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LAISVAS ŽMOGUS – ATVIRA VISUOMENĖ – STIPRI VALSTYBĖ
LAIMĖ ATSIRANDA IŠ LAISVĖS, O TEISINGUMAS IŠ TVARKOS

Laisvė ir teisingumas yra politinė partija, vienijanti Lietuvos Respublikos piliečius,
įsipareigojusius kryptingai veikti dėl Lietuvos gerovės – šalies ir joje gyvenančių žmonių
saugumo, ekonominio klestėjimo ir gyvenimo kokybės.
Laisvė ir Teisingumas savo politinę veiklą grindžia liberalizmo principais, kylančiais iš
klasikinės ir Naujųjų laikų politinės filosofijos tradicijos bei krikščioniškoje kultūroje
susiformavusios asmens ir bendrojo gėrio sampratos. Individo laisvė mums yra pagrindinė
vertybė. Tik laisvas žmogus gali būti visavertis visuomenės narys. Tačiau būtina šios laisvės
sąlyga – asmens atsakomybė, atsakomybė bendruomenei, savo šaliai.

1. LAISVAS ŽMOGUS
1.1. Valstybė ir žmogus
Stipri šiuolaikinė valstybė – tai ne stipri valdžia. Tikroji šalies stiprybė remiasi privačia
piliečių iniciatyva ir veikimu.
Valstybė yra skirta žmonėms, sukurta stiprinti jų laisvę ir bendromis pastangomis auginti
gerovę. Laisvas nuo įtakos, bauginimo ir spaudimo, laisvas klysti ir taisyti savo klaidas žmogus
gali atskleisti savo kūrybiškumą, gali klestėti bei kartu valstybėje kurti pasitikėjimo visuomenę.

1.2. Mokesčių sistema, kurioje norisi dalyvauti
Mokesčiai turi būti teisingi, visiems vienodai privalomi. Nesudėtinga mokesčių sistema,
nedidelė mokesčių tarifų įvairovė, sėkmingas mokesčių administravimas – pagrindiniai šios
politikos bruožai, kurių reikia siekti.
Siekiame sukurti lanksčią ir stabilią mokesčių sistemą, skatinančią ilgalaikį ekonomikos
augimą, darbo vietų kūrimą, investicijų pritraukimą, motyvuojančią dirbančiuosius siekti
efektyvumo ir taip kurti savo gerovę. Dirbti turi būti garbinga ir ekonomiškai naudinga pačiam
dirbančiajam. Remiame ekonomines, finansines ir socialines priemones, skatinančias siekti
darbo, o ne socialinės paramos.

1.3 Laisvė veikti kuriančiam žmogui

Iniciatyvus, verslus žmogus yra valstybės ekonomikos gyvavimo pagrindas ir darbo vietų
kūrimo garantas. Dėl šios priežasties valstybė turi visų pirma užtikrinti sąlygas žmonių
savirealizacijai, verslo kūrimui ir vystymui.
Valstybė, esant reikalui, gali remti verslą įstatymiškai sureguliuotais būdais ir nustatyta
tvarka, neiškreipdama rinkos. Tačiau valstybė turi teikti prioritetą ne tiek verslo skatinimui, kiek
kliūčių jo veiklai bei natūraliam vystymuisi šalinimui. Negali būti verslo sektorių, turinčių
išskirtines teises rinkoje. Būtina plėsti sąlygas verslo savireguliacijai ir savikontrolei.
Dirbančiųjų teisės ir laisvės turi būti užtikrintos.

1.4 Žodžio ir spaudos laisvė
Žodžio laisvė yra viena esminių sričių, leidžiančių tiek atspindėti įvairių visuomenės
grupių interesus, tiek apsisaugoti nuo valdžios neproporcingo dominavimo ir nebaudžiamumo.
Suprantant laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos svarbą turi būti sudaromos sąlygos
visuomenės informavimo priemonėms būti finansiškai nepriklausomoms.

