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IŠSILAVINIMAS

DARBO PATIRTIS
Gimiau 1975 m. rugsėjo 10 d. Jonavoje. 

Vedęs. 

Žmona – Rasa (darbo saugos specialistė).

Sūnus – Tomas (moksleivis).

Pomėgiai: kelionės, knygos, filmai ir muzika.

Kalbos: anglų, rusų. 

APIE MANE

• 1993 m. - Jonavos Jeronimo Ralio viduri-
nė mokykla.

• 1999 m. - Vytauto Didžiojo universitetas, 
filosofijos bakalauras.

• 2001 m. - Vytauto Didžiojo universitas ,                             
teisės magistras.

• 2001-2007 m. - AB „Achema“, personalo 
vadybininkas.

• 2007-2011 m. - UAB Projektų centras, per-
sonalo ir administravimo skyriaus viršinin-
kas.

• 2011-2015 m. - VšĮ Jonavos greitosios me-
dicinos pagalbos stotis, direktorius.

• 2015-2016 m. - Jonavos rajono savivaldy-
bė, mero pavaduotojas.

• 2016-2019 m. - Jonavos rajono savivaldy-
bė,  meras.

• Nuo 2019 m. balandžio 12 d. - Jonavos ra-
jono savivaldybės mero pavaduotojas.
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MIELI JONAVOS KRAŠTO 
GYVENTOJAI,

Mūsų kraštas, mūsų miestas ir rajonas – pui-
kus pavyzdys to, kaip galima pasiekti labai 
daug, kai vietos valdžia laikosi ir vykdo savo 
įsipareigojimus, dirba nuosekliai ir atsakin-
gai. Daugiau nei penkerius metus esu šios 
komandos dalis, daugiau nei penkerius me-
tus jaučiu visų Jūsų pasitikėjimą ir paramą. 
Per šį laikotarpį su daugeliu iš Jūsų tapome 
gerais pažįstamais, kartu teko spręsti įvai-
rius klausimus, kartu teko įveikti sudėtingus 
iššūkius. Ši puiki darbinė patirtis tik dar kartą 
patvirtino akivaizdžią tiesą, jog visada pa-
siekiame daugiau kai dirbame kartu, kai vie-
nas kitą girdime, įsiklausome, kai vienas kitą 
matome ir suprantame.

Kandidatuodamas į Seimą ir toliau vado-
vausiuosi mums visiems bendrą sėkmę ga-
rantuosiančiais darbinės veiklos principais: 
komandiniu darbu, išklausymu ir įsiklausy-
mu, racionalių ir bendrai priimtinų sprendi-
mų paieška, atvirumu ir supratingumu.

Aš išgirsiu ir matysiu kiekvieną! 

Šie žodžiai man nėra ir nebus tušti, išgalvo-
ti, tai nėra tik dar viena rinkimų frazė, kurią 
reikėjo užrašyti ant plakato ir rinkiminiame 
buklete. Kreipdamasis į Jus šiais žodžiais 
džiaugiuosi, kad nereikia prieš Jus apsime-
tinėti ir būti tuo, kuo nesu. Vadovaujuosi jais 
visą savo gyvenimą, ir ypatingai darbinėje 
veikloje. Vadovaudamasis tokiu požiūriu vi-
sada pirmiausia matau ne save ir savo po-
reikius, o Jūsų – Jonavos krašto gyventojų 
– poreikius.

Todėl šiandien dar kartą Jums sakau:

• Visada būsiu atviras Jūsų klausimams, 
problemoms ir pasiūlymams.

• Išklausysiu ir atsakysiu kiekvienam.

• Matysiu Jus ne kaip rinkėjus, o kaip savo 
kaimynus, draugus ir bičiulius.

• Toliau liksiu atviras racionalioms disku-
sijoms, pasiūlymams, kai sugebame vienas 
kitą išklausyti ir suprasti. 

• Išliksiu toks pats paprastas, koks ir esu.

• Pagal galimybes dalyvausiu visur, kur 
mane kviesite. 

Nuoširdžiai ir pagarbiai    
Eugenijus Sabutis
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Seimo narys ne tik posėdžiauja pačiame 
Seime, diskutuoja ir ieško sprendimų ko-
mitetuose ar komisijose. Seimo narys turi 
bendrauti su visais ir atsiskaityti savo 
krašto žmonėms. Tapęs Seimo nariu įsi-
pareigoju Jums:
• Kiekvieną savaitę skirti ne mažiau kaip 
vieną darbo dieną susitikimams su Jonavos 
krašto gyventojais, įmonių, įstaigų ir orga-
nizacijų vadovais ir darbuotojais, seniūnais 
ir seniūnaičiais, bendruomenių atstovais, 
verslininkais, nevyriausybinėmis organiza-
cijomis. Prireikus į šiuos susitikimus kviesiu 
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KAIP SU JUMIS BENDRAUSIU?

valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstai-
gų pareigūnus, taip pat savivaldybės tary-
bos narius.

