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Gerbiami LRLS partijos nariai, partijos suvažiavimo dalyviai.
Aš, Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio partijos narys Sergej Zverev, keliu savo kandidatūrą į
Liberalų sąjūdžio partijos pirmininko postą ir kreipiuosi į visus partijos narius palaikyti naują
partijos vystymosi kursą.
Iš karto noriu pabrėžti, kad aš nesu politikas ir neplanuoju dalyvauti Seimo rinkimuose.
Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad pagrindinis turtas – yra žmogaus potencialas, o pagrindinės
strateginės investicijos – investicijos į žmogų. Aukščiausia vertybė yra orus žmogus – jam turi
tarnauti visa valstybės sistema. Šis principas turėtų būti laikomas viešosios politikos pagrindu
bet kurioje srityje dabartinės visuomenės labui.
Aš taip pat kreipiuosi ir į partijos valdžios atstovus: ponai, laikai pasikeitė ir atgal jau nebegrįš.
Vadovauti partijai ankstesniais lozungais jau nebepavyks. Mums reikia visa tai suprasti ir keisti.
Atėjo laikas suprasti ir suvokti, kad raktas į sėkmingą partijos ir valstybės vystymąsi – ne gražūs
lozungai apie partijos skaidrumą ir sąžiningumą, o realiai atliktų darbų ataskaita nuo pat
pirmosios partijos įkūrimo dienos. Reikia tiksliai parodyti, ką partija žadėjo rinkėjams ir ką
faktiškai nuveikė, tame tarpe ir būdama valdančiosios koalicijos sudėtyje, kad pagerinti visų
Lietuvos piliečių gyvenimą. Koks yra partijos nuopelnas sveikatos priežiūros sistemos
efektyvumo didinimo srityje, taip pat žmonių švietimo bei išsilavinimo srityje ir t.t. Reikia
paaiškinti visiems piliečiams koks yra partijos nuopelnas gerinant Lietuvos konkurencingumą ir
įvaizdį pasaulyje.
Per pastaruosius metus partijos reitingai stabiliai augo. Tačiau paskutiniai įvykiai rodo, kad
partijoje būna ir gana rimtų klaidų. Ir tos klaidos smarkiai kenkia ne tik partijos reitingui, bet ir
visam liberalizmo judėjimui Lietuvoje. Ir mes neturim jokios teisės kaltinti dėl to tik vieną žmogų
(buvusį partijos pirmininką), juk jis buvo išrinktas partijos pirmininku jūsų balsavimo dėka.
Todėl ir atsakomybė turi būti bendra, reikia garbingai priimti šį iššūkį.
Tačiau be praeities nėra ir ateities. Reikia labai kruopščiai ir be emocijų apsvarstyti ir adekvačiai
įvertinti paskutinių savaičių neigiamus įvykius. Mums reikia žinoti savo partijos istoriją, tačiau
jos tragiški puslapiai neturėtų trukdyti partijos vystymuisi. Mes esame puiki partija, tačiau
pasiekti gerovę ir klestėjimą mes galime tik pripažinus, o ne ignoravus savo klaidas.
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Todėl kaip prioritetines priemones siūlau:
 skirti maksimalų dėmesį partijos finansinės veiklos skaidrumo užtikrinimui;
 partijos atsiribojimas nuo įtartinų sandorių;
 partijos ir partijos kandidatų reklamos užsakymo skaidrumas;
 maksimaliai sumažinti partijos ir skyrių išvykas, kur dalyvauja tik partijos ir jų šeimos
nariai – reikia daugiau laiko skirti rinkėjams ir kviesti visus, o ne tik partijos narius;
 daugiau dėmesio skirti renginiams (pvz. verslo konferencijos, profesiniai mokymai, sporto
ir t.t.), kur gali dalyvauti visi norintys, o ne tik partijos nariai;
 paaiškinti partijos nariams – merams ir vicemerams, kad dabar kaip niekad partijai
reikalingas jų efektyvus, sąžiningas ir atsakingas darbas savivaldybėse, kad jie skirtu
maksimalų dėmesį į jų vadovaujamus miestus ir rajonus, nes nuo jų darbo tiesiogiai
priklauso ir partijos įvaizdis tuose miestuose bei rajonuose.
Aš suprantu visą atsakomybės naštą, kurią priimsiu rinkimų laimėjimo atveju. Su jūsų pagalba
esu pasiruošęs aktyviai dirbti tam, kad susigrąžinti rinkėjų pasitikėjimą liberalais.
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