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Mielosios senjorės ir senjorai,

ar žinote, kad nuo šių metų liepos 1 d. 75-erių sulaukusiems senjorams kompensuojamieji vaistai 
bus nemokami ir priemokų neliks? Ar girdėjote, kad „Sodroje“ kaupiamas rezervas, kuris tampa 
visų Lietuvos senjorų pensijų stabilumo garantu? Žinau, kad Jums dažnai tenka susidurti su klai-
dinančiomis žiniomis, kurios nustelbia pozityvias naujienas. Kad ir dabar, socialiniuose tinkuose 
skleidžiama informacija, kad dėl sudėtingos situacijos valstybėje ir kovos su COVID-19 neva bus 
mažinamos pensijos. Tai NETIESA! Atvirkščiai, ši valdžia ne tik pasirūpino, kad Jus pasiektų di-
desnės pensijos iki pandemijos paskelbimo, bet ir ieško sprendimų, kaip padidinti Jūsų pajamas ir 
suteikti visą reikiamą pagalbą. Jokių išmokų mažinimas nėra svarstomas, o senatvės, netekto dar-
bingumo, šalpos pensijos karantino metu visus pasieks laiku ir tokios, kokios yra numatytos įstaty-
muose. Kiek žemai turi pulti žmonės, užsiimantys tokios propagandos kūrimu, kad imtų gąsdinti 
senjorus, kurie dėl koronaviruso grėsmės ir taip patiria milžinišką stresą? 

Vertindami šiandieninę situaciją su komanda nusprendėme, kad geriausias kelias pasiekti Jus – 
bendrauti tiesiogiai, pasidalinti mūsų informacija ir paneigti melagingus faktus. 

Šis laiškas yra skirtas visoms šalies senjorėms ir senjorams, kad kol kas virtualiai, o vėliau, kai  
koronavirusas nebekels grėsmės, mums susitikus, galėtume diskutuoti, ką mūsų Seimas ir Vyriau-
sybė galėjo padaryti geriau ir ką gali padaryti ateityje.

Pensijas padidinti padėjo ir valdžios sprendimai, ir visuomenė

Jūs prieš kiekvienus rinkimus girdėdavote politikų pažadus – bus didinamos pensijos. Tačiau ilgus 
metus politikoje aukštus postus užėmę pareigūnai pamiršdavo pasakyti, kad pensijos nekils taip 
sparčiai, kaip jie žadėjo. Negana to, jie „Sodrą“ su Jūsų pinigais vedė į  vis didesnį skolinimąsi.

Radome ankstesnių valdžių „dovaną“ – „Sodrą“ su 3,7 mlrd. eurų skola. Tokio dydžio „Sod-
ros“ skola reiškia, kad kiekvienam senatvės pensininkui buvo užkrauta skolos našta  – po 
daugiau nei 6 000 eurų. Žinoma, Jūsų niekas neklausė, ar norėsite būti skolingi tiek pinigų. Jūs 
nei žodžiu, nei raštu net nebuvote informuoti, kad tokią naštą nešite vien todėl, kad savo laiku 
valdžioje esanti politikų grupė, kuriai vadovavo Andrius Kubilius, nusprendė pasiskolinti milžiniš-
komis palūkanomis. 

Jei būtume palikę taip, kaip radome, „Sodra“ tokios skolos tikriausiai niekada nebūtų pajėgusi iš-
mokėti. Viešojoje erdvėje iki pat 2016 metų pabaigos sklido tik informacija, kad „Sodra“ bankrutuo-
ja, o ateities pensininkams reikia ieškoti kitų alternatyvų. „Sodra“ buvo paversta finansiškai nepati-
kima institucija, o tokia jos būkle naudojosi pensijų fondai ir bankai, siūlydami kaupti pensijas pas 
juos. Mums kyla pagrįstų abejonių – gal konservatoriai taip buvo sumanę tyčia? Jų pragmatiniai 
tikslai ėmė lįsti, mums pradėjus kalbėti apie būtinus pokyčius pensijų srityje ir „Sodros“ gelbėjimą, 
jos skolas perkeliant į valstybės iždą. Skolos perkėlimas į valstybės biudžetą leidžia aiškiai matyti 
„Sodros“ finansų srautus, lengviau planuoti įmokų ir išmokų pokyčius. Taip pat sumažėja finansų 
administravimo sąnaudos,  o be to per metus fondas sutaupys daugiau nei 100 mln. eurų, kuriuos 
sudarė palūkanos. „Sodra“ per maždaug dešimt metų sumokėjo apie 1,1 mlrd. eurų palūkanų. Tai 
reiškia, kad kiekvienam senjorui tai kainavo apie 1 700 eurų.
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Panašiai kainavo kiekvienam senatvės pensininkui ir amoralus antrosios pensijų pakopos finansa-
vimas iš „Sodros“ lėšų. Juk ne vienerius metus antrosios pensijų sistemos pakopos finansavimas – 
įmokų į pensijų fondus mokėjimas – vyko „Sodros”, taigi, – dabartinių senatvės pensininkų lėšomis.