• Nagrinėti iš Jūsų gautus pasiūlymus, pa-
reiškimus bei skundus ir, jeigu reikia, juos 
persiųsti svarstyti valstybės ar savivaldybės 
institucijoms.

• Ne rečiau kaip kartą per mėnesį infor-
muoti socialiniuose tinkluose ir vietinėje 
spaudoje apie savo veiklą Seime, o visais 
aktualiais klausimais savo poziciją išsakyti 
nedelsiant.

• Kartą per metus pateikti Jums savo vei-
klos ataskaitą.

Darbo dienomis savivaldybės pastate dirbs mano padėjėjas, kuriam galėsite 
tiesiogiai perduoti savo klausimus, pasiūlymus ir problemas, o prireikus su Jumis 

susitiksiu Jonavoje ar Vilniuje  sutartu laiku. 
Todėl rašykite man bet kada ir bet kokiu klausimu, pagal savo kompetenciją ribose 

stengsiuosi Jums visiems padėti, o jeigu negalėsiu padėti pats, pasirūpinsiu, kad 
Jūsų klausimu užsiimtų tie, kas gali padėti.
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GRĄŽINKIME SAVIVALDĄ ŽMONĖMS
Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis gyvenantis Lietuvoje, tuo pačiu gyvena kurioje 
nors iš 60 savivaldybių. Todėl pagrindinis piliečio santykis su valstybe pirmiausia praside-
da nuo santykio su savivalda. Didžioji dalis klausimų, problemų, iššūkių ir siekių prasideda 
ir baigiasi savivaldoje, todėl ir turi būti realizuojami savivaldoje.

Savivalda turi būti kuo labiau nepriklausoma nuo  centrinės valdžios. Seimas kartu su savi-
valdos atstovais turi spręsti pačius aktualiausius vietos savivaldos klausimus:

• Kaip atlaisvinti perteklinius savivaldybių skolinimosi suvaržymus?

• Kaip sukurti vietos plėtros paskolų ir garantijų fondą?

• Kaip užtikrinti savivaldybių finansinių šaltinių stabilumą kompensuojant visas savival-
dybių finansines netektis, kai dėl centrinės valdžios sprendimų sumažinamos savivaldybių 
pajamos ar didinamos savivaldybių išlaidos?

• Kaip didinti savivaldybių savarankiškųjų pajamų šaltinius?

• Kaip užtikrinti lygiavertę centrinės valdžios ir savivaldos partnerystę priimant sprendi-
mus dėl regionų plėtros?

Visiems šiems klausimams spręsti reikia KITOKIO POŽIŪRIO Į SAVIVALDĄ, ją grąžinant 
žmonėms.

21
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    Sukurti specialų finansinį instrumentą - 
Vietos plėtros paskolų ir garantijų fondą, 
kuris galėtų teikti paskolas ar (ir) paskolų 

garantijas savivaldybių projektams, 
kuriems sunku rasti finansavimą. 

Toks fondas galėtų būti sudarytas iš 
ES paramos lėšų ir (ar) valstybės jau 
paskolintų lėšų.  Finansiškai mažiau 
pajėgioms savivaldybėms Vietos 

plėtros paskolų ir garantijų fondas galėtų 
teikti ir negrąžinamą finansinę paramą - 

subsidijas investicijoms.

Grąžinti ankstesnę biudžeto 
balanso skaičiavimo tvarką, kuri 

leido savivaldybėms didinti skolą 
investicijoms finansuoti.

Sugrąžinti iki 2018 m. galiojusią 
nuostatą ir kompensuoti savivaldybių 

biudžetams centrinės valdžios 
sprendimais padidintą finansinę naštą 

ar sumažintas pajamas.

Perduoti savivaldybių biudžetams 
taip vadinamą prabangaus 

nekilnojamojo turto mokestį, bei 
fizinių asmenų nekilnojamojo turto 

mokestį, jei jie taps visuotiniais.

     Pereiti nuo siauro sektorinio 
požiūrio prie integruoto teritorinio 

vystymo, kuriame pagrindinis 
vaidmuo tektų konkretaus regiono 

ar savivaldybės teritorijos gyventojų 
poreikiams bei viešųjų paslaugų 
kokybei. Tai aktualu kalbant tiek 

apie ES 2021-2027 metų investicijos 
programos lėšas, tiek apie valstybės 

investicijas.

