
Kodėl Laisvės partija?

Lietuvos politikoje drąsą, ryžtą, tiesos sakymą užgožė konformizmas, pataikavimas ir 
prisitaikymas. Pastaruosius ketverius metus ne tik trūko liberalių idėjų – trūko idėjų 
apskritai. 

Įkūrėme Laisvės partiją, nes norime džiaugtis drąsiais, kūrybingais, įkvepiančiais 
žmonėmis ir skatinti juos eiti pirmyn.

Pykčio mūsų visuomenėje šiandien jau yra per daug - jam nebereikia naujų organizacijų 
ar paskatų. Atėjo laikas burtis aplink džiaugsmą.

Mėgstamas darbas, mylima šeima, aplinkinių pagarba, gera sveikata, neaprėpiamas 
galimybes atveriantis išsilavinimas, laisvė kurti ar tiesiog nerūpestinga popietė saulės 
atokaitoje - visa tai ir daugybė kitų yra paprasti dalykai, teikiantys mums laimę. 

Visi iš prigimties norime mėgautis savo gyvenimu. Būtent tai ir turėtų būti kertinis 
politikos tikslas. Įgalinti kiekvieną iš mūsų džiaugtis ir siekti laimės. Būti vėju po 
sparnais norintiems kilti.

Turime aiškų planą, kaip Lietuvai žengti laisvos, kūrybingų žmonių ir ambicingų tikslų 
turinčios, besidžiaugiančios valstybės kryptimi.

Aušrinė Armonaitė 
Laisvės partijos pirmininkė



Šiandien svarbiausiu klausimu valstybėje turi tapti švietimas. Reikia užtikrinti, 
kad mūsų mokyklose visi vaikai augs kūrybingomis, savarankiškomis, drąsiomis 
asmenybėmis. Mokiniai džiaugsis mokymusi tada, kai jų mokytojai bus gerai 
paruošti, deramą atlygį gaunantys profesionalai, o ugdymo programos parengs 
šiuolaikiniams iššūkiams.

Pritrauksime į mokyklas geriausius profesionalus ir padėsime jiems toliau augti. 
1. Sukursime specialią magistro programą mokytojams, po kurios mokyklose jie gaus 150 proc. vidutinio darbo 
užmokesčio siekiantį atlyginimą. Iki 2030 m. 70 proc. mokytojų turės bent magistro laipsnį. 
2. Atstatysime sugriuvusią mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistemą užtikrindami, kad vyresnieji mokytojai deramą laiką 
skirtų metodinėms inovacijoms ir kolegų mokymui. 
3. Užtikrinsime mokytojų aprūpinimą darbo priemonėmis, į klasės krepšelį įtraukdami lėšas mokymo priemonėms ir 
asmeniniams kompiuteriams. Skaitmenizuosime mokytojų darbą ir išvaduosime juos nuo biurokratinių ataskaitų 
pildymo. 
4. Keisime mokytojų rengimo programas stiprindami jų psichologinį pasiruošimą, IT kompetencijas, taip pat jie bus 
rengiami tapti iškart bent 2-3 dalykų mokytojais. 

Ugdymo turinys bus pritaikytas šiuolaikiniams iššūkiams, o vaikams bus įdomu mokytis. 
1. Kursime teminį mokymąsi, skatindami vaikus kūrybiškai, remiantis kritiniu mąstymu suvokti juos supantį pasaulį. 
2. Informacinės technologijos taps trečia Lietuvos mokinių kalba. Programavimo bus mokoma nuo pradinių klasių, į IT 
pamokas atkeliaus dizaino, vizualizacijų kūrimo dalykai, nešnairuosime į kompiuterinių žaidimų panaudojimą ugdymo 
metu. 
3. Mažiau orientacijos į egzaminus, daugiau - į brandą. Stiprinsime realiam gyvenimui reikalingus gebėjimus: finansinį 
raštingumą, lytinį švietimą, socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymą. Anglų kalbos egzaminai bus susieti su visame 
pasaulyje pripažįstamų tarptautinių sertifikatų išdavimu.
4. Karjeros planavimas bus diegiamas visose švietimo grandyse dar darželiuose supažindinant su profesijomis, o 
mokyklose mokiniai turės galimybes išbandyti save įmonėse ir profesinėse mokyklose.

