partijos, NVO pagal reikalą  gali formuoti 

frakcijas. Priimtas, įsigaliojęs 2020 m. rinkimams  įstatymas  teigiamai  įtakos verslo sąlygoms ir jo 

plėtrai, Seimo nariai Seime susijungę į koaliciją programinių nuostatų pagrindu, aktyviau rūpinsis 

verslų plėtra, sudarys  palankesnes  sąlygas regionų gamybos plėtrai. Apribos  steigimąsi 

monopolinių prekybos centrų plėtrą Lietuvos miestų, rajonų centruose, kurie sužlugdo bet kokį 

smulkų, vidutinį verslą- realizavimą produkcijos.    Seimo rinkimų įstatymui įgyvendinti papildomų 

lydimųjų aktų nereikia,  papildomų išlaidų  irgi nereikia.  Tauta viliasi Seimo narių  

nesavanaudiška išmintimi, patvirtinančia įstatymą,  2020 m. Seimo  rinkimus  toliau vykdyti pagal 

dabar galiojančią ir esant tik vienmandatei Seimo narių rinkimo sistemai,  tai pavesti vykdyti  ir LR 

Vyriausiajai rinkimų komisijai.      

PRIEDAI: 1. KAIŠIADORIŲ RAJONO PLĖTROS  KRYPČIŲ PROGRAMA IKI 2000 

M., PERSPEKTYVA IKI 2005 M.  - 1996 M. , 1 PRIEDAS, (galimas pavyzdys, rengiant 

rajonų, regionų plėtros programas, kai dalyvauja Vietos bendruomenės, verslininkai, 

savivaldybių tarybų nariai, švietėjai, sveikatos, kultūros ir kiti atstovai. (Iš čia pasklido Vietos 

bendruomenių steigimasis, logistikos punktų, kavinių, moksleivių pavežėjimai geltonaisiais 

autobusiukais savivaldybių teritorijose, (apgailestautina, kad kadencijai pasibaigus, kompleksinį 

programavimą vykdo tik keletas Lietuvos savivaldybių). -74 Lapai. (Su intarpu apie 

teisingumą).  

        2.  DĖL  TEISĖS  ORIAI  GYVENTI  LIETUVOJE,   SIŪLOMA  

MOBILIZUOJANČIOS PRIEMONĖS  LIETUVOS   BENDRUOMENEI  AKTYVINTI,  

KURTI  GEROVĘ PATIEMS, KAIP  ŠEIMININKAMS,   PLĖTOTI  REALIĄ   

SAVIVALDĄ VIETOS  BENDRUOMENĖSE, SENIŪNIJOSE,    SAVIVALDYBĖSE      -9 

LAPAI      

   3. LIETUVOS POLITINIO ELITO (NE) BENDRAVIMAS SU BENDRAPILIEČIAIS  2019 

M. PROJEKTAS -3 LAPAI.   

  4.  GEROS PATIERTIES KOMPANIJOS VADOVO  SIGITO  ŽVIRBLIO  ĮMONĖS  

KŪRIMAS,  IŠPLĖTOJIMAS  IKI  PASAULINIO LYGIO  INTELEKTUALIOS  

GAMYBOS  PRODUKCIJOS  EKSPORTAVIMO Į PASAULĮ. 
                                                                                                                .                                                            
       
                                                              

                                                                                                                                 2 PRIEDAS 

                                                               Vincentas Jasiulevičius 
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                                                Valdymo sistemų ekspertas 

                   El.. p.  v_ jasiulevicius@yahoo. com,  tel.  +370 614 04676                               
                                             

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS                                                                              2017- 02 -  06  

PREZIDENTEI  J.E. DALIAI  GRYBAUSKAITEI   

 

LIETUVOS  RESPUBLIKOS  SEIMO  PIRMININKUI  

 GERB.  VIKTORUI  PRANCKIEČIUI                                           Reg. Seime Nr. G-2017-1599    

(Galbūt aktualu visiems Seimo komitetams) 

 

LIETUVOS  RESPUBLIKOS  MINISTRUI   PIRMININKUI 

GERB.  SAULIUI  SKVERNELIUI                                              Reg. LR Vyriausybėje Nr. 1354    

(Galbūt aktualu visoms Ministerijoms) 

 

                                             KREIPIMASIS –PASIŪLYMAS  
 

DĖL  TEISĖS  ORIAI  GYVENTI  LIETUVOJE,   SIŪLOMA  MOBILIZUOJANČIOS 

PRIEMONĖS  LIETUVOS   BENDRUOMENEI  AKTYVINTI,  KURTI  GEROVĘ 

PATIEMS, KAIP  ŠEIMININKAMS,   PLĖTOTI  REALIĄ   SAVIVALDĄ VIETOS  

BENDRUOMENĖSE, SENIŪNIJOSE,  SAVIVALDYBĖSE                                                                                                     

( 24 –rius metus tęsiasi „ nevalingumas“ spręsti probleminius klausimus, prisidengiant amžinomis 

diskusijomis)   

 
    Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose yra 

įtvirtintos pagrindinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Lietuvos valstybė yra ratifikavusi 

svarbiausias tarptautines konvencijas, garantuojančias Lietuvos piliečiams jų teisių ir laisvių 

apsaugą. Tačiau daugelis LR Konstitucijos ir ratifikuotų tarptautinių teisės aktų nuostatų, 

laiduojančių žmogaus teisių apsaugą, nėra tinkamai įgyvendinamos, valstybės institucijos ignoruoja 

pamatines žmogaus teises (žmogaus gyvybės ir orumo apsaugą, teisę gyventi sveikoje aplinkoje ir 

kt.).  

Lietuvos bendruomenė  yra susirūpinusi dėl LR Seimo narių neatsakingo požiūrio - nevykdyti  LR 

konstitucinio teismo 2005m. nutartį ir neleistino delsimo įteisinti  Įstatymu Seimo narių teisių, 

pareigų ir veiklos garantijų sąlygas.  Vaikų darželiai, mokyklos,  studentai irgi  turi pasitvirtinę  

taisykles, bendrapiliečiai darbo kodeksą, tai drausmina. 

  LR Konstitucinis Teismas 2005 m. bylos Nr.04/04  nutartyje   nurodė, kad Įstatymų  leidėjas  privalo    

nustatyti  Įstatymu Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų sąlygas.  Viena  iš 

pagrindinių darbo teisių demokratinėje valstybėje privaloma ir Seimo nariams suteikti 

atostogas  (dabar Seimo nariai tarp sesijų nelegaliai atostogauja apie šešis mėnesius), bei 

išrinktiems terminuotai kadencijai išeitinių išmokų (ne)mokėjimas baigus darbą LR Seime 

bei kitas teises, sąlygas kaip ir numatyta Darbo kodekse Lietuvos bendrapiliečiams. Toks LR 

Seimo nario darbo „kodeksas“ drausmintų Seimo narius atsakingai elgtis valstybės 

reikaluose, nebūti savanaudžiais. (LR Konstitucinio teismo nutartį galimai padėtų  

įgyvendinti Antstolių   kontora?). Seimas privalo rodyti  gerą pavyzdį Lietuvos gyventojams, kad  visi 

lygūs prieš  įstatymus,  pradėti nuo savęs, apsivalyti.  Panaikinti sovietinį privilegijų „lovio“  reliktą.  Seimo 

nariai privalo baigti tarpusavio rietenas, intrigas, valingai pildyti rinkiminius  vertybių  ir kitus  

Valstybės valdymo pertvarkos įsipareigojimus.  Žinotina, Teisingumas viena iš svarbiausių  vertybių 

žmonijos  gyvenime, Valstybės valdyme. 
 

    Pilietinė bendruomenė viešoje erdvėje konstatuoja: nevaldomai vyko ir vyksta kaimo 

naikinimo, žmonių skurdinimo, socialinės atskirties didinimo, patyčių mokyklose nevaldymo, 

alkoholizmo, smurto šeimose, narkomanijos, savižudybių ir tautiečių  išvarymo iš Lietuvos 

politika. Nesirūpinama Tauta, jau išvaryta į užsienį daugiau nei milijonas Lietuvos gabiausių, 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=jasiulavicius@yahoo.
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veikliausių jaunų žmonių. Lietuva šiomis nesprendžiamomis  problemomis pirmauja Europos 

Sąjungoje. Pagrindinės priežastys, sukeliančios minėtas problemas: neteisingumo, korupcijos, 

išpūsto biurokratinio aparato dominavimas valstybės įstaigose, netaikymas lygiai visiems įstatymų, 

persekiojančios neišvengiamos baudžiamosios atsakomybės, padarytos valstybei žalos adekvataus 

dydžio išieškojimo iš tiesioginių kaltininkų nebuvimas. Nėra vaikų, jaunimo tinkamo kompleksinio 

švietimo, pilietiškumo, bendruomeniškumo, patriotiškumo, savarankiškumo ugdymo sistemų, 

atsakingų asmenų. Nacionalinis LRT ir kita žiniasklaida tinkamai neatlieka švietėjiškos veiklos, 

kuriant gerovę Lietuvoje. Nesiūlo pilietinėje visuomenėje problemų sprendimų, jų prevencijos. 

Nusišalina švietėjai, intelektualai, jaunimas, studentai nuo valstybės problemų sprendimo, valdymo 

reikalų. Kiekvienas pilietis privalo naudotis ne tik teisėmis, bet prisiimti ir pareigas, atsakomybę už 

pasekmes valstybėje, keistis. Iki šiol valstybininkai nenagrinėjo priežasčių, sukeliančių globalią 

tautiečių emigraciją, gimstamumo mažėjimą ir kitas blogybes, nesiimama mobilizuojančių 

priemonių Lietuvos bendruomenei aktyvinti, kurti gerovę patiems,– kaip šeimininkams, – plėtoti 

realią savivaldą seniūnijose, savivaldybėse. 

Lietuvos pilietinė bendruomenė (vietos bendruomenių organizacijos) galvoja, kad privalomai 

turi būti užtikrinamos visos svarbiausios konstitucinės teisės ir laisvės visiems piliečiams bei 

galimybė oriai, pasiturinčiai gyventi Lietuvoje ir tikina Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos 

Respublikos Prezidentę ir Vyriausybę pataisyti – priimti įstatymus, kompleksiškai spręsti 

problemas,  sudaryti piliečiams  sąlygas vykdyti bendruomenišką kontrolę: 

 LR Seimas siektų vertybinių įsipareigojimų įgyvendinimo: įtvirtintų Lietuvoje atvirą, 

teisingą, darnią pilietinę visuomenę bei teisinę valstybę; panaikintų teisines, politines ir 

ekonomines sąlygas korupcinio, oligarchinio valdymo egzistavimui; įtvirtintų Lietuvos 

Respublikos Konstitucijoje nuostatą visiems laikams išsaugoti lietuvių tautą, lietuvių 

kalbą, tradicinę šeimą, Lietuvos kultūrą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę, nesijungiant į 

jokias valstybių federacijas. Demokratija, liberalumas be atsakomybės už veiksmų pasekmes, 

netinkamą pareigų atlikimą, valstybės valdymą paverčia anarchiniu. 

1.LR Seimo nutarimu įpareigoti LR Vyriausybę, ministerijų, ekspertų jėgomis parengti 2017 m. 

pirmame pusmetyje  taikomąjį mokslinį kompleksinį-sisteminį (lygiagrečiai tiriamąjį) projektą, 

numatyti jo praktinį įgyvendinimą (pagrindines priemones, galimus vykdytojus, kontrolę) tema 

„LIETUVOS GYVENTOJŲ MIGRACIJOS SUVALDYMO, GIMSTAMUMO SKATINIMO 

STRATEGIJA PASAULIO KONTEKSTE 2017 – 2030 M. ( IR VĖLIAU, IKI 2060 M.)“. 

Projektas būtų vykdomas bendrame Lietuvos gerovės kūrimo strategijos kontekste globaliame 

pasaulyje. 

Šio sisteminio darbo kompleksinė – sisteminė ilgalaikė strategija privalėtų aprėpti trumpąjį 

(vidutiniškai 10 m. trukmės) ir ilgalaikį  (iki 40 m. trukmės) laikotarpius (atsižvelgiant į Pasaulio 

prognozes). Tai būtų LR Valstybės (bendravalstybinės), regioninės, savivaldybių, seniūnijų, vietos 

bendruomenių (NVO) tarpusavyje sąveikaujančios programos, tarnautų Lietuvos žmonių gerovės 

kūrimo siekiui. Tokios administravimo teritorinių vienetų programos, jų trukmės tarpusavyje 

privalo sietis, užtikrinti efektyvų investicijų – išteklių bei ES paramų panaudojimą. Šių programų 

parengimo vykdytojams, koordinatoriams teikia pasiūlymus vietos bendruomenės (seniūnijos), 

rajonų/miestų vietos bendruomenių centro sąjungos, Lietuvos Vietos bendruomenių organizacijų 

sąjunga, įvertindamos turimus ir trūkstamus visų rūšių išteklius rengiamų programų įgyvendinimui. 

Programų rengimui vadovauja, jas koordinuoja, prisiima atsakomybę LR premjeras, merai, 

seniūnai (pasirūpina įteisinti reikalingais įstatymais, vyriausybės nutarimais, savivaldybių 

nutarimais). Būtina valstybės valdymo tobulinimą susisteminti, sumažinti besidubliuojančių 

kontroliuojančių institucijų skaičių. Rasti Lietuvos žmonių išvykimo dirbti į užsienį minimizavimo, 

jų grįžimo optimizavimo kompleksinius sprendimus. TAI TELIKTŲ LIETUVOS BENDRUOMENEI 

AKTYVIAU DALYVAUTI, KURTI GEROVĘ PATIEMS, KAIP  ŠEIMININKAMS, PLĖTOTI REALIĄ 

SAVIVALDĄ VIETOS BENDRUOMENĖSE, SENIŪNIJOSE,  SAVIVALDYBĖSE, DALYVAUTI 

VALSTYBĖS VALDYMO REIKALUOSE. SĖKMINGAI BŪTŲ VYKDOMA VYRIAUSYBĖS 

PROGRAMA. 