Įteisinti privalomas konsultacijas su 
savivalda dėl ne tik jau parengtų teisės 
aktų derinimo, bet ir pradinio politikos 

formavimo etape, kai tai susiję su atskirų 
savivaldybės  savarankiškųjų funkcijų 

vykdymo reglamentavimu, ir leisti 
savivaldybėms pasirinkti labiausiai jų 

poreikius atitinkančius modelius.

     Perduoti savivaldybėms valstybinės 
žemės patikėjimo teisę ir disponavimo 

valstybine žeme funkcijas. 

Suteikti savivaldybėms teisę 
savarankiškai  valdyti atliekų tvarkymo 

sąnaudas užtikrinant mažiausią 
galimą kainą gyventojams, taip pat - 

galimybę susitarti dėl regioninių kainų 
paskirstymo atsižvelgiant į teritorijos 

specifiką. 

Keisti pakuočių atliekų tvarkymo 
modelį lėšas mokant vienai valstybės 
paskirtai organizacijai arba į valstybės 

biudžetą, vėliau lėšas paskirstant 
faktiniams pakuočių atliekų 

tvarkytojams.
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UŽIMTUMO POLITIKA

Jonava

LEZ

Dešimtmečiais diskutuojame apie tai, koks turi būti valdžios vaidmuo rūpinantis gyvento-
jų užimtumu. Esu įsitikinęs, kad šioje srityje svarbiausi keli aspektai. Pirma, valdžia privalo 
sudaryti sąlygas verslui kuo greičiau, paprasčiau ir patiriant kuo mažiau sąnaudų investuoti 
kuriant ar plečiant savo verslą. Tai galima padaryti steigiant laisvąsias ekonomines zonas ar 
jų filialus tenai, kur to labiausiai reikia. Šiuo atveju Jonavoje tam yra labai palankios sąlygos, 
nes savivalda turi tam tikslui ruošiamus sklypus. Tačiau lygiagrečiai negalima pamiršti ir jau 
sėkmingai veikiančių, besiplečiančių vietos verslų. Rūpestis jais turi būti ne ką mažesnis. 
Na ir trečiasis aspektas – tai švietimo sistemos greita reakcija į darbo rinkos pokyčius, už-
tikrinant, kad kiekvienas gyventojas galėtų kuo greičiau ir kuo paprasčiau gauti papildomą 
išsilavinimą, kompetenciją. 

1

LEZ steigimas - svarbiausias darbo 
rinkos veiklos prioritetas, nes tokios 
investicijos užtikrina naujas ir gerai 

apmokamas darbo vietas.

Jonavoje ir kitose mažesnėse 
savivaldybėse steigti laisvąsias 

ekonomines zonas (LEZ) arba jau 
veikiančių LEZ filialus.

       Koncernas „Achemos grupė“ - didžiausias rajono darbdavys. Taip pat rajone turime 
daug sėkmingai veikiančių pramonės ir paslaugų įmonių. Būdamas Seimo nariu sieksiu, kad 
jau sėkmingai veikiančioms įmonėms būtų sudaromos kuo palankesnės sąlygos vystyti 
savo verslą, plėstis ir toliau dirbti pelningai. Įstatymais ir teisės aktais turime padėti sėkmin-
giems verslams išlikti sėkmingais ir  konkurencingais - be tokio požiūrio neįmanomas mūsų 
regiono klestėjimas. 

2
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4

3

Kiekvienam darbingo amžiaus žmogui netekus darbo, 
turi ūti užtikrinta galimybė nemokamai ir greitai 

persikvalifikuoti naujai darbo vietai. Esant poreikiui tokia 
galimybė turi būti užtikrinama ir senjorams.

Mokymo 
centras Kolegija?

Profesine 
mokykla Universitetas

Profesin
mokykla
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SĄŽININGA MOKESČIŲ SISTEMA
Dabartinis šalies ekonominis modelis akcentuoja pigią darbo jėgą ir mažus pelno  mokesčius 
kaip konkurencinius pranašumus. Kartu su mokestinių spragų gausa, kuri leidžia daugiausiai 
pajamų gaunantiems mokesčių beveik nemokėti ir skatina agresyvų mokesčių vengimo pla-
navimą, šis modelis nulemia skurstantį viešąjį sektorių, nepajėgų užtikrinti kokybišką švietimą 
ir socialiai saugią visuomenę. Jo pasekmės yra ir socialinės (didėjanti nelygybė ir emigracija), ir 
ekonominės.