Visiems vaikams kaime ir mieste bus prieinamos geros mokyklos.
1. Sudarysime kokybės švietime sutartis su savivaldybėmis, kad mokyklų tinklas būtų konsoliduotas, vaikai turėtų 
galimybę bendrauti su daugybe bendraamžių, rinktis iš skirtingų neformalių veiklų. Garantuosime pavežėjimą iki 
mokyklos ir namo.
2. Visose mokyklose įrengsime naujausias gamtos mokslų laboratorijas ir atviras kūrybines dirbtuves. 
3. Keldami atlyginimus ir plėsdami švietimo vadybos magistro studijas į mokyklas pritrauksime geriausius vadovus. 
4. Didinsime finansavimą švietimo pagalbos specialistams ir mokytojo padėjėjams bei jų parengimui, kad reikalingos 
pagalbos sulauktų visi vaikai. 

Aukštajame moksle studijų kokybė bus pasaulinio lygio, nes finansuosime universitetus už studijų ir 
mokslo pasiekimus. Didesnis studentų įtraukimas į mokslinius darbus ir jų įsidarbinamumas pagal specialybę, studijų 
ir mokslo tarptautiškumas, aukštesnė dėstytojų kvalifikacija lems didesnį finansavimą. 

Suaugę galės nemokamai studijuoti antrose bakalauro studijose. Sudarysime sąlygas valstybės lėšomis 
studijuoti nemokamai jau turintiems aukštąjį išsilavinimą ne anksčiau nei po 20 metų. 

Ugdysime laisvus ir kūrybingus žmones



Žmonės gyvens patogiau ir turtingiau, jei valdžia palaikys jų iniciatyvą 
ir ambicingai investuos į ateitį. Lietuva turi išnaudoti pandemijos 
laikotarpį tam, kad taptų viena atspariausių ir stipriausių ekonomikų 
Europoje. Kursime tvarią ekonomiką, dėmesį koncentruodami į talentų, 
investicijų pritraukimą ir išlaikymą, inovacijų ir verslo skatinimą. 

Palaikysime dirbančius ir kuriančius

Jokių naujų mokesčių. 
Esami mokesčiai bus keičiami nebent juos mažinant ir orientuojant į efektyvesnį vartojimo mokesčių surinkimą. 
Nepalaikysime progresinių mokesčių ir iki 15 proc. mažinsime su darbo santykiais susijusį GPM. Mokesčių sistema bus 
paprasta, aiški, stabili ir nuspėjama verslui ir investuotojams. 

Lietuva – 1-a Europos Sąjungos „Doing Business“ reitinge. 
Verslo kūrėjai turi koncentruotis į savo veiklos vystymą, o ne gaišti laiką, kad atitiktų sudėtingas formalias procedūras, 
todėl sumažinsime administravimo ir priežiūros kaštus verslui, kad kurti ir plėtoti sąžiningus verslus galėtų kuo 
daugiau gabių žmonių. 

Smulkus ir vidutinis verslas gaus efektyvią paramą. 
Padėsime jauniems verslams pritraukti investicijas plėtrai ekonominio neužtikrintumo laikotarpiu įvesdami Jungtinėje 
Karalystėje jau veikiančius Investicijų smulkioms įmonėms ir startuoliams bei vidutinėms įmonėms planus.

3% BVP - moksliniams tyrimams ir plėtrai. 
Lietuva turi pirmauti vykstant naujai pramonės revoliucijai ir skatinti inovacijas versle, todėl bent 3% BVP skirsime 
moksliniams tyrimams ir plėtrai.

Pritrauksime ir išlaikysime talentus. 
Padėsime sugrįžusiems emigrantams, užsienio talentams įsidarbinti bei kurti verslą paprastindami migracijos 
procedūras, kurdami įtraukiančią švietimo aplinką jų vaikams ir suteikdami 50 % GPM lengvatą 2 metams asmenims, 
kurie paskutinius penkerius metus negavo reikšmingų darbo pajamų Lietuvoje. 



Visi turėsime tas pačias teises - be išimčių. Žmogaus teisės yra 
pamatas, be kurio neįmanoma sukurti ir išsaugoti laisvės bei 
demokratijos. Lietuva, kaip valstybė, turi veikti visiems, 
nepriklausomai nuo lyties, negalios ar lytinės orientacijos.

