


Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos pirmininkas Ramūnas 
Karbauskis:

Visos Seimo kadencijos metu stengiamės pateisinti Lie-
tuvos žmonių lūkesčius ir tai dar kartą įrodėme užklupus 
pandemijos sunkumams. Mes sąžiningai, nuosekliai ir ryž-
tingai priiminėjome sprendimus, kurių rezultatus matome 
jau šiandien – su COVID-19 iššūkiu žmonių sveikatai Lietu- 
va susitvarkė ir yra viena iš geriausiai užkardžiusių ligos 
plitimą valstybių. Praėjus keliems karantino mėnesiams vi-
suomenės tyrimai parodė, kaip sparčiai auga vartotojų pa-
sitikėjimas Lietuvoje. Tai patvirtina mūsų sėkmę kovojant 
su ekonominėmis negandomis – žmonės jaučiasi užtikrinti 
dėl savo ekonominės ateities ir pasitiki valstybe. 

Esu dėkingas visiems Lietuvos žmonėms, kurie mus pa-
laiko, LVŽS frakcijai Seime, Vyriausybei, koalicijos partne-
riams, kad priėmėme visus būtinus įstatymus, atlaikėme 
opozicijos bandymus destabilizuoti situaciją, susijusią su 
COVID-19 grėsmėmis žmonių sveikatai ir ekonomikai.

Ypatingai noriu padėkoti Kauno Šilainių vienmandatės 
apygardos rinkėjams, kurių pasitikėjimo ir balsų dėka man 
buvo suteikta galimybė jiems atstovauti Lietuvos Respu-
blikos Seime. Drauge su Jumis buvo džiugu stebėti, kaip 
keičiasi Kaunas. Bendradarbiaujant su savivaldybe per 
2016–2020 m. Kauną pasiekė beveik 80 mln. eurų valstybės 
investicijų, kurios panaudotos nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus pastato rekonstrukcijai ir ekspozicijų ga-
limybių plėtrai, Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžio-
sios scenos atnaujinimui, Kauno klinikų Ambulatorinės 
diagnostikos centro statyboms bei kitoms kultūros, spor-
to, sveikatos infrastruktūros plėtros darbams. Skatindama 
ekonomiką COVID-19 pandemijos sąlygomis Vyriausybė 
investicijoms spartinti  papildomai skyrė dar beveik 27 mi-
lijonus eurų iš Valstybės investicijų programos. Daugiau-
siai – 8 mln. eurų – numatyta Žiemos sporto centro Kaune 
statybai. Visos šios investicijos ilgus metus gražins Kauną, 
darys jį darbui, poilsiui bei turizmui dar patrauklesniu mies-
tu. 

Kartu nuoširdžiai ir su apgailestavimu atsiprašau Jūsų, Kau-
no Šilainių apygardos rinkėjų, už tai, kad kaip Jūsų atstovas 
galbūt ne visada pateisinau lūkesčius ar galėjau skirti rei-
kiamo dėmesio.



Lietuvos Respublikos 
Ministras Pirmininkas 
Saulius Skvernelis:
Mūsų ketverių metų darbai paklojo pagrindą, nuo kurio 
atsispyrę lengviau įveikiame šiandieninius sunkumus. Per 
praėjusius kelerius metus ši Vyriausybė, kitaip nei ankstes-
nės, sukaupė valstybės finansų rezervą, kuris sudarė beveik 
1 milijardą ir 400 milijonų eurų. Dabar šis rezervas skiria-
mas viruso sukeltoms pasekmėms mažinti. Galiu užtikrin-
tai pasakyti – atsakingai taupyti visų Lietuvos mokesčių 
mokėtojų pinigai sudarė sąlygas sėkmingai suvaldyti pir-
mąją COVID-19 bangą. Lietuvos BVP per paskutinius me-
tus sparčiai augo. Visus 17-osios Vyriausybės darbo metus 
rūpinomės pažeidžiamiausiomis visuomenės grupėmis. 
Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad mums pavyko investuoti į šei- 
mų gerovę vaiko pinigus, užtikrinti atlyginimų augimą, 
kelti pensijas, padėti sunkiai besiverčiantiems. Su LVŽS 
komanda esame pasirengę ir toliau savo kasdieniu darbu 
siekti konkrečių rezultatų, kad mūsų žmonės gyventų oriai 
ir jaustųsi užtikrinti stiprioje bei sąžiningoje Lietuvoje.
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Priimtas sprendimas prie valstybės institucijų drauge su Trispalve iškelti ir 
istorinę vėliavą: ji turi būti iškeliama prie Seimo, Prezidento rezidencijos, 
Vyriausybės ir ministerijų, Konstitucinio Teismo, teismų, Generalinės ir te-
ritorinių prokuratūrų, Lietuvos banko, Vyriausiosios rinkimų komisijos, vie-
tose, kuriose posėdžiauja savivaldybių tarybos, Kernavėje ir Senųjų Trakų 
piliavietėje. Prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų istorinė 
vėliava keliama valstybės švenčių dienomis.