Lietuvoje įsivyravusi dešinioji ekoniminė ideologija nutyli apie svarbų viešojo sektoriaus vaidmenį 
užtikrinant Lietuvos verslo sėkmę ir pagrindinį dėmesį skiria mokesčių mažinimui. Toks žemų mo-
kesčių politikos vykdymas iš tikrųjų yra rinkėjų apgaudinėjimas. Lietuvos žmonėms yra svarbi sociali-
nė sanglauda. Jie nėra patenkinti dėl socialinės atskirties ir nesąžiningos darbo ir mokesčių politikos. 
Šalies gyventojai taip pat vienareikšmiškai pasisako už kokybiškas ir visuotinai prieinamas viešąsias 
paslaugas. Šie mokesčiai yra įtvirtinti Konstitucijoje, užtikrinančioje teisę į nemokamą švietimą, me-
dicinos pagalbą ir valstybės atsakomybę už pensijas. 

1Maisto produktams - 
ne didesnis nei 12  % PVM

Daugumoje ES šalių 
galioja būtent toks 

lengvatinis PVM maisto 
produktams

2024 m.  

lengva ir 
suprantama

? ?

?

?

??

?

?

2020 m.  

2
Naikinti mokestines 
išimtis ir lengvatas, 

kad mokestinė 
sistema būtų 

skaidresnė

2020 m.
21 % PVM

2024 m.
12 % PVM

=

3
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SUSISIEKIMAS IR APLINKAI 
DRAUGIŠKAS TRANSPORTAS
Valstybės politika privalo užtikrinti subalansuotą visų transporto grandžių funkcionalumą: 
keleivių ir krovinių vežimą geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu, susisieki-
mo infrastuktūros plėtrą, visų rūšių transporto saugų eismą bei aplinkai draugiško transpor-
to priemonių naudojimą. 

Tam, kad pajudėtume link šių strateginių tikslų, pirmiausia reikia plėtoti tvarią transporto 
infrastruktūrą, jos priežiūrą bei darnų ir saugų judumą, tai taip pat yra svarbu klimato kaitos 
požiūriu. Būtina didinti viešojo transporto patrauklumą, mažinti spūstis miestuose, o visam 
tam reikalinga gerai išvystyta infrastruktūra. Taip pat būtina gerinti susisiekimą sausumos 
transportu plėtojant trūkstamas grandis, transporto rūšių sąveikos gerinimą, pėsčiųjų ir dvi-
račių transporto infrastruktūros plėtojimą, aplinkosaugos priemonių diegimą ir plėtojimą, 
CO2  mažinimą ir kitas priemones. 

Šioje srityje centrinės valdžios institucijos privalo glaudžiai bendradarbiauti su savivaldy-
bėmis, įsiklausyti į jų problemas, pastabas ir kartu ieškoti optimalių sprendimų. 

1      Jonava - tai 9 pagal dydį miestas 
Lietuvoje, todėl sieksiu, kad jame būtų 

sklandžiai įgyvendinami valstybinės 
reikšmės projektai: aplinkkelis, RAIL 

BALTICA statyba, LEZ įsteigimas. 

Aplinkkelis - tai ne tuščia jonaviečių užgaida 
- tai valstybinės svarbos projektas, todėl jį 

būtina įgyvendinti kuo skubiau. aplinkkelis

PP

2 3
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2020 m. 2024 m. 

4

5
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SOCIALINĖ APLINKA
Tikiu, kad kiekvienas Seimo narys turi siekti tokių socialinės politikos tikslų, kuriais vado-
vaujantis kiekvienas žmogus nepaisant socialinių rizikų nebūtų paliktas nuošalyje ir toliau 
dalyvautų kuriant visuomenės gerovę. Todėl būtina parengti ir įgyvendinti nacionalinę skur-
do, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimo strategiją. Joje privalome numatyti, 
kad investicijų į socialinę apsaugą dalis bendrame vidaus produkte sparčiai artėtų prie ES 
biudžeto vidurkio. Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas turi tapti vienu iš prioritetų nau-
dojant ES biudžeto lėšas  naujoje finansinėje perspektyvoje. 

Socialinės apsaugos atrama - socialiniai darbuotojai. Jų atlyginimai ir papildomos garanti-
jos - kitas itin svarbus valstybės prioritetas, kuriam privalome skirti didelį dėmesį. 

2020 m.  2024 m.  

Orus, vienodais principais nusta-
tomas socialinio darbuotojo 

daryti tik socialinio darbuotojo: 

atlyginimai
išsilavinimas
stažas

Visiems socialiniams darbuotojams  valstybės 
sąskaita turi būti užtikrinta:

Sveikatos draudimas

1

3

2

Valstybė, atvižvelgdama į 
senjorų sveikatos bei užimtumo 

poreikius, turi kurti palankią fizinę, 
socialinę bei psichologinę aplinką 
kokybiškai, patogiai ir oriai gyventi, 

o senjorams pageidaujant - 
ir dirbti. 
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140,- EUR

200,- EUR

250,- EUR

300,- EUR

350,- EUR

400,- EUR

450,- EUR

140,- EUR

200,- EUR

250,- EUR

300,- EUR

350,- EUR

400,- EUR

450,- EUR

  4 2020 m. 2024 m.

