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Seimos remimo politika siekia didinti gimstamum4. Jaunq daugiavaikiq Seimq i5laidos yra

labai dideles ir kruop5diai i5 anksto planuojamos (bristo paskolos, pilna Sildymo kaina, aukle, jei

Seimoje abu tevai dirbantys ir kitos biitinos i5laidos, kurios yra didesnes del didesnio Seimos nariq

skaidiaus). Bet kokios i5 anksto nenumatytos ir pakankamai reik5mingos i5laidos, skaudZiai

atsiliepia vaikq gerovei ir Seimos Dkiui.

Klaipedos mieste yra i5 viso apie 1200 Seimq auginandiq tris ir daugiau vaikq. Mes, nors ir

priklausome daugiavaikiq Seimq bendruomenei, nesame socialiai remtinos Seimos. Siuo metu

iZvelgiame tendencij4, kuri neatspindi Seimos rdmimo politikos. Lildna, kad miesto valdLia

nebemato, kad bet koks lengvatinis paskatinimas socialines pa5alpos negaunandiai daugiavaikei

Seimai yra didZiule paspirtis ir jaudiama valstybes pagarba Seimai. Atimti ,,vaiko pinigai", nebera

vaikams nemokamo dantq gydymo ir kt. Sekantis numatomas Zingsnis - lengvatiniq mokesdiq uZ

dari:elipanaikinimas.

Miisq Ziniomis Klaipedos savivaldybeje buvo sudaryta speciali darbo grupe, kuriai buvo

pavesta ie5koti biidq, kaip i5sprgsti laisvq vietq tr[kum4 miesto darZeliuose (darbo grupes vadove

N. LauZikiene). Darbo grupe pasiule kelet4 problemos sprendimo b[dq, kurie, mflsq manyrnu, btitq

efektyvtis ir tikrai svarstSrtini (be pateisinamos prieZasties nelankytinq dienq skaidiaus sumaZinimas

nuo 10 iki 5 dienq, fiksuotas mokestis uZ maisto gaminim4). Bet mes norime i5skirti ir pabreZti Sios

darbo grupes pasifilym4 naikinti visas Siuo metu esandias mokesdir4 ui. darleli lengvatas, tarp jq ir

50 %o maLesnis mokestis uZ darZeli Seimoms auginandios tris ir daugiau vaikq.

Auginame vaikus Lietuvai, nepra5ome socialines paramos, stengiames vaikams sukurti

minimali4 saugi4 ir sveik4 aplink4, lavinti jq gabumus ir pra5ome labai nedaug, o tik palikti

galiojanii4 mokesting lengvat4 uZ darZeli Seimoms, auginaniioms tris ir daugiau vaikq.
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