1.5 Privataus gyvenimo neliečiamybė
Žmogus yra laisvas veikti ir gyventi taip, kaip nori, jei tik nepažeidžia kitų asmenų
laisvių ir teisių, saistomas laisvių ir pareigų balanso.
Nuolat besikeičiančių ir tobulėjančių naujųjų technologijų amžiuje ypatingai svarbi
aktyvi politinė veikla, siekiant užtikrinti asmenų privatumą.

2. ATVIRA VISUOMENĖ
2.1 Pilietinė visuomenė
Pagrindinė valstybės funkcija prisidedant prie pilietinės visuomenės kūrimosi visų pirma,
yra jos veiklos netrikdymas bei nenutrūkstama pagalba pasinaudoti prieinamomis finansinės
paramos galimybėmis.
Piliečiai, bendruomenės, organizacijos turi būti įtraukiamos į savivaldos strateginio
planavimo, švietimo, aplinkosaugos, socialinės rūpybos, kultūros, įvairius kitus, šiuo metu
daugiausiai valstybinių institucijų valdomus procesus. Visuomenei svarbūs sprendimai turi būti
priimami tariantis su nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių
ir verslo atstovais, jų
iniciatyvos – remiamos.

2.2 Valdžios ir religijos atskyrimo principas
Valstybėje turi būti garantuojama tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta
tikėjimo ir sąžinės laisvė, tiek valstybės ir bažnyčios atskyrimo principas.
Žmogaus teisė išpažinti religiją arba tikėjimą neturi būti varžoma, nebent ji riboja kitų
asmenų laisves ir teises arba kelia grėsmę užtikrinant valstybės ir jos piliečių saugumą.

2.3 Lietuva – tai mes visi

Atviros visuomenės veikimas neįsivaizduojamas be lygių galimybių naudotis visomis jos
nariams prieinamomis teisėmis ir laisvėmis. Lygias galimybes suprantame kaip lygybę prieš
įstatymą, teisinę sistemą, kurioje vienodai traktuojami visi visuomenės nariai, nepriklausomai
nuo jų tautybės, rasės, ar kitų, nuo asmens pasirinkimų nepriklausančių bruožų.
Tautinių bendrijų nariai yra piliečiai, dirbantys Lietuvos gerovei, todėl jie turi teisę
reikalauti, kad būtų gerbiami jų poreikiai. Siekiame, kad Lietuvos Respublikos gyventojai,
priklausantys įvairioms tautinėms bendruomenėms, aktyviai dalyvautų šalies visuomeniniame,
politiniame, kultūriniame ir ekonominiame gyvenime.

2.4 Pagarba šeimai
Šeima – viena svarbiausių stiprios valstybės ir atsakingos visuomenės struktūrinių
vienetų. Šeimos gyvenimas turi būti gerbiamas, ji – puoselėjama bei remiama.
Valstybės institucijų atstovai ir politikai turėtų atsiriboti nuo bandymų primesti asmenines
religines, moralines pažiūras per teisinį reglamentavimą. Valstybė turėtų susilaikyti nuo kišimosi
į šeimos gyvenimą, nebandydama šeimos koncepcijos apibrėžti, jos veiklos ir iniciatyvų –
varžyti.
Politikai neturėtų reguliuoti šeimos ir asmenų teisės į šeimos planavimą ir reprodukcines
teises.
Tos pačios lyties asmenys turi turėti teisę įteisinti civilinę partnerystę.

2.5 Savarankiškumą skatinanti socialinė politika
Savarankiškumo kultūra yra vienas pamatinių laisvos visuomenės bruožų. Turime skatinti
individualią iniciatyvą ir savarankišką, nuo valstybės paramos nepriklausomą gyvenimo būdą.
Kita vertus, viena esminių visuomenėje gyvenančių individų pareigų – padėti savimi pasirūpinti
negalinčiais.
Visuomenės pagalba jokiu būdu neturėtų būti piktnaudžiaujama, tad socialinės apsaugos
sistema turi būti formuojama su paskata, kad galintys dirbti turėtų motyvaciją ir galimybę iš jos
kuo greičiau pasitraukti. Valstybė ir savivaldybės turi aktyviau kontroliuoti socialines pašalpas
gaunančiųjų pajamas ir turtą, siekiant išvengti galimybių piktnaudžiauti kitų visuomenės narių
sąskaita.

