SVARBIAUSI
VYRIAUSYBĖS
DARBAI

MOKESČIŲ REFORMA
KAS IKI ŠIANDIEN JAU ĮVYKO?
DARBO APMOKESTINIMO MAŽINIMAS
✓ Išaugo neto pajamos į rankas:
✓ 2019 m. sausio mėn., palyginti su 2018 m. sausio mėnesiu,
neto vidutinės pajamos padidėjo

104 eur

✓ Iš jų - 40 eur dėl mokesčių reformos
✓ Likusi dalis – dėl augančios ekonomikos

ĮVYKO MOKESČIŲ KONSOLIDACIJA IR BRUTO ATLYGINIMŲ
PERSKAIČIAVIMAS
✓ Eliminavus konsolidacijos įtaką (koeficientas 1,289) – bruto
atlyginimų augimas atitiko ankstesnio laikotarpio atlyginimų augimą

„Sodros“ duomenys

ŠEŠĖLIO MAŽINIMO REFORMA
KAS IKI ŠIANDIEN JAU ĮVYKO?
„PAMIRŠTŲ“ MOKESČIŲ SUMOKĖJIMAS BE BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ – VIENKARTINĖ
GALIMYBĖ
✓ Langas atidarytas – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio pab.
✓ Nuo metų pradžios pajamų tikslinimas deklaracijose išaugo 11
m. laikotarpiu

proc. palyginti su 2018

✓ Gyventojai pradeda naudotis nauja galimybe – GPM
susigrąžinimu už išlaidas būsto remontui, autoremontui, auklių paslaugoms

5 kartus daugiau

✓ Vasarį sulaukta
prašymų gražinti GPM apie išlaidas nei prieš tai buvusį mėnesį

✓ Nuo 2019 m. sausio veikia supaprastintos buhalterinės apskaitos

programa i.APS - jau pasinaudojo

>1000 naudotojų.

PENSIJŲ REFORMA
KAS IKI ŠIANDIEN JAU ĮVYKO?
Nuo 2019-01-01 įsigaliojo aktualūs pensijų srities įstatymai

PENSIJŲ KAUPIMO REFORMA
✓ Naujų pensijų kaupimo sutarčių per 2019 m. sausio-kovo mėnesius buvo sudaryta 12,5

tūkst.

✓ Iš 1,3 mln. antrosios pakopos dalyvių kaupimą laikinai sustabdė 4,8
✓

proc., nutraukė (grįžo į „Sodrą“) 1,2 proc.
Kaupimą nuo 1,8 proc. iki 3 proc. savanoriškai pasididino 57 tūkst. kaupiančiųjų (neskaitant naujų sutarčių).

✓ Realių kaupėjų, kurie kaupia nuo savo darbo užmokesčio ir gavo valstybės paskatą, vasario mėn. duomenimis
padaugėjo nuo 478 iki 839 tūkst. žmonių.
✓ Kiekvienas kaupiantis po 3 proc. šiais metais gauna 196

eurus per metus valstybės paramos.

✓ Kaupiantieji daugiau nei 3 proc. galės pasinaudoti GPM lengvata.
✓ Valstybė sumažino mokesčius 1,55 proc. punkto.

SVEIKATOS APSAUGOS REFORMA
KAS IKI ŠIANDIEN JAU ĮVYKO?

PASLAUGŲ GERINIMAS
SUTRUMPĖJO EILĖS PAS GYDYTOJUS
✓ 2018 m. vasarį - rugsėjį pas šeimos gydytoją per 7 dienas pateko

apie 80 proc. asmenų
✓ 2018 m. gruodį –

jau 89 proc. asmenų

SPARČIAI POPULIARĖJA NAUJA NUOTOLINĖ PASLAUGA
PACIENTAS-GYDYTOJAS
✓ Gruodį, nuo paslaugos teikimo pradžios, suteiktų paslaugų skaičius

išaugo keturis kartus – iki

5167

DAUGIAU SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE
✓ Pacientai, kuriems teikiamos slaugos paslaugos namuose, nuo 2019 m. šių paslaugų gauna

dvigubai daugiau - vietoje 24 - 52 per metus. O tai yra 4 slaugytojo vizitai į namus per mėnesį