 



 

16 
 

1.1. Šio projekto parengimui teiktų informaciją, dalyvautų Švietimo ir mokslo, Socialinės 

apsaugos ir darbo, Ūkio, Aplinkos, Finansų, Vidaus reikalų, Teisingumo, Kultūros ministerijos ir 

kitos žinybos, Migracijos departamentas, pramonininkų konfederacijos, verslo asociacijų bei 

piliečių bendruomenės emigracijoje ir Lietuvoje. Panaudoti užsienio patirtį  ir susistemintą 

paskutiniųjų 10 metų Lietuvos plėtros strategijų, vizijų medžiagą bei 20-čiai metų „Lietuvos 

ateitis pasaulio kontekste, specialistų žvilgsnis, 2004 m.“ kolektyvinį darbą, Lietuvos mokslų  

akademijos grupės darbuotojų  darbą, kur galima rasti daugelio problemų galimus sprendinius. 

Darbas  galėtų  būti atliktas Lietuvos žinybų specialistų pajėgomis, pasitelkiant Lietuvos 

autoritetus – ekspertus, užsienio patirtį, pasaulio  lietuvius.  

2. Įteisinti Ypatingojo (nepriklausomo) prokuroro pareigybę – tiesiogiai išrenkant (kaip 

Respublikos Prezidentą).  Įstatyme į Ypatingojo prokuroro funkcijas  įrašyti nuostatas dėl priimtų 

įstatymų, teisės aktų  vykdymo kontrolės bei bylų nutraukimo tik teisme, suteikti prokurorui teisę 

ginti asmens teises net ir prieš jo valią. Įteisinti piliečiams teisę tiesiogiai kreiptis į (Ypatingąjį) 

prokurorą dėl jų teisių  bei viešojo intereso pažeidimų (įgyvendinti 2017 m.). Tai pasireikštų reali 

sisteminė kova su korupcijomis, kontrabanda, šešėline ekonomika, netinkamu pareigų atlikimu, 

valstybei  padarytų žalų išieškojimu  ir kt. . 

 3. Įteisinti  įstatymu,  kad viešojo sektoriaus įstaigų (žinybų, savivaldybių)  veiklos  kontrolę 

(auditą) vykdytų LR Valstybės kontrolieriaus tarnyba specialistų rotacijos būdu. Žinybose ir 

savivaldybėse panaikinti  kontrolės skyrius, lėšas perduoti  LR Valstybės kontrolieriaus 

tarnybai (2018 m.  pradžioje). 

4. Įgyvendinti Lietuvoje viešojo sektoriaus darbuotojų teisių ir pareigų balansą, atsisakant 

tiesiogiai neteisėtomis jų veikomis padarytos žalos atlyginimo, o ne mokesčių mokėtojų 

lėšomis, t. y. pakeisti LR CK 6.271 ir 6.272 straipsnių redakciją( 2017 m. ). 

5. Ryžtingai ir neatidėliotinai mažinti gyventojų skurdą ir socialinę atskirtį, keičiant 

apmokėjimo už darbą ir mokesčių sistemas, užtikrinant teisinį ir socialinį žmonių saugumą. 

Ypač  būtina susirūpinti  nedarbo problema regionuose, regioniniuose miestuose, 

savivaldybių teritorijose. Įsisteigusias smulkias įmones, verslus atleisti nuo mokesčių 

mokėjimo iki  1 - 1,5 metų. Supaprastinti  smulkaus verslo apskaitos, ataskaitų teikimo 

tvarką. Tai vykdant,  didžioji  dalis aukščiau konstatuotų problemų būtų sprendžiamos kur 

kas lengviau (darbas  išlaisvina protą nuo blogų veikų-nužmogėjimo).                                                                                                     

5.1.  Sumažinti  viešojo sektoriaus valdymo biurokratinio dirbtinai išpūsto aparato išlaidas 2017 m. 

vienu trečdaliu nuo skirtų lėšų 2016 m. patvirtintame biudžeto lygyje. Atsilaisvinusius darbuotojus 

perkvalifikuoti -nukreipti į verslą, pramonės plėtrą.  

5.2.  Įpareigoti  2017 m. savivaldybes (bus atsakingi merai)  plėtoti  (regiono, valstybės kontekste)  

rajonų,  miestų pramonę  ( tarp jų  ir intelektualiąją), nes  išvežant žaliavas: grūdus, medieną, 

galvijus ir kt.,  naikinamos ir darbo vietos. Dabar plėtoja vis monopolizuojančius  prekybos centrus, 

vaistines,  naikina   smulkųjį  ir vidutinįjį verslus.Tai būtina demonopolizuoti: prekybos centruose 

(ar atskirai) įrengti Lietuvoje pagamintų maisto ir ne maisto gaminių skyrius, užtikrinančius 

visapusišką aukštą kokybę, valdomus gamintojų kooperacijos pagrindais. Sudaryti sąlygas jauniems 

specialistams,  jaunoms šeimoms, reemigrantams  apsirūpinti būstais. Regioninių  investicijų  

tikslingumą, joms priimti pasiruošimą- sąlygas (vieta, statiniai, specialistai) privalo koordinuoti, 

kontroliuoti LR  Vyriausybė,  LR Vyriausiojo valstybės kontrolieriaus tarnyba. 5.2.1. Išsiaiškinti 

žmonių ( gaunančių pašalpas, paramą) nenoro įsidarbinti priežastis. Koordinuojant Valstybinei 

mokesčių inspekcijai,  tarpusavyje sąveikaujant (sisteminant funkcijas, informaciją)  Lietuvos 

socialinių tyrimų centrui (Darbo rinkos tyrimo institutui), Lietuvos Darbo biržai, Lietuvos  darbo 

inspekcijai, SODRAI, kovoti su nelegaliu darbu- legaliais bedarbiais ( ekonominiu šešėliu), 

pasitelkiant seniūnijas, vietos bendruomenes, sukurti tikslingą pašalpų,    paramų teikimo sistemą.                                                                                                          

5.2.1. Įpareigoti Užsienio investicijų plėtros agentūrą organizuoti, periodiškai teikti konsultacijas, 

instruktažus sukvietus merus,  savivaldybių administratorius bei atsakingus už ekonominę plėtrą 

specialistus (mokančius užsienio kalbas).                                                                                                              
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5.2.2. Įpareigoti Lietuvos Valstybinę maisto ir veterinarijos, Valstybinę Nemaisto produktų tarnybas 

užtikrinti įvežamų  ir Lietuvoje gaminamų gaminių – produkcijos, teikiamos vartotojams, 

visapusišką kokybę,  kovoti su kontrabanda darnioje sistemoje kartu Valstybės pasienio apsaugos, 

policijos tarnybų pajėgomis.  Periodiškai  kontroliuoti, ar šių dviejų tarnybų  tinkamai vykdomos 

pareigos, tyrimai, užtikrinti gaminių kokybę. 

5.3.  Pasitelkti užsienio įmonių  patirtį  į žaliavų  perdirbimo pramonę  Lietuvos regionuose, pritraukti   

investitorius, privalo įsijungti ir Lietuvos diplomatai - Užsienio  reikalų ministerija. 

5.4. Spręsti valstybės turto apskaitą, neefektyvų  jo valdymą  žinybose ir savivaldybėse (išnagrinėti  

užsienio valstybių pavyzdžius).                                                                                                                                                                          

5.4.1. Spręsti  valstybės viešųjų pirkimų problemą (centralizuojant, skelbimus patalpinant internetinėje  

erdvėje). Konkursų laimėtojų siūlomas paslaugų teikimo sutartis, kainų realumą   įvertintų  Lietuvos  

viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos vyriausiojo kontrolieriaus tarnyba, kartu priimtų sprendimus tolesnei 

sekai-eigai 

5.4.2. Perimti- susigrąžinti monopolinių komunalinių  paslaugų  teikimą savivaldybių žinion, užtikrinti 

sąžiningas  teikiamų paslaugų kainas,  kad neskurdintų gyventojų (Taisyti klaidas). 

5.4.3. Kontroliuoti  privataus kapitalo įmonių turto,  įgyjamo  savininkų panaudai (asmeniniam 

naudojimui automobilius ir kt.), išlaidas nurašant įmonės vardu, nemokant mokesčių, tinkamų 

atlyginimų darbuotojams. 

6. Įteisinti įstatymais, sudaryti saugias teisines ir ekonomines sąlygas piliečiams kurti šeimas, 

auginti vaikus ir gyventi savo šalyje. Tuo tikslu sustiprinti įstatyminę šeimos ir santuokos (kaip 

Tautos ir valstybės gyvybingumą bei istorinį išlikimą laiduojančio) instituto apsaugą.                                                                                        

6.1.Auklėti (perauklėti) rizikos, smurtaujančias šeimas,  vykdant švietėjišką, kultūrinį darbą, padėti 

įsidarbinti, suteikti paramą, tai yra vykdyti kompleksines priemones, kontrolę.  Atsakingi  merai, 

seniūnai, vietos bendruomenės, tėvai, švietimo darbuotojai, pasauliečių ganytojai (kunigai),  pagal 

užimamas pareigas.  

7. Įvertinant sudėtingą geopolitinę Lietuvos valstybės padėtį, padidinti finansavimą krašto apsaugai 

2017 metais iki 2 proc. BVP. Tuo tikslu riboti politinių partijų, atsakingų už 2004 m. ir 2012 m. 

Lietuvos prisiimtų įsipareigojimų finansuoti krašto apsaugą nevykdymą, finansavimą iš valstybės 

biudžeto. 

8. Įdiegti 2017 m. LR Konstitucijoje įtvirtintą piliečių teisę tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme. 

Tuo tikslu pataisyti LR Konstitucijoje - sumažinti reikalavimą referendumui inicijuoti surinkus ne 

300 tūkst., bet 100 tūkst. rinkėjų parašų, turinčių teisę balsuoti. 

 

9. Užtikrinti nevaržomą tikėjimo ir įsitikinimų reiškimo laisvę. Tuo tikslu įpareigoti  LRT tarybą 

garantuoti nacionalinio transliuotojo darbo kontrolę, kad nacionalinis transliuotojas užtikrintų 

konstitucinę piliečių žodžio, įsitikinimų ir informacijos laisvę, pažiūrų įvairovę LRT nešališkumą ir 

objektyvumą. 

10. Stabdyti viešoje erdvėje plintančias patyčias ir asmens nekaltumo prezumpcijos pažeidimus. 

Tuo tikslu padidinti švietimo mokyklų vadovaujančių asmenų, mokytojų, tėvų atsakomybę už 

tyčinį kito asmens žeminimą ar pasityčiojimą iš jo, už Lietuvos valstybę reprezentuojančių 

institucijų menkinimą ir niekinimą. Įteisinti 2017 m. 

11. Tobulinti atstovaujamosios demokratijos sistemą, pataisyti LR Rinkimų kodekso nuostatas, 

užtikrinant lygius ir tiesioginius parlamento rinkimus, kad kiekvienas kandidatas galėtų būti 

renkamas į  LR Seimą tik vienoje (vienmandatėje) rinkimų apygardoje, įsigaliotų 2018 m. 

pradžioje. 

11.1. LR Seime inicijuoti, priimti  Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą, atitinkantį  LR 

Konstitucijos  (pakeisti Konstitucijos 55 str. „Seimą sudaro Tautos  atstovai – 71 ar 101 Seimo 

narys (nustatyti Seimo narių skaičių atsižvelgiant į gyventojų skaičių (71 rinkimų apygarda), 
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nurodant nuo kokio  gyventojų skaičiaus renkamas vienas Seimo narys) ,  kurie  renkami  

ketveriems metams remiantis visuotine, lygia tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu“ 

vienmandatinėse rinkimų apylinkėse, įteisinti  ir elektroninį balsavimą). 

Būtina visuose Valstybės valdymo lygiuose: seniūnijų, savivaldybių,  Respublikos administracinių 

teritorijų atstovų rinkimų lygiuose,  rinkti teritoriniu  vienmandatiniu principu. Rinkimų komisija surašo 

į vienmandatinį (vienintelį) bendrą rinkimų sąrašą lietuviškos abėcėlės tvarka iškeltus partijų, tos vietos 

bendruomenių (NVO), save  išsikėlusius, visus kandidatus pagal nustatytas kvotas. Rinkimų biuletenyje 

prie kandidato pavardės pateikti pagrindinius biografinius duomenis, programas - įsipareigojimus. Toks 

vientisas bendras  rinkiminės (apygardos) teritorijos visų kandidatų sąrašas suteiktų rinkėjams  galimybę  

pasirinkti žinomus, kompetentingus, moraliai atsakingus atstovus iš visumos  kandidatų, o ne iš atskirų 

partijų sąrašo. Šiuo metu įteisintas asmenų - atstovų  

nepakeičiamumas ir prieštaravimas LR Konstitucijos rinkimų  nuostatoms. Tai pažymėjo savo nutartyse 

LR Konstitucinis teismas.  LR Seimo  rinkimų, Realios savivaldos su decentralizacija  funkcijų bei pilna 

seniūnijų ekonomine savivalda įstatymų projektai pateikti  LR Rinkimų kodekso rengimo darbo grupei. 

Šios pataisos privalo įsigalioti 2018 metų pradžioje.  

11.1.1.LR Rinkimų kodekse pataisyti nuostatas: sumažinti politinių  partijų finansavimą iš  valstybės 

biudžeto iki minimumo, skiriant metams trylikos mėnesių vidutinių  atlyginimų vienos partijos 

(sekretoriato išlaikymui) finansavimui, visa kita sudarytų nario mokestis. Būtina  inventorizuoti  

užimamas  patalpas (partijų veikla pavirto partijų bičiulių, giminių verslu...). 

11.2. Įteisinti Seimo narių atšaukimą iš tautos atstovybės piliečių iniciatyva ir valia. (Numatyti Rinkimų 

įstatymuose galimybę (po metų darbo atstovaujamoje valdžioje) atšaukti visų lygių atstovus, dviem 

trečdaliais bendruomenės rinkusių rinkėjų balsų dauguma per LR Vyriausiąją rinkimų komisiją, 

Administracinį teismą, jeigu rinkti atstovai realiai nevykdo rinkiminių įsipareigojimų ir sutartos 

rinkiminės programos).  

11.3. Įteisinti iki 2018 m. realią savivaldą iš esmės keičiant Savivaldos ir Savivaldybių tarybų rinkimų 

įstatymus, kurie leistų vietos bendruomenėms kelti kandidatus savivaldos rinkimuose, rinkti seniūnus, 

turėti pakankamus savivaldybių biudžetus bei galimybes disponuoti savo lėšomis ir kt. 

11.3.1. Rajono (miesto) vienmandatėje rinkimų apygardoje kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, 

nežiūrint partiškumo, gali būti renkamas Savivaldybės tarybos  nariu, gali išsikelti  ar būti iškeltas 

vienodomis teisėmis ir sąlygomis kandidatu į Savivaldybės tarybos  narius ir merus.  