2.6 Tvarios žaliosios idėjos
Suprasdami švarios ir visavertės aplinkos svarbą ne tik mūsų, bet ir ateities kartų
nematerialiai ir materialiai gerovei, turime imtis aktyvių veiksmų siekiant spręsti
aplinkosaugines problemas ir skatinti ekologinio švietimo plėtrą.
Sprendžiant gamtos apsaugos problemas, turi būti ieškoma organiškų, rinkos ekonomikos
atsakymų – tik turint visuomenės, privačios nuosavybės savininkų, politikų ir valstybės
tarnautojų konsensusą dėl šių idėjų svarbos galimas sąmoningas, laisvanoriškas, todėl – ilgalaikis
efektyvus rezultatas.

Pagrindinis įrankis užtikrinant visuomenės sąmoningumo dėl gamtos apsaugos didėjimą
bei elgesio pokyčius turėtų tapti aplinkosauginis, žaliasis švietimas.
Ypatingą susirūpinimą kelią sparti klimato kaita, galinti turėti esminės įtakos
negrįžtantiems pokyčiams aplinkai, atskiriems ekonomikos sektoriams, žmonių sveikatai.
Remiame pastangas energetikos, transporto, žemdirbystės srityse siekiant mažinti neigiamą
poveikį aplinkai.
Pasiekti esminį lūžį būsto renovacijoje. Skatinsime energiją taupančio būsto plėtrą.
2.7 Švietimas
Esminis tautos ir visuomenės išlikimo greitai besikeičiančiame pasaulyje garantas –
augančiųjų kartų švietimas, nuolatinis visuomenės kvalifikacijos lygmens kėlimas. Išsilavinusi,
gebanti ne tik prisitaikyti prie itin sparčiai kintančios ekonominės, socialinės, ekologinės
aplinkos, bet ir produktyviai konkuruojanti visuomenė gali užtikrinti orią ir klestinčią tautos ir
valstybės ateitį.
Išsilavinę žmonės – tai vienas iš pagrindinių investuotojų nurodomų Lietuvos rinkos
pliusų. Turime siekti išlaikyti šią tendenciją, prisitaikydami ir prie naujų pasaulinės rinkos
iššūkių. Mokymo programos turi būti tobulinamos, orientuojantis į kūrybingos, mąstančios ir
darbo rinkoje prisitaikyti gebančios asmenybės formavimą. Būtina remti studijas ir mokslinius
tyrimus.
Švietimas turi atlikti ir paruošimo darbo rinkai funkciją, todėl turi būti įgyvendinama
kompetencijomis grindžiamo išsilavinimo idėja, sudarant sąlygas integruotis į nuolat
besikeičiančią darbo rinką. Studijų finansavimo klausimus spręsti būtina į pagalbą nuolat tiriant
rinkos pokyčius ir pasitelkiant verslo rekomendacijas.

3. STIPRI VALSTYBĖ
3.1 Valstybės funkcijų revizija
Stipri valstybė neįsivaizduojama be optimalios ir efektyviai veikiančios valstybės
tarnybos. Viešąjį administravimą vykdančių institucijų veikloje turi būti įgyvendinta objektyvi,
geriausią tarptautinę praktiką atitinkančiais standartais pagrįsta veiklos vertinimo metodika.
Sukursime efektyvią valstybės valdymo sistemą.

