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Pranešimas spaudai
LSDP siūlo konservatoriams įvertinti TS-LKD lyderio vaidmenį jo šeimos versle dėl
galimos žalos valstybei

2016 kovo 8d., Vilnius.

Lietuvos socialdemokratų partijos valdyba (toliau – LSDP

valdyba) kreipėsi Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partiją (toliau – TS – LKD),
prašydama įvertinti jos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio galimą įtaką valstybės įmonei,
proteguojant Landsbergių šeimos verslą.
LSDP Valdyba TS – LKD nariams siūlo aiškintis, kokią įtaką darė Gabrielius Landsbergis
valstybės įmonės „NT Valdos“ sprendimams, siekdamas naudos šeimos verslui (UAB „Karalienės
Mortos mokykla“), kuriam vadovauja G. Landsbergio žmona Austėja Landsbergienė. Tokia veikla
galėjo būti žalinga ne tik valstybei, bet ir smukdyti pasitikėjimą demokratinėmis

partijomis,

deklaruojančiomis vakarietišką politinės minties ir kultūros tradiciją.
TS – LKD partijos vadovo šeimos verslui naudingų, o valstybei žalingų sprendimų
priėmime gali būti ir politinės korupcijos požymių. Be to, toks galimas Landsbergių šeimos verslo
protegavimas gali būti vykdomas visų Lietuvos energijos vartotojų sąskaita.
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Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) – seniausia (įkurta 1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje) ir ilgiausią politinės veiklos tradiciją
turinti partija Lietuvoje. Jos nariai svariai prisidėjo atkuriant Lietuvos valstybę, o socialdemokratų atkaklumas bei tikėjimas
demokratinės Lietuvos valstybės vizija įrašytas 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto eilutėse. Dėl aktyvios politinės veiklos
LSDP buvo draudžiama, o jos nariai buvo persekiojami tiek autoritarinių, tiek ir totalitarinių režimų, tačiau socialdemokratai
aktyviai veikė tiek pogrindyje, tiek emigracijoje. 1989 m. atsikūrusi LSDP savo aktyvia veikla padėjo Lietuvai atgauti valstybingumą.
LSDP nariai aktyviai dalyvavo rengiant ir priimant Kovo 11-osios dokumentus. 2001 m. sausį LDDP ir LSDP susivienijo į vieningą
LSDP. Nuo 2001 iki 20015 m. LSDP formavo XII, XIII, XIV ir XVI Lietuvos vyriausybes. Joms vadovaujant, Lietuva tapo NATO ir
Europos Sąjungos narėmis.
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