11.3.2. Tiesiogiai, slaptu balsavimu renkamas  rajono (miesto) meras - Savivaldybės administracijos 

vadovas (vykdomosios valdžios vadovas - rajono /miesto vadovas, pataisyti LR Konstitucijoje 

nuostatą), turintis „veto“ teisę priimtiems Savivaldybės tarybos narių sprendimams, juos grąžinti 

pataisyti (apklausti rinkėjus dėl nesutariamų klausimų  tarp Savivaldybės tarybos ir mero).Meras  savo 

veikloje vadovaujasi LR Konstitucijos, LR Seimo įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų  nuostatomis bei 

Savivaldybės tarybos nutarimais, sprendimais, neprieštaraujančiais Lietuvos Respublikos įstatymams. 

11.3.3.Lygiagrečiai  tiesiogiai, slaptu balsavimu renkami Savivaldybės tarybos nariai. 

 Miesto/rajono tarybos nariai renkami tiesiogiai seniūnijose atstovauti gyventojams ir,  žinodami 

(atstovaudami) savo atstovaujamųjų seniūnijų rinkėjų valią, atviru balsavimu renka miesto/rajono 

savivaldybės tarybos pirmininką, kitus savivaldybės atstovaujamojo aparato narius. Savivaldybės 

taryba priima nutarimus, sprendimus vadovaudamasi LR Konstitucijos, LR Seimo įstatymų, LR 

Vyriausybės nutarimų  nuostatomis. 

11.3.4. Seimo nariai, žinodami ir atstovaudami savo rajonų (miestų) rinkėjų valiai bei vykdydami  

bendravalstybinius programinius įsipareigojimus, atviru balsavimu formuoja Lietuvos Respublikos  

valdymo  organus.   

11.4. Panaikinti Rinkimų įstatymuose  kandidatams galimybes tuo pačiu metu kandidatuoti keliose 

rinkimų pakopose ir, kol nepasibaigia išrinktųjų Seimo narių kadencija, į savivaldybių tarybas, 

Europos Parlamentą, Prezidento pareigas. Toks kandidatavimas lygiagrečiai keliuose atstovų 

rinkimuose, netgi neskaitant rinkimų papildomų išlaidų,  - švelniai tariant, Lietuvos rinkėjams ir 

piliečiams nepagarba.  
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11.5. Įteisinti  Lietuvoje išrinktų  europarlamentarų  atsiskaitymo tvarką LR Seimui kartą per ketvirtį, 

transliuoti per LRT. Būtų užtikrinta Seimo ir europarlamentarų sąveikavimas,  sprendžiant  

bendravalstybines  valdymo problemas su ES.  

11.5.1 Įteisinti Lietuvos Respublikos Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymą, 

įsigaliotų  2017-04-01 d., atitinkamai pataisyti LR Seimo  Statutą. Įpareigoti LR Seimo narius 

privalomai nuolat, kartą per ketvirtį, atsiskaityti raštu  savo  apygardų rinkėjams (vietos 

bendruomenėms) dėl įsipareigojimų rinkėjams vykdymo, pakviestų per radiją, skelbimų lentose 

susitikti gyvai, užtikrinti Valstybės politinio elito bendravimą  su visuomene bei jos dalyvavimą 

valstybės valdyme,  realioje savivaldoje. 

11.6.  LR Seimo pirmininko biuras, kanceliarija  rengtų viešą informaciją - suvestines  už mėnesį, 

ketvirtį, metus, kadenciją,  kaip balsavo  Seimo nariai  už priimamus įstatymus. Suvestinėse 

pateikiamas įstatymo pavadinimas, trumpa anotacija, svarbumas   valstybei,  nurodoma,  kas pateikė, 

kiek pateikė kiekvienas Seimo narys  įstatymų projektų,  įstatymams pataisų,  nurodomas posėdžių 

lankomumas.   Informacija  pateikiama Seimo portale,  žiniasklaidai. Nacionaliniam LRT  privalu 

pateikti, komentuoti LR Seimo informacinius pranešimus  Lietuvos gyventojams kaip ir  partijų 

reitingavimus (kas pusvalandį... ). 

11.7. LR Seimo vadovybė  kiekvienos sesijos pabaigoje praneša piliečiams (pateikia ir LRT) apie 

atskaitingų Seimui žinybų, tarnybų (kurių vadovai skiriami LR prezidento, Seimo pritarimu) veiklos - 

parlamentinės priežiūros rezultatus bei priimamus sprendimus,  gerinti  jų pareigų atlikimą (kartu  su 

LR Prezidente).  Tiesioginiai darbdaviai ir pilietinė bendruomenė privalo žinoti, kaip dirba, ką nuveikė 

paskirtieji pareigūnai („darbininkai“)  teisėsaugoje, teisėtvarkoje, tai nereikštų jiems spaudimą  

priimti  vienokius ar kitokius sprendimus, atliekant jiems pareigas... 

12.Suteikti piliečiams teisę tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą, atitinkamai įrašyti LR 

Konstitucijoje   2018 m..  

13. Pašalinti 2018 m. esminius suvaržymus, trukdančius vystytis pilietinei visuomenei. Tuo tikslu 

pakeisti LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, pašalinant iš jo nuostatas, prieštaraujančias 

2007 m. spalio 10 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoms (CM/Rec (2007) 14) „Dėl 

nevyriausybinių organizacijų teisinio statuso Europoje“. 

13.1.  Skatinti profesinių  sąjungų steigimąsi Lietuvoje, sudaryti galimybę dalyvauti diskusijose su 

darbdaviais  įmonėse, organizacijose. 

14.Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva 2001 metais ratifikuodama Orhuso konvenciją įsipareigojo jos 

principus perkelti į savo įstatymus, tačiau iki šiol beveik nieko nepadaryta, siūlome užtikrinti JT EKK 

konvencijos „Dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 

kreiptis į teismus aplinkos klausimais“ (Orhuso konvencijos) vykdymą ir tuo tikslu įkurti Seime Orhuso 

konvencijos įgyvendinimo laikinąją darbo grupę, į šią grupę įtraukiant ir atstovus iš NVO, 

besirūpinančius nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų išsaugojimu. 

15. Užtikrinti  2018 m. konstitucinę piliečių teisę į kultūros vertybes, kultūros paveldo išsaugojimą ir 

teisę laisvai dalyvauti kultūriniame gyvenime. Tuo tikslu imtis priemonių, kad Lietuvos Respublika 

prisijungtų prie Europos Tarybos 2005 m. Kultūros paveldo vertės visuomeninių pagrindų konvencijos 

(Faro konvencijos).  

16. Užtikrinti teismų darbo viešumą ir jų ryšį su piliečiais. Teismų įstatyme įtvirtinti visuomenės teisę 

dalyvauti teisingumo vykdyme - teismuose įtvirtinti tarėjų arba prisiekusiųjų institutą (atlikti 2017 m.). 

16.1. Visa apimtimi 2017 m. įgyvendinti įstatymo viršenybės ir visų grandžių teisėjų 

nepriklausomumo principus, įtvirtintus Jungtinių Tautų ,,Pagrindiniuose teismų nepriklausomumo 

principuose“ (2 punktas), kurie pažeidžiami LR Teismų įstatymo 23 ir 31 straipsniais. 

16.2. Atkurti LR Konstitucijos 117 straipsnio galiojimą, įgyvendinant bylų nagrinėjimo teismuose   

viešumo principą, kuris pažeidžiamas LR CPK 321, 322, 349 (1d.), 350 (1d.), 352 (3d.), 355 (1d.), 356 

(1d.) straipsniais.  
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16.3. Inicijuoti LR Konstitucijos 103 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kad Konstitucinio   teismo 

teisėjai būtų renkami visuotiniuose rinkimuose, apribojant jų kadenciją ne ilgesniam kaip 4-5 metų 

laikotarpiui. 

17. Priimti 2017 m. vietos bendruomenių steigimosi įstatymą, kuriuo būtų numatoma  nevyriausybinių 

organizacijų (NVO) aktyvus dalyvavimas tos teritorijos problemų sprendimo reikaluose.  Vietos 

bendruomenės negali lygiomis teisėmis dalyvauti  politiniame gyvenime (dabar vietos bendruomenės 

steigiamos pagal Asociacijų steigimo įstatymą,   steigia 3-5 asmenys ir atstovauja tos teritorijos 

bendruomenei).   

18. Stiprinti visuomenės kontrolę ir jos dalyvavimą valstybės valdyme. Tuo tikslu, pritaikant esamas 

informacines sistemas bei diegiant naujas informacines ir ryšių technologijas, įstatymu įteisinti 

valstybinės ir vietos valdžios institucijų pareigą viešai skelbti visus dokumentus (atlikus privalomą 

nuasmeninimą), nesusijusius su valstybės ar tarnybos paslaptimis.  

19. Pašalinti 2017 m. - 2018 m. (kartu su  aukštojo mokslo institucijų pertvarka) faktinę mokslininkų 

bei visų aukštojo mokslo ir švietimo darbuotojų  diskriminaciją, susijusią su neadekvačiu apmokėjimu 

už darbą, jų teisinėmis ir socialinėmis garantijomis, neindeksuojamomis mokslininkų pensijomis. Kad 

būtų užtikrinta universitetų autonomija, vidinė demokratija, akademinė laisvė, pašalinti LR 

Konstitucinio Teismo nurodytus ir iki šiol išlikusius Lietuvos aukštojo mokslo įstatyme esančius 

prieštaravimus Konstitucijai.                                                                                                                                                         

20. Vadovaujantis valdžių atskyrimo principu, atsisakyti praktikos skirti Seimo narius ministru 

pirmininku ar ministrais, pataisyti  2018 m. LR Konstitucijos  60 str. , 99 str.   nuostatas dėl tarpusavio 

prieštaravimų. LR Seimo narys negali užimti jokių kitų apmokamų pareigų.                                                      

21. Išplėsti 2018 m. piliečių teisinį švietimą ir jų galimybes gauti nemokamas teisines paslaugas bei 

konsultacijas, formuoti visuomenės teisinę kultūrą ir gilesnį žmogaus teisių pažinimą, įtraukiant į jų 

veiklą nevyriausybinių organizacijų atstovus, universitetus. Panaudoti  ir  LRT teisiniam švietimui.      

22.Pertvarkyti 2017 m. (iš esmės) švietimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo, kultūros  sistemas,  

kad atitiktų Lietuvos  plėtros krypčių (pirmiausiai prioritetinių) specialistų poreikius.  Visų lygių 

mokyklose (vidurinėse, profesinėse, aukštosiose) privaloma mokyti, rengti specialistus, gebančius 

efektyviai dirbti Lietuvoje (pasaulio globalizacijos aplinkoje) greitai besikeičiančiose permainose. 

Mokytojai, dėstytojai privalo suvokti artimiausių  15 – 20 metų  Lietuvos ateities raidą, savo, jaunimo, 

visuomenės vietą, kas nuo kiekvieno piliečio priklauso. Tai yra ir švietėjiškas ugdymas, pradedant 

vaikyste, prevencija žalingoms priklausomybėms, blogoms veikoms   ir taikymas visose valstybės 

plėtros kryptyse: pilietiškumo, bendruomeniškumo, savarankiškumo, kultūringumo, estetikos, 

pareigingumo, atsakomybės už pasekmes bei šeimos ugdymo pagrindų (programų) įsisavinimas, 

apsauga nuo smurto šeimose, nužmogėjimo, liberaliojo gyvulėjimo, nuo priklausomybių, jų galimų 

pasekmių (mokymo priemonių, video klipų paruošimas, mokytojų –švietėjų tobulinimas). Šeima yra 

valstybės ląstelė -vietos bendruomenės narė, sukuriant Europos lygio vidutinę gerovę per trumpiausią 

laiką. Tam reikalingi kvalifikuoti specialistai (parengimas aukštos kvalifikacijos mokytojų, dėstytojų, 

specialistų kvalifikacijos kėlimas, jiems pagarbos ugdymas, perkvalifikavimas ir atestacijos, 

konkursai). Už šio punkto rezultatus yra tiesiogiai  atsakingi vadovai  pagal jų  pavaldumą-administravimą.                                                                                                            

22.1. Parengti  mokymo programas, atskiriant pakopose (darželis, pradinė, pagrindinė, gimnazija, profesinė 

mokykla, kolegija, universitetas, doktorantas, daktaras, profesorius, akademikas) dėstomų dalykų apimtis 

(krūvius), užtikrinti intelektualumo pasiekimą mokymosi pakopose. Privalomas  mokyklose fizinis lavinimas. 

Panaudoti geriausią patirtį, pasiekimus (Suomijos ir kt. valstybių).  Galbūt užtektų  11 metų gimnazijos atestatui 

įgyti, gaunant universalų išsilavinimą su galimybe pasirinkti tolimesnes studijas. 

22.2. Užtikrinti švietimo, mokslo, mokslo slėnių efektyvų sąveikavimą su  pramonės, verslų plėtra. Tinkamai 

efektyviai panaudoti,  pertvarkos metu atsilaisvinusias  mokslo įstaigų patalpas -laboratorijas mokslo pasiekimų, 

patentų diegimui  į ekonominę, gamybinę plėtrą Lietuvoje.  
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23. Įpareigoti pramonės, verslo asocijuotas organizacijas, įmones, savivaldybes atsakingai teikti paraiškas (su 

patikinimu-sutartimis, kad  bus įdarbinti) reikalingiems parengti specialistams rengiančioms, 

perkvalifikuojančioms  žinyboms, institucijoms. 

23.1. Sudaryti jaunimui sąlygas studijuoti, pasinaudojus valstybės lėšomis, kreditais, su teise jų negrąžinti, 

jeigu ateityje dirbtų Lietuvoje bent 3-5 metus (būtų meilė Tėvynei darbais, o ne žodžiais).Lietuvoje tenkinti  

darbo rinką pagrindinių specialybių specialistais – optimizuoti.   

Minimizuoti paruoštų specialistų, mokslininkų išvykimą dirbti į užsienį ir susigrąžinti išvykusius. Lietuvos 

betikslį specialistų rengimą visam pasauliui perorientuoti į rengimą, perkvalifikavimą specialistų, vadovų, 

mokslininkų, gebančių efektyviai dalyvauti Lietuvoje ir pasaulyje (pasaulio globalizacijoje) greitai 

besikeičiančiose permainose, jų pritraukimo regionų versluose, socialinėje plėtroje, viešajame sektoriuje. 