Universalaus senatvės 
pensijos modelio 

įdiegimas

 Ši pensija turi pakeisti bazines 
ir šalpos pensijas bei turi būti 
indeksuojama atsižvelgiant į 

asmens darbo stažą. 

5

Kostitucijos 38 straipsnis: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“
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SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Esu įsitikinęs, kad performuodami sveikatos apsaugos sistemą, turime kurti tokią sveikatos 
apsaugos sistemos viziją, kurioje visiems sistemos dalyviams - ir pacientams, ir medikams 
- numatytas svarbus vaidmuo, o kokybiška ir prieinama sveikatos priežiūra užtikrinama per 
adekvatų finansavimą, skaidrų ir kompetentingą paslaugų organizavimą, rūpinimąsi medi-
kais bei maksimalų pacientų įgalinimą tiek dalyvauti sprendimų priėmime, tiek prisiimti at-
sakomybę už savo sveikatą. 

Tokia sveikatos apsauga leis sumažinti sveikatos netolygumus tarp socialinių grupių, išven-
giamų mirčių ir hospitalizavimų skaičių ir taip prisidės prie esminio visuomenės pažangos 
kelrodžio - ilgesnio ir sveikesnio žmonių gyvenimo.

Šiandien sveikatos priežiūros finansavimas (6,7 % BVP) yra nepakankamas lyginant su ki-
tomis ES valstybėmis narėmis (vidurkis – apie 10 % BVP) . Valstybė nevykdo savo pačios 
įsipareigojimų, dėl to kenčia sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas. 

Lietuvoje medicinos personalo atlyginimai yra vieni žemiausių ES. Apie 60-70 % medikų 
jaučia profesinį perdegimą. Negana to, dideles įtampas kelia biurokratizmas ir sugriežtėju-
sio teisinio persekiojimo grėsmė. Sistemos valdymas itin centralizuotas, į paprastų gydyto-
jų ir slaugytojų, jų profesinių bendruomenių balsą retai atsižvelgiama. 

Susikaupusios bėdos neišvengiamai skatina migraciją. Nors ją stengiamasi kompensuoti 
didėjančiu pamainos ruošimu aukštosiose mokyklose, tokia intensyvi darbuotojų kaita tik 
paaštrina sveikatos priežiūros paslaugų teikimo netolygumus.

Sveikatos priežiūros paslaugų paklausa Lietuvoje ir toliau didės senėjant visuomenei. Tad, 
jei iš esmės nespręsime esamų problemų, būsime abejingi regionų poreikiams, ateityje 
susiklostys dar didesnė nelygybė sveikatos priežiūros srityje.  

Šiauliai

Panevežys

Kaunas

Vilnius

Jonava8 % BVP

6,7 % BVP
2020 m.

2024 m.

1
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       Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo išdėstymas, jo pertvarka ir visi klausimai susiję 
su galimu sveikatos įstaigų reorganizavimu, uždarymu, teikiamų paslaugų mažinimu 

ar apribojimu privalomai turi būti derinami su Lietuvos savivaldybių asociacija, 
atitinkamomis vietos savivaldos institucijomis ir suinteresuotomis  medicinos 
darbuotojus vienijančiomis organizacijomis. Būtina sukurti algoritmą, kuriame 

būtų derinama pirminės sveikatos priežiūros, greitosios medicinos pagalbos bei 
ambulatorinių paslaugų teikimo plėtra. Savivaldybės turėtų dalyvauti jau pradinėse 

diskusijose dėl tokios pertvarkos tikslų ir įgyvendinimo modelių. 

2

     Sveikatos priežiūros prieinamumas – 
pagrindinis akcentas vertinant sveikatos 
priežiūros įstaigų aktualumą regionuose, 

nes tik taip galime užtikrinti mažesnes 
laukimo eiles norint patekti pas reikiamą 

medicinos specialistą. 

        Greitoji medicinos pagalba – nemokama visiems ir prieinama laiku, neskirstant 
gyventojų pagal atvykimo laiką mieste ir kaime. Sieksiu, kad būtų pradėta plati diskusija kas 

ir kaip turi valdyti greitąją medicinos pagalbą, kad ji tarnautų tos pagalbos stokojančiam 
gyventojui. Sieksiu, kad greitoji medicinos pagalba pagaliau būtų vertinama kaip viena 

svarbiausių sveikatos sistemos grandžių, kurios medicinos ir kito personalo darbo 
užmokesčio, ir materialinio aprūpinimo klausimai būtų pirmaeiliai Sveikatos apsaugos 

ministerijoje. 