Tad mūsų senjorai, kurių pensijos ir šiaip buvo vienos iš mažiausių visoje Europos Sąjungoje (ES), jų 
neatsiklausus ir neinformavus, o visoms institucijoms ir ministrams tylint, turėjo finansuoti sistemą, 
iš kurios didžiausią naudą gavo privatus pensijų verslas. Senjorų pensijos dėl šios priežasties, o taip 
pat ir dėl didelių palūkanų mokėjimo į valstybės biudžetą, kelerius metus beveik nebuvo didinamos. 
Tad mes sustabdėme ir pensijų fondų finansavimą, ir milžiniškus palūkanų mokėjimus senjorų pini-
gais. 

Dabar yra iš ko didinti senatvės pensijas bei kaupti „Sodros” rezervą ateičiai (žr. 1 pav.)  – net ir 
sulėtėjus ekonomikos plėtrai ar prasidėjus jos nuosmukiui, pensijos toliau galėtų išlikti stabilios ir 
ateities pensininkai nesusidurtų su jų mažinimu. Džiaugiamės pagerinę ne tik dabartinių, bet ir bū-
simųjų senjorų galimybes gauti oresnes pensijas.

Konservatoriai primygtinai gynė pensijų fon-
dų verslą. Norėdami panaikinti mūsų padarytus 
pokyčius, kreipėsi, kaip vėliau paaiškėjo, to pa-
ties verslo paruoštu tekstu į tuometinę Prezidentę  
Dalią Grybauskaitę ir Konstitucinį Teismą. Ga-
liausiai, konservatorių provokacijai nepasidavęs,  
Konstitucinis Teismas pripažino, kad mūsų pada-
rytas sprendimas buvo teisingas ir teisėtas.

Bet Jūs turite žinoti, kad mes užtikrinome „Sod-
ros“ finansinį stabilumą. Tokio dydžio „Sodros“ 
rezervo, koks yra dabar, Lietuvos istorijoje 
nėra buvę. Mokesčių mokėtojų pinigai paga-
liau ėmė tarnauti visiems žmonėms. Nors dar 
2018 m. viduryje Gabrielius Landsbergis viešai 
pažadėjo, kad atšauks pensijų reformą ir tai reikš, 
kad Jūsų pinigais vėl bus finansuojami privatūs 
pensijų fondai!

Visų sprendimų ir darbščių Lietuvos žmonių, ku-
rie sąžiningai dirbo ir mokėjo mokesčius, dėka 
galėjome padidinti pensijas. Jos per trejus me-
tus vidutiniškai padidėjo 131 euru! Ir tai yra 
didžiausias pensijų augimas šalies istorijoje 
per tokį trumpą laikotarpį! Tai galite pamatyti 
šalia esančioje lentelėje (žr. 2 pav.), kurioje rasite 
informaciją apie pensijų pokyčius valstybėje prie 
skirtingų valdžių nuo 2008 metų. Jūs galėsite 
palyginti, kaip skiriasi mūsų darbai. Pamatysite, 
kokiais milžiniškais šuoliais veržiamės į priekį, 
kalbėdami apie pensijas ir kitas Jums rūpimas sri-
tis. Prie šiame laiške esančiose lentelėse skelbia-
mų duomenų grįžkite kiekvieną kartą, kai imsite 
abejoti šio Seimo daugumos ir Vyriausybės darbų 
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tikrumu. Net neabejoju – kiekvieną iki rinkimų į Seimą likusią dieną Jus bandys įtikinti, kad buvome 
niekam tikusi valdžia, kuri nieko dėl Jūsų nepadarė.