Specialistams sudaryti tinkamas sąlygas dirbti Lietuvoje. Užtikrinti Žmogaus  reikalingumą Lietuvoje. 

24. Įteisinti 2018 m. Lietuvos piliečių  privalomą dalyvavimą rinkimuose, numatant simbolinę administracinę 

nuobaudą už nedalyvavimą (nesirūpinimą)  savo valstybe – Tėvyne. ES yra tokių valstybių. 

25. Atsižvelgti į LR Prezidentės pareiškimą, panaikinti privilegijas Lietuvos Respublikos Prezidentui, baigęs eiti 

pareigas, netenka rezidencijos (būsto) ir su ja  susietų privilegijų. Įteisinti 2017m.  

26. Įpareigoti 2017 m.  įstatymo tvarka LRT suteikti vietos bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms 

(NVO),  specialistams - ekspertams nacionalinėje televizijoje, radijuje  nuolatos, tinkamu  laiku gauti po vieną 

savaitinę valandą  ugdyti  pilietiškumą, patriotiškumą, bendruomeniškumą, nagrinėti ekonomines, socialines ir 

kitas problemas, teikti pasiūlymus LR Seimui, Vyriausybei, aktyvinti visuomenę dalyvauti valstybės valdymo 

reikaluose. Būtina tobulinti LRT valdymo sistemą, perduodant daugiau įtakos LRT valdyme Lietuvos 

bendruomenei (NVO).  

27. Spręsti   apsirūpinimą elektra  besiplėtosiančią pramonę, elektromobilius (dėl valstybės neūkiško valdymo 

turėta nuosavos elektros gamyba  nublokšta atgal 40-60 m.). Plėtojantis Lietuvos pramonei, gamybai, reikia 

Lietuvoje pasigaminti  bent 60 procentų reikalingos, ekonomiškai  naudingos švarios  elektros.   

27.1.Pasitelkti Europos Sąjungos atsakingus komisarus, įdarbinti Lietuvos  visus europarlamentarus dėl 

Baltarusijos Astravo atominės branduolinės elektrinės saugumo garantijų užtikrinimo Europos Sąjungos 

valstybėms (ir Vilniui -55 km. atstumas). 

27.2.Įteisinti įstatymu (papildyti), kad atliekų deginimo įrenginiai, kuriuose energijai gaminti kaip kuras 

naudojamos po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energetinę vertę turinčios komunalinės atliekos, 

nebūtų statomi arčiau kaip 20 kilometrų  nuo gyvenamųjų vietovių, kad apsaugotų gyventojų sveikatą ir 

gyvybę nuo žalingo pramonės įrenginių poveikio. Nestatyti tokių  statinių vyraujančių  vėjų kryptyje link 

gyvenamųjų vietovių. Būtina  įrengti išmetamų teršalų stebėsenos  punktus, nepriklausančius  nuo 

eksploatuojančių įmonių, jų savininkų,  taršos rezultatai (palyginti su normomis) viešai pateikiami  

susipažinti internetu Vilniaus, Kauno, Klaipėdos  gyventojams.    

27.2.1.Vilniaus miesto teritorijoje pastatyta arba statomi tokie taršos statiniai (objektai)  vyraujančių  vėjų 

kryptyje link miesto  esančiame slėnyje, būtina analizuoti gyventojų ligų istorijas dėl navikinių ir kitų ligų 

intensyvios plėtros. Siūlyti, priimti priemones, eliminuojančias priežastis dėl miesto taršos, kad apsaugotų  

gyventojų sveikatą ir gyvybę nuo žalingo pramonės įrenginių poveikio.     

27.2.2.Įvertinti iš naujo „Lietuvos energijos“ įgyvendinamus atliekomis ir biokuru kūrenamų 

kogeneracinių elektrinių Vilniuje ir Kaune projektus dėl jų kaštų ir naudos (atlikti  ekonominio pagrįstumo 

analizę). Užtikrinti, kad Vilniaus, Kauno, Klaipėdos kogeneracinių elektrinių kurui nebūtų  importuojamos  

atliekos ir aprūpinta tik vietiniu biokuru. Užtikrinti, kad  atliekos būtų deginamos 1150   laipsnių Celsijaus 

temperatūroje,  prie žemesnės  temperatūros išsiskiria pavojingos žmogaus sveikatai medžiagos (dioksinai ir 

kitos), be to,  gamykla yra vyraujančių  vėjų kryptyje link Vilniaus esančiame slėnyje, galbūt atneš taršą 

tiesiai žmonėms ir į butus, aplinką. Statant gamyklą,  reikia atsižvelgti parenkant gamyklos  projektinį  

kamino  aukštį, užtikrinantį taršalų tinkamą sklaidą. 

27.2.3. Kovai  su navikiniais augliais (vėžiu)  Vilniaus, Kauno, Klaipėdos  onkologiniuose centruose 

tikslinga įsisavinti Robotinės stereotaksinės radiochirurgijos „CyberKnife“ metodą,  vieną iš pažangiausių 

šios  srities metodų, perimti  patirtį  iš Siguldos ((Latvija) Robotinės radiochirurgijos centro, įgyti reikalingą 

įrangą  (Estijos ligonių kasa kompensuoja ligoniams, besikreipiantiems atlikti gydymo procedūrų į Siguldos 

centrą).   

27.2.4.Patikrinti girtuokliaujančių  piliečių turimus galbūt neteisėtus  invalidumo pažymėjimus, 

suinventorizuoti paramas, išmokas savivaldybių seniūnijų, vietos bendruomenių teikimu.                                    

27.2.4.Demonopolizuoti  vaistais  prekybą, įsteigiant pusiau  valstybines vaistines (gydymo  įstaigose), 

centralizuotai pirkti vaistus viešosioms gydymo įstaigoms. Būtų  Laisvosios rinkos,  kainų- viršpelnių  

reguliavimo priemonė.  
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37.2.5. Užtikrinti sveikatos paslaugų prieinamumą visose ir atokiausiose kaimo vietovėse.  

27.3. Siekti pakeisti Klaipėdos suskystintų dujų terminalo nuomos sutarties sąlygas į išperkamosios nuomos 

sutartį ar į  terminalo išpirkimą ekonomiškai tinkama kaina kooperuojant lėšas su kaimyninėmis valstybėmis.  

28. Formuoti  2017 m. Valstybės valdymo konsultantų centrą  Lietuvos socialinių tyrimų centro bazėje  prie 

LR Vyriausybės- LR Seimo (mokslininkų, praktikų, visuomenininkų, kurie teiktų racionalius įstatymų 

pasiūlymus Seimui, vyriausybei valdymo - nutarimų vertinimui dėl pasekmių...). Pakviesti nesavanaudiškus, 

kompetentingus  specialistus (netgi ir su užsienio patirtimi pagal plėtros  kryptis),   kurie  padėtų Lietuvai 

visuomeniniais pagrindais.  

29. Spręsti 2017 m., kaip panaudoti Lietuvos gyventojų santaupas investicijoms  (intelektualiai pramonei, 

pramonės plėtrai regionuose), dalyvaujant  LR Vyriausybei kartu su verslininkais). Dabar  užsienio bankams 

už paskolas mokamos  nerealios palūkanos...  Lietuvos gyventojai skolintų  netgi  už 2-3 proc. palūkanas. 

30.Efektyviai panaudoti universitetų, mokslo slėnių  pasiekimų potencialą ir užsieniečių patentus 

įgyvendinant pramonėje, versluose (užtikrinti mokslo, gamybos, verslų  sąveikavimą).  

31.Spręsti 2017 m. tinkamai apmokestinti  bankų pelnus,  kontroliuoti,  už ką  gauna milijoninius pelnus, 

apiplėšdami klientus.  Atsakingai kontroliuoti, leisti plėtotis unijoms – bankams, tai galėtų  pasirinktos 

Unijos-bankai konkurso tvarka aptarnauti ir  viešąjį sektorių, teikti paslaugas.    Užsienio valstybių bankuose 

(„piniginėse“)  laikomi Lietuvos piliečių  ir  valstybės biudžeto pinigai varžo  verslų ir pramonės plėtrą.  

32. Išsaugoti kaimo mokyklas (panaudoti) kaip vienintelius kaimo bendruomenių kultūros kūrimo ir jos 

sklaidos centrus. Parengti mokytojus, galinčius  dėstyti 2-3 dalykus.   

33. Išreikalauti 2017 m. iš ES  tiesiogines išmokas ūkininkams, ne mažesnes nei ES vidurkis (ar nemokėti 

išmokų visose  ES valstybėse). Užtikrinti  smulkių, vidutinių, stambių žemės ūkių  proporcingą vystymąsi 

(ES paramą), skatinti - remti agroservisų, kooperatyvų  steigimąsi  Lietuvoje, remiantis Europos valstybių 

gerąja patirtimi, pavyzdžiui,  Lenkijos, Vokietijos.  

33.1. Įvertinti istorijos pamokas (išparduodant žemes), žydai supirkinėjo palestiniečių privačias žemes, 

ūkius, statinius ir įsteigė  valstybę- Izraelį.  Kuriant grafystes, kumetynes bus sunaikintas valstietijos 

sluoksnis ir vidutinieji ūkiai. 

33.2. Lietuvos žemės ūkį remti už ekologiškos produkcijos, žaliavų eksportavimą  į ES, pasaulio valstybes, 

ekologišką produkciją vertinti kaip gyventojų sveikatos gerinimą, prevenciją prieš ligas. 

34. Nekaitalioti vasaros - žiemos laiko  nustatymų.  Nustatyti  pagal Lietuvos geografinę padėtį ir laiko juostą 

atitinkantį pastovų laiką.  

                                            
Vincentas Jasiulevičius  

 Valdymo sistemų ekspertas,  Lietuvos vietos bendruomenių steigimosi pradininkas, puoselėtojas nuo 1996 

m.,  Lietuvos Nepriklausomybės gynėjas, Lietuvai pagrąžinti draugijos narys 

 

 

                                                                                                                3 PRIEDAS                                                                                                   

3. Lietuvos politinio elito (ne) bendravimas su bendrapiliečiais  2019 m. 

projektas , vykdomas nuolatos, įteikiama kvietimas- priminimas.                                              

LIETUVOS  RESPUBLIKOS  SEIMO  NARIUI ..........................................................................  

,  IŠRINKTAM  VIENMANDATĖJE  ..................................................................  RINKIMŲ 

APYGARDOJE NR. .........          

 KVIETIMAS - PRIMINIMAS  DĖL  ATASKATŲ PATEIKIMO  APYGARDOS  RINKĖJAMS (SIEKIANT  

PAKELTI TAUTOS  PASITIKĖJIMĄ  LR SEIMU IR JO GALIMAI  ĮVYKDYTI ESMINĘ  VALSTYBĖS VALDYMO PERTVARKĄ, 

ĮGYTI  AUTORITETĄ  RINKĖJŲ AKIVAIZDOJE,    PRIVALU SEIMO NARIAMS PASIKEISTI, ATSISAKYTI  SAVANAUDIŠKUMO  

IR VADOVAUTIS  PRINCIPU- „REIKIA LIETUVAI“). DISKUTUOJAMA  BEVEIK 30 METŲ SIŪLYMUS  TOLIAU TEIKTOMS 

PROBLEMOMS SPRĘSTI . ŠIE  DARBAI- PRADŽIŲ, PRADŽIA LIETUVOS  SĖKMEI PLĖTOTI 

                                        Vilnius,  2020  m. ........................   .....  d.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

KVIEČIAME  JUS GERBIAMAS (-A) SEIMO  NARĮ,(-E)  PASTOVIAI  ATSISKAITYTI   APYGARDOS  

RINKĖJAMS, (KAIP   VYKDOTE  RINKIMINIUS  ĮSIPAREIGOJIMUS, KONKREČIAI  KADA IR KOKIUS  

ĮSTATYMUS,  KOKIAS  PATAISAS  KOKIEMS ĮSTATYMAMS  PATEIKĖTE-REGISTRAVOTE LR SEIME, 

AR BUVO PRIIMTA?), KARTĄ PER KETVIRTĮ RAJONŲ/MIESTŲ CENTRINĖMS VIETOS BENDRUOMENIŲ 

TARYBOMS BEI KVIETIMO TEIKĖJŲ ATSTOVAMS  RAŠTU  BEI GYVAI SUSITIKTI  SU RINKĖJAIS 
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(NVO).  APIE  TAI  TINKAMAI PASKELBTI  RINKĖJAMS  PER  NACIONALINĮ RADIJĄ ,  VIETOS 

SKELBIMŲ  LENTOSE, BEI   DALYVAUTI  VIETOS   ŽINIASKLAIDAI.( SEIMO  STATUTAS  12 STR. 1D.).  
Dabar dauguma  LR  Seimo  narių vengia tai daryti, atsakyti, atsiskaityti  besikreipiantiems  .ir  gyvai susitikti su  apygardos  

rinkėjais... Dauguma  rinkėjų pagyvenę, neįveikia pažiūrėti   Seimo narių  siūlomų  internetinių  tinklalapių...  Apygardos  

rinkėjai laukia konkrečių ataskaitų, atsakymų į ir klausimus.  Neatidėliotinai būtinos Valstybės esminės pertvarkos Sveikatos, 

Švietimo, Kultūros, Teisingumo, Savivaldos  svarbiausiose  kryptyse, bei kompleksiniai, lygiagrečiai - darniai  sudaryti 

palankią aplinką, kurti gerovę Lietuvoje, mokėti gebėjimus atitinkančius atlyginimus, (parengti biudžetinių institucijų 

darbuotojų atlyginimų proporcijų (koeficientų) matricas. Tai parodo Sveikatos sistemoje ženklus trūkumas gydytojų- 

specialistų, (kelių mėnesių laukimas į priėmimą), švietėjų, kultūros, inovacijų kūrėjų. Negalima gyventi principu ir siekti - 

„Nėra  žmogaus, nėra problemos“ . 
Lietuvos regionuose būtina  turėti darbą, sveikatos paslaugas, kultūrinę aplinką, būstą, mokyklas, darželius, kultūros 

židinius, užtikrintą teisingumą  visiems lygiai, decentralizuotą  savivaldą.  Tikėtina, sumažėtų gyventojų  emigracija  iš 

Lietuvos  bei poreikis šelpti  čia  likusius.  Grįžtų dauguma išvažiavėlių  pasirūpinti  savo  senais tėvais, seneliais ir  savo 

Tėvynės  išlikimo  reikalais. 
Vadovaujantis LR Konstitucijos 68 str. nuostata,  Seimo (pozicijos, opozicijos) bei Vyriausybės nariai, visi privalo  teikti  

Seimui priimti (nemenkaverčius, o pirmo  prioriteto-svarbumo), įstatymus ar ir įstatymų pakeitimus.  