Išplėstas istorinės vėliavos su Vyčiu naudojimas1

Seimas, puoselėdamas istorinę Lietuvos atmintį, deklaracija pripažino, kad 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Adolfas Ramanauskas-Vanagas nuo 1954 m. lapkričio 26 
d. (Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono 
Žemaičio-Vytauto žūties okupanto nelaisvėje) iki 1957 m. lapkričio 29 d. (jo 
paties nužudymo KGB kalėjime Vilniuje) buvo aukščiausias tuo metu likęs 
gyvas Lietuvos valstybės pareigūnas ir kovojančios su okupacija Lietuvos 
valstybės vadovas.

A. Ramanauskas-Vanagas pripažintas valstybės vadovu2

Seimas, pabrėždamas tiesioginę Lukiškių aikštės sąsają su okupacinių 
režimų represijomis ir ilga Lietuvos laisvės kovų istorija ir atsižvelgdamas 
į Lietuvos sostinėje Vilniuje esančios Lukiškių aikštės istorinę ir urbanistinę 
reikšmę bei aplinką, taip pat į jos numatomą valstybinę funkciją, nustatė, jog 
Lukiškių aikštė formuojama su memorialiniais akcentais, kurie  turi atspin- 
dėti kovas už Lietuvos nepriklausomybę bei žuvusių kovotojų atminimą, 
1863–1864 m. sukilėlių egzekucijos vietą ir šio sukilimo atminimo įamži-
nimą. Pagrindinis akcentas – Valstybės simbolį vaizduojantis monumentas 
Vytis kartu su įrengtu memorialu žuvusiųjų už Lietuvos laisvę aukoms 
atminti.

Priimtas Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso 
įstatymas3

Kitose pasaulio valstybėse gyvenantys Lietuvos piliečiai įgijo teisę rinkti 
jiems atstovaujantį Seimo narį atskiroje vienmandatėje apygardoje.

Įsteigta Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda4



Nuo 2016 m. pradžios iki 2020 m. kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai 
Lietuvoje vidutiniškai padidėjo daugiau nei 500 Eur. 

Augo kultūros darbuotojų atlyginimai7

Priėmus naujos redakcijos LRT įstatymą, modernizuotas LRT valdymas dau-
giau funkcijų suteikiant LRT Tarybai. LRT pradės veikti  LRT etikos kontro-
lierius.

Modernizuotas LRT valdymas8

Tai – kultūros, žiniasklaidos ir visuomenės informavimo politikos demokra-
tinio modelio institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas anali-
zuojant, vertinant ir sprendžiant visuomenės informavimo srities politikos 
formavimo ir įgyvendinimo klausimus.

Sukurta ir jau pradėjo veikti Medijų taryba 9

Stebėdama procesus Lietuvoje, užsienio patirtį aktualiausiomis kultūrinės 
edukacijos politikos problemomis formaliojo, neformaliojo ugdymo, so-
cialinės atskirties grupių ir Lietuvos regionų kultūrinės edukacijos srityse, 
taip pat klausimus, susijusius su profesionalaus ir neprofesionalaus meno, 
paveldo įstaigų, muziejų ir bibliotekų ugdymo kultūra ir menu bei kultūri-
nės edukacijos paslaugomis, teiks pasiūlymus ir brėš kultūrinės edukacijos 
kryptis. 