Mes labai norėjome, kad pensijų augimas paliestų visus, o ypač – sunkiausiai gyvenančius. Mūsų, 
valdančiąją daugumą sudarančių Seimo narių, iniciatyva priimtas sprendimas mokėti priemokas 
prie mažų pensijų. Kitaip tariant, priemokos priklauso žmonėms, kurie įmokas mokėjo mažiausiai 
15 metų bent nuo minimalios algos per mėnesį. Konkreti priemoka asmeniui priklausys nuo įgyto 
stažo, o būtinąjį stažą įgijusiam pensininkui bend-ra visų gaunamų pensijų suma negalės būti ma-
žesnė nei 257 eurai per mėnesį. Skaičiuojama, jog priemokas prie pensijų gaus apie 72 tūkst. 
senjorų.

2020 m. didėja šalpos išmokos, kurias gauna apie 60 tūkst. asmenų. Šalpos pensijos bus mokamos 
nuo vaikystės neįgaliems suaugusiems žmonėms bei kitiems neįgaliesiems ir senatvės pensijos am-
žiaus sulaukusiems gyventojams, kurie neįgijo stažo socialinio draudimo pensijai gauti. Reikšmin-
gas didėjimas numatomas mažiausias šalpos pensijas gaunantiems neįgaliesiems – mūsų Seimas nu-
sprendė nustatyti žemiausią ribą – 140 eurų, kai anksčiau mažiausia šalpos neįgalumo pensijos riba 
buvo 99 eurai (žr. 3 pav.).

Pasidomėkite „Sodroje“, ar Jums priklauso tikslinės kompensacijos, mokamos neįgaliesiems, 
kuriems yra nustatyti specialieji poreikiai: pirmojo ar antrojo lygio nuolatinės pagalbos (prie-
žiūros) poreikis, pirmojo ar antrojo lygio nuolatinės slaugos poreikis. Tai – papildoma išmoka, 
kuri gali būti mokama kartu su socialinio draudimo arba šalpos pensija. Tikslines kompensacijas 
gaus apie 93 tūkst. asmenų (žr. 4 pav.).

75-erių metų sulaukusiems senjorams dalis vaistų – nemokami!

Visada sakėme – neteisinga, kad mūsų senjorai už tuos pačius vaistus moka brangiau negu kitų šalių 
pensininkai. LVŽS stojus už valstybės vairo, nekompensuojami vaistai atpigo, daugiau kaip du 
kartus sumažėjo priemokos už kompensuojamus vaistus. Taip pat pasirūpinome, kad, Jums, 
sulaukusiems 75-erių metų, kompensuojamieji vaistai nuo 2020 metų liepos 1 d. būtų išduo-
dami nemokamai – nereikės mokėti jokių priemokų.
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3 pav.

2020 m.

Neįgaliems vaikams pagal neįgalumo lygį 140–280 Eur

Darbingumo iki 24 m. netekusiems pilnamečiams asmenims 140–315 Eur

Tėvams, globėjams, kurie bent 15 m. slaugė neįgaliuosius su 
specialiaisiais poreikiais 140–210 Eur

Mamoms, išauginusioms 5 ir daugiau vaikų 140–210 Eur

Darbingumo po 24 m. netekusiems pilnamečiams asmenims 140 Eur

Minimalaus socialinio draudimo stažo neturintiems senatvės 
pensininkams 140 Eur

Tėvų netekusiems našlaičiams: nepilnamečiams ar pilnamečiams iki  
24 m., jei mokosi ar yra pripažinti nedarbingais, iš dalies darbingais 70 Eur

Pastaba: neįgalieji, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, kartu turi teisę gauti tikslines kompensacijas nuo 70 Eur 
iki 304 Eur.

Šalpos neįgalumo pensijos mokamos:

Šalpos senatvės pensijos mokamos:

Šalpos našlaičių pensijos mokamos:

Šalpos išmokos 2020 metais:

Mažiausia šalpos pensija neįgaliesiems – 140 Eur

4 pav.

Specialusis poreikis Ką tai reiškia
Tikslinės 

kompensa- 
cijos dydis

Pirmojo lygio specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikis

Reikalinga nuolatinė 4–5 val. per parą 
kitų asmenų teikiama priežiūra (pagalba) 128,7 Eur

Antrojo lygio specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikis

Reikalinga nuolatinė ne ilgesnė nei 3 val. 
per parą kitų asmenų atliekama priežiūra 
(pagalba)

70,2 Eur

Pirmojo lygio specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis

Reikalinga nuolatinė 8 val. per parą  
ar ilgesnės trukmės slauga 304,2 Eur

Antrojo lygio specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis

Reikalinga nuolatinė 6–7 val. per parą 
slauga 222,3 Eur

Tikslines kompensacijas moka savivaldybės.
„Sodra“ neįgaliesiems taip pat moka arba netekto darbingumo pensijas, arba šalpos pensijas.

