
 

 

1. Ką manote apie mokesčių progresyvumą Lietuvoje? Ar jis pakankamas? Koks jis turėtų 

būti? 

Manome, kad progresyvumas Lietuvoje yra pakankamas - šiuo metu GPM didinamas iki 32 proc. 

asmenims, uždirbusiems virš 82 VDU per metus, o nuo kitų metų kartelė dar mažinama iki 60 

VDU. Mes pasisakome už mažesnius mokesčius, kad galėtumėme palikti daugiau pinigų žmogui ir 

šeimai. Mūsų tikslas bendrą GPM sumažinti iki 15 proc. per ketverius metus. 

2. Ar pritariate universalių bazinių pajamų idėjai? 

 

Šiuo metu universalių bazinių pajamų idėjos diskusijai Lietuvoje yra dar per anksti. 

  

3. Koks jūsų požiūris į privataus verslo rėmimą viešaisiais pinigais švietimo ir sveikatos 

apsaugos sektoriuose? Ar pritartumėte idėjai, kad valstybė finansuotų tik valstybės ir 

savivaldybių įstaigas? 

 

Kiekvienas mokesčių mokėtojas turi teisę pasirinkti įstaigą, kurioje nori mokytis ar gydytis. 

Kadangi jis yra toks pat mokesčių mokėtojas kaip ir kiti, jis turi gauti tas pačias valstybės 

finansuojamas paslaugas nepriklausomai nuo pasirinktos įstaigos. 

  

4. Kiek didės gyventojų pajamos pagal numatytas priemones Jūsų partijos programoje? 

Lietuvos mokesčių mokėtojų pečius slegia didžiulė darbo mokesčių našta. Darbo apmokestinimas 

Lietuvoje siekia apie 40 proc. ir tai yra gerokai daugiau nei išsivysčiusių valstybių (EBPO) 

vidurkis. Įmonių savininkų pajamos iš jų turimų įmonių veiklos apmokestinamos net kelis kartus: 

15 proc. pelno mokesčiu, 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu dividendams, kartu sudėjus 

gauname apie 30 procentų. Vartojimo mokesčiai taip pat didesni – net 11 ES valstybių narių 

galioja mažesnis standartinis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas nei Lietuvoje, be to, 

taikomos įvairios lengvatos, kurios leidžia prekes ir paslaugas vartotojams įsigyti dar pigiau. 

Liberalų sąjūdis siūlo visą priemonių kompleksą, kuris padės turėti daugiau pinigų žmogui ir 

šeimai: 

•         Per kadenciją Gyventojų pajamų mokestį (GPM) sumažinsime iki 15%. 

•         Sumažinsime Pridėtinės vertės mokestį (PVM) iki 5% būtiniausiems maisto produktams, o 

statybos darbams iki 9 % 

•         Sieksime, kad neapmokestinamų pajamų dydis (NPD) būtų suvienodintas su minimaliu 

mėnesio atlygiu(MMA). 

•         Taikydami įvairias priemones tokias kaip viešųjų pirkimų skaidrinimas, pajamų ir vartojimo 

mokesčių mažinimas kasmet iš šešėlio ištrauksime po 300 mln. eurų. 

  

5. Ką manote apie Nacionalinę kolektyvinę sutartį? Ar ji neturėtų būti išplėsta 

maksimaliam darbuotojų ir darbdavių ratui, būti turtingesnė? 
  

Kolektyvinė sutartis yra aiškus taisyklių nustatymas tarp darbuotojų ir darbdavio. Taisyklės 

padeda sklandžiam darbui, tad iš esmės pritariame kolektyvinėms sutartims, ypač kur vyrauja 

oligopoliniai darbdaviai, pavyzdžiui policija, gaisrininkai ir pan. 

 

 

 

 



 

  

6. Baudos darbdaviams už darbo teisės pažeidimus dabar yra labai mažos, ar manote, kad 

reikia griežtinti atsakomybę už tai? 
 

Manome, kad baudos yra pakankamos. Taip pat vadovaujamės principu, kad ne baudos dydis, o 

jos neišvengiamumas yra efektyvumo pagrindas. 