3.2 Moderni teisinė valstybė
Pagrindinė valstybės funkcija – piliečių interesų atstovavimas, įtvirtinant ir ginant jų
laisves ir teises. Santykis tarp individo ir valstybės turi būti grįstas aiškiai apibrėžtu abipusiu
pasitikėjimu, valstybinėms institucijoms veikiant kaip paslaugų piliečiams teikėjui, o ne kaip
pastarųjų šeimininkui.
Didinant piliečių pasitikėjimą Lietuvos teisine sistema, būtina panaikinti prielaidas
korupcijai ir pasirinktiniam teisingumo taikymui. Šioms valstybės gyvybingumui žalingoms
tendencijoms išgyvendinti turi būti atsisakyta perteklinių reguliavimų, sudarančių prielaidas

įvairias žmonių veiklas prižiūrintiems piktnaudžiauti savo padėtimi. Teisėsaugos institucijos turi
būti nepriklausomos ir atsparios politikų spaudimui.

3.3 Sveikatos apsauga
Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai reikalingi struktūriniai pokyčiai, kurie gerintų tiek
teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, tiek keistų piliečių įpročius.
Sveikatos apsaugos sistema turi būti pasirengusi kriziniams išbandymams, sukaupusi
būtinų priemonių ir medikamentų atsargą.
Prioritetine, Lietuvos visuomenės sveikatos būklę gerinančia sritimi turėtų tapti
visuomenės sveikatinimas, žalos mažinimo koncepcijos, ligų prevencija ir intensyvus
visuomenės švietimas.

3.4 Principinga ir aktyvi užsienio politika
Užsienio politika yra svarbi tiek, kiek atspindi valstybės ekonominius arba nacionaliniam
saugumui svarbius interesus. Žmonių gerovės užtikrinimui turi tarnauti visos valstybės valdymo
struktūros.
Geri santykiai su kaimynais suteikia galimybę pristatyti savo idėjas bei vertybines
nuostatas, padeda įtvirtinti ir stiprinti Lietuvos Nepriklausomybę. Pasisakome už ilgalaikės
strateginės partnerystės puoselėjimą su kaimyninėmis demokratinėmis šalimis. Remiame glaudų
bendradarbiavimą su šalimis, susiduriančiomis su Lietuvai labai gerai suprantamais
geopolitiniais iššūkiais.
Daugelis naujausių laikų Lietuvos pasiekimų sietini su naryste Europos Sąjungoje. ES
nuolat išbandomi dešimtmečiais kurtų vertybių ir principų tvirtumas ir tvarumas. Krizinės
situacijos parodo, kad būtina ieškoti dar glaudesnio bendrumo migracijos reguliavimo, sveikatos
apsaugos, finansinės pagalbos srityse, užtikrinant ES, tuo pačiu ir Lietuvos, piliečių saugumą ir
sveikatą, minimalias pajamas, socialinę įtrauktį.
Europos Sąjungos institucijų struktūros sėkmingame veikime užprogramuota nauda
nacionaliniams Lietuvos interesams – ekonominiam, socialiniam, kultūriniam saugumui ir
augimui. Remiame didesnį Lietuvos aktyvumą ES.

3.5 Gynyba ir nacionalinis saugumas
Krizinės situacijos neturėtų paneigti tokių esminių principų kaip solidarumas,
bendradarbiavimas, saugumo garantijų užtikrinimas. Būtina stiprinti krašto gynybinius
pajėgumus ir gilinti bendradarbiavimą NATO, siekiant nacionalinės ir kolektyvinės gynybos
komponenčių balanso.
Pabrėždami kiekvieno Lietuvos piliečio indėlį užtikrinant Lietuvos krašto apsaugą,
teritorinį vientisumą ir kitų gyvybinių nacionalinių saugumo interesų išpildymą, pasisakome
prieš papildomus savanoriškų krašto gynybos organizacijų veiklos suvaržymus ir
reglamentavimą. Asmeninė iniciatyva prisidėti prie Lietuvos teritorinio vientisumo užtikrinimo
turėtų būti vertinama ir skatinama.

Svarbi nacionalinės saugumo politikos dalis – stiprios, atsparios politikų spaudimui,
tačiau asmens teises į privatumą gerbiančios ir funkciškai aiškiai apibrėžtos saugumo institucijos,
gebančios užtikrinti tiek gyvybinių, tiek pirmaeilių nacionalinio saugumo interesų apsaugą.
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