Martynas Nagevičius

„Kai mūsų priešininkai kalba apie mūsų bėdas, mes kalbėkime
apie liberalizmo naudą visiems Lietuvos žmonėms ir apie
Lietuvą globaliame Pasaulyje“

1.

Trumpa biografija, dabartinė veikla, pareigos, visuomeninė padėtis
47 metų, Vedęs. Trijų vaikų tėvas. Gimęs Vilniuje. Baigęs VGTU. Energetikos mokslų
magistras.
Studijavau energetiką Glamorgano technikos universitete (Velsas, JK)
Per savo karjerą dirbau energetikos konsultantu, energetikos ir aplinkosaugos padalinio
direktoriumi Danijos kompanijoje COWI A/S. Buvau sukūręs, išvystęs iki didžiausios
energetikos konsultavimo rinkoje ir vėliau pardaviau kompaniją „Ekostrategija“. Turiu
didelę energetikos konsultavimo Lietuvoje ir užsienio šalyse patirtį
Lietuvis. Moku anglų ir rusų kalbas.
Šiuo metu dirbu, kaip nepriklausomas energetikos ekspertas pagal individualios veiklos
liudijimą, esu laikomas vienu geriausiu energetikos konsultantu-ekspertu Lietuvoje.
Esu Lietuvos Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, jungiančios visas
Lietuvoje veikiančias skirtingų atsinaujinančių išteklių rūšių asociacijas, prezidentas.

2.

Veikla partijoje, anksčiau užimamos pareigos partinėje struktūroje
Liberalų sąjūdyje esu nuo 2016 metų kovo mėnesio. Aktyviai prisidėjau prie partijos Seimo
rinkimų programos energetikos dalies rengimo 2016 metais. Dalyvavau Seimo rinkimuose
2016 metais Liberalų Sąjūdžio sąraše daugiamandatės apygardos rinkimuose. Rinkėjų
išreitinguotas iš 84-os iki 47-os vietos partijos sąraše.
Esu Liberalų frakcijos Seimo nario Simono Gentvilo visuomeninis patarėjas.
Dažnai publikuoju straipsnius populiariuose informaciniuose šaltiniuose, pasirašydamas
Liberalų sąjūdžio nariu.
Priklausau Vilniaus skyriaus Antakalnio poskyriui.
Partijos valdantiems organams (Valdybai, Tarybai, Etikos komisiją ir Kontrolės komisijai)
iki šiol nepriklausiau

3.

Partijos veiklos per ateinančius du metus vizija, pagrindinės siūlomos veiklos kryptys
Mano nuomone, esminės kryptys čia turėtų būti trys:
•

Tolimesnis gryninimasis, kalbant apie liberalizmo ideologijos laikymąsi. Čia per
pastaruosius kelis metus aš tikrai matau progresą nuo tų laikų, kai liberalai iš
Lietuvos pašto darė kažką panašaus į valstybinį banką ar besąlygiškai palaikė
valstybinės atominės elektrinės bet kokiais kaštais, kuri jau vien dėl savo dydžio būtų
tapusi dominuojančia rinkoje, statybą. Mes vis mažiau „į vatą vyniojam“ žmogaus
teisių klausimus, pradėjom kalbėti garsiai apie tokius dalykus, kaip marihuanos
legalizavimą, homoseksualių žmonių santuokos (ne vien partnerystės) įteisinimą,
bažnyčios atskyrimą nuo valstybės valdymo ir finansų, valstybinių kompanijų
privatizavimo poreikį, konkurenciją energetikoje ir panašiai. Tai gerai. Šia kryptimi
ir toliau reikia judėti. Jokių ideologinių kompromisų, vardan gerų santykių su
kažkuo. Dabar esam opozicijoje ir tai daryti bus nesunku.

•

Kai kalbam apie verslą, mes didesnį akcentą turėtume dėti smulkaus ir vidutinio
verslo palaikymui, iš vis - verslumo skatinimui Lietuvoje. Nesakau, kad dabar
turėtume tapti kažkokiais stambaus verslo priešais, ne. Stambus verslas yra gerai,
galingų korporacijų investicijų pritraukimas į Lietuvą irgi yra gerai. Tačiau, kai
susiduria stambaus ir vidutinio verslo interesai, kai pradedama dėl to riboti
konkurencija, mes turėtume labiau palaikyti smulkius.

•

ir trečia - mes turėtume labiau europietiškėti, palaikyti glaudesnius santykius su
ALDE, daugiau kalbėti apie bendras Europos Sąjungos problemas, liberalumą
pasauliniame kontekste. Ne vien tik apsiriboti save savo "kaimo" reikalų
sprendimuose. Geriausias pavyzdys - kaip mes pavyzdžiui Lietuvoje
iškomunikavome liberalų manifestą, priimtą Andoroje gegužę? https://liberalinternational.org/…/political-manifestos. Mes net tarpusavyje jo neaptarėme. O
gaila, nes ten gerų dalykų yra, kurie net padėtų mums išplėsti temų, kuriame
galėtume būti aktyvūs ir Lietuvoje, sąrašą (pavyzdys - požiūris į klimato kaitos
problemą). Tai reikėtų keisti.

Žodžiu mums reikia tik paprasto dalyko - tapti dar tikresniais liberalais. Tokia partija
Lietuvai yra reikalinga, globalizuojantis Pasauliui, vykstant ketvirtajai pramoninei
revoliucijai. Lietuvos ateitis yra šiuolaikiška, moderni, aukštą pridėtinę vertę kurianti ir
žmogaus teisių sąskaita jokių kompromisų nedaranti atvira valstybė.
O dėl partijos vidinės struktūrinės reformos, tai pasakysiu tik tiek, kad nekalbėkime už
savo priešininkus apie savo bėdas, nekalbėkime apie skaidrumą. Tiesiog tyliai
sistemiškai kurkime partijos veiklos sistemą, užtikrinančią praeities klaidų prevenciją
ateityje.
Tada vėl turėsim jau po dviejų metų mažiausiai 20% (aš slapta tikiuosi - daugiau)
rinkėjų, balsuojančių už mus. Ir galimybę tą Lietuvą ir padaryti tokia, kokia norime, kad
ji būtų.

