
KREIPIMASIS

Dėl 2020 m. valstybės biudžeto projekto pakeitimo
Vyriausybės teikiamas 2020 m. biudžetas nėra tinkamas, nes juo yra sulaužomi 
pažadai, duoti viešajame sektoriuje sąžiningai dirbantiems žmonėms, kurių yra per  
300 000: medikams, mokslininkams, mokytojams, ugniagesiams, tarnautojams, kultūros, 
socialiniams darbuotojams ir kitiems. Pažadas dėl tinkamo viešojo sektoriaus finansavimo 
ir tokiu būdu augančios viešųjų paslaugų kokybės, buvo duotas visų svarbiausių valstybės 
valdžios institucijų: Seimo, Vyriausybės ir Prezidento. 

Seimui pateiktas 2020 m. biudžetas ne tik neatspindi viešojo sektoriaus darbuotojams 
duotų pažadų ir sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, bet ir supriešinamos skirtingos 
visuomenės grupės, skriaudžiami menininkai ir kūrėjai, nesiekiama, jog tai būtų biudžetas, 
kuris suteiktų geresnio gyvenimo galimybes visiems Lietuvos žmonėms.  

Valstybės gerovė neįmanoma be gyvybingo viešojo sektoriaus – kokybiško švietimo, 
veikiančių ligoninių, nedegančių padangų, saugių miesto gatvių, laisvai kuriančių 
menininkų. Žmonės, kuriems buvo žadėta daugiausiai – mokytojai, medikai, ugniagesiai, 
socialiniai darbuotojai, policininkai –  yra ta grandis, kuri užtikrina kasdienį stabilumą 
piliečių ir valstybės gyvenime.

Vadinamoji „Milijardą milijonui“ mokesčių reforma yra didžiausia šios Vyriausybės klaida, 
kurios pasekmės skaudžiausiai gula ant viešąsias paslaugas teikiančių profesijų atstovų. 

Tikėdamiesi duotų pažadų vykdymo ir atsakingo požiūrio į šalies medikus, mokytojus, 
mokslininkus, ugniagesius, tarnautojus, kultūros, socialinius ir kitus viešojo sektoriaus 
darbuotojus, raginame Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Seimą iš esmės koreguoti 
biudžeto projektą ir jį taisyti taip, kad atspindėtų šiame kreipimesi iškeltas problemas. 

Jeigu Vyriausybė ir Seimas nesiims reikiamų sprendimų, kuriais būtų tesiami viešojo 
sektoriaus darbuotojams duoti pažadai, raginame Prezidentą Gitaną Nausėdą vetuoti 
2020 m. biudžetą ir imtis lyderystės telkiant skirtingas politines jėgas, profsąjungas ir kitas 
viešojo sektoriaus darbuotojų organizacijas, siekiant sąžiningo, subalansuoto, ilgalaikio ir 
tvaraus susitarimo dėl Lietuvos viešojo sektoriaus tinkamo finansavimo. 

NUOŠIRDŽIAI JŪSŲ,

Lietuvos Respublikos Prezidentui  
GITANUI NAUSĖDAI 
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui  
VIKTORUI PRANCKIEČIUI

Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui  
SAULIUI SKVERNELIUI

VIEŠOJO SEKTORIAUS ŽLUGDYMAS IR 
VISUOMENĖS PRIEŠINIMAS PRIVALO 
BŪTI SUSTABDYTAS

Nr. Organizacija, įstaiga

Lietuvos medikų sąjūdis

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija

1.

2.



Nr. Organizacija, įstaiga

Anykščių Antano Vienuolio  
progimnazijos atstovai

Anykščių Antano Baranausko  
pagr. mokyklos atstovai

VŠĮ Alantos technologijos ir verslo  
mokyklos Anykščių filialo atstovai

VSDFV Utenos skyriaus atstovai

Anykščių kultūros centro atstovai

Anykščių raj. savivaldybės Liudvikos  
ir Stanislovo Didžiulių viešosios  
bibliotekos atstovai

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos atstovai

VĮ Valstybinės miškų urėdijos  
Anykščių regioninio padalinio atstovai

Mažeikių Sodų pagrindinės  
mokyklos atstovas

Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos  
profesinės sąjungos atstovas

Bendruomeninio pagalbos  
vaikams centro atstovas

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies  
parapijos Caritas atstovas
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Nr. Organizacija, įstaiga Atstovo vardas, pavardė Parašas


