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TRUMPOJI PROGRAMA
Mes nerūšiuojame žmonių į kairiuosius ir dešiniuosius, neskirstome pagal tikėjimą ir
nacionalinę priklausomybę, lytį ir socialinį statusą.
Mūsų centras, ašis – žmogus ir jo interesai valstybėje. Partija stengiasi sutelkti visus
piliečius, kuriems rūpi mūsų Tėvynės klestėjimas. Tuo mes skiriamės nuo kitų partijų.

Kultūros politika
Viena pagrindinių grėsmių Lietuvos vystymuisi – kultūros nykimas. Sieksime išsaugoti
istorinį ir architektūrinį paveldą, remsime muziejus, teatrus, bibliotekas.
Įtvirtinsime kultūros politiką kaip strateginę valstybės raidos kryptį, siekiant, kad kultūros
srityje dirbtų tos srities profesionalai.
Užtikrinsime kultūros sektoriaus uždirbtų pinigų grąžą kultūrai, gerinsime esamą kultūros
sistemos finansavimą ir racionalų kultūros finansų paskirstymą bei naudojimą.
Sieksime didinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje.

Socialinė politika
Lietuvos socialinėje sistemoje sieksime kelti žmonių pajamų lygį. Bendruomenė nebus
suskaldyta prarajos tarp turtingiausiųjų ir skurstančiųjų.
Sieksime adekvačių socialinių garantijų labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių
žmonėms.
Taikysime efektyvias perkvalifikavimo programas

ir valstybės paramą pensininkams.

Sieksime Išlaikyti vyresnio amžiaus piliečių gebėjimą dirbti.
Tinkamai pritaikysime infrastruktūrą,

sukursime darbo vietas neįgaliesiems ir

išsaugosime socialines išmokas dirbantiems žmonėms su negalia.

Sveikata ir demografija
Sieksime kokybiškos ir visiems prieinamos medicinos pagalbos.
Sukursime įstatyminę bazę, kad būtų vykdomas skaidrus ir savalaikis gyvybiškai svarbių,
kokybiškų vaistų, preparatų užsakymų formavimas bei gydymo įstaigų, vaistinių aprūpinimas
jais.
Sieksime daugiavaikių šeimų pilnaverčio gyvenimo.
Sudarysime sąlygas steigti verslą ir kurti naujas darbo vietas iš emigracijos grįžusiems
Lietuvos piliečiams.

Švietimas ir mokslas
Mes esame už visiems pasiekiamą ir kokybišką išsilavinimą.
Sieksime neįgalių tėvų vaikams sudaryti galimybę be eilės patekti į vaikų darželius,
mokyklas ir kitas lavinimo įstaigas.
Užtikrinsime lygias teises ir galimybes į mokslą gyvenantiems kaime.
Sieksime Lietuvos aukštojo mokslo kokybės ir konkurencingumo.

Sportas
Didinsime visuomenės fizinį aktyvumą. Sieksime, kad gerėtų sveikatos rodikliai, o
žmogaus senatvė būtų ori.
Priimsime palankesnius įstatymus sportui.
Remsime neįgaliųjų žmonių sportą.
Sukursime tinkamus amortizacinius mechanizmus sportininkų, baigusių sportinę karjerą
integravimuisi į naują veiklos sritį.
Plėsime kokybišką sporto infrastruktūrą.

Finansai ir mokesčiai
Formuosime finansų politiką atitinkančius Lietuvos ekonomikos uždavinius. Imsimės
priemonių, užkertančių kelią kainų kilimui.
Tobulinsime mokesčių administravimo sistemą ir didinsime mokesčių administravimo
efektyvumą.
Sumažinsime šešėlinės ekonomikos įtaką valstybės gyvenime.

Ekonominė politika
Ekonominės politikos uždavinys – tarnauti visų Lietuvos gyventojų interesų labui, o ne
užsienio importuotojų ar bankų naudai.
Sieksime investicijas nukreipti į svarbiausius infrastruktūros projektus, naujų darbo vietų
sukūrimą, į perspektyvių mokslo bei gamybos krypčių vystymą, inovacijų diegimą.
Skatinsime ir remsime smulkųjį ir vidutinį verslą.
Įvesime lengvatinių priemonių sistemą verslo startui, naujų investuotojų pritraukimui.
Demonopolizuosime šalies rinką.

Teisinė sistema
Sieksime užkirsti kelią politinės konjunktūros įtakos įstatymams, politinių užsakymų ar
lobizmo praktikai. Lietuvoje turi funkcionuoti nepriklausoma teismų sistema.
Taip pat sieksime tiesioginių merų rinkimų Lietuvoje.
Užtikrinsime nuoseklų asmens teisių gynimą, žmogaus saugumą, nuosavybės garantijas.

Užsienio politika
Lietuvos valstybės vizija – šiuolaikinė demokratinė valstybė, aktyviai dalyvaujanti
tarptautiniuose santykiuose.
Sieksime aktyvaus Lietuvos vaidmens siekiant glaudaus kaimyninių šalių ekonominio ir
politinio bendradarbiavimo, pasitelkiant santykių tęstinumą su kaimynėmis šalimis.
Suderinsime Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir Lietuvos ekonominius interesus.

Kaimo ir žemdirbystės plėtra
Vietinių žemės ūkio žaliavų perdirbimas – vienas pagrindinių tikslų.
Sieksime kontroliuoti priklausomybę nuo įvežamo nekokybiško maisto. Padėsime sukurti
naujų darbo vietų kaimo vietovėse ir pakelti gyvenimo lygį žmonių, dirbančių žemę.
Didinsime žemės ir maisto bei miškų ūkio efektyvumą ir konkurencingumą.

Energetinis saugumas
Energetinis saugumas ir nepriklausomybė – prioritetinė sritis Lietuvoje.
Sieksime integracijos į Europos elektros energetikos sistemas.
Plėsime liberaliąją elektros rinką.

Aplinkos apsauga
Energetikos efektyvumo didinimas, atsinaujinanti energija yra priemonės, kuriomis
Lietuva gali remtis saugodama aplinką.
Skatinsime visuomenės aplinkosaugos švietimą. Sieksime, kad būtų diegiamos
naujausios technologijos, darančios mažiausią žalą gamtai ir aplinkai.
Išlaikysime švarią ir sveiką gamtinę aplinką, išsaugoti biologinę ir kraštovaizdžio
įvairovę bei optimizuoti gamtos išteklių naudojimą.