 

PRAŠOME 2020 m. LR Seimo sesijose priimti įstatymus. (Koks Jūsų apsisprendimas šių 1-8 p.  įgyvendinime,  ar 

reikalingi? Tai atsakyti  konkrečiai.) :                                                                                                                                                                                                                                        
1. Priimti skubos tvarka 2020 m. LR Seimo nario darbo  sąlygų  įstatymą (kodeksą) - LR Konstitucinis   Teismas 2005 

m. bylos Nr.04/04  nutartyje   nurodė, kad Įstatymų  leidėjas  privalo – yra pareiga   nustatyti  Įstatymu Seimo narių teisių, 

pareigų ir veiklos garantijų sąlygas (Kasmetinių atostogų suteikimas, nuobaudos pravaikštininkams, Seimo nario darbo 

vertinimas balais (kiek pateikė Įstatymų, pataisų?, atsiskaitymas rinkėjams dėl rinkiminių įsipareigojimų).  LR Seimas 

(seimo nariai dėl savanaudiškumo) neįveikia pasirašyti  darbo  taisykles-įstatymą, nevykdoma LR Konstitucinio teismo 

nutartis ???  Tai menkina pasitikėjimą dėl valdymo pertvarkos Lietuvoje ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Įteisinti 2020 m,  Specialiojo (nepriklausomo) prokuroro pareigybę – JAV pavyzdžiu užtikrinti įgalumą 

nepriklausomai atlikti pareigas. Įstatyme į Specialiojo prokuroro funkcijas  įrašyti nuostatas dėl priimtų įstatymų, teisės 

aktų  vykdymo kontrolės bei bylų nutraukimo tik teisme, suteikti prokurorui teisę ginti asmens teises net ir prieš jo valią. 

Įteisinti piliečiams teisę tiesiogiai kreiptis į (Ypatingąjį) prokurorą dėl jų teisių  bei viešojo intereso pažeidimų). Tai 

pasireikštų reali sisteminė kova su  PRIEDASpolitine, ekonomine korupcijomis, kontrabanda, pažeidimais viešuose 

pirkimuose, valstybės turto valdyme, šešėline ekonomika, netinkamu pareigų atlikimu, valstybei  padarytų žalų išieškojimu  

ir kt. . Valstybėje atsiras daugiau  teisingumo, atsakomybės, kontrolės  ir papildymas biudžetą  lėšomis.  Dalinai  2017 m.  

pataisytas   Įstatymas  nevykdomas.                                                                                                                                                                           

3. Atsižvelgti į LR Prezidentės pareiškimą, panaikinti privilegijas Lietuvos Respublikos Prezidentui, baigus eiti 

pareigas, netenka rezidencijos (būsto) ir su ja  susietų privilegijų. Įteisinti 2020 m. įstatymu.                                                                                                                     

4. 2020 m. ( skubos tvarka)  įteisinti įstatymu realią Rajonų/miestų  dvipakopę Savivaldos hierarchiją (seniūnija, 

savivaldybės taryba, meras-administracija. Vietos Bendruomenė -  Seniūnijos centrinė Vietos bendruomenė – Seniūnija 

(seniūnas) –  Rajono/miesto   Vietos bendruomenių centrinė taryba - Meras (su  „Veto“ teise –administracijos vadovas) - 

Savivaldybės taryba. Atskiriama vykdomoji ir nutarimų, sprendimų priimančios  valdžios. Taikyti  administracinių teritorinių 

vienetų tik vienmandatę  rinkimų sistemą. Užtikrinti, kad neprieštarautų  LR Konstitucijos pagrindinėms nuostatoms, 

pataisyti LR Konstituciją . Savivaldybių veiklos kontrolę patikėti  LR Valstybės kontrolieriaus tarnybai, o ne  pačių 

Savivaldybės savikontrolei .                                                                                                                                                             
5.  LR Seime 2020 m. pradžioje  inicijuoti, skubos tvarka  priimti, (galiotų  2020 m. Seimo rinkimams),  Lietuvos Respublikos 

Seimo rinkimų įstatymą atitinkantį  LR Konstitucijos  55 str. „Seimą sudaro Tautos  atstovai – 141 Seimo narys,  kurie  renkami  

ketveriems metams remiantis visuotine, lygia tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu“ vienmandatėse rinkimų apylinkėse- 

(Apygardose) nuostatą. Galiojančiame Seimo rinkimų kodekse nustatyta – kad tas pats kandidatas į LR Seimo narius    įrašomas   

lygiagrečiai  dviejuose sąrašuose -vienmandatėse ir daugiamandatėse partijų sąrašuose,  (partija-juridinis asmuo). Eilė Seimo narių 

tampa nepakeičiami dešimtmečiais, tai yra  privilegija partijos nariams- pažeidžiama LR Konstitucijos  55 str. nuostata – lygi  tiesioginė  

teisė  rinkti. Būtina įteisinti-taikytina  kandidatui  kvalifikaciniai, moralės  reikalavimai  užimti  LR Seimo nario pareigybę. Panaikinti 

daugiamandatinius  rinkimų  (partijų sąrašus) ir rinkti  tik pagal vienintelį vienmandatinį rinkimų kandidatų  sudarytą sąrašą 

kiekvienai Rinkimų apygardai. Siūloma 70-tyje apygardų išrinkti po du Seimo narius, gavusius  daugiausia balsų ir vienoje 

(mažiausioje) 71-oje Rinkimų apygardoje rinkti tik vieną Seimo narį, gavusį daugiausia balsų. Atsisakius ar kitaip  Seimo nario 

mandato, nauji  rinkimai neskelbiami, o laikoma Seimo nariu  - prisaikdinama trečias (sekantis iš eilės) gavęs daugiausia rinkėjų 

balsų  viemandatėje Rinkimų apygardoje. Tikslinga priskirti vieną  Rinkimų apygardą Pasaulio lietuviams ( turintiems Lietuvos 

pilietybę) ir kaip išimtį, toje apygardoje – balsuoti elektroniniu būdui .                                                                                                                                               

5.0.  Panaikinti Seimo nario neliečiamybės nuostatą 2020 m. pavasario sesijoje, kad  LR Generalinė prokuratūra galėtų vykdyti 

tyrimą be LR Seimo sutikimo, ( Sektinas Ukrainos pavyzdys).                                                                                                                  

5.1.  Panaikinti politinių partijų (nepamatuotą) didelį  finansavimą  rinkimų kampanijoms ir kt. iš valstybės biudžeto, (partijos ne 

UAB įmonės, kur „maitintųsi“ giminės, prisitaikėliai). Parlamentinėms partijoms  tikslinga skirti lėšas iš  valstybės biudžeto tik 

minimaliam patalpų plotui išsinuomuoti, sekretoriaus –(ės) minimali metinė alga ir plius partijos nario mokestis.                                                                                                                                                        

5.2. LR Seimas privalo  nuolatos  vykdyti  parlamentinę  priežiūrą (kontrolę) Seimui atskaitingų institucijų veiklos. Seimo  narius  

neskirti  vykdomosios valdžios pareigūnais – ministrais (interesų konfliktas–savikontrolė? Privalo atsisakyti Seimo nario 

mandato).                                                                                                                                                                                                

6. Pataisyti 2020 m.  Europarlamento rinkimų įstatymą  užtikrinant tiesioginį  Europarlamento narių rinkimą (apygarda-Lietuva). 

Bei  įteisinti   Lietuvoje  išrinktų  Europarlamentarų  atsiskaitymo tvarką LR Seimui kartą per ketvirtį, transliuoti per LRT. Būtų 

užtikrinta Seimo ir Europarlamentarų sąveikavimas, sprendžiant bendravalstybines valdymo problemas su ES. 
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7.  2019 m.  pataisyti LRT  Įstatymą, užtikrinti  NVO  teisę  pastoviai turėti savaitines vienos valandos trukmės intelektualaus 

turinio  laidas  Nacionaliniame radijuje ir televizijoje (po valandą), tinkamu laiku. Diskutuoti valstybei svarbiais klausimais, 

pasitelkus ekspertus, siūlyti  sprendinius  LR Vyriaysbei, Seimui.  Iki šiol NVO daukartiniai kreipimąsi  dėl intelektuolios  laidos 

steigimo  į  LRT valdymo organus, nebuvo patenkinti, diskutuoja  savi su „savais” .                                                                                                                                             

8. Įdiegti 2020 m. LR Konstitucijoje įtvirtintą piliečių teisę tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme. Tuo tikslu pataisyti LR Konstitucijoje - 

sumažinti reikalavimą referendumui inicijuoti surinkus ne 300 tūkst., bet 100 tūkst. rinkėjų parašų, turinčių teisę balsuoti.  Iš Lietuvos 

emigravo beveik milijonas gyventojų.                                       
PRAŠOME JU S SEIMO NARĮ PATEIKTI: 1. Raštu paaiškinimus apygardos rinkėjams ( Apygardos Vietos 

bendruomenėms kontrolei, saugojimui),  kaip konkrečiai - punktais vykdote  rinkiminius įsipareigojimus, išvardinti 

kada ir kokius Jūs pateikėte- registravote įstatymų  projektus, pataisas, kas jų priimta Seime?  Ar  nesavanaudiškai 

organizuosite – inicijuosite, teiksite- registruosite  įstatymų projektus,  juos  priimti 2019 m., kaip pirmo prioriteto 

(skubos) tvarka, reikalingus Lietuvai,  (aukščiau minėti 1-8punktai), būtinybę ? )                                                                                                     
2. Kaip Jūsų apygardos savivaldybėse naudojama finansiniai, materialiniai (Valstybės patikėtas turtas), ištekliai 

kurti gerovę? Siekti Lietuvos regionuose turėti darbą, sveikatos  paslaugas, kultūrinę aplinką, būstą, mokyklas, darželius, 

kultūros židinius, užtikrintą teisingumą  visiems lygiai, decentralizuotą  savivaldą. Ar pastoviai stebite  savivaldos pareigūnų 

veiklą , tariatės su Vietos Bendruomenių tarybomis, inicijuojate kontroliuojančių institucijų patikras nusižengimams 

pašalinti savivaldos tarnybose. 

3. Kokius Įstatymus (įvardykite) numatote pasiūlyti -registruoti LR Seimui taisyti ir ką taisyti 2018 -2019 m. Seimo  

sesijose ? 

4. Kokius  aptartus susitikimuose su rinkėjais-Vietos bendruomenių tarybomis, siūlomus Bendravalstybinius 

probleminius klausimus, Įstatymus teiksite spręsti, priimti LR Seime, Vyriausybėje ir kitur, organizuosite spaudos 

konferencijas? Primename,  jeigu šie reikalavimai nebus įgyvendinami, nenoras bendrauti su rinkėjais- „Jūsų 

darbdaviais“ , būsime priversti kreiptis į Seimo Vyriausiąją  etikos ir procedūrų  komisiją, organizuoti piketų akcijas prie 

Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, Savivaldybių, informuoti žiniasklaidą...     Seimo, savivaldos narių raštiškos ataskaitos, 

susitikimų su rinkėjais, Vietos Bendruomenių tarybomis  protokolai, video įrašai,  registruojami, kaupiami, saugomi Vietos 

bendruomenių centrinėse  tarybose, kopijos vietos bendruomenių tarybose, seniūnijose. 

Pagarbiai, .............................................. ...................................................(parašas, pareiškėjų  atstovo v. pavardė}                           

Kontaktai  susisiekti:                                                                                                               adresas: 

…………………....................................,   tel.    ................................,       e-paštas: ……………………                                                                                     

Pagarbiai,  rinkėjai:                                                                                                                                                                                                                                                       
(Vardas, pavardė)                              (Parašas)                  (Rinkėjo adresas)                            

.....................................................    ....................   .....................................................................................................   

..................................................      ......................  .....................................................................................................  

.................................................       ......................  ...................................................................................................... 

.................................................      ......................... ......................................................................................................    

...............................................       .........................  ............................................................................ ......................... 

................................................       ........................... .................................................................................................... 

 
 

 

Aiškinimas raštas skirtas Bendrapiliečiams –rinkėjams  vykdyti, įteikti kvietimus seimo nariams 

dėl atsiskaitymo.  

Lietuvos politinio elito (ne) bendravimas su bendrapiliečiais  2018 m. (projektas 

vykdomas nuolatos).                                                                                                                                                                     
Pagarbiai, Vincentas Jasiulevičius, Valdymo sistemų ekspertas, kont. tel . 861404676, el. p. 

v_jasiulevicius@yahoo.com,   Lietuvoje Bendruomenių  steigimosi pradininkas, puoselėtojas nuo 

1996 m. ir toliau. Lietuvai pagražinti draugijos narys.                                                                                                

KVIETIMAS  įgyvendinti „ Lietuvos politinio elito (ne) bendravimas su bendrapiliečiais  2018 m. 

projektą“ ir  tai  vykdyti karta iš kartos,  iki  tapsime pilietiški, neabejingi Lietuvai- savo ateičiai... 
Gerbiamieji, dauguma Lietuvos piliečių nupilietinti - nesikišu, nedalyvauju „politikoje“ (o kur 

piliečio pareiga?). Tai spraga Švietimo,  tėvų, intelektualų, LRT nusišalinimas..., galvojama, kad 

gerovę sukurs kiti, taip galvodami išvažiavo vienas milijonas iš savo namų, Tėvynės...  Reikia  nors 

pabandyti, pradėti nuo savęs... visose 71 apygardoje, čia ir dabar pakviesti Seimo narius 

atsiskaityti rinkėjams, bus mažiau rietenų- dirbs.  Jeigu darbdavys (įmonės savininkas) 

nepažiūrėtų ką  nuveikia parinktieji darbuotojai, tai bankrutuotų, nepervestų švietėjams, 

sveikatintojams, kultūrintojams, pensijoms įmokų ir kt. (Tad reikia  įgyvendinti- padaryti, netgi 

apeinant NVO „vadukus“, kurių dalis prisitaikėliški...  Atspausdintame abiejose lapo pusėse – (lape 

Kvietimas- priminimas Seimo nariui), pasirašo 7-9 rinkėjai, atšviečiama ir pasirašytinai įteikti 

egzempliorių, (biure Seimo nario padėjėjui),  arba tiesiogiai  miesto/rajono (apygardose) 

mailto:v_jasiulevicius@yahoo.com
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bendruomenės išrinktam Seimo nariui. Taip apygardose kreipiasi 2-3 grupelės (po keletą iniciatyvių rinkėjų) 

ar nenupilietintos vietos bendruomenių , NVO ar  Vietos bendruomenių centrinių tarybų nariai. 