SVEIKATOS APSAUGOS REFORMA
IŠLAIDŲ VAISTAMS MAŽINIMAS
Paciento išlaidų dalis
kompensuojamiesiems vaistams
nuo visų išlaidų
kompensuojamiesiems vaistams
2012-2017 m. svyravo nuo

19,3 proc. iki 21,2
proc.
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Paciento išlaidų dalis
kompensuojamiesiems vaistams
2019 m. sausį-vasarį sumažėjo
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Vidutinė priemoka,
tenkanti vienam
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Pacientai 2018 m.,
palyginti su 2017 m.,
sutaupė

3,40 Eur

apie 15 mln.
eurų

iki 2,30 Eur

19,95

2018 m.

net iki
– tai
dviem trečdaliais mažiau už
ankstesnius daugiamečius lygius

Papildomai pradėti
kompensuoti net

45 vaistai, kurie
prieš tai nebuvo
kompensuojami

SVEIKATOS APSAUGOS REFORMA
GYDYTOJŲ IR SLAUGYTOJŲ ATLYGINIMAI
Per dvejus metus viešosiose gydymo įstaigose dirbančių

✓ gydytojų vidutinis darbo užmokestis pakilo 379 eurais
(28 proc.),
✓ slaugytojų – 207 eurais (30 proc.).
✓ Atlyginimų augimai
pokyčius

dvigubai viršijo šalies vidutinio atlyginimo

ŠVIETIMO REFORMA
KAS IKI ŠIANDIEN JAU ĮVYKO?
AUKŠTASIS MOKSLAS
✓ Nuo 2017 m. sausio dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų darbo užmokestis

40 proc.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. apie 83 proc. padidinta doktorantams teikiama parama.
vidutiniškai padidintas

✓

✓ Pertvarkant aukštųjų mokyklų tinklą, užbaigtas LEU, ASU ir VDU susijungimas.

BENDRASIS UGDYMAS

✓ 62 proc. mokyklų aprūpintos modernia įranga:
✓672 mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo
programą, aprūpintos gamtamokslio tyrinėjimo priemonėmis;

✓533 mokykloms, vykdančioms pagrindinio ugdymo programą (5–8 klasės), pristatytos gamtos ir
technologinių mokymo priemonės.

ŠVIETIMO REFORMA
MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR MOTYVAVIMAS
✓ Įsteigtuose 3 pedagogų rengimo centruose (VU, VDU, ŠU) 2018 m. parengtos ir pradėtos vykdyti
pedagogų rengimo programos;

6 naujos

✓ Įgyvendinus etatinio apmokėjimo I etapą, mokytojų darbo užmokestis vietoj planuoto vidutinio 10 proc.
augimo, 2018 m. IV ketvirtį buvo

14 proc. (136 Eur) didesnis nei 2017 m. IV ketvirtį.

✓ Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. bus įgyvendinamas etatinio modelio II etapas skiriant dar

49 mln. Eur.

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS, MOKYKLŲ MIKROKLIMATAS
✓ Vaikų, dalyvavusių neformaliajame švietime, dalis nuo 2017 m. išaugo apie 6 proc.
iki

60 proc. 2018 metais.

✓ 2018 m. įdiegtos patyčių prevencinės programos 824 bendrojo ugdymo mokyklose (71 proc. visų

mokyklų) ir 342 ikimokyklinio ugdymo įstaigose (57 proc.).

INOVACIJŲ REFORMA
KAS IKI ŠIANDIEN JAU ĮVYKO?
✓ Įsigaliojo naujas Technologijų ir inovacijų įstatymas.
✓ 2018 m. sumanios specializacijos krypties sektoriaus pridėtinė vertė padidėjo

čia dirbančiųjų skaičius padidėjo

9 proc.,

2 proc., lyginant su 2017 m.

✓ Patvirtintas mokslo, technologijų ir inovacijų ekonominės diplomatijos žemėlapis

(19

prioritetinių šalių).
✓ 2018 m. paskelbti nauji kvietimai kelioms inovacijų srities ir pramonės priemonėms, kurių

184,3 mln. Eur, planuojama pritraukti 161 mln. Eur

bendra suma
privačių investicijų.

✓ Pradėti paramos inovatyviam verslui projektai: „Smart InoTech pramonei“ ir „FinTech Lt“.

✓ Kuriama palanki ekosistema verslo plėtrai:
• Gyvybės mokslų industrijoje
• Pramonės skaitmeninimui
• Dirbtinio intelekto sprendimams