Nemokama būtinoji pagalba turi 
būti prieinama visiems be išimties 

gyventojams, nepriklausomai nuo jų 
socialinio ar sveikatos draudimo statuso. 

3 4

6

GREITOJI MEDICINOS PAGALBA

Pagrindinis vaidmuo sveikatos prevencijos bei 
gydymo srityje turi atitekti šeimos gydytojui.

Šeimos gydytojo
komanda

Kiti specialistai

5

Šeimos gydytojas - 
sveikatos sistemos ašis

80 %
20 %
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KULTŪRA IR KŪRYBIŠKUMAS 
– IŠSILAVINUSIOS IR LAISVOS 
VISUOMENĖS PAGRINDAS
Mano tikslas, kad kultūra turi būti prieinama kiekvienam šalies gyventojui, o pati kultū-
ros politika - formuojama įtraukiant visuomenę bei kultūros profesionalus ir atsižvel-
giant į visų kultūros sričių poreikius. Tik visuomenės, pasižyminčios aukštu kultūros 
lygiu, yra pajėgios spręsti joms kylančias problemas. 

Kultūra išsiskiria iš visų žmonių veiklos sričių tuo, kad jos kuriama vertė - išimtinai vie-
šoji. Kultūra tveria ir tvirtina visuomenę. Be kultūros nebūtų ir pačios politikos. Ji skati-
na empatiją, tarpusavio pasitikėjimą ir vienas kito palaikymą. Mažina nusikalstamumą, 
stiprina tautinį ir vietos tapatumą. Individualiu lygiu - investicijos į kultūrą gerina žmonių 
psichinę sveikatą, kūrybiškumą, laimės jausmą, suteikia galimybę saviraiškai, turinin-
gam laisvalaikiui.  

Moksliniais tyrimais įrodyta, kd tarp dalyvavimo kultūroje ir stiprios demokratijos yra tie-
sioginis ryšys. Į kultūrą labiau įsitraukę gyventojai aktyviau dalyvauja rinkimuose ir yra pilie-
tiškesni. 

2020 m. 2024 m.  
MINISTERIJA

 Kultūros politikos finansavimą padaryti atviru, 
skaidriu, demokratišku procesu, įtraukiant visas 

suinteresuotas grupes.

1
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1,1 % BVP LIETUVA

2 % BVP ESTIJA

1,6 % BVP LATVIJA

2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m.  

2 %

Kasmet didėjant bendrajam 
vidaus produktui (BVP), 

proporcingai didinti kultūros 
darbuotojų darbo 

užmokestį.

Visą kultūrinę infrastruktūrą 
pritaikyti asmenims su negalia.

Etnokultūros 
ir tautiškumo 

stiprinimui pradėti 
ruošti ikimokyklinio 

ir mokyklinio 
etnokultūros 
pedagogus.

2

54

3

6

Valstybė kultūros finansavimui iki 
2024 m. turi skirti ne mažiau 2 % 

bendrojo vidaus produkto.

Kartu su savivalda sudaryti visų 
kultūros darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo planus ir juos vykdyti.
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KOKYBIŠKAS ŠVIETIMAS
Mano giliu įsitikinimu, švietimas yra vienas veiksmingiausių įrankių, galinčių sustiprinti visuome-
nės vienybę ir susitelkimą. Visi Lietuvos vaikai turi teisę į kokybišką ikimokyklinį ugdymą bei nefor-
malųjį švietimą. Jiems suteikiamos žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir vertybinės nuostatos privalo suda-
ryti sąlygas visapusiškai sėkmingam jų asmenybės ugdymui ir saviraiškai, mokymuisi visą gyvenimą, 
profesinei brandai ir tobulėjimui. Kiekvienam žmogui - vaikui, paaugliui, moksleiviui, studentui, net 
senjorui - turėtų būti kuriamos tokios mokymosi aplinkos, kurios įgalintų asmenį nuolat mokytis, to-
bulėti, sėkmingai gyventi ir dirbti savo sociokultūrinėje aplinkoje, ją formuojant ir tobulinant. Tai dideli 
iššūkiai Lietuvos švietimo valdymo institucijoms ir kiekvienam žmogui. 

Nepaisant deklaracijų apie mokyklos svarbą ir mokytojo profesijos prestižą, ši sritis išlieka apleista ir 
prastai valdoma. Matome, kad tai daugiau norai, o ne sistemiškai siekiami tikslai. Egzistuoja dideli skir-
tumai tarp šalies ugdymo įstaigų ir jų auklėtinių pasiekimų. Daug metų ypatingas dėmesys skiriamas 
mokyklų tinklui optimizuoti, tačiau ignoruojamos kitos esminės problemos:  netinkamai ir nekom-
petentingai  vykdoma švietimo įstaigų vadovų atranka ir jų trūkumas, nepakankamas ikimokyklinio 
ugdymo programos fi nansavimas, paviršutiniškas mokyklų vertinimas (koncentruotas tik į mokinių 
pasiekimų įvertinimus), pedagoginio personalo atnaujinimo politika ir kita. 