Analogiškai parengtą kvietimą pagal kompetenciją galima įteikti merams, Savivaldybės tarybai, Seniūnui ar atskiriems  

tarybos nariams.    BŪTINYBĖ kreipimosi į Seimo  narį aiškinamasis raštas- sąžiningai atlikti darbdavio pareigą, 

(Tiesiogiai išrinkti Seimo, Savivaldos tarybos  narius, pasamdyti ir pažiūrėti  ką veikia „darbininkai“ ne kas keturi 

metai, o kartą per ketvirtį,  mūsų atveju Seimo ir Savivaldos tarybų  narių, merų, seniūnų atžvilgiu). Visi  mūsų  reikalai  

taisysis..., jeigu būsime aktyvūs visi – jauni, senjorai bei akademinė visuomenė (švietėjai, intelektualai), neabejingi 

spręsti toliau išvardytas problemas. 71 Seimo narys-dauguma Seime, tad nesavanaudiškai tegul dirba, priiminėja  

(balsuoja) įstatymus.      LIETUVOS  PILIETI AR  NORI ŽINOTI,  KAIP VYKDO  RINKIMINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS  

TAVO (TAVO  BENDRUOMENĖS)  IŠRINKTASIS  SEIMO  NARYS?  KREIPKIS  Į JĮ...    BŪK  NENUPILIETINTAS- 

VEIKLUS !  Būtinas  Seimo nario (kitų atstovų) Rinkiminių įsipareigojimų, veiklos ataskaitų aptarimas kartą per ketvirtį  

Vietos bendruomenėse-nevyriausybinėse organizacijose (NVO-švietėjais, sveikatos, kultūros ir kt. rinkėjais). 

Nepriklausomoje Lietuvoje beveik trisdešimt metų pareigūnų neatsakingas pareigų atlikimas, nenaudojimas  

kitų valstybių  pažangios patirties - užsiiminėjama dviračio išradinėjimais, Tautos nusišalinimas nuo Valstybės 

valdymo kontrolės, Lietuvą privedė prie gyventojų globalios emigracijos užsienio. Visų lygių švietimo įstaigos, 

mokyklos, intelektualų bendruomenės, dvasininkija, teisėsauga, žiniasklaida (žurnalistai) privalėtų atsakingai, 

entuziastingai aiškinti, mokyti tautiečius, pradedant vaikyste, (pagal sudarytas programas, metodikas, vaizdines 

priemones, filmuotus klipus, filmus apie priežastis sukeliančias priklausomybių ligas: narkomaniją, alkoholizmą, 

rūkymą, užkrečiamas ligas, patyčias mokinių, savižudybes ir kt., atsakomybę tėvų, mokytojų, vadovų) dėl 

neatsakingo, lengvabūdiško elgesio - sau  kenkimo būti sveiku, išsilavinusiu, laimingu ŽMOGUMI. Ugdyti 

savarankiškumo, verslumo, taupumo, šviesti mokinius, studentus, jaunimą, kad gerovės Lietuvoje niekas nesukurs, 

jeigu patys, nedalyvaus ir neatliks pilietinės pareigos – domėtis, dalyvauti savo valstybės valdyme. Kiekvienas privalo 

prisiimti ne tik teises, bet ir pareigas, atsakomybę  už pasekmes. Čia neturi likti nuošalyje ir tėvai, seneliai, švietėjai, 

intelektualai.  Tik dejavimas ir  abejingumas, nesirūpinimas vaikų, vaikaičių ateitimi, išvarė užsienin beveik pusę 

Lietuvos gabiausių, veikliausių jaunų žmonių. Žinotina, svetimam krašte visada būsi  svetimas, naudingas tiek, kiek 

reikalingas.  Taip švietė – darė Vincas Kudirka.  Kovokime su blogybių sukėlėjais valstybės valdyme ir kitur, tai yra 

su priežastimis.    Nesusipratėliams Lietuvos piliečiams būtų ne prošal  įteisinti privalomą dalyvavimą balsuoti -  

dalyvauti parenkant atstovus, kaip ir kai kuriose  Europos sąjungos valstybėse. Dažniausiai visuomenininkų (NVO) 

vadovai  sunkiai pežengia    „vaduko“ ambicijas vienytis – nesupranta, kad vienybėje yra stiprybė, jėga įveikti 

problemas. Pasakymas: „Aš nesikišu  į „ politiką“, mūsų NVO veiklos nuostatose tai nenumatyta…“ „skundžiasi“ ir 

studentų, jaunimo savivaldos –„valdytojai“. Tai kas gi atliks pilietišką pareigą kuriant gerovę Lietuvoje? Jeigu 

nedalyvauji Bendruomeninėje veikloje, sąžiningai neatlieki „darbdavio“ – rinkėjo pareigos, kontrolės, tai nereikia ir 

dejuoti, kad bloga gyventi Lietuvoje, priverstas  emigruoti. Tuomet „darbininkai“ gano ir ganys „darbdavius“ – 

rinkėjus kaip veršius.  Reikia vengti, kad visų lygių Vietos Bendruomenių renkamų valdymo organų neuzurpuotų 

partiniai veikėjai, kurie vietos Bendruomenes pajungia kaip pagalbininkus partijų veikloje. Juk valdančiųjų  partijų 

nariai sudaro mažiau nei du  procentus Lietuvos rinkėjų ir siekia diktuoti visam Valstybės valdymui, pamina 

Konstitucinę teisę piliečiams dalyvauti Valstybės demokratiniame valdyme.                                                                                                                                                                             

Viename susitikime su Vietos bendruomene J. E. Prezidentė teigė, kad „Valstybę kuria piliečiai, ne valdžios 

institucijos, o žmonės yra pagrindinis visuomenės gyvavimo variklis. Kiekvienos šalies piliečių aktyvumas ir 

atsakomybė padeda įtvirtinti demokratiškas vertybes – pagarbą žmogaus teisėms, laisvus rinkimus, įstatymų viršenybę 

ir pliuralistinę visuomenę. Todėl kviečiama pilietinės bendruomenės, jaunimas būti aktyviais- nenupilietintais, 

(įgyvendinti aprašytą projektą), ir turėti galingą balsą, jeigu  valdžios  atstovai elgiasi neatsakingai“.   

                                                                         4 PRIEDAS 

 4.  GEROS PATIERTIES KOMPANIJOS VADOVO  SIGITO  ŽVIRBLIO  

ĮMONĖS  KŪRIMAS,  IŠPLĖTOJIMAS  IKI  PASAULINIO LYGIO  

INTELEKTUALIOS  GAMYBOS  PR ODUKCIJOS  EKSPORTAVIMO Į 

PASAULĮ. (Lietuvos  merams ( rajonų, mietų, regionų  plėtros tarnyboms) bus 

žinoma patirtis, ko reikia, kad plėtotųsi  verslai, pramonė, kaip pritraukiami, 

rengiami specialistai, perkvalifikuojami). Patirties pilnas aprašymas pateiktas čia. 

  Viktorija Chockevičiūtė 2019 m. liepos 29 d.      Pabradės miestelyje įsikūrusi, ne pirmą dešimtį 
skaičiuojanti, medicininių gaminių gamykla „Intersurgical“ byloja apie tai, kaip didelės investicijos 
gali pabudinti regionus. Kaip DELFI pasakojo įmonės personalo vadovė, šiemet pirmi metai Pabradėje, 
kuomet pritrūko vietų darželyje. Miestelio jaunimas palikti neskuba, į jį atsikeliama gyventi ir iš Vilniaus. 
 
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/galingos-gamyklos-sekme-tapo-viso-miestelio-
sekme-darbuotojai-nezino-kas-yra-minimali-alga-darzelyje-jau-truksta-vietu.d?id=81800397 

Galingos gamyklos sėkmė tapo viso miestelio sėkme (Vadovas Sigitas Žvirblis): 
darbuotojai nežino, kas yra minimali alga, darželyje jau trūksta vietų   