LGBT+ asmenims - teisė įteisinti savo šeimos santykius.
Priimsime Civilinio kodekso pakeitimus, kad būtų sureguliuoti tos pačios ir skirtingų lyčių šeimos partnerystės 
santykiai. Inicijuosime Konstitucijos pataisą, leisiančią tos pačios lyties šeimoms sudaryti civilinę santuoką. 

Netoleruosime jokio smurto. 
Smurto aukos gaus kokybišką kompleksinę pagalbą, o smurtautojai bus iškart nuo jų atriboti. Užtikrinsime, kad nė 
vienas nuo smurto artimoje aplinkoje ar smurto lyties pagrindu nukentėjęs asmuo neliktų be būtinos pagalbos ir 
apsaugos. 

Moterys uždirbs tiek pat, kiek vyrai. 
Sumažinsime moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį sudarydami tokias pat galimybes užsidirbti, kaip vyrams. 
Skatinsime neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogas, sukursime vaiko priežiūros paslaugų subsidijas dirbantiems, 
mažesnes pajamas gaunantiems, ikimokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėvams.

 
Tautinės bendrijos turės tas pačias saviraiškos galimybes. 
Inicijuosime, kad vardus ir pavardes asmens tapatybės dokumentuose būtų galima rašyti originalia forma lotyniškais 
rašmenimis. Remsime mokyklos dėstomąja ukrainiečių kalba steigimą. 

Žmonės su negalia taps lygiaverčiais mūsų visuomenės nariais, švietimo ir ekonomikos dalyviais. 
Įgyvendinsime masinę viešų erdvių pritaikymo neįgaliesiems programą miestuose ir miesteliuose. Informaciniai 
renginiai, tokie kaip konferencijos, politiniai debatai, spektakliai, bus prieinami kurtiesiems. Neįgaliesiems visiškai 
pritaikysime aukštojo mokslo programas - tai leis jiems visavertiškai dalyvauti darbo rinkoje. 

Žmogaus teisės – visiems



Šiandien yra metas sutelkti dėmesį į aplinkos išsaugojimą, jei norime išvengti 
dramatiškų pasekmių per artimiausius dešimtmečius. Pasitelksime inovacijas ir 
protingą aplinkos tvarkymą naujoms galimybėms sukurti. Išsaugosime Lietuvos gamtą, 
kad ja galėtume džiaugtis ne tik mes, bet ir  ateities kartos. 

Būsime žaliųjų inovacijų priešakyje. 
Inicijuosime mokslinių tyrimų ir plėtros programas, skirtas atsinaujinančių išteklių, žaliosios energetikos, biosistemų 
atradimams. Valstybė investuos ir skatins tvarias inovacijas, o visa tai sukurs tūkstančius naujų darbo vietų. 

Miestai bus patogūs, žali ir augantys. 
Miestų augimas bus planuojamas taip, kad juos gyventi būtų patogu, derėtų gamta ir kultūra, būstai ir paslaugos būtų 
iš anksto kuriami kartu. Miestai išlaikys ir gausins savo žalią rūbą - kiekvienam miesto gyventojui skverai ir žalios 
erdvės bus pasiekiamos greičiau nei per 3 minutes, didieji parkai - per 20 minučių.

Pažeidėjus suvaldysime naujausiomis technologijomis. 
Efektyviai apsaugosime Lietuvos gamtą diegdami naujus technologinius sprendimus. Saugomos teritorijos, medžių 
kirtimai, atliekų tvarkymas, nuotekų valymas bus stebimi ir apskaitomi naudojant dronus ir GPS sistemas. 

Didinsime Lietuvos miško plotą. 
Panaudodami turimus valstybinės žemės išteklius, kiekvienais metais sodinsime medžius ir didinsime Lietuvos miško 
plotą, kad iki 2030 m. pasiektumėme 40 proc. šalies padengimą, nes šiuo metu miškai sudaro apie 33,6 proc. šalies 
teritorijos.

Džiaugsimės švaria Lietuvos gamta 
ir žaliais miestais



Džiaugsimės švaria Lietuvos gamta 
ir žaliais miestais Socialinė politika turi būti taikliai orientuota į pagalbą labiausiai stokojantiems. 