Įsteigta Kultūrinės edukacijos taryba10

2020 m. parengtas Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas siekia 
įtvirtinti, kad kultūros prioritetai būtų formuojami ir įgyvendinami tariantis 
su visuomene ir kultūros lauku.

Sprendimai kultūros srityje – tik pasitarus su visuomene, 
kultūros ir meno bendruomene5

Koncepcijoje keliami uždaviniai užtikrinti materialaus ir nematerialaus 
kultūros paveldo ištyrimą, atskleidimą, susisteminimą ir išsaugojimą bei 
stiprinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo vertės suvokimą, jo 
įvairovę, savitą skirtingų kultūrinių tradicijų sąveiką.

Sukurta Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo 
politikos koncepcija6



Tai ypatingas pokytis kultūros valdyme, kuriuo siekta užtikrinti kultūros 
prieinamumą ir jos įvairovę regionuose, mažinti kultūrinę atskirtį tarp 
didmiesčių ir mažesnių miestelių, stiprinti vietos kultūrinį identitetą. 
Dabar savivalda turi visas galimybes plėtoti jai svarbias vietos menininkų 
ir kūrėjų iniciatyvas, kurti bendrus projektus, kuo plačiau į kultūrines 
veiklas įtraukti vietos gyventojus. Įkurtos Regioninės kultūros tarybos, t. y. 
dešimt teritoriniu apskričių pagrindu prie Kultūros ministerijos veikiančių 
kolegialių patariamųjų institucijų, svarsto ir atrenka geriausius bei tam 
regionui reikalingiausius kultūros ir meno projektus.

Regionai įgijo daugiau teisių sprendžiant dėl kultūrai 
skirtų lėšų paskirstymo12

Nuo 2018 metų rugsėjo 1 d. startavo Kultūros paso programa. Ji 
moksleiviams suteikia galimybę nemokamai lankytis teatruose, kino 
teatruose, koncertuose, muziejuose.

2018 m. Kultūros pasui Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 624,4 
tūkst. eurų, 2019 m. skirta 4,43 mln. eurų tam, kad kuo daugiau šalies 
moksleivių turėtų galimybių susipažinti su šalies kultūra ir menu. Kultūros 
paso paslaugų ratas ateityje bus plečiamas.

Moksleivio „Kultūros pasas“11



Priešmokyklinukai ir pirmokai nuo 2020 m. gauna nemokamą maitinimą. 
Net 296 mokyklos 51-oje šalies savivaldybėje teikia nemokamus pietus. 
Nuo 2020 rugsėjo mėn. nemokamą maitinimą gaus visi šalies priešmo- 
kyklinukai ir pirmokai.

Vyriausybei ir Seimui apsisprendus palaipsniui didinti sporto projektų 
finansavimą, pastarasis 2019-aisiais išaugo nuo 6,6 iki 13,6 mln. eurų. Be to, 
panaikinus ligšiolinį Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondą, pakeista lėšų 
skirstymo tvarka, kuri buvo kritikuojama dėl skaidrumo stygiaus.

Augo parama besimokantiems sunkiau besiverčiančių 
tėvų vaikams

Padidinome sporto rėmimo finansavimą15

14

Bendras vidutinis dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmo-
kesčio padidinimas per trejus pastaruosius metus (2018–2020) sudarys 
50 proc. Beveik dvigubai didėjo ir doktorantų stipendijos. Mokytojų viduti-
nis darbo užmokestis (į rankas) vien per paskutinius metus kilo beveik 200 
eurų: 2018 m. pabaigoje buvo 739 eurai, o 2019 m. pabaigoje – 928 eurai.