Tikslinės kompensacijos neįgaliesiems 2020 metais:
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Visus šiuos metus siekėme, kad vaistai būtų pigesni. Nuosekliai rūpinomės sveikatos paslaugų ko-
kybe, kad senjorams būtų užtikrinta tvari sveikatos apsaugos sistema, gydymo įstaigose atsirastų 
specialiai senjorams reikalingos įrangos ir paslaugų, būtų gerinamos slaugos galimybės, pavyzdžiui, 
per 2017–2018 metus beveik 500 padidinome slaugos lovų skaičių.  Taip pat esame apsisprendę pa-
laikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai skirti dar 32,2 mln. eurų per 2019–2021 metus. Jūsų 
patogumui, įteisinta prekyba kompensuojamomis sauskelnėmis ir kitomis slaugos priemonėmis pre-
kybos centruose, plečiama prekyba vaistais internetu. Nuo šių metų vidurio Jūs arba Jūsų artimieji, 
neišeidami iš namų, internetu galės užsakyti net ir receptinius vaistus, kurie Jums bus pristatyti 
tiesiai į namus! 

Iš kur pinigai?

Be abejo, kylančioms pensijoms, socialinėms ir kitoms valstybės reikmėms reikėjo rasti papildomus 
milijardus eurų! Bet mes randame ne tik juos, bet ir ankstesnių valdžių paliktas landas nedoriems 
sprendimams. 

Ta pati valstybės skola, kai konservatoriai pasiskolino milžiniškomis palūkanomis, ilgus metus stab-
dė bet kokį žmonių gyvenimo gerėjimą. Noriu, kad suprastumėte teisingai – mes neprieštaraujame, 
kad tuo metu reikėjo skolintis. Tačiau tai reikėjo daryti ne tokiomis drakoniškomis sąlygomis ir tik-
rai – ne iš komercinių bankų. Dar 2008 metais valstybė kreditoriams sumokėjo apie 800 mln. litų 
palūkanų, o 2012 metais – jau 2 mlrd. litų. Ir tai buvo daugiau, nei Lietuva tuomet išleido krašto 
apsaugai.

Ar A. Kubiliaus Vyriausybė turėjo galimybių skolintis iš tarptautinių institucijų pigiau, negu tai darė 
2009–2012 metais, kai finansų rinkose ir iš komercinių bankų buvo skolinamasi už palūkanas, sie-
kiančias 5,1–9,4 procento? 

Finansinės krizės tyrimą vykdęs Seimo Biudžeto ir finansų komitetas konstatavo, kad A. Kubiliaus 
Vyriausybės sprendimui nesikreipti paramos į Europos Komisiją ir TVF turėjo įtakos D. Grybauskai-
tės 2009 m. kovo mėn. pabaigoje viešai išsakyti vertinimai, jog paramos į tarptautines organizacijas 
besikreipiančios valstybės „demonstruoja politinę impotenciją“. Iš Komitetui pateiktų paaiškinimų 
ir gautų atsakymų raštu galima daryti išvadą, kad Vyriausybė rimtai net nesvarstė galimybės kreip-
tis tarptautinės finansinės paramos, nors tokia parama buvo suteikta Latvijai ir dar septynioms ES 
valstybėms narėms. A. Kubiliaus Vyriausybė 2009–2012 metais pasiskolino finansų rinkose ir 
iš komercinių finansų įstaigų, tai darė brangiausiai visoje ES ir, pasak ekonomistų, pasekmes 
jausime iki 2022 metų. Dėl tokių tuometės Vyriausybės sprendimų, pasak krizės tyrimo komi-
sijos, valstybė patyrė daugiau kaip 2 mlrd. eurų žalą.

