VYRIAUSYBĖ.
2 METAI

TAS

R
STA

TEISINGUMAS
TEISINGAS SOCIALINIS
DRAUDIMAS

TEISINGA MOKESČIŲ
SISTEMA

TEISINGAS APMOKĖJIMAS
UŽ DARBĄ

Darbo apmokestinimas jau
sumažėjo ir pagal priimtus
įstatymus 6 proc. punktais mažės
artimiausius 3 m. – tai pajaus
1 mln. gyventojų.

Pensijos didėjo ir didės pagal ekonominius
rodiklius, jau 2019 m. vidutinė senatvės
pensija bus padidėjusi 24 eur, o bendras
padidėjimas nuo 2016 m. pabaigos –
84 eur.

Jau 2019 m. vidutines pajamas
gaunatys į rankas gaus 42 eur
daugiau, o per 3 metus – 77 eur.

Išgrynintas bazinės pensijos
finansavimas iš valstybės biudžeto,
o ne iš Sodros – tai užtikrins bazinių
pensijų tvarumą.

Dideles pajamas gaunantys
mokės didesnį, progresinį
GPM tarifą – 27 proc.

Įgyvendintas mokytojų, dėstytojų, gydytojų,
kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų
atlyginimų didinimas. 2018 m. vidutinis
mokytojo atlyginimas padidėjo 14 proc.,
gydytojo 16 proc., slaugytojo 17 proc.
Valstybės tarnybos pertvarka:
tarnyba mažesnė, bet
efektyvesnė.

Patvirtintos Sodros įmokų
„lubos“ ir „grindys“.

Mažesnes pajamas
gaunantys (dabar
500 eur) vien dėl
reformos į rankas
per 3 m. gaus 61
eur daugiau.

MMA nuo 2019 m. sausio 1 d. bus padidėjusi
50 eur lyginant su 2017 m. pabaiga.

Vidutinis darbo užmokestis
per metus šalyje išaugo
10 proc. (2018 m. III ketvirtis),
augimas tolygus tiek Sostinės
regione, tiek Vidurio ir
Vakarų Lietuvoje.

Sodros ir privatus kaupimas
pensijai ne konkuruos, bet
papildys vienas kitą. 50 proc.
mažesni pensijų fondų
administravimo mokesčiai.

TEISINGA KONKURENCINĖ
VERSLO APLINKA
Lietuva pasiekė 1-ą vietą Vidurio ir Rytų
Europoje pagal sudarytas sąlygas
steigtis ir plėstis verslui. 14-a vieta
pasaulyje – istoriškai geriausias šalies
įvertinimas pagal „Doing Bussiness“
indeksą. Progresą lėmė sprendimai
statybos leidimų išdavimo ir
prisijungimo prie elektros
tinklų srityse.
Vyriausybė priėmė papildomus
sprendimus, mažinančius
biurokratinę naštą smulkiesiems
verslininkams – parengta 16
priemonių, dėl kurių naudą
pajaus įvairūs verslo subjektai,
ypač veikiantys maisto
produktų srityje.

SAUGUMAS
ŠEIMOS FINANSINIS
SAUGUMAS

VALSTYBĖS FINANSINIS
SAUGUMAS

Įvesti vaiko pinigai (30 eur),
2019 m. padidės iki 50 eur.
Parama jaunoms šeimoms būstui
įsigyti – 15-30 proc. būsto
vertės, viršijusi lūkesčius,
2019 m. toliau didės.
Mokiniams – kultūros
pasas, galiojantis 246
veikloms.

Pirmą kartą
pradėti planuoti
pertekliniai
valdžios
sektoriaus finansai.
Sukaupti finansiniai
rezervai krizių
prevencijai 2019 m.
sieks 1,5 mlrd. eurų.

TERITORINIS
SAUGUMAS
Gynybai pagaliau
skirti 2 proc. BVP.
Užsitikrinta
besąlyginė
parama
iš NATO
partnerių
(grėsmės
atveju).

DARBO VIETŲ
SAUGUMAS
Investicinių projektų
mastas rekordiškai
didelis, ypač į
regionus.
Nuo 2017 m. jau pritraukti
tiesioginių užsienio
investicijų projektai
kuria ir sukurs virš
6700 darbo vietų.

GYVENTOJŲ SVEIKATOS
SAUGUMAS
Vidutinė vaistų priemoka nuo 2016 m.
pabaigos sumažėjo 47 proc.
Alkoholio suvartojimas šalyje
yra mažiausias per 10 metų.
Susitarimai su įmonėmis dėl
cukraus, druskos ir riebalų kiekio
mažinimo maisto produktuose.
Naujieji sveikesni vaikų
valgiaraščiai ugdymo įstaigose.

SKAIDRUMAS
VIEŠOJO
SEKTORIAUS
SKAIDRINIMAS
Urėdijos, „Lietuvos
geležinkeliai“, „Registrų
centras“, įkalinimo
įstaigos, viešieji
gynybos pirkimai.

VEIKLŲ ŠEŠĖLYJE SKAIDRINIMAS
Šešėlinės ekonomikos lygis nuo 2016 m.
pabaigos sumažėjo 2 procentiniais punktais.
Pagal 2018 m. priimtus įstatymus dirbti
ir užsidirbti legaliai bus lengviau, o
nesąžininga ir nelegali konkurencija taps
sunkiau įmanoma dėl patvirtintų naujų šešėlinę
ekonomiką mažinančių paskatų.
Galimybė susigrąžinti 20 proc. išlaidų
perkant auklių, automobilių ar būsto
remonto paslaugas (iki 400 eur per metus).

MAISTO PRODUKTŲ KAINŲ
SKAIDRUMAS
Priimti sprendimai dėl
skaidrios konkurencijos
ir vartotojų apsaugos
reikšmingo sustiprinimo,
dėl didesnio gyventojų
informuotumo apie
maisto kainų pokyčius
ir juos lemiančius
veiksmus.

KOVA SU KORUPCIJA
Žymiai padidintos
baudos už korupcinius
nusikaltimus.
Naujas pranešėjų
apsaugos įstatymas, kuris
garantuos pranešusių
apie korupcinius
reiškinius asmenų
teisinę apsaugą.

SPARČIAI JUDANT LINK GERIAUSIO GYVENIMO LYGIO VALSTYBĖS VIDURIO IR RYTŲ EUROPOJE
PATVIRTINTAS BŪTINIAUSIŲ STRUKTŪRINIŲ POKYČIŲ PAKETAS, KURIS PADIDINS ŠALIES BVP VIRŠ 2 PROC.
Struktūrinės reformos 6 srityse – švietimo, sveikatos apsaugos, inovacijų, mokesčių, pensijų ir šešėlinės ekonomikos mažinimo –
mokslininkų vertinimu padidins šalies BVP virš 2 proc., padidins dirbančiųjų gyventojų skaičių, bus sukurta 26 tūkst. darbo vietų, lems
didesnį šalies inovatyvumą. Reformomis įgyvendinta 14 iš 18 tarptautinių institucijų rekomendacijų.

