Lietuvos
struktūrinės
reformos

Švietimas
Mokinių pasiekimų skirtumus
tarp didmiesčių ir regionų
sumažinsime 50 proc., mokiniai
bus geriau parengti aukštosioms
mokykloms

Neformaliojo švietimo plėtra,
naujų veiklos krypčių pasiūla

Keisis profesinis mokymas ir
aukštasis mokslas

▪ Ugdymo turinio keitimas, modernios priemonės
▪ Mokinių pasiekimų vertinimas bus pakeistas į
visapusišką asmenybės vertinimą
▪ Ugdymo kokybės garantavimas, patyčių
mažinimas
▪ Pedagogų rengimo ir profesinio augimo
pertvarka, skatinimo pokyčiai, atlyginimas didės
iki 1 000 eurų
▪ 2019 m. 26 tūkst. daugiau
mokinių galės lankyti būrelius
▪ Bent 10 naujų technologijų,
inžinerijos, matematikos ir
kūrybiškumo ugdymo centrų
▪ Turinio keitimas, kokybės garantavimo
įrankiai
▪ Keisis besimokančiųjų proporcijos
▪ Dėstytojų rengimo ir skatinimo pokyčiai,
atlyginimai padidės 16 proc.
▪ Jauniems žmonėms daugės paskatų
pradėti mokslininko karjerą

2019 m.
investicijos į
švietimą
169 mln. eurų

Sveikata
Sumažės laukimo eilėse pas
šeimos gydytojus laikas perpus:
nuo 15 iki 7 dienų
Eilės siekiant gauti
specializuotas paslaugas
trumpės ketvirtadaliu: nuo
40 iki 30 dienų
Medikai liks dirbti
Lietuvoje, gerės
paslaugų kokybė
Ilgalaikės slaugos plėtra
sumažins artimųjų slaugos
poreikį, tai sudarys sąlygas jiems
daugiau dirbti

▪ Šeimos gydytojo komandų didinimas
▪ Mobilių paslaugų plėtra

▪ Telemedicinos plėtra
▪ Pacientų registravimo pokyčiai

▪ Medikams atlyginimai padidės
vidutiniškai 20 proc.
▪ Kokybės užtikrinimas peržiūrint
sveikatos priežiūros įstaigų modelį
▪ Prevencija, reagavimas į ūmius atvejus
▪ Plėtojamos ambulatorinės,
stacionarinės ir mobilios
slaugos paslaugos

2019 m.
investicijos į
sveikatą
126 mln. eurų

Mokesčiai
Palankiausias per tris metus
darbo pajamų apmokestinimas
Baltijos šalyse
Mokesčių našta mažės 1 mln.
dirbančiųjų:

▪

Darbo pajamų mokesčių mažinimas
▪ Sodros tarifas mažės 2 proc. punktais
▪ NPD taikymas plečiamas iki 2,5 VDU
▪ Nuosekliai didinamas NPD

▪

Darbuotojo ir darbdavio soc. draudimo įmokų
sujungimas:

▪ 1 VDU: -5,1 proc. punkto
▪ 1,67 VDU: -3,4 proc. punkto

Daugiau teisingumo
mokesčių ir socialinio
draudimo srityse

▪
▪
▪

▪

darbuotojo socialinio draudimo tarifas (įsk. PSD) – 18,5 proc.
darbdavio – 1,24 proc.
GPM tarifas – 21 proc.

Soc. draudimo įmokų lubos:
▪
▪
▪

2019 m. 120 VDU per metus
2020 m. 84 VDU per metus
2021 m. 60 VDU per metus

▪

25 proc. GPM tarifas nuo „Sodros” lubų
ribos

▪

NT mokestis ne pagrindiniam
gyvenamosios paskirties NT

2019 m.
investicijos į
mokesčių sistemą
173 mln. eurų

Inovacijos
▪ BVP augimas pagreitės penktadaliu

▪ Sukurta daugiau naujų,
inovatyvių produktų
▪ Didesnė grąža iš moksle
sukurtų žinių
▪ Pritrauksime inovatyvius
užsienio investuotojus
▪ Talentai rinksis Lietuvą, o
dėl kuriamų gerai
apmokamų darbo vietų
mažės emigracija

▪ Šeštadaliu sparčiau kils gyventojų
atlyginimai
▪ Jau 2020 m. iš eksporto pavyks uždirbti
papildomus 1,4 mlrd. eurų

▪ 10 proc. padidės inovatyvių TUI projektų
skaičius
▪ Inovacijų politikos pokyčius pajus pusė
šalies įmonių ir jose dirbantys
darbuotojai
2019 m.
investicijos į
inovacijas
108 mln. eurų

Šešėlinės ekonomikos mažinimas

Pagerės sąlygos
veikti legaliai

▪ Vienkartinė 6 mėnesių galimybė savanoriškai
deklaruoti ir sumokėti „pamirštus“
mokesčius (be baudų ir delspinigių)
▪ „Baltieji“ finansai – nauda sąžiningam
verslui: viešieji pirkimai ir bankinis
finansavimas
▪ Dalies gyventojų išlaidų atskaitymas iš GPM
apmokestinamųjų pajamų
▪ Daugiau VMI teikiamų el. paslaugų
▪ Socialinės paramos tęstinumas (iki 12 mėn.)
gavus darbą
▪ Platesnis PVM atvirkštinio apmokestinimo
taikymas

2019 m.
pajamos
iš šešėlio
200 mln. eurų

Pensijos
▪

Asmens savanoriškos
galimybės rinktis kaupimą

▪
▪

Valstybės pagalba
visiems kaupiantiesiems
Kaupiantieji galės tikėtis
50 proc. atlyginimo dydžio
pensijos

▪
▪
▪
▪

Gyventojai, kurių amžius iki 40 metų, bus automatiškai
įtraukiami į pensijų kaupimo sistemą. Prisijungti prie kaupimo
galės visi norintieji
Bus galimybė gyventojams neskubant apsispręsti dėl kaupimo –
pasiūlymai dalyvauti sistemoje: 3 kartus kas 3 metus iki 40 m.
Net ir kaupiantis asmuo galės laikinai sustabdyti kaupimą
12 mėnesių
Pervedimų iš „Sodros“ į pensijų fondus neliks (Sodros tarifas -2 p.p.)
Asmens įmoka palaipsniui per 5 metus pasieks 4 proc., valstybės
biudžeto priedas visiems kaupiantiems – 2 proc. (nuo VDU)
Didesniam (už 4 proc.) asmens kaupimui bus taikomos papildomos
mokestinės lengvatos
Mokestinės lengvatos darbdaviui kaupiant darbuotojo naudai

Pensijų kaupimas
atpigs iki pusės

▪

Įdiegiama gyvenimo ciklo fondų investavimo
koncepcija

Užtikrinti esamų
pensininkų lūkesčiai

▪
▪

Pensijos 2019 m. didės vidutiniškai apie 23 eurus
Mažiausias pensijas gaunantys asmenys
pajus pensijų padidėjimą

Parengsime Lietuvos
ekonomiką ir
visuomenę XXI a.
konkurencingumo
iššūkiams

