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Nacionalinis susitarimas – darnaus vystymosi platforma

 Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas ir viešųjų paslaugų 
kokybės gerinimas.

 Socialinio dialogo stiprinimas

 Švietimo ir mokslo kokybės, efektyvumo ir mokymosi visą 
gyvenimą užtikrinimas.

 Mokesčių sistemos suderinamumo ir stabilumo užtikrinimas

 Šalies konkurencingumo didinimas.



 Aukštojo mokslo reformos eiga

 Verslo organizacijų įsitraukimas į 
profesinį rengimą

 Darbo biržos vaidmuo

Darbo biržos mokymai beveik už 34 mln. eurų: jauni bedarbiai pašiurpę
nuo to, ką gauna
Lektorė pasiūlė paskaitą pradėti nuo pasakojimų, kas ką veikė trečiadienio
vakare . Visą pusvalandį grupės nariai paeiliui pasakojo, kada grįžo namo,
ką valgė vakarienei, kokius filmus ar laidas žiūrėjo. Tos keturios dienos
beprotiškai visiems prailgo – paskutines dvi dienas, paraginti dėstytojos,
susinešėme žaidimus, kompiuterius ir knygas, kadangi dėstytoja neturėjo,
ką mums papasakoti

www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/darbo-birzos-mokymai-beveik-uz-34-mln-
euru-jauni-bedarbiai-pasiurpe-nuo-to-ka-gauna-56-779376



 Pensijų sistemos reforma

 Mokesčių reforma

Stasys Jakeliūnas apie mokesčių reformą: bus beveik revoliucija

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas „valstietis“ Stasys
Jakeliūnas teigia, kad pertvarkant pensijų kaupimo sistemą, bazinę
pensiją reikėtų perkelti į valstybės biudžetą bei sujungti antros ir trečios
pakopos fondus. Jis taip pat neatsisako idėjos sujungti darbdavio ir
darbuotojo mokamus mokesčius, įskaitant „Sodros“ įmokas - tai, anot jo,
leistų pradėti diskusijas dėl progresinių mokesčių.

www.delfi.lt/verslas/verslas/stasys-jakeliunas-apie-mokesciu-reforma-bus-beveik-
revoliucija.d?id=77121753



Karbauskis ruošia sprendimą, kuris perbraižys Lietuvos verslo ribas

„Valstiečiai“ svarsto siūlyti įstatymo pataisas, pagal kurias vienas
verslo subjektas negalėtų rinkoje užimti daugiau nei 10 procentų visos
rinkos. Opozicinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
partijos atstovas Seime Rimantas Jonas Dagys DELFI teigė iš principo
teigiamai vertinantis tokią iniciatyvą

www.delfi.lt/verslas/verslas/karbauskis-ruosia-sprendima-kuris-perbraizys-lietuvos-
verslo-ribas.d?id=76422025

Verslo reguliavimas  



Prezidentę „užkniso juodai“ reklama... klaidinanti reklama

Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlo griežtinti baudas už klaidinančią
reklamą, jų dydį susiejant su pažeidimą padariusios įmonės metinėmis
pajamomis. Pasak prezidentės vyriausiosios patarėjos Linos
Antanavičienės, tai numatančios Reklamos ir Konkurencijos įstatymų
pataisos šiuo metu rengiamos ir turėtų būti pateiktos svarstyti Seimo
pavasario sesijoje.

www.lzinios.lt/lzinios/ekonomika/prezidente-uzkniso-juodai-reklama-
klaidinanti-reklama/260395

Verslo reguliavimas  



ES lėšų panaudojimo tempai

 Po 2020 m. Lietuvai  skiriama parama reikšmingai 
sumažės 40% arba 2,7 mlrd. eurų

 Iš 2017 m. skirtų 997 mln. panaudojome tik 303 
mln. eurų. Tai reiškia 1,7% prarasto Lietuvos BVP 



Partnerystė svarbi

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pritarti Lietuvos Respublikos įstatymo .......... projekto
tikslui, tačiau, atsižvelgiant į 2017 m. spalio 16 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir socialinių partnerių atstovų
pasirašyto Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų
nuostatas, pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui Įstatymo
projektą svarstyti prieš tai šiuo Įstatymo projektu siūlomus
pakeitimus aptarus su Susitarimą dėl šalies pažangai
būtinų reformų pasirašiusių organizacijų atstovais.

Ministras Pirmininkas

Finansų ministras



Jūsų labiausiai nepatenkinti klientai yra 
Jūsų geriausias mokymosi šaltinis. 

Bill Gates




