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Pertvarkysime mokesčių sistemą, ją supaprastinda-
mi ir panaikindami ydingas išlygas. Dėl to reikšmin-
gai padidės į valstybės biudžetą surenkamos paja-
mos ir pagerės švietimo bei kultūros finansavimas.

Iš esmės pakeisime pensijų sistemą, patikėdami ją 
valdyti ekspertams. Tai leis vidutinę senatvės pensi-
ją padidinti 40-čia eurų jau 2017 metais. 

Sutramdysime komercinių bankų ir greitųjų kreditų 
įmonių lupikavimą – šalyje sumažės nuskurdintų 
šeimų.

Iki 15 proc. sumažinsime leistiną koncentraciją maž-
meninės prekybos rinkoje, skatinsime alternatyvių 
prekybos vaistais kanalų atsiradimą, o komunalines 
bei energetikos įmones valdysime mažiausiųjų kaštų 
principu. Tai leis sumažinti maisto produktų, vaistų ir 
komunalinių paslaugų kainas.

Įkursime tarptautinę ekonomikos patarėjų tarybą 
ir skatinsime ekonominį bei finansinį visuomenės 
švietimą.
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STASYS JAKELIŪNAS

Ateinu į politiką, nes būtina iš esmės pertvarkyti valstybės fi-
nansų valdymą. Turiu tokiam darbui reikalingų žinių ir patirties.
Baigiau finansų vadybos magistro studijas JAV Mičigano vals-
tijos universitete. Dešimt metų valdžiau AB „Lietuvos draudi-
mas“ investicijas ir finansus. Nuo 2005 metų dirbu nepriklau-
somu finansų analitiku ir konsultantu. Apie Lietuvos finansus ir 
ekonomiką parašiau dvi knygas bei daugiau kaip šimtą straips-
nių.
 Pakviestas dirbti premjero patarėju, kartu su kitais ekspertais 
siūliau pertvarkyti mokesčių ir pensijų sistemas, tačiau dabar-
tinė Vyriausybė esminiams pokyčiams nesiryžo. 2014 metais 
užkirtau kelią AB „Swedbank“ bandymui pažeisti Lietuvos įsta-
tymus ir klientų teises. 
Šiemet sukanka penkiasdešimt metų, kai iš tremties atvykau 
gyventi į Lietuvą. Gimiau Kazachstane, nes abu tėvai dėl 
savo pažiūrų buvo įkalinti ir vėliau ištremti. Santuokoje gyvenu 
28-erius metus, sūnui – dvidešimt penkeri.

SAULIUS SKVERNELIS,
buvęs LR vidaus reikalų ministras: 

Stasys ne tik patikimas ir principingas 
savo srities profesionalas, bet ir labai in-
telektualus žmogus. Tokių žmonių reikia 
Lietuvai, pasitikiu šiuo bendražygiu!
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IŠŠŪKIAI, KURIUOS TURIME ĮVEIKTI:

→ Kompetencijos ir atsakomybės stoka Seime ir Vyriausybėje – dėl to 
įsivyravo žmonių nepasitikėjimas valdžios institucijomis ir pačia valsty-
be.

→ Socialinė ir ekonominė atskirtis – šalies piliečiai nėra įtraukti į 
demokratinius ir ekonomikos plėtros procesus, nėra užtikrintas 
politinių ir ekonominių sprendimų nešališkumas.

→ Demografinė krizė – Lietuvos gyventojų skaičius per 26 metus 
sumažėjo daugiau kaip penktadaliu, daugiausiai iš ES šalių. Dėl 
to mažėja šalies ekonomikos plėtros galimybės.

→ Žema gyventojų perkamoji galia ir monopolinių darinių domina-
vimas – maži atlyginimai, santykinai aukštos prekių ir paslaugų 
kainos neleidžia oriai gyventi didelei daliai bendrapiliečių.

→ Nesutvarkytos mokesčių ir pensijų sistemos. To pasekmė – dide-
lė ir gaji šešėlinė ekonomika, mažos senatvės pensijos.

Kartu kurkime darnią ir klestinčią Lietuvą!

Interneto svetainė www.jakeliunas.lt