2

Visi turi turėti galimybę įgyti / 
pakeisti profesiją arba pagilinti 

turimos  profesijos žinias. 
Papildomas, neformalus ir 

nemokamas senjorų švietimas - taip 
užtikrinant jų socialinį aktyvumą, 

užimtumą, prisitaikymą prie 
besikeičiančių socialinių ir darbo 

rinkos sąlygų. 

MOKYTOJO PROFESIJOS PRESTIŽAS:
orus darbo užmokestis;
tinkamas klasės dydis;

papildoma pagalba dirbant su įvairių iššūkių 
turinčiais mokiniais: mokytojų padėjėjai, 

psichologai,  soc. pedagogai, soc. darbuotojai; 
motyvuojanti mokytojų kvalifi kacijos

 kėlimo sistema;
skaidrus mokyklų valdymas.

1
3

Vaikų skaitmeninių įgūdžių 
stiprinimas: kiekvienas 

mokyklinio   amžiaus vaikas 
turi turėti kompiuterį ir prieigą 

prie interneto
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Neformalusis švietimas prieinamas ir 

nemokamas kiekvienam moksleiviui 

Mokykla

Mokykla
 Gimnazija

Burelis

Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas bei 

neformalusis švietimas kaimiškose 

Namai
mokyklinis

4

5

6

7

Sportas Menas

Mokslas
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DĖMESYS STATUTINIAMS 
PAREIGŪNAMS
Savo valstybėje jaustis saugūs galime tik tada, kai tuo rūpinasi kvalifikuoti, deramai aprū-
pinti pareigūnai. Taupymo politika viešajame sektoriuje nulėmė policijos sistemos centra-
lizavimą ir policijos pareigūnų nutolimą nuo vietos gyventojų. Kaimų ir miestelių gyventojai 
buvo įpratę žinoti „savo kaimo“ policininką ir galėjo tiesiogiai kreiptis į jį pagalbos. Šiuo metu 
telikęs trumpasis pagalbos numeris ir ilgas laukimas kol bus sureaguota. Tokia padėtis ne-
tenkina Lietuvos regionuose gyvenančių žmonių. Priešgaisrinės sistemos problemos gana 
panašios - tik čia labiau jaučiama materialinio aprūpinimo problema, kai į gaisrų gesinimą 
vykstama visiškai nusidėvėjusiais automobiliais, o gaisrų gesinimui trūksta specialių prie-
monių, jau nekalbant apie asmens apsaugos priemones. Nors bendruomenės pareigūnai 
aktyviai dirba nusikaltimų ir gaisrų prevencijos srityse, tačiau nuolat jaučiamas jų trūkumas. 

Neabejoju, kad norint užtikrinti visų Lietuvos piliečių saugumą, privaloma garantuoti parei-
gūnams orų darbo užmokestį, aprūpinimą laiku jų darbui reikalingomis priemonėmis.

1
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POLICIJA

2

4

3

5

POLICIJA
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ŽEMĖS ŪKIS

KONSERVAI
EK TAS

Ne paslaptis, kad Lietuvos kaime per daugelį metų susikaupė daug spręstinų klausimų. Vie-
nas jų - auganti pajamų nelygybė, socialinė atskirtis ir jos neigiami padariniai. Skurdo mastai 
ir rizika kaimuose yra daug didesni nei miestuose. Tuštėjančios gyvenvietės, nepakankamai 
išvystyta ir gyventojų poreikiams nepritaikyta viešoji infrastruktūra bei kartų kaitos stoka 
sukelia valstybei daugybę socialinių ir ekonominių problemų. Todėl akivaizdu, jog regioninė 
politika nebegali remtis vien tik išteklių perskirstymu - būtinas naujas požiūris ir priemonės, 
galinčios prisidėti prie kaimo gyventojų pajamų augimo, kokybiškam gyvenimui reikalingų 
paslaugų užtikrinimo, kaimo  bendruomenių stiprinimo bei jaunimo įtraukimo. Kaimiškosios 
teritorijos yra sudėtinė šalies infrastruktūra, nuo kurios priklauso ne tik kaimo, bet ir miesto 
žmonių gyvenimo kokybė. Žemės ūkis tuo pačiu atlieka itin svarbią ekonominę, socialinę, 
kultūrinę ir gamtosauginę funkciją. Todėl ieškant geriausių sprendimų šio sektoriaus vysty-
mui būtina atsižvelgti ne tik į ekonominius sektoriaus rodiklius, tačiau taip pat į socialinius 
bei aplinkosauginius aspektus. Be to, 2021-2027 m. ES Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) 
vis labiau akcentuoja aplinkosauginius ir klimato kaitos klausimus. Numatyta, kad ne mažiau 
kaip 30 % antrojo BŽŪP ramsčio lėšų būtų skiriama aplinkosauginiams tikslams.