Didinome studijų finansavimą ir kėlėme dėstytojų, moky-
tojų atlyginimus bei doktorantų stipendijas13

ŠVIETIMAS IR SPORTAS



SOCIALINĖ POLITIKA

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis per 2016–2020 metus padidėjo dau-
giau nei 200 eurų (augimas 38 proc.):

Padidinome vidutinį darbo užmokestį

*2016  IV ketv.  636,9 EUR 2020  I ketv.  879,2 EUR (į rankas) 38 %

16

NPD dydis per 2016–2020 metus padidėjo 75 proc.: nuo 200 iki 350 eurų. 
Didinome sumą, kuria darbo užmokestis nėra apmokestinamas gyventojų 
pajamų mokesčiu. 

Padidinome neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD)17

Vidutinės pensijos dydis per 2016–2020 metus padidėjo 50 proc. arba 133 
eurais.

Padidinome pensijas senjorams18

Panaikintas 3,9 mlrd. eurų dydžio SODROS įsiskolinimas, jį perkeliant  
į valstybės biudžetą, ir sukauptas 540 mln. eurų dydžio rezervas. 

Panaikinome SODROS skolą ir sukaupėme rezervą19

Mūsų įvesta ir palaipsniui didinama vaiko pinigų išmoka. Ji per 2018–2020  
metus padidėjo dvigubai: nuo 30 eurų iki 60 eurų. Tai padėjo pasiek-
ti, kad šeimoms su vaikais atsirastų daugiau galimybių įsigyti būti- 
nas prekes, priemones, paslaugas. Europos Komisija vaiko pinigus pavadino 
veiksmingiausia kada nors taikyta priemone kovojant su skurdu.

Įvedėme ir padidinome vaiko išmoką20
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Vienkartinė išmoka besilaukiančiai moteriai, neturinčiai teisės gauti moti-
nystės išmokos, padidėjo 229 proc.: nuo 76 iki 250 eurų.

Padidinome išmoką besilaukiančioms moterims22

Sukurta ir pradėta įgyvendinti šeimos kortelės sistema, kuri skirta gausioms 
šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms neįgalųjį ir numato įvairias nuolaidas 
bei lengvatas šioms šeimų grupėms. Kortele naudojasi jau apie 17 tūkstan-
čių Lietuvos šeimų.

Šeimos kortelė23

Žemiausia neįgalumo ir senatvės šalpos riba padidėjo 41 proc.: nuo 99 iki 
140 eurų.

Padidinome neįgalumo ir senatvės šalpos išmokos 
žemiausią ribą24

Subsidijas imta teikti pirmąjį būstą regionuose perkančioms ar statyti no-
rinčioms jaunoms šeimoms nevertinant jų pajamų. Pagrindinis šio siūlymo 
tikslas yra regionų atgaivinimas ir emigracijos mažinimas. Mūsų pastango-
mis atsirado galimybė jaunai šeimai, kurioje abu sutuoktiniai arba vienas 
vaiką auginantis tėvas ar mama yra ne vyresni kaip 35 metų, pretenduoti į 
valstybės paramą būsto kredito daliai.

Jaunoms šeimoms – subsidijos pirmajam būstui25

2016 gruodžio mėnesio duomenimis nedarbo lygis šalyje buvo 8,5 proc.,  
o 2019 m. pabaigoje – jau 6,9 proc.

Mums pavyko pasiekti, kad nedarbo lygis šalyje mažėtų26

Išmoka daugiavaikėms, nepasiturinčioms ir neįgalius vaikus auginančioms 
šeimoms išaugo nuo 70 eurų iki 100 eurų. 

Padidinome išmokas daugiavaikėms, nepasiturinčių ir 
neįgalių vaikų šeimoms21



2016 m. PSDF rezerve radome vos 23 milijonus eurų, o 2020 m. pradžioje 
jau turėjome 341 milijoną eurų. 2020 m. birželio mėn. po COVID-19 krizės 
suvaldymo liko 183 mln. eurų ir tai yra vis tiek devynis kartus daugiau,  
nei radome 2016 m.