2008–2009 metų ekonominės krizės suvaldymo klaidų nekartosime. Dabar prasideda intensyvi 
COVID-19 viruso sukeltos krizės ekonominės žalos suvaldymo fazė. Mūsų kadencijos metu atliktas 
2008–2009 metų ekonominės krizės tyrimas, kuris objektyviais skaičiais pagrindė, jog viena didžiau-
sių klaidų – skolinimasis už milžiniškas palūkanas. Bet dar skaudžiau krizės metu smogė taupymas 
žmonių sąskaita. Tai drastiškai sumažino vartojimą ir krizė tik gilėjo. Ekonomiškai išsivysčiusios ša-
lys jų ekonominio stabilumo ar atsigavimo politiką grindžia vartojimu. Todėl mes nesielgsime taip, 
kaip buvo pasielgta prieš dešimtmetį. Atvirkščiai, skolinamės mažiausiomis rinkoje palūkanomis, 
nes turime visais būdais skatinti vartojimą, jokių atlyginimų, pensijų, pašalpų karpymo. Ieškome 
galimybių, kaip didinti žmonių pajamas. Pinigai, grįžtantys valstybei per vartojimą, skatina verslus, 
didina biudžeto surinkimą, o tuo pačiu ir generuoja pajamas kredito grąžinimui bei, kas svarbiausia, 
nemažina žmonių gyvenimo kokybės. Jei kas nors bandys tuo manipuliuoti ir sakyti, jog turime grįž-
ti prie griežto taupymo, tai turi būti vertinama kaip sąmoningas kenkimas valstybei ir jos žmonėms.
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Lėšų savivaldybėms augimas
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Nenuginčijami faktai  – dirbant mūsų valdančiajai daugumai 
gyvenimas ėmė gerėti

Mums pavyksta pastebimai mažinti Lietuvos įsiskolinimus. LVŽS tapus valdančiąja jėga Seime, šalies 
biudžetas yra perteklinis. Dar daugiau – rūpinamės ir ateities Lietuva bei jos socialiniu saugumu, 
todėl skirtinguose fonduose esame sukaupę 1,7 milijardo eurų rezervą. 

Dėl mūsų priimtų sprendimų mažėjo absoliutaus skurdo rodikliai. Ir tai rodo, kad situacija pastebi-
mai gerėja. Mokestinės reformos rezultatus, mažinant skurdą šalyje, tiek Lietuvos, tiek ES instituci-
jos vertins ir skelbs tik šiemet, nes mokestinė reforma vyko 2019 m. pradžioje, vaiko pinigų didesnis 
kilimas taip pat, tad šiame laiške mes naudojame oficialius duomenis, kurie sulauks ir atitinkamų 
Europos Komisijos įvertinimų. Taip pat, prognozuojame, jog didelius pokyčius turėtų daryti ir savi-
valdybėms padidintos lėšos, kad jos padėtų užtikrinti gyventojų socialinius ir kultūrinius poreikius 
(žr. 5 pav. ir 6 pav.).

Dėl įvykdytos mokestinės reformos (padidinus minimalią mėnesinę algą bei neapmokestinamų pa-
jamų dydį), palankių sąlygų verslui ir investicijoms nuo 2016 metų beveik 200 eurų padidėjo vi-
dutinis mėnesinis atlyginimas. Dėl mūsų priimtų sprendimų padidėjo atlyginimai mokslininkams, 
mokytojams, gydytojams, policininkams, gaisrininkams, kultūros darbuotojams, valstybės tarnau-
tojams.

Pasirūpinome, kad jaunos šeimos Lietuvoje turėtų daugiau galimybių įsigyti pirmąjį būstą, turėtų 
tinkamas sąlygas auginti vaikus, mokytis ir dirbti. Mūsų įvesta finansine paskata įsigyti būstą regio-
ne pasinaudojo jau daugiau nei tūkstantis jaunų šeimų.  

Mūsų skaidrūs ir tikslingi veiksmai skatino teigiamus pokyčius valstybėje. Ir tai įrodo džiuginantys 
mūsų trejų metų darbo įvertinimai bei ekonomistų prognozės, reikšmingi tarptautinių institucijų, 
ekspertų komentarai. Lietuva tapo patrauklesne ne tik investicijoms, bet ir mūsų pačių tautiečiams – 
jie ėmė grįžti namo! Pavyzdžiui, iki 2019 m. spalio mėn. į Lietuvą gyventi ir mokytis grįžo apie 1 400 
vaikų. Tai prilygsta dviejų didelių Lietuvos mokyklų mokinių skaičiui! Per šiuos metus mūsų vals-
tybės statusas iš emigruojančios pasikeitė į imigruojančią, dar gerokai prieš pasaulį užklumpant 
COVID-19 pandemijai, į Lietuvą atvyko ir sugrįžo daugiau žmonių, nei išvyko! Ir netiesa, kad atvyks-
tančiųjų skaičių lėmė užsieniečiai, kurie atvažiavo čia dirbti! Kaip skelbė Statistikos departamentas, 
jau 2018 metais į Lietuvą imigravo 28,9 tūkst. žmonių – 1,4 karto (8,5 tūkst.) daugiau nei 2017 m. 
Daugiau nei pusė (57,4 proc.) imigravusiųjų – į savo šalį grįžę gyventi Lietuvos piliečiai. Kaip pastebi 
ekspertai, žmonės grįžo dėl gerėjančios situacijos Lietuvoje. Labai svarbu pažymėti, kad pirmą kartą 
po 28 metų pertraukos Lietuvoje ėmė didėti žmonių skaičius. Š. m. sausio 1 d., anot Statistikos de-
partamento, Lietuvoje gyveno 2 mln. 794,3 tūkst. nuolatinių gyventojų – tai 145 žmonėmis daugiau 
negu prieš metus. Tai – beprecedentis reiškinys, kuris nutiko mūsų kadencijos metu! Tikimės, kad 
tokie procesai vyks ir ateityje. Bendrai šalies ekonomistai 2019 metus Lietuvoje vadino stebuklu, 