Ji turi padėti žmonėms kuo greičiau atsistoti ant kojų ir toliau dirbti, mokytis, 
tobulėti. Valstybės sprendimai turi taikyti į ateitį nukreiptas socialines 
inovacijas, kurios išplėstų visų Lietuvos žmonių galimybes visavertiškai 
dalyvauti ekonominėje veikloje ir duotų ekonominę grąžą.

Socialinė parama bus skirta tik tiems, kam reikia. 
Peržiūrėsime socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą taip, kad jos taikliai pasiektų tuos, kam jų labiausiai 
reikia. 

Pensijos realiai priklausys nuo to, kiek žmogus uždirbo. 
Ilgajame laikotarpyje keisime pensijų sistemą taip, kad ji neįtrauktų būsimų mokesčių mokėtojų ir taptų orientuota į 
kaupimą, o nepakankamai sukaupusiems būtų iš surenkamų mokesčių suformuotas solidarumo fondas.

Amžius darbo rinkoje netaps nuosprendžiu. 
Lankstesnis darbo santykių reguliavimas, sidabrinių startuolių programa norintiems užsiimti nuosava veikla ir mokymo 
programos senjorams sukurs palankias darbo sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms ir padės jiems realizuoti savo 
potencialą.  

Taikysime inovatyvius, pridėtinę vertę kuriančius socialinio verslo sprendimus, kurie jau veikia 
Skandinavijoje, kai į sprendimo įgyvendinimą investuoja verslas, o sukūrus pozityvų pokytį, valstybė įsipareigoja 
sumokėti už rezultatą. 

Įdarbinimą patikėsime profesionalams. 
Siekdami efektyvesnio išteklių panaudojimo, iš esmės peržiūrėsime Užimtumo tarnybos veiklą ir procesus bei ilgainiui 
ją uždarysime, o įdarbinimo paslaugas pirksime iš privačių tiekėjų. 

Padėsime atsitiesti suklupusiems



Lietuvos sveikatos sistema yra orientuota į įstaigų išlaikymą, o ne į visavertę asmens sveikatos 
priežiūrą ir gydymą. Nepakankamas dėmesys skiriamas priklausomybių ligų prevencijai ir 
gydymui. Pasieksime, kad sveikatos apsaugai skiriami resursai būtų naudojami efektyviai, 
teikiama pagalba gerintų visuomenės sveikatos kokybę,  o specialistai būtų gerbiami ir 
puoselėjami.

Sveikatos apsauga iš tiesų saugos mūsų sveikatą

Kanapę legalizuosime pramonei, medicinai ir poilsiui. 
Į baudimą orientuota, narkotikų vartojimą kriminalizuojanti politika yra 
neveiksminga, nemažina vartojančiųjų skaičiaus, apsunkina pagalbos 
prieinamumą. Šalies narkotikų kontrolės politiką kreipsime į prevenciją, 
pagalbos teikimą, žalos mažinimą, visuomenės švietimą ir stigmos 
mažinimą. 

Telemedicina atvers kokybiškas gydymo ir priežiūros paslaugas visiems ir visada. 
Skirsime finansavimą ir įrangą gydymo įstaigose teikti telemedicinos paslaugas. Jos suteiks galimybę nuotoliniu būdu 
per elektroninę platformą gauti gydytojo konsultaciją net ir gyvenant nutolusiame rajone ar pandemijos laikotarpiu. 

Ištrauksime iš paraščių psichikos sveikatos problemas. 
Nėra gyvenimo etapo, kuriame psichikos sveikata būtų mažiau svarbi, o sutrikimų rizika – neaktuali, todėl psichikos 
sveikata nebegali būti antraeilė. Investuosime į darbuotojų psichikos sveikatos išsaugojimą ir emocinės būklės 
gerinimą darbo vietose. Išskirtinį dėmesį skirsime globėjų ir auginančių įvaikintus vaikus, taip pat psichikos negalią ar 
psichikos sutrikimų turinčių tėvų ir vaikų psichosocialinei pagalbai. 

Gydytojai bus svarbūs ne tik pacientams. 
Pandemija ir pirmas kovos frontas su ja, t. y. medicinos personalas, parodė su kokiomis prastomis sąlygomis susiduria 
gydytojai. Užtikrinsime adekvatų medikų ir slaugytojų darbo apmokėjimą, normalizuosime jų darbo krūvius ir 
pasirūpinsime psichikos sveikata. 