2016 m. faktinis gydytojų vidutinis darbo užmokestis (etatui)  
buvo 1 763 Eur, 2019 m. – 2 573 Eur.

2016 m. faktinis slaugytojų vidutinis darbo užmokestis (etatui)  
buvo 889 Eur, 2019 m. – 1 295 Eur.

Vien per 2017–2018 metus slaugos lovų skaičius šalies gydymo įstaigose  
padidėjo beveik 500 vienetų. Gerinamas slaugos priemonių prieina-
mumas – nuo lapkričio 1 d. jas bus galima įsigyti ne tik specialiai einant į 
vaistines, bet ir patogiai apsiperkant prekybos centruose. Plėstos galimy-
bės slaugyti artimuosius namuose, ilgesnį laiką mokant išmokas už artimų-
jų slaugą. Ypač sunkių ligų atveju išmoka už vaiko iki 18 metų slaugą jį slau-
gančiam tėčiui, mamai, seneliui, senelei, globėjui ar rūpintojui galės būti 
mokama iki 364 kalendorinių dienų, o už sunkiomis ligomis sergančio vai- 
ko iki 18 metų slaugą – iki 180 kalendorinių dienų (buvo – 120 kalendorinių 
dienų).

Per pastaruosius dvejus metus pacientų priemokos už kompensuojamuo- 
sius vaistus sumažėjo dvigubai – nuo vidutiniškai 5,4 euro vienam receptui 
(2017 m. sausis–gegužė) iki vidutiniškai 2,5 euro vienam receptui (2020 m. 
sausis–gegužė).

Nuo 2020 m. liepos 1 d. vaistai 100 proc. yra kompensuojami visiems 75 
metų ir vyresniems šalies gyventojams, taip pat neįgalumo lygį, 55 proc. ir 
mažesnį darbingumo lygį arba specialiųjų poreikių lygį turintiems asme-
nims; pensininkams, kuriems nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis ir 
vaikams iki 18 metų.

Didinome PSDF biudžetą ir kaupėme jo rezervą

Padidinome medikų atlyginimus

Gerinome slaugos sąlygas

Sumažinome kompensuojamųjų vaistų kainas. Nuo 75 
metų asmenims – kompensuojamieji  vaistai nemokami!

SVEIKATOS APSAUGA
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2019 metais apsinuodijimų alkoholiu sumažėjo 28 proc., psichikos ir el- 
gesio sutrikimų – 10 proc., ūmių apsinuodijimų alkoholiu – 14 proc.,  
baltosios karštinės – 42 proc., alkoholinės psichozės – 33 proc., o 
alkoholinės kepenų ligos atvejų sumažėjo 12 proc.

Sumažinome alkoholio sukeliamų sveikatos sutrikimų 
skaičių

2010

Iš viso Alkoholinė 
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Atsitiktinis apsinuo- 
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Vienam, vyresniam nei 15 metų, Lietuvos gyventojui tenkantis alkoholio 
kiekis per 2016–2018 metus sumažėjo 15 proc.: nuo 13,2 iki 11,2 l.

Sumažinome alkoholio vartojimą šalyje31

32



Korupcijos suvokimo indekse Lietuva per 2019 metus pakilo per 3 vietas: 
iš 38 į 35 vietą tarp 180 pasaulio šalių. Tai yra aukščiausias istorijoje Lietu-
vos pastangų, kuriant skaidrią valstybę, įvertinimas. Šešėlio mažinimas – 
dar viena sritis, leidusi didinti investicijas į žmonių gyvenimo gerinimą. 
Vien 2019 metais iš šešėlio ištraukti per 200 mln. eurų.

Verslo sąlygas vertinančiame Pasaulio banko „Doing Business“ reitinge 
Lietuva pasiekė 11 vietą. Tai aukščiausia šalies vieta nuo reitingo skelbimo 
pradžios. Tarp visų 28 ES valstybių narių Lietuva užima 4 vietą ir nusileidžia 
tik Danijai, Jungtinei Karalystei ir Švedijai.