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS „Į RANKAS“ 
(be individualiųjų įmokų)

636,9 €
2016 m. IV ketv.

834,3 €
2019 m. III ketv.

7 pav.



kuris susijęs su didėjančiais atlyginimais, pensijomis. Pastebimai prie situacijos gerėjimo prisidėjo ir 
Jūsų anūkams jau mokama bei 2020 m. dar padidėjusi išmoka vaikui – vaiko pinigai. Juos ES insti-
tucijos pavadino efektyviausia priemone, kovojant su skurdu Lietuvoje.

Lietuvoje sparčiai kito bendra atmosfera. Ją gerai apibūdino išaugęs optimizmas ir geresnės ateities 
lūkestis. Į ateitį net 71,1 proc. apklaustųjų žvelgė su viltimi ir entuziazmu, o net 72,7 proc. save 
laikė laimingais. Ir tai yra aukščiausias vertinimas nuo 2008 m. (Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų 
apklausa buvo atlikta 2019 metų lapkričio 14 d. – gruodžio 6 d. Pagal „Žmogaus studijų centro“ 
klausimyną apklausą atliko UAB „Baltijos tyrimai“). Gerėjantį gyvenimą liudijančių ženklų ir faktų 
gausa rodo kryptingai visus trejus mūsų darbo metus formuotą tendenciją – mes nuosekliai dirbome 
Lietuvai, todėl šiandien lengviau kovoje su COVID-19.

O tai, kad mums nuoširdžiai rūpi Lietuva ir mūsų valstybės saugumas ateityje, rodo padidintos lėšos 
krašto apsaugai – Lietuva tapo visaverte NATO nare, vykdančia įsipareigojimą skirti aljansui 2 proc. 
nuo BVP.

Pagalvokite  – jei būtume tokie, kokiais mus vadina konservatoriai ir prokonservatoriškų pažiūrų 
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„nuomonių formuotojai“, ar būtume rūpinęsi mūsų žmonių saugumu, finansine nepriklausomybe 
ir augančiomis pajamomis? Atkreipkite dėmesį į 9 pav. ir Jums taps aišku, ar mums rūpi šalies sau-
gumas. Manau, kiekvienas žinote, ką reiškia būti patriotu. Neužtenka garsiai šaukti, kad toks esi ir 
segėti konservatorių „privatizuotą“ neužmirštuolę, nutylint, jog ši gėlytė yra registruotas konserva-
torių prekinis ženklas. Ar Jums nekyla klausimų, kodėl per tokią ypatingą mūsų Tautai dieną, kaip 
Sausio 13-oji, jie nesiūlo mums segėti Vyties ar Gediminaičių stulpų su Trispalve?

Mes stengėmės, kad Lietuvoje žmonės būtų iš tiesų saugūs ir nepriklausomi, turėtų daugiau laisvės 
savarankiškai mąstyti, dalyvauti ir stebėti, kas vyksta valstybėje. Mums buvo svarbu, kad žmonės 
pirmiausia atsikratytų žalingų sveikatai priklausomybių – alkoholio ir tabako. Grįžtų prie tautos tra-
dicijų, imtų daugiau skaityti, dalyvauti kultūriniame gyvenime, kurti. Imtų kritiškai vertinti dažnai 
savo interesų turinčias žiniasklaidos priemones, ilgus metus finansuotas alkoholio pramonės arba 
įsteigtas skaidrumo stokojančių ir šiuo metu teisiamų verslo atstovų. Tiesa, nuo šių metų alkoholiu 
nebus prekiaujama paplūdimiuose, kuriuose žaidžia Jūsų ar Jūsų bičiulių anūkai. Mes tikime, kad 
tokiu būdu kuriame saugią ir draugišką aplinką šeimoms.