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/galingos-gamyklos-sekme-tapo-viso-miestelio-sekme-darbuotojai-nezino-kas-yra-minimali-alga-darzelyje-jau-truksta-vietu.d?id=81800397
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/galingos-gamyklos-sekme-tapo-viso-miestelio-sekme-darbuotojai-nezino-kas-yra-minimali-alga-darzelyje-jau-truksta-vietu.d?id=81800397
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 Viktorija Chockevičiūtė 2019 m. liepos 29 d.  
       Pabradės miestelyje įsikūrusi, ne pirmą dešimtį skaičiuojanti, medicininių gaminių gamykla 
„Intersurgical“ byloja apie tai, kaip didelės investicijos gali pabudinti regionus. Kaip DELFI pasakojo 
įmonės personalo vadovė, šiemet pirmi metai Pabradėje, kuomet pritrūko vietų darželyje. Miestelio 
jaunimas palikti neskuba, į jį atsikeliama gyventi ir iš Vilniaus. © DELFI / Karolina Pansevič Paskutiniais 
„Sodros“ duomenimis, gegužę įmonėje dirbo 2181 darbuotojas, vidutinis atlyginimas siekė 1092,62 Eur 
„ant popieriaus“. Kaip patikina įmonės vadovas, minimali alga čia nemokama niekam. Įmonė gamina 
gaminius reikalingus kvėpavimo takų priežiūrai – anestezijai, reanimacijai, deguonies ir aerozolio 
terapijai. Gaminiai naudojami tiek ligoninėse, tiek namuose, slaugant pacientą. „Intersurgical“ savo 
apsukų nemažina ir šiuo metu ruošiasi statyti dar vieną gamyklą Visagine. Buvo skelbiama, kad per 10 
metų ten tikimasi įdarbinti iki 1000 darbuotojų. SUSIJĘ STRAIPSNIAI Visorių informacinių technologijų 
parkas sulauks 32 mln. eurų investicijų ir 700 darbo vietų  (12) Lietuvoje kyla naujos gamyklos: 
tūkstančiai darbo vietų pasklis po visą šalį  (1167) Interviu DELFI „Intersurgical“ vadovas Sigitas Žvirblis 
papasakojo, kodėl gamykla atsidūrė Pabradėje ir kas lėmė, kad net krizės metu įmonė augo ir 
priiminėjo naujus darbuotojus. Įmonės vadovas taip pat atskleidė artimiausius penkių metų planus 
Lietuvoje, kodėl plėtrai buvo pasirinktas Visaginas, nors dėl šios gamyklos konkuravo ne viena šalis ir 
papasakojo, kokių priemonių ėmėsi, kad nepritrūktų kvalifikuotos darbo jėgos. Sigitas Žvirblis© DELFI / 
Karolina Pansevič – Esate didžiausia gamybinė įmonėje Lietuvoje, turite virš 2000 darbuotojų, plečiatės 
į Visaginą, bet viskas prasidėjo štai čia, Pabradėje. Kodėl Pabradė? – Šiemet bus 25 metai, kai įmonė 
registruota Lietuvoje. Pažvelgus į visą istoriją, kodėl „Intersurgical“ čia atėjo, galbūt tai lėmė tam tikri 
asmeniniai įvykiai. 1993 metais susitikau su žmonėmis, kurie atvažiavo į Lietuvą. Jie visiškai neturėjo 
minties čia kurti verslo, atvažiavo norėdami aplankyti istorines šeimos vietas. Bet taip man teko 
susipažinti su vienu iš pagrindinių kompanijos akcininkų, pradėjome kalbėti apie mediciną, pažįstamus 
gydytojus ir buvau paprašytas suorganizuoti apsižvalgymą po ligonines. Nuvažiavome į vieną, į kitą, jis 
apžiūrėjo operacines ir išėjo tam tikras pokalbis apie verslą ir kodėl jo nepradėjus Lietuvoje. Vėliau 
nuvykau į Angliją, vėl ten susitikome, pradėjome generuoti idėjas. Negaliu pasakyti, ką jis pamatė 
Lietuvoje, bet kilo jam idėja, kodėl gi veiklą plėsti ne Lietuvoje. Įmonę įregistravau savo namų adresu ir 
faksu gavau pirmą užduotį: surasti tam tikrų gamybinių patalpų, kur būtų galima kažką pradėti, bet 1994 
metais tas likvidus gamybinis turtas dar nebuvo susiformavęs, o jei ir buvo, tai plaukiojo labai 
neapibrėžtoje erdvėje, kam kur kas priklausė. Reikėjo surasti keturis galimus objektus. Tuo metu norint 
turėti 100 proc. savo ir valdyti turtą, vienintelis kelias buvo nupirkti bankrutuojančią įmonę. Paklausiau 
tuometinio ekonomikos ministro, ką gali pasiūlyti iš bankrutuojančių įmonių ir man pasiūlė keturis 
objektus: du objektai Vilniuje, Panevėžyje nebaigtos statybos ir betono kalnai, o Pabradėje buvo 
„Modulis“. Vilniuje šalia tų objektų nebūtų buvę galimybės ateityje papildomai plėstis, Panevėžyje 
betono kalnus nuversti būtų buvę brangiau nei kažką naujo pastatyti. Pirmiausia investuotojas 
atvažiavęs žiūri, kur potencialiai įsigyti NT, kad šalia būtų infrastruktūra, bet dar svarbesnis dalykas – 
kas ten dirbs, kiek bus kvalifikuotos darbo jėgos. Tuo laikotarpiu čia buvo didelė pramoninė įmonė. Nors 
ji jau buvo bankrutavusi, bet buvo išlikęs kvalifikuotų specialistų potencialas, nuo kurių ir pradėjome 
statyti pamatus. Tie, kurie dirbo „Modulyje“, didžioji dalis pradėjo dirbti čia. Pirmiausia investuotojas 
atvažiavęs žiūri, kur potencialiai įsigyti NT, kad šalia būtų infrastruktūra, bet dar svarbesnis dalykas – 
kas ten dirbs, kiek bus kvalifikuotos darbo jėgos. Sigitas Žvirblis – Kas sunkiausia buvo per šį laikotarpį 
ir kaip pavyko įmonę per šį laikotarpį plėsti ir vesti tolyn? – Mes esame integruoti į grupės struktūrą. 
Turime 27 kompanijas savo grupėje visame pasaulyje ir 90 proc. savo produkcijos realizuojame per tas 
kompanijas. Dar yra virš 80 platintojų, per kuriuos realizuojame likusį 10 proc. Mūsų tokia filosofija, kad 
ateini į rinką ir turi ten savo darbuotojus, savo specialistus. Niekas nežinos tam tikros šalies specifikos 
kaip ten gyvenantys vietiniai darbuotojai. Be to, mes nesame įmonė, kuri galime gaminius bet kam 
pardavinėti. Norint atšaukti gaminį, tu turi turėti gerus ryšius su tiekėju, kad tiksliai žinotum, kur tavo 
produkcija keliauja. Tai yra atsakomybė, mes turime žinoti grandinę, kaip jis toliau keliaus. Be to, mes 
skiriamės tuo, kad viską kuriame po vienu stogu – nuo idėjos atsiradimo, pagaminimo iki platinimo. 
Pasaulyje nėra tiek daug kompanijų, kurios pačios kurtų, gamintų ir tiektų. Medicininių prietaisų 
gamintojams yra keliami daug aukštesni ir griežtesni reikalavimai. Dėl to visus procesus turėti po vienu 
stogu yra daug paprasčiau, taip juos galima suvaldyti. Generuodami idėjas labai daug bendraujame su 
gydytojais, specialistais visame pasaulyje. O tai ką gaminame Lietuvoje parduodame ir Lietuvos 
ligoninėms, ir viso pasaulio šalims. Būtų lengviau pasakyti į kurią valstybę nekeliauja produkcija 
pagaminta čia nei kur keliauja. Tai yra ir atsakymas, kodėl mes išsilaikome rinkoje, kodėl krizės mus 
mažiau paveikia. Mes gaminame vienkartinius gaminius, kurie padeda apsaugoti nuo infekcijų 
perdavimo kitam asmeniui. Tai yra, ligoninėse atliekant procedūras nebūdavo garantuoti, kad įranga 
bus apsauga nuo infekcijos perdavimo kitam pacientui, o mūsų gaminama produkcija leidžia tai riboti. 
Mūsų apyvarta krizės 2007-2010 m. laikotarpiu nekrito, mes darbuotojus priiminėjome. – Būtent dėl 
produkcijos išskirtinumo? – Taip, mūsų gaminiai visad naudojami – žmonės sirgo, serga ir sirgs. Jų 
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gydymui yra reikalingos mūsų priemonės, mūsų segmentas kitas. Kuo daugiau gyventojų pasaulyje, tuo 
daugiau mūsų produktų reikia, kuo daugiau valstybės išsivysčiusios, tuo daugiau naudoja. Mūsų 
didžiausios rinkos ten, kur valstybės yra išsivysčiusios. © DELFI / Šarūnas Mažeika – Kalbant apie 
eksportą minėjote, kad lengviau įvardinti tas rinkas, kuriose nesate. Tai koks tas skaičius, į kiek 
skirtingų šalių produkcija iš Lietuvos išvyksta? – Albanija, Australija, Bulgarija, Baltarusija, Kanada, Čilė, 
Kroatija, Vokietija, Gana, gal tik į 2-3 valstybes Afrikoje nekeliauja, Didžioji Britanija, Graikija, Vengrija, 
Islandija, Indija, Makedonija, Viduriniai Rytai, Azijos šalys. Iš viso tiesiogiai keliauja į 106 šalis. Yra ir 
dar daugiau, nes dar per platintojus į kitas šalis gali nukeliauti. – Tad lietuviai, atsidūrę užsienyje 
ligoninėse ir tokiose situacija, kur prireikia šitokios įrangos, gali būti, kad naudojasi jūsų pagaminta 
produkcija, tik visiškai to nežino? – Drąsiai galiu pasakyti, kad naudojasi. Visos grupės pajamos šiemet 
siekia 142 mln. eurų, o mūsų produkcija sudaro apie 60 proc. – Minėjote, kad esate išskirtiniai dėl to, 
jog visus procesus darote patys. Kaip tuomet yra su konkurencija? Ar turite konkurentų? – Turime 
daug, didžiausia konkurencija yra iš JAV įmonių, ir Europoje yra konkurentų. Konkurencinė kova labai 
didelė. Nėra taip, kad be konkurencijos gyventume. Norėdamas išsilaikyti mūsų rinkoje, būti 
pirmaujančiu ir inovatyviu, negali sėdėti sudėjęs rankas ir gaminti vieną ar du gaminius, galvoti, kad taip 
išsilaikysi rinkoje. Dėl to turime visą eilę padalinių, kur kuriami nauji gaminiai, naujos idėjos. 27 
kompanijos grupėje reiškia, kad gauname daugybę pageidavimų arba tam tikrų komentarų iš gydytojų. 
Kas geriausi idėjų generatoriai? Tie patys gydytojai, kurie dirba pirmose fronto linijose. Mūsų 
darbuotojai būtent ir bendrauja su medikais, jie pasiūlo vieną kitą idėją. Lygiai taip pat specifiniai 
produktai. Jei tam tikras gydytojas nori kažko specifiško, sukuriame ir pateikiame specialų, 
nestandartinį produktą, o dėl to ir vartotojas palankesnis. Pavyzdžiui, jei nueisi į parduotuvę ir pamatysi 
vieną duonos kepaliuką, daugiau ten neisi, o jei nuėjęs pamatysi apie 40 skirtingų rūšių, tai bus 
patrauklu. Kažkas panašaus ir pas mus. – Kaip vertintumėte dalyvavimą toje konkurencinėje kovoje – 
laimite ar pralaimite? – Ir laimime, ir pralaimime. Šiuo atveju laimėtoju niekada nebūsi, turi tam tikras 
pozicijas – vienose šalyse stipresnės, pavyzdžiui Jungtinėje Karalystėje ar Prancūzijoje. Tam tikrais 
gaminiais esame stipresni, bet nėra taip, kad užėmėme monopolinę vietą. Konkurencinė kova didelė, ir 
pati didžiausia kova yra tarp didesnių kompanijų už mus, tokiose rinkose kaip JAV. Norint ateiti į tą rinką 
su mūsų matmenų kompanija, reikia turėti kažką ypatingo. Ateini su tam tikrais gaminiais, kuriuos esi 
sukūręs ir patentavęs, bet neaišku, ar su kita gaminių grupe būsi stiprus. Čia konkurencinė kova 
susijusi ir su gamybos kaštais, kur tie kaštai mažiausi. Dalis JAV ir Europos įmonių gamyklas perkėlė į 
Kiniją, nes biurokratija kartais spaudžia, o Azijos šalyse būna pažiūrima pro pirštus. Net jei vieną dieną 
įmonės „Intersurgical“ nebūtų, toje terpėje atsirastų kitas gamintojas ir investuotojas, kuris matytų 
gamybinius pajėgumus ir žmones, kurie dirba šioje gamykloje. Sigitas Žvirblis – O ta biurokratija ir 
Lietuvoje spaudžia? – Mes šiuo atveju integruoti į Europos Sąjungą, nėra kad Lietuva kažkaip ypatingai 
atskirai veiktų. Čia smulkmenos tokios. Visa eilė ES direktyvų galioja ir toje pačioje Lietuvoje, tik nuo 
mūsų politinės valdžios priklauso, kiek mes būsime atviri investicijoms. Šiandien daug kas kalba apie 
paslaugų sektorių. Bet paslaugų sektoriaus įmonė gali ateiti, o po to per vieną dieną susikrauti daiktus ir 
išsikelti į kitą šalį. Ką investavo? Nieko: patalpas išsinuomojo, dalį darbuotojų perviliojo iš kitų įmonių. O 
ką reiškia gamykla. Šiandien Pabradėje turime tokią gamyklą, apie 2300 darbuotojų. Net jei vieną dieną 
įmonės „Intersurgical“ nebūtų, toje terpėje atsirastų kitas gamintojas ir investuotojas, kuris matytų 
gamybinius pajėgumus ir žmones, kurie dirba šioje gamykloje. Pirmasis investuotojo klausimas ir yra, o 
kas dirbs gamykloje. Sigitas Žvirblis© DELFI / Karolina Pansevič – Užsiminėte, kad paslaugų sektorius 
išsikelia ieškodamas pigesnės darbo jėgos. – Mano nuomone, paslaugos ateina su dideliais 
gamintojais. O šiandien naudojasi tik dėl pigesnių kaštų: kada kaštai didės, paslaugų sektorius bus 
perkeltas. – Manot gamintojai nesidairo į tas šalis, kur yra pigesnė darbo jėga? – Tai natūralu, 
444444444bet kitas dalykas, gamintojas pirmiausia turės atkreipti dėmesį į kvalifikuotą darbo jėgą: kiek 
bus kvalifikuotos darbo jėgos, kokia įstatyminė bazė bus tose šalyse, kokia mokestinė bazė, kokia 
logistika, susisiekimas. Šiai dienai, kai kurios gamybinės įmonės perkelia ir grąžina gamybą į Europą, 
nes pasiskaičiuoja logistikos kaštus. Nėra taip, kad darbo užmokestis Kinijoje labai skirtųsi nuo 
Lietuvos, gal didesniuose miestuose didesnis. Kinija perka gamyklas čia, perka įmones čia, ateina su 
savo pinigais čia, vietoje to, kaip anksčiau kopijuodavo, dabar nuperka kompanijas, intelektinę 
nuosavybę. Vyksta gan didelė kova, šioje dalyje privalumas yra buvimas arčiau vartotojo. – Ar dėl to ir 
nuspręsta plėtrą vykdyti toliau Lietuvoje, Visagine? – Principe tai taip. Paprastas pavyzdys, mes 
šiandien turime 50 tūkst. kv. metrų gamybinių patalpų, metinis augimas 7-8 proc., iki 10 proc. per 
metus, tai mažiausiai dar reikia 5 tūkst. kv. metrų kitais metais, jei norime pilnai išnaudoti. Po metų 
reikės dar daugiau ir per tris metus reiks apie 20 tūkst. kv. metrų. Klausimas, kur šį plotą galėsi turėti. 
Pabradėje ir Lietuvoje jau turime sukūrę pagrindą, bet turime ir Kinijoje, Jungtinėje Karalystėje 
gamyklas. Dėl ko atsirado Visaginas, tai pavyko akcininkams įrodyti, kad tai būtų paprastesnis 
investicinis variantas, kur mums nereikėtų kažko labai naujo kurti, nereikėtų naujo personalo surasti, 
integruoti į visą sistemą. Atstumas yra 100 kilometrų, tad mes savo esamus darbuotojus galėsime 
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pasitelkti. Viskas daug paprasčiau, ko pasekoje Visaginas ir buvo pasirinktas, nors konkuravo ne viena, 
ne dvi ir ne trys šalys. Per metus vien darbuotojų atsivežimui sumokame 600 tūkst. eurų. Sigitas Žvirblis 
– Jeigu dalis darbuotojų bus perkeliama į Visaginą, ar nepritrūksite ieškodami papildomų? – Viskas 
priklauso nuo įmonės veiklos. Pavyzdžiui, per metus vien darbuotojų atsivežimui sumokame 600 tūkst. 
eurų. Mums niekas jų nekompensuoja, niekas nesupranta, kad tai papildoma dalis prie tų kaštų, kurie 
galėtų būti darbo užmokestis. Mes įdarbiname gyventojus, kurie gyvena regionuose, jie neišvažiuoja į 
didmiesčius, nevažinėja 2-3 valandas į darbą. Yra autobusas, kuris gyvenančius 20-30 km nuo 