  

7. Pasisakote už viešojo sektoriaus centralizaciją ar decentralizaciją? Kodėl? 
 

Pasisakome už didesnį viešųjų paslaugų perdavimą nevyriausybinėms organizacijoms bei 

privačioms įmonėms. Manome, kad viešojo sektoriaus decentralizaciją 

  

8. Jei laimėtumėte daugumą Seimą, kokias naujas reformas inicijuotumėte? 
 

Šiandien Lietuvoje yra daugybę sričių reikalaujančių peržiūros ar pakeitimų, tačiau efektyvus 

veikimas neįmanomas neišskiriant prioritetų. Todėl pirmiausia akcentuojame penkias sferas, 

kuriose turime didžiausią įdirbį ir patirtį: 

 

Tai švietimas - ne tik valstybės ateitis, bet ir visuomenės pagrindas. Ugdysime laisvei pasirengusį 

žmogų! Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindami įvairovę ir laisvę veikti. Pasitikime mokyklų 

vadovais ir mokytojais, todėl nustatysime tik siekiamus rezultatus, o būdus ir metodiką paliksime 

nuspręsti mokyklos bendruomenei. Suprantame, kad pedagogai - sėkmingo švietimo pagrindas, 

todėl sieksime, kad pedagogo atlyginimas būtų ne mažesnis nei 1,5 vidutinio šalies atlyginimo.   

 

Tai sveika sveikatos apsauga. Kursime inovatyvią, mokslu grįstą sveikatos apsaugos sistemą. 

Užtikrinsime aukščiausios kokybės paslaugas, kurios būtų suteikiamos laiku ir artimiausioje 

vietoje. Didindami finansavimą pirminei sveikatos grandžiai bei psichikos pagalbai, aktyviai 

užsiimsime ligų prevencija. Užtikrinsime didesnius gydytojų atlyginimus. 

 

Tai žalia ir gamtai draugiška ekonomika. Kursime tvarią ir darnią valstybę, todėl pasitelkę mokslą 

bei verslą iki 2025 m. sukursime 50 000 naujų darbo vietų bioekonomikoje ir žiedinėje 

ekonomikoje. Užtikrinsime profesionalias ir kokybiškas valstybės paslaugas, kurios būtų išmanios, 

patogios ir sąveikaujančios tarpusavyje. 

 

Tai apgintos žmogaus teisės kaip saugios valstybės pagrindas. Lietuvoje turi būti vietos 

kiekvienam, todėl auginsime pagarbą Žmogaus teisėms ir žmonių požiūrių įvairovei. Ypatingą 

dėmesį teiksime asmens laisvės ir valstybės nacionalinio saugumo balansui. 

  

9. Ar sutinkate su tuo, kad darbo tarybos ten, kur yra profesinės sąjungos, yra perteklines 

ir jų reikėtų atsisakyti? Jeigu taip, ką ir kada ketinate daryti? 
 

Manome, kad darbo tarybos yra arčiau darbuotojų, todėl jų atsisakyti neplanuojame. 

  

10. Ką konkrečiai keistumėte Darbo kodekse ar manote, kad keisti nieko nereikia? 
 

Darbo kodekse sieksime pokyčių, kurie susiję su darbuotojo ir darbdavio santykių lankstumu. 

Dažnas įsitikinęs, kad darbo kodekso liberalizmas yra darbuotojo pozicijos silpninimas, tačiau 

tokio pobūdžio pakeitimai ne tik skatintų kurti naujas darbo vietas ir taip sudarytų didesnį 

pasirinkimą darbuotojui, bet kartu sudarytų lankstesnes sąlygas darbuotojams derinti darbą su 

įsipareigojimais šeimai. 



 

 

11. Viešųjų pirkimų procedūrose dažnai laimi siūlantieji mažiausią kainą, dėl ko nukenčia 

darbuotojų atlyginimai, o kartu ir darbų kokybė. Ar ketinate šią praktiką keisti? 
 

Siekdami viešųjų pirkimų efektyvumo, įvesime kaštų - naudos vertinimo principus. Viešieji 

pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis mažiausios kainos ir maksimalios naudos principais. 

Sieksime iš viešųjų pirkimų gauti papildomą 1 mlrd. eurų efektą. Siekdami viešųjų pirkimų 

efektyvumo, sukursime tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų 

katalogą, parengsime standartizuotas pirkimo sutartis. Esame užsibrėžę tikslą, kad žalieji viešieji 

pirkimai viešajame sektoriuje turi sudaryti ne mažiau kaip puse visų pirkimų. 

 