Negaliu Jums nepaminėti Pasaulio sveikatos organizacijos Lietuvai atsiųsto sveikinimo laiško,  
kuriame šalį giria už jos pasiekimus sveikatos srityje. Mūsų priemonės, mažinančios alkoholio  
prieinamumą ir suvartojimą, kasmet išgelbėja vis daugiau žmonių nuo mirties ir alkoholio suke-
liamų ligų. Mūsų vykdoma antialkoholinė politika tapo pavyzdžiu kitoms valstybėms.  Žinoma,  
oponentai teigia, kad alkoholio suvartojimas šalyje nemažėja, į šalį jo labai daug patenka  
kontrabanda arba nuperkama kaimyninėse šalyse. Alkoholio vartojimas reikšmingai suma- 
žėjo (žr. 10 pav.), tą netiesiogiai rodo ir faktas, kad mažėja su juo susijusių mirčių bei susirgimų  
(žr. 11 pav.). Lyginant su 2016 metais, 2019 metais apsinuodijimų alkoholiu sumažėjo 28 proc.,  
psichikos ir elgesio sutrikimų – 10 proc., ūmių apsinuodijimų alkoholiu – 14 proc., baltosios karš-
tinės – 42 proc., alkoholinės psichozės – 33 proc., o alkoholinės kepenų ligos atvejų sumažėjo  
12 proc. Paradoksalu, tačiau akcizų surinkimas nuosekliai auga. Mums pavyko rasti balansą – mažinti 
vartojimą ir surinkti reikalingus mokesčius, kurių dabar surenkama tiek, kad gautos sumos pakaktų 
trims Prienų savivaldybės dydžio savivaldybėms išlaikyti (žr. 12 pav.). 

Nors viešoje erdvėje, matyt, ir toliau bus teigiama, kad dabartinė valdžia viską daro blogai, o visi 
pozityvūs pokyčiai Lietuvoje yra kažkieno kito nuopelnas, mes nuoširdžiai ir pagrįstai džiaugiamės 
tuo, ko nebuvo visus tris dešimtmečius. Ne valdžia sukūrė šitą stebuklą Lietuvoje, o Lietuvos žmo-
nės! Mes prisidėjome tik instrumentais ir per šiuos metus padarėme viską, ką galėjome. 

Vietoje to, kad Jus pasiektų geros žinios apie daugybę padarytų gerų darbų, gražius dalykus, visus 
šiuos metus mane Jums vaizdavo, kaip „Karabasą“ ar klouną, kurio veidas baisus ir perkreiptas pyk-
čio... Net neabejoju, kad šis mano laiškas Jums taip pat paskatins naujas patyčias nukreiptas prieš 
mane ir mano kolegas.

Taip pat neabejoju, kad tai nesibaigs ir tik aštrės iki šį rudenį vyksiančių Seimo  rinkimų. Ne pačiais 
maloniausiais žmogui epitetais aš ir mano komanda esame „apdovanojami“ televizijų ir radijo žinio-
se, naujienų portaluose. Prisipažinsiu – man, nuoširdžiai besistengiančiam, kad Lietuvoje neliktų 
politikų, kurie, pasitaikius pirmai progai, interesų grupėms parduotų Lietuvos žmonių ateitį, tai gir-
dėti skaudu. Tačiau noriu nuoširdžiai Jūsų paklausti, ar Jūs tikite viskuo, ką rašo žiniasklaida, rodo 
televizijos? Ar labiau norėtumėte, kad mes tęstume pradėtus darbus?

9



10

2010

Iš viso Alkoholinė 
kepenų liga

Atsitiktinis 
apsinuodijimas 
alkoholiu

Alkoholinė 
kardiomiopatija Kitos ligos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

16

8

24

4

20

12

28

32
Mirusių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų

14,4

10

4,2

2,8

31,1 31,5 31,1 30,6

25,8 25,2
23,4

20,4
18,115

10,2

3,9

2,4

14,9

9

4,6

2,7

15,9

8,9

3,4

2,4

11,6

8,3

3,3

2,7

11

8,7

3

2,5

10,8

6,7

2,9
3

8,7
6,8

2,3
2,5

8
5,6
2,6
1,9
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Akcizo už alkoholinius 
gėrimus surinkta:

112 % alui 243 mln. Eur 2016 m.