gamyklos paima nuo durų ir po 8 valandų darbo dienos parveža. Gyvenant kaime, pragyvenimo kaštai 
palyginus su Vilniumi, yra mažesni. Mes net neturintiems kvalifikacijos minimumo nemokame. Tarkime, 
jauna šeima gauna mažiausiai 1000-1200 eurų atlyginimą, jiems kaime gyvenant tai jau dideli pinigai. 
Mes manome, kad tai daro teigiamą impulsą visai vietos bendruomenei: yra pajamos, galima 
pragyventi, nėra asocialių aspektų. Kalbant apie regionų plėtrą, galime apsibrėžti aplink 40 kilometrų ir 
įdarbinti žmones. Svarbu, kad viešasis transportas dirbtų tvarkingai: darbuotojai gali atvažiuoti ir grįžti. 
Tai normalu visame pasaulyje, kitur ir didesnius atstumus važinėja. O pas mus yra tam tikri traukos 
taškai, iš periferijos važiuoja į Vilnių, vietoje to, kad viena kita gamyklėlė būtų šalia. – Dažnai skamba 
kritika savivaldybėms, kad jos pačios nesistengia pritraukti investuotojų. – Aš sutinku. Vienas dalykas 
nesistengia, kitas – kompetencijų trūksta. Turėtų kuo daugiau jaunimo ateiti į valdžią, jaunimas pakeistų 
seną mąstyseną. Sako, kad turi patirtį. Bet tai dar nereiškia, kad jis su savo patirtimi tai, ką darė vakar, 
gali daryti rytoj. Jis turi savo patirtį panaudoti, bet reikia žiūrėti į priekį mažiausiai penkis metus. Turėti 
viziją rajonui, gyvenvietei, tiems patiems gyventojams,ar jie turės galimybę nuvesti vaikus į mokyklą, 
polikliniką ir panašiai. Visas kompleksas dalykų ir tie žmonės nepatenkinti regionuose, nes niekas į juos 
nežiūri. Dalyje savivaldybių sėdi politikai, kurie žiūri savas galimybes vystyti verslus, apginti interesus. 
Tai yra didžiausia problema. – Kaip manot, ar ateinančius investuotojus iš užsienio rinktis Lietuvos 
regionus sustabdo savivaldybės, ar yra kitų priežasčių dar? – Savivaldybė nelygi savivaldybei. Yra tikrai 
gerų, kur merai dirba ir stengiasi, yra ir blogų. Pavyzdžiui, pažiūrėjus iš ko jos pragyvena. Savivaldybės 
gyvena iš subsidijų, kiek yra verslo, kiek verslas generuoja įplaukų į savivaldybės biudžetą ir kiek 
viešasis sektorius. Yra tam tikrų savivaldybių, kur tik viešasis sektorius duoda pajamas į biudžetą, tai ką 
mes sumokame mokesčių mokėtojai, vadinasi verslo visiškai nėra arba jis minimalus. Galbūt ateityje 
bus pasiūlymas įtraukti savivaldybes į tam tikrus mokymus, kaip pritraukti investuotojus. Mokyti galėtų 
„Investuok Lietuvoje“ specialistai. Pradedant tais pačiais merais, gal reikėtų, kad jie kursus praeitų. Nes 
dalis merų kritikuoja, kodėl neatvežate investuotojų pas mus. Bet ką jūs pasiūlysite investuotojui? 
Sklypą paruoštų po metų, tai po tų metų jis į kitą regioną nuvažiuos, ar į kitą šalį. Reikia paruošti namų 
darbus, reikalingas investuotojams teritorijas. Mūsų vizija daugiau susieta su tuo, kad dirbsime ir 
gyvensime ne didmiestyje, o regione ir, manome, kad čia žmonės lygiai taip pat turi galimybes gyventi 
taip pat kaip Vilniuje, dar ir geriau. Sigitas Žvirblis – Žinau, kad pas jus atvažiuoja dirbti iš Visagino, 
Ignalinos. Iš kokių aplinkinių regionų jūs dar pritraukiate darbuotojų? – Didžioji dalis aišku pabradiškių, 
iš 2300 darbuotojų galbūt apie 1500 turėtų būti pabradiškių. Pabradėje bedarbystė labai maža. Kita 
dalis, apie 150, iš Visagino pusės važiuoja, kur ateityje pastačius gamyklą ten dirbs. Iš Vilniaus apie 3 
autobusus važiuoja, tai viso bus apie 180-200 darbuotojų, Švenčionys, Švenčionėliai, Molėtai. Tai iš 
viso apie 1000 darbuotojų iš kitur atvažiuoja. Mūsų vizija daugiau susieta su tuo, kad dirbsime ir 
gyvensime ne didmiestyje, o regione ir, manome, kad čia žmonės lygiai taip pat turi galimybes gyventi 
taip pat kaip Vilniuje, dar ir geriau. © DELFI / Karolina Pansevič – Ar Pabradėje ir toliau plėsitės, 
investuosite? – Pabradėje vyksta plėtra ir gan didelė. Lietuvoje per praeitus ir šiuos metus apie 60 mln. 
eurų investuota, įskaitant ir Pabradę, ir Visaginą. Tai yra didelė suma. Įrengtas toks automatinis 
sandėlis, kokio praktiškai Baltijos šalyse niekas nestatę. Iš šio centro produkcija keliaus į visą pasaulį. 
Pabradė ir toliau plėsis, einame prie automatizacijos, robotizacijos. Žmogišką faktorių eliminuojant, 
turime geresnę kokybę. – O kiek per visą veiklos laikotarpį galėjo būti investuota Pabradėje? – Sunku 
paskaičiuoti, nes yra nusidėvėjimai ir kiti dalykai, bet kalbame apie šimtus milijonų. © DELFI / Karolina 
Pansevič – Daugybę įmonių kalba apie investicijas į automatizaciją, robotizaciją. Kalbant šia tema 
dažniausia baimė iš darbuotojų, kad dėl to jie praras darbą. – Labai primityvus toks mąstymas. 
Mokykitės ir dirbsite su robotais. Kas tuos robotus prižiūri? Tik žmogus. Ateina moksleiviai, mato viską 
ir sako, aš čia norėčiau dirbti. Be to, visi nori gero atlyginimo, o atlyginimą už ką moka? – Už gerą ir 
kokybišką darbą. – O gerą ir kokybišką darbą gali atlikti kvalifikuotas darbuotojas: kuo aukštesnė 
kvalifikacija, tuo daugiau uždirbti. Lietuviai save lyginai su kitomis šalimis. Nuvažiuojame į Švediją, 
Vokietiją ir norime per 25 metus turėti tai, kas ten buvo kuriama 40 metų. Nėra taip greit pasiekiama, 
bet tie, kas pas mus buvo atvykę iš Vakarų tuomet ir atvyksta dabar, mato milžiniškus pasikeitimus. Bet 
mes vejamės. Darbo užmokestis didėja. Tačiau šiandien iššūkis mūsų visuomenei yra gebėjimas 
mokytis visą gyvenimą. Nesvarbu, ar išdirbai 20 metų, ar esi 50-70 metų, žmogus turi mokytis visą 
gyvenimą, nes tobulėjimui ribų nėra. Yra kvalifikuotos darbo jėgos problema regionuose, mes šiandien 
dirbame taip, kad tą darbo jėgą patys auginamės. Pabradėje dabar apie 800 vaikų. Sakau, mere, matau 
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problemą, darželyje nebėra šiemet vietos. Štai ką reiškia sukurtos darbo vietos. Jaunimas net iš 
Vilniaus keliasi čia gyventi: nėra būsto, nėra namų. 2 kambarių buto kaina yra apie 40 tūkst. eurų. 
Žmonės nustebę, nes Visagine iki 10 tūkst. eurų nupirksi. Sakau, mere, matau problemą, darželyje 
nebėra šiemet vietos. Štai ką reiškia sukurtos darbo vietos. Jaunimas net iš Vilniaus keliasi čia gyventi: 
nėra būsto, nėra namų. Sigitas Žvirblis – Turbūt neklysiu sakydama, kad prie Pabradės sėkmės 
prisidėjo „Intersurgical“. Tačiau ir kituose regionuose yra didesnių įmonių, gaunama darbuotojų 
pasakojimų, kad su jais darbdavys elgiasi negražiai, kad gauna mažą atlyginimą. Tad, ar nėra svarbu 
ne tik dideli investuotojai ir gamyklos, bet ir tai, kaip elgsis darbdavys? – Sutinku. Paprastas pavyzdys, 
kiekvieną vasarą mes priimame virš 100 moksleivių į darbą. Būtent mūsų darbuotojų vaikų. Bandėme 
visus priimti, bet kiti ateina ir greitai išeina, neįdomu jiems. Tad priėmėme sprendimą, kad vasaros 
atostogų metu, mūsų darbuotojų vaikai, kuriems yra 16 ir daugiau metų, gali ateiti į įmonę dirbti, jie 
gaus minimumą, bet jei išdirbs pilnai du mėnesius, tada dar gaus 15 proc. priedą. Jie dirba šalia namų, 
šalia tėvų, nereikia važiuoti į Palangą ar kitur, o dalis jų, po mokyklos lieka dirbti pas mus. Mes esame 
vienintelė įmonė Lietuvoje, kuri turi savo mokymo sistemą. Ruošiame čia savo darbuotojus. Idėja tokia, 
kad jaunimas, kuris baigė mokyklą, neišvažiuotų į didmiesčius specialybės mokytis, bet dirbtų pačioje 
įmonėje, o dėstytojai iš profesinio rengimo centro atvyktų čia ir mokintų teorinių žinių, o praktines žinias 
įgautų gamyboje. Nes tos pačios mokyklos tokių technologijų pas save neturi. Du metus ginčijomės, kol 
pavyko įrodyti, kad šis metodas veiks. Dabar jaunimas du metus mokosi ir dirba, per tą laiką gauna 
atlyginimą ir gali įgauti mechatronikos šaltkalvystės specialybę, diplomą, kuris pripažįstamas ES. Jau 
bus antra laida. Šiemet 25 baigė pirmą kursą ir 25 priėmėme, o norinčių apie 90 buvo. Mes esame 
vienintelė įmonė Lietuvoje, kuri turi savo mokymo sistemą. Ruošiame čia savo darbuotojus. Sigitas 
Žvirblis – Ar įgavę specialybę jie ir lieka čia dirbti? – Jų kvalifikacija pakyla, pareigos pakyla, materialinė 
gerovė padidėja. Be to, šalia namų turėti darbą yra pats didžiausias pliusas. Sigitas Žvirblis© DELFI / 
Karolina Pansevič – Vėlgi grįžtant prie klausimo apie kitus darbdavius. Tai kodėl kiti regionai, kuriuose 
irgi yra didelės gamyklos, taip nesuklesti? – Negalėčiau atsakyti apie visus darbdavius. Ne visų 
galimybės vienodos, kai kur mažesnės įmonės. Šiandien yra skiriama parama smulkiam verslui. 
Smulkus verslas tikrai didelė atrama mūsų ekonomikai, bet kas generuoja daugiausia užsakymų 
smulkiam verslui? Didelės įmonės. Ir išeina, jei valstybė nepritrauks didelių investuotojų, su smulkiu 
verslu ne taip toli nuvažiuosime, o didelės įmonės sukuria daugiau pridėtinės vertės. Mes kaip didelė 
įmonė norime visas paslaugas turėti šalia – komponentų pirkimas, yra spaustuvė, kuri išaugo mūsų 
užsakymų dėka, vien transportui, logistikai paliekame Lietuvoje apie 10 mln. eurų. Smulkus verslas yra 
idėjų generatorius, bet didelės įmonės, ypatingai gamybinės, jei atvažiavo ir pastatė didelę gamyklą, tai 
yra didelis turtas. – Tai yra didžiulių bendrovių, bet žmonės vis tiek nepatenkinti. – Klausimas, kaip tos 
bendrovės sukuria atmosferą, sukuria galimybes įmonės viduje tobulėti ir augti. „Intersurgical“ Lietuvoje 
auga, o tai motyvuoja žmones, įmonė nestovi vietoje. Jeigu nebeaugi, nesiplėsti, tai kažkas įvyko, kad 
sustojai. Galima augti ir per našumą: įdiegti naujas technologijas. – O kaip vertintumėte mokesčius 
Lietuvoje? Yra teigiančių, kad darbo mokesčiai – per dideli. – Būtent darbo mokesčiai, ta dalis, kurią 
sudaro socialinis draudimas. Jei dar įvesime progresinius mokesčius, kvalifikuota darbo jėga iškeliaus. 
Ji tuo pačiu sukuria darbo vietas ir mažiau kvalifikuotiems. Jei norime atimti iš tų žmonių, aš manau, 
kad tai yra pavydo mokestis. Iš principo tai nelygybė. Jei lyginamės su Skandinavija, mums iki jų dar 50 
metų augti, kada pasieksime tokias pajamas ir iš turtingesnių galėsime perskirstyti. Bet mes dar 
neužaugome, dabar mums reikia kvalifikuotus darbuotojus čia išlaikyti, nes jie kuria darbus kitiems. 
Šiandien gamyklos nepastatysi be gero inžinieriaus, o jam reikia gerą algą mokėti. (…) Kuo mokesčiai 
paprastesni tuo valstybei paprasčiau prižiūrėti. Kuo daugiau išimčių daugiau tokių dalykų tuo sunkiau, 
atsiranda problemų. – Ar ruošiatės krizės scenarijui? Ekonomistai prognozuoja, kad galimas ekonomika 
kartojasi ciklais, galima krizė ar ekonomikos sulėtėjimas. – Pas mus krizė gal daugiau su „Brexit“ siesis. 
Bet čia mūsų specifika, nes mes didelę dalį veiklos ten turime, mūsų kompanija registruota Jungtinėje 
Karalystėje. Esant kietam „Brexit“, tampame nelegalūs ES. Dėl ko planuojama dalį funkcijų į Europą 
perkelti, kad būtume ES registruoti. Bet girdėjau pranešimą, kad Jungtinės Karalystės parlamentas 
priėmė sprendimą, jog nebus kietojo „Brexit“, kol nebus suderinta su ES. Mes jau viską apsvarstėme, 
veiksmai vyksta, tam tikros rizikos vertinamos rimtai, nes tai rimti iššūkiai. Daug kas priklauso ir nuo 
tam tikrų tarnybų, o daugiausia nuo paties britų parlamento, kaip jie priims sprendimus. – Ar kietasis 
„Brexit“ scenarijus stabdytų plėtrą Lietuvoje? – Nesakyčiau, kad stabdytų, galbūt tam tikru laikotarpiu 
biurokratinių dalykų atsirastų. Su laiku viskas judėtų, susitvarkytų. Bet būtų tam tikras laikotarpis, kol 
viskas susidėliotų. – Pabaigai, „Intersurgical“ ateityje daugybė planų, bet kokie konkretesni penkmečio 
planai Lietuvoje? – Toliau augti. Pirmiausia augti, plėstis, tobulėti. Po penkių metų, manyčiau, kad tikrai 
turėsime dvi gamyklas. Pabradės ir Visagino gamyklos dirbs tolygiai. Manau, kad išliks 7-8 proc. 
metinis augimas. Visaginas yra mūsų ateities Lietuvoje likimo dalis. Kalbame ir apie tai, kad Vilniuje 
planuojame Visorių parke turėti savo tyrimų centrą. Gal tapsime Visorių parko dalininkais ir viena idėjų 
yra turėti techninių kūrybinių darbų vietą. – Ačiū už pokalbį. © DELFI / Karolina Pansevič „Intersurgical“ 
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kuria ir gamina medicinos prietaisus, susijusius su kvėpavimo sistemos palaikymu. Lietuvoje gaminami 
prietaisai yra eksportuojami į daugiau nei 100 šalių, daugiausia į Jungtinę Karalystę, Prancūziją, 
Ispaniją, Vokietiją ir Japoniją. 1982 m. įsikūrusi Jungtinėje Karalystėje, „Intersurgical“ yra pirmaujanti 
įmonė Europoje medicinos prietaisų, susijusių su kvėpavimo sistemos palaikymu, gamyboje. Jos 
gaminami prietaisai yra naudojami ligoninėse, operacinėse patalpose, intensyviosios terapijos 
skyriuose, pooperacinėse ir kitose ligoninės patalpose, greitosios pagalbos tarnybose ir namuose 
daugiau nei 100 šalių visame pasaulyje. 1994 m. bendrovė „Intersurgical“ atidarė savo pirmąjį gamyklą 
Pabradėje, Lietuvoje, kur metinė apyvarta siekia daugiau nei 100 milijonų eurų.  
 
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/galingos-gamyklos-sekme-tapo-viso-miestelio-
sekme-darbuotojai-nezino-kas-yra-minimali-alga-darzelyje-jau-truksta-vietu.d?id=81800397 
                                                                                    

                                                                                                                      
Pagarbiai Vincentas Jasiulevičius ,  Valdymo sistemų ekspertas                                

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/galingos-gamyklos-sekme-tapo-viso-miestelio-sekme-darbuotojai-nezino-kas-yra-minimali-alga-darzelyje-jau-truksta-vietu.d?id=81800397
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/galingos-gamyklos-sekme-tapo-viso-miestelio-sekme-darbuotojai-nezino-kas-yra-minimali-alga-darzelyje-jau-truksta-vietu.d?id=81800397
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