Neabejoju, kad būtinas kompleksinis požiūris į kaimo žemės ūkio politiką. Pasisakau už 
veiksmingą Lietuvos regioninę politiką, kuri garantuotų darnų ir tvarų augimą bei užtikrintų 
kokybišką gyvenimą visoje Lietuvos teritorijoje. 

EKSPORTAS

EKSPORTAS

EKSPORTAS

Remti iniciatyvas, kai žemės ūkio produkcija čia, 
Lietuvoje, perdirbama į didelės pridėtinės vertės 

produktus

1
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ES
1
2
3
.
.
.

25
.
.
.

LIETUVA

ES vidurkis

PIENAS

Skatinti visas iniciatyvas, kuriomis 
trumpinama maisto grandinė, ypatingai 

užtikrinant vaikų ir moksleivių maitinimą.

TIESIOGINĖS IŠMOKOS:
Tiesioginių išmokų žemdirbiams 
suvienodinimas - visos Europos Sąjungos 
ūkininkai turi gauti vienodas išmokas. 
Šalies viduje išmokos turi būti 
perskirstomos smulkių ir vidutinių ūkininkų 
naudai.
Išmokų „lubų“ nustatymas.

Didinti investicijas į melioracijos 
infrastruktūrą, užtikrinant naujausių pasaulinių 

pasiekimų įgyvendinimą šioje srityje, taip 
siekiant išvengti neigiamų sausrų / potvynių 

pasekmių.

2

3

4

5 Valstybė turi nustatyti tokias 
sąlygas, kad visiems žemės 
ūkio produkcijos tiekėjams 

(ypač pieno ir mėsos žaliavų) 
supirkėjai mokėtų 

vienodą kainą.
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GAMTOS APSAUGA

2020 m. 2030 m.

Per pastaruosius dvidešimt penkerius metus pasaulyje gėlo vandens vienam žmogui su-
mažėjo 26 %. Išnaikinta beveik 130 milijonų hektarų miškų. Anglies dvideginio koncentracija 
išaugo 62 %. Pavymui stebimas ir drastiškas šiltnamio efektas, ir sulig kiekvienais metais 
mušami karščio rekordai. Žmonių pagausėjo 35 %, tai sukelia dar daugiau įtampos dėl be-
saikio žemės išteklių vartojimo. 

Lietuvą šie globalūs procesai veikia kaip ir kiekvieną kitą šalį. Esu įsitikinęs, kad privalome 
ieškoti išeičių, kaip prisidėti prie bendrų pastangų išsaugoti Žemę. Skirdami deramą dėme-
sį tvaraus vystymosi klausimams, turime matyti ir atsiveriančias galimybes, kaip sustiprinti 
šalies ekonomiką. Reikia siekti tokio žaliojo augimo, kuris veiksmingai naudotų turimus gam-
tos išteklius, mažintų taršą, padėtų išvengti gamtinių nelaimių pavojaus ir būtų kuo labiau 
įtrauklus.

Sveika, švari aplinka užtikrina geresnę oro kokybę ir tuo pačiu  didina darbo našumą. Tokios 
žaliosios gėrybės kaip viešasis transportas ir atsinaujinantys energijos ištekliai lemia gero-
kai efektyvesnį ir mažiau taršų turimų išteklių naudojimą. Dar daugiau, skatinamos žaliosios 
technologijos ir investicijos į šios  srities mokslinius tyrimus skatina esminę šalies ekono-
mikos modernizaciją. Galiausiai žaliosios politikos priemonių įgyvendinimas mažina nely-
gybę, padaro valstybę labiau atsparią ekonominėms krizėms ir gamtos stichijų sukeltoms 
nelaimėms. 

Turime uždrausti plyno lauko 
kirtimus saugomose miško 

teritorijose, o iki 2030 m. 
Lietuvos miškingumą padidinti 

10 %, t.y. iki 44 % šalies 
teritorijos.

1 44 %34 %
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PP

E-BUS

projektus, kuriais siekiama ženkliai sumažinti arba iš viso atsisakyti 

iškastinio kuro naudojimo šilumos ir karšto vandens gamyboje, 

2

kvartalinei renovacijai.

prie ekologiško viešojo transporto.

4

3
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