Savivaldybėms Valstybės biudžeto skiriamos dotacijos per 2016–2020 
metus padidėjo 38 proc.

Ženkliai mažinome korupciją šalyje ir šešėlinę 
ekonomiką

Gerinome verslo aplinką

Skyrėme didesnes lėšas savivaldybėms
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Pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti Valstybės biudžeto dotacijos

Statistikos departamento duomenimis, 2019 metų sausio 1 d. Lietuvoje 
gyveno 2 mln. 794,3 tūkst. nuolatinių gyventojų – tai 145 žmonėmis dau-
giau negu prieš metus. Tai – beprecedentis reiškinys, kuris nutiko mūsų 
kadencijos metu. Mes džiaugiamės, kad mūsų sprendimai gerina gyve-
nimo sąlygas Tėvynėje ir mūsų žmonės svarsto sugrįžti bei orų gyvenimą 
planuoti Lietuvoje.

Stabdėme emigraciją33
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VALSTYBĖS VALDYMAS IR KRAŠTO 
APSAUGA



Per 2016–2018 metus krašto apsaugai skiriamos lėšos padidėjo 51 proc. 
ir pasiekė NATO standartus atitinkančią 2 proc. nuo BVP ribą! Krašto ap-
saugos ministerijai 2020 m. patvirtinti asignavimai sudaro 1,017 mlrd. EUR 
arba 2,02 proc. BVP. Mums rūpi Lietuvos žmonių saugumas.

Centralizuoti viešieji pirkimai 2019 metais padėjo sutaupyti 67,9 mln. eurų 
biudžeto lėšų.

Skyrėme didesnes lėšas krašto apsaugai

Skaidrinome viešųjų pirkimų sistemą ir sutaupėme 
viešiesiems pirkimams skiriamas lėšas

Sumažinome gamtinių dujų kainą gyventojams
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39 Seimui pritarus valstybės garantijai paskoloms, skirtoms SGD laivui–sau-
gyklai įsigyti ir SGD terminalo išlaikymo sąnaudoms restruktūrizuoti, nuo 
2020 m. Klaipėdos SGD terminalo operatoriaus sąnaudos mažės beveik  
27 mln. eurų – nuo 62 iki 36 mln. eurų. Tai turės įtakos vartotojų moka-
moms kainoms: nuo 2020 metų gamtinių dujų kainos gyventojams 
mažės vidutiniškai apie 18 proc., šio sprendimo įtaka kainų mažėji- 
mui yra apie 4 proc.



Lietuva – viena iš tų ES valstybių, kuriose yra mažiausias COVID-19 ser- 
gamumas ir mirštamumas, tenkantis šimtui tūkst. gyventojų. Kartu su 
Jumis dirbame mažindami COVID-19 pasekmes Lietuvos ekonomikai ir 
socialiniam gyvenimui. Mes remiamės pasaulio ekonomistų rekomenda-
cijomis, diegiame priemones, kurios skatina vartojimą ir užtikrina Lietuvos 
žmonių stabilų gyvenimą. Skirtos vienkartinės 200 eurų išmokos senjo-
rams, taip pat, siekiant padėti šeimoms – nuo 120 iki 200 eurų vienkarti-
nės išmokos šalies vaikams.   

Mes remiame mūsų Vyriausybės parengtą „Ateities ekonomikos DNR“ 
planą. Jis leis išlaikyti darbo vietas, palaikyti ekonomiką ir esminį jos va-
riklį – vartojimą, bei leis daryti ilgalaikes investicijas, kad būtų užtikrintas 
ekonomikos tvarumas.

Suvaldėme COVID-19 pandemijos plitimą šalyje

COVID-19 KRIZĖS VALDYMAS
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Kontaktinė informacija: 
EL. p.: Ramunas.Karbauskis@lrs.lt

Tel. (8 5) 239 6102



KVIEČIAME nelikti abejingais 
Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. 

Dalyvaukite rinkimuose 
į Seimą ir balsuokite už 

Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungą!



TAU. ŠEIMAI. LIETUVAI.

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų sąskaitos.