92–111 % vynams 304 mln. Eur 2017 m.

23 % stipriam alkoholiui 323 mln. Eur 2018 m.

+80 mln. Eur per metus
Palyginimui – Prienų 
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Mielieji, 

Jūs esate valstybės moralinis elitas, mokantis vaikus 
ir anūkus išminties, kultūros ir tradicijų. Jūs spręsite, 
kaip Lietuva gyvens toliau. Mūsų darbai parodė, kad 
tęsime duotus pažadus.  

Todėl tikimės Jūsų paramos ir ateityje, kad toliau vyk-
dytume būtinus pokyčius ir užtikrintumėme skaid- 
rius, nuo interesų grupių nepriklausančius politinius 
sprendimus. Lietuvoje neturi likti nesąžiningų versli-
ninkų, biurokratų ir politikų, kurie bando desperatiš-
kai apsaugoti savo galias, įtaką, kad galėtų toliau vogti 
iš valstybės, skurdinti Lietuvos žmones. 

2016 metais taip aiškiai dar nesuvokiau, kiek daug 
buvusios valdžios padarė žalos valstybei ir tautai per 
tokius projektus, kaip LEO LT, Visagino atominė elekt- 
rinė, kai praskolino šalį, pasiėmę kreditus kelis kartus 
didesnėmis palūkanomis, nei buvo galima. Mes paju-
dinome tokius didelius interesus, kad man dabar nuo-
lat sakoma, kad mus tiesiog sutraiškys.

Tačiau aš žinau – nesame vieninteliai, nepakartojami. Mes taip pat darėme klaidų. Pavyzdžiui, vyk-
dydami vaiko teisių apsaugos reformą neįvertinome, kad įgyvendinama ji sukels tiek vaiko, tiek tėvų 
teisių pažeidimus bei didžiulį šeimų nerimą ir protestus. Tą savo klaidą garbingai pripažinome ir 
nedelsiant taisėme, užtikrindami, kad pagalbos pirmiausiai susilauktų sunkumų patirianti šeima, o 
vaiko paėmimas iš šeimos būtų vykdomas tik kraštutiniu atveju – kai vaiko sveikatai ir gyvybei gresia 
pavojus. Tokioms šeimoms užtikrinome ir nemokamą teisinę pagalbą.

Kaip ir Jūs, esame žmonės, mylintys savo šalį ir turintys stuburą kovoti už teisingesnę, turtingesnę 
Lietuvą bei visos tautos gerovę.

Todėl tikimės aktyvaus palaikymo, kad mūsų priimti sprendimai nebūtų panaikinti ateityje. Nerimui 
dėl mūsų visų ateities turime pagrindą – konservatoriai drauge su opozicijoje esančiomis partijomis 
viešai žadėjo panaikinti visus mūsų priimtus sprendimus. Suprantame, kad tokius pažadus dalijan-
tys politikai kovos, siekdami sugrąžinti buvusią „tvarką“, kai partijos interesų grupėms pristatydavo 
savo politines vizijas bei derindavo priimamus sprendimus.

Kuo didžiausios sveikatos Jums linkintis

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas 
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Ši informacija skirta Jums, Jūsų artimiesiems, kaimynams  
ir bičiuliams. Todėl kviečiame pasidalinti šiuo leidiniu,  

kad žinia apie teigiamus pokyčius pasiektų  
kuo didesnį žmonių ratą. Ačiū!

Mes suprantame, kad naujienų šaltinių gausoje sunku atsirinkti  
informaciją apie Seimo ir Vyriausybės darbus bei sprendimus,  

todėl norime Jus pakviesti apsilankyti mūsų svetainėje:

www.lvzs.lt

Jeigu turite elektroninį paštą, rekomenduojame užsisakyti mūsų naujienas, 
kurios Jus pasieks kiekvieną pirmadienį. Padėsime Jums nemokamai 

užsiprenumeruoti naujienlaiškį – parašykite mums adresu info@lvzs.lt  
arba paskambinkite telefonu Vilniuje 8 5 212 0821. 

Šiais kontaktais galite kreiptis ir dėl pasiūlymų mūsų programai, 
ir tolimesniems darbams.
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Daugiau informacijos apie pensijas ir kitas išmokas  
Jums suteiks „Sodros” informacijos centre. 

Skambinti galite telefonais: 

1883 arba (+370) 5 250 0883

Bendra informacija taip pat skelbiama www.sodra.lt.
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Nuotraukų autorius – Žydrūnas Budzinauskas
Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąskaitos.