Nediskriminuosime privačios medicinos. 
Privačiam medicinos sektoriui turi būti sudarytos tos pačios galimybės veikti, kaip ir valstybiniam, t.y. turėti tokias pat 
galimybes teikti paslaugas ir gauti apmokėjimus iš Valstybinės ligonių kasos. Privačioms įstaigoms reikia aiškios 
perspektyvos ir teisinio aiškumo dėl rytdienos. 



Lietuva – Europos Sąjungos, NATO, Vakarų pasaulio, liberalios 
demokratijos valstybių aljansų narė, todėl mūsų užsienio 
politika turi stovėti ant žmogaus teisių ir laisvių, liberalios 
demokratijos, tarptautinės teisės viršenybės visuose pasaulio 
regionuose - nuo Baltarusijos iki Kinijos. 

Diplomatija rems demokratiją 
ir žmogaus teises visur 

Padėsime laisviems Baltarusijos ir Rusijos žmonėms. 
Turime remti tikslines bei ekonomines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos režimams, padėti ir priimti politiškai 
persekiojamus asmenis, taip pat palaikyti Ukrainos, Sakartvelo, Moldovos ir kitų regiono valstybių pastangas tapti ES 
ir NATO narėmis, padėti joms susigrąžinti Rusijos okupuotas ir aneksuotas teritorijas.

Stiprinsime Taivano valstybingumą. 
Taivano demokratija yra sektinas pavyzdys daugeliui Azijos valstybių, o ypač komunistiniam Pekino režimui, todėl 
palaikome Taivano (Kinijos Respublikos) nepriklausomybės pripažinimo ir valstybingumo stiprinimo siekius. 

Lietuvos užsienio politika turės aiškią specializaciją. 
Ekonominių galimybių kūrimas skaitmeninės ekonomikos ir dirbtinio intelekto srityse bei kibernetinis saugumas ir 
atsparumas dezinformacijai turi tapti Lietuvos diplomatijos susitelkimo klausimais Jungtinėse Tautose, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje, Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijoje, Europos Taryboje, 
CERN.

Įteisinsime dvigubą pilietybę. 
Būtina suteikti visas galimybes emigravusiems mūsų piliečiams išlaikyti savo teisę į Lietuvos  pilietybę net ir tada, kai 
yra gaunama kitos šalies pilietybė, o taip pat palengvinti galimybę mūsų šalies visuomeniniame gyvenime aktyviai 
veikiantiems užsienio piliečiams tapti ir Lietuvos piliečiais. 



Laisvės partijai Lietuvos saugumo pagrindas yra progresyvi ir 
moderni, žmogaus teisėmis ir asmens laisve grįsta gynybos politika, 
įtraukianti kuo platesnę visuomenės dalį. 

Lietuva bus aktyvi ir patikima NATO narė, toliau tvirtai rems NATO valstybių priešakinių pajėgų dislokavimą 
Lietuvoje. Bendradarbiavimas su JAV yra bendrai puoselėjamų vertybių išsaugojimo ir Lietuvos nepriklausomybės 
garantas.

Lietuva bus lyderė kibernetinio saugumo srityje. 
Stiprinsime pajėgumus ir plėtosime bendradarbiavimą su JAV ir kitais partneriais atremiant kibernetines grėsmes per 
Lietuvoje esantį Regioninį kibernetinio saugumo centrą. Skatinsime ES valstybes nares prisijungti prie Kibernetinių 
greitojo reagavimo pajėgų projekto (šiuo metu projekte dalyvauja 7 valstybės), didinant šį skaičių bent iki 10 valstybių.

Įvesime alternatyvią karo tarnybą. 
Šiandien pajėgumų trūksta ne tik karinėse srityse, tačiau ir kitose sferose, kurios itin svarbios krizių atveju – 
priešgaisrinėje apsaugoje, ligoninėse, švietimo sistemoje, todėl sukursime alternatyviai karo tarnybai įgyvendinti 
reikalingas priemones.

Valstybės gynyba taps 
visų mūsų reikalu



Kultūra yra visuomenės gerovės veidrodis, atspindintis ekonomikos, švietimo, 
socialinės ir kitų svarbių valstybės sričių tendencijas. Kultūringa visuomenė, tai ne tik 
mandagi ir pagarbi žmonių bendrija, tai kūrybiška ir atvira visuomenė, gebanti suvokti 
meną ir juo gėrėtis. Kultūros misija – sutelkti ir įkvėpti visuomenės narius veržliems 
siekiams, skatinti jų tobulėjimą.

Kokybiška kultūra pasieks visus. 
Pasieksime, kad kokybiška kultūra būtų prieinama visoje šalyje. Organizuosime muziejus ant ratų ir keliaujančius 
teatrus. Visos bibliotekos turės geriausias knygos, kultūros centruose bus rodomi geriausi ir kokybiškiausi įvairių 
žanrų kūriniai. Visos be išimties kultūros įstaigos bus pritaikytos žmonėms su skirtingomis negaliomis.

Finansuosime turinį, o ne betoną. 
Sudarysime palankias, laikmetį atitinkančias sąlygas talentams augti. Atversime galimybes eksperimentams, kultūros 
laboratorijoms, kuriose gims nauji, novatoriški, į globalią kultūros erdvę išeiti galintys projektai. Iš esmės sumažinsime 
biurokratinius priežiūros, mokesčių, viešųjų pirkimų reikalavimus kultūros sričiai. 

Ugdysime vaikų kūrybiškumą pasitelkdami kultūrą. 
Visavertis, naujus mąstymo horizontus atveriantis kultūrinis ugdymas mokyklose gali vykti tik glaudžiai 
bendradarbiaujant su kultūros įstaigomis, todėl skatinsime popamokines veiklas, organizuojamas kultūros įstaigose. 

Uždarysime Valstybinę kalbos inspekciją. 
Atsisakysime draudimais grįsto kalbos formavimo bei perdėto jos saugojimo. Panaikinsime perteklinius draudimus ir 
vietoj to remsime mokslinius lietuvių kalbos tyrimus. 

Kultūra bus šiuolaikiška ir visiems prieinama



Visų šioje programoje aprašytų politikų sėkmę lems ne tik Laisvės partijos politinė sėkmė Seime, 
bet ir valstybės tarnybos pokyčių įgyvendinimo sugebėjimai ir patirtis. Todėl Lietuvos viešasis 
sektorius turi tapti prestižiniu darbdaviu, kur dirbti valstybei būtų pritraukiami gerai apmokami, 
skaidriai atrinkti, į inovacijas ir rezultatą orientuoti talentai. 

Įvykdysime kokybinį šuolį valstybės tarnyboje. 
Gerai dirbantiems valstybės tarnautojams bus mokami konkurencingi atlyginimai. Išplėsime galimybes viešojo 
sektoriaus institucijose samdyti darbuotojus projektinei veiklai. Sukursime aukštesniosios valstybės tarnybos – 
viešojo valdymo CEO institutą su specialia atranka į jį ir tinkamu parengimu. 

Valstybės ir savivaldybių paslaugas teiksime nuotoliniu būdu. 
Sukursime realaus laiko viešųjų paslaugų platformą, kurioje atsakymus iš viešojo sektoriaus įstaigų bus galima gauti 
realiu laiku, automatiniu būdu generuoti reikalingas pažymas, visus dokumentus tvarkyti elektroninėje erdvėje. 

Įvesime Chief Technology Officer poziciją Vyriausybėje. 
Lietuvai trūksta lyderystės išnaudoti technologijų teikiamą pridėtinę vertę ir palengvinti procedūras gyventojams bei 
verslui. Įvesime Chief Technology Officer poziciją Vyriausybėje, kuri turėtų ministro be portfelio statusą ir būtų 
atsakinga už efektyvesnį skaitmeninių sprendimų įgyvendinimą ir eksperimentavimą naujausiomis technologijomis 
viešajame sektoriuje. 

Akcijų biržoje - visų pagrindinių valstybės įmonių akcijos.
Šiuo metu iš visų 49-ių valstybės valdomų įmonių akcijų biržoje listinguojamos vos 5-ios. Valstybinių įmonių akcijų 
perkėlimas į biržą sudarys galimybę Lietuvos pensijų fondams ir draudimo kompanijoms įdarbinti pinigus ir investuoti 
ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. 

Šalies institucijos dirbs greičiau ir efektyviau


