
Sveikata

Pasitikėjimas

Piliečių, manančių, kad dauguma
žmonių galima pasitikėti, dalis

pasieks 45 % (šiandien – 32.6 %)

45%

32.6%

Valstybės 32 vieta veiklos efektyvu-
mo reitinge Lietuva pateks į Europos

šalių Top 10. (šiandien – 20 vieta)

20vieta1 2 3 4...

TOP10!

JAU PASIEKIAU SEIME

✓ Stabdžiau chaosą valdyme nuo negebė-
jimą rodančių valdančiųjų veiklų: žurnalistų
įžeidinėjimo ir Vyriausybės susitikimų įrašų
ištrynimo, mokytojų streikų nesuvaldymo,
konstitucinių teisių pažeidinėjimo, pažadų
nesilaikymo, melagienų skleidimo, korum-
puotų sprendimų.

✓ Kreipiausi į Vyriausybę būtiniems veiks-
mams ne tik dėl labai pažeidžiamos Registrų
centro ir E. sveikatos sistemos, bet ir nacio-
nalinio lygmens sistemų duomenų saugos.

✓ Kreipiausi į Vyriausybę dėl korupcijos
atvejų ortopedinės avalynės pirkime, nesi-
keičiančios priemonių išdavimo kontrolės,
išlaidų kompensavimo.

PRADEDU NUO SAVĘS

✓ Esu naujosios kartos politikos profesio-
nalė: Europos Parlamente (2009-2014) ir
Seime (2016-2020) drąsiai ir aktyviai dirbau
Lietuvai.

✓Mažiau chaoso, daugiau jautrumo politi-
koje – Seimo opozicijoje ėmiausi visų veiks-
mų, siekiant priversti Vyriausybę apgalvoti
savo sprendimus ir veikti jautriai. Savo
darbais noriu palaikyti žmones tuose
dalykuose, kurie jiems yra svarbūs.

✓ Esu atvira diskusijai svarbiais klausimais
socialiniame tinkle Facebook (ir ne tik prieš
rinkimus).

Investicijos

į ateitį

JAU PASIEKIAU EUROPOS PARLAMENTE:✓Mokslininko nominacijomis ir stipendi-jomis skatinau akademinius tyrimus ap-linkosaugos tema.

MAN LABIAUSIAI RŪPI:
✓ Sveikatos imunologiniai ir infekcinių ligųtyrimai.
✓ Aplinkosaugos tyrimai ir inovacijos.✓ Švietimo ir mokymo(si) tyrimai.

1.5%
0.88% <
Moksliniams tyrimams ireksperimentinei plėtrai skirsime 1.5 %BVP (šiandien – 0.88 %)

61m. 64m.

56m. 60m.

JAU PASIEKIAU SEIME

✓ Sveikatos apsaugos stiprinimas per

imunologiją (kompensuojami skiepai ir

užkrečiamų ligų prevencija).

✓ Kreipiausi į Vyriausybę dėl nemokamų

gripo vakcinų švietimo darbuotojams ir

mokiniams; dėl kompensuojamųjų vaistų

kainų ir generinių vaistų pokyčių sukeltų

papildomų gydymo išlaidų.

Stiprinsime kritinių ligų prevenciją ir

ankstyvą diagnostiką.

Stiprinsime šeimos gydytojo komandą, kad

sumažėtų biurokratinė našta, būtų galimybė

daugiau dėmesio skirti darbui su pacientu.

Sveikesni vaikai ir suaugę dėl
infekcinių ligų prevencijos

Vidutinė tikėtina vyrų sveiko gyve-
nimo trukmė pailgės iki 61 metų,

moterų – iki 64 metų (šiandien vyrų –
56, moterų – 60)

Saugumas

42+13=55
Ne mažiau kaip 55 %. LT gyventojų bus

pilietiški ir nusiteikę ginti Lietuvą
(šiandien – 42 %.)

Telksime visuomenės iniciatyvas kovai su

dezinformacija ir propaganda.

Skirsime didesnį dėmesį jaunimo

pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymui.

JAU PASIEKIAU EUROPOS PARLAMENTE

✓ Organizavau iniciatyvas, pristatančias

Lietuvos kultūra,̨ tradicijas, istoriją (Lietuvos

istoriją liudijančios knygos, koncertai, kon-

ferencijos).

✓ Teikiau pasiūlymus dėl Astravo atominės

elektrinės statybų stabdymo.

JAU PASIEKIAU SEIME

✓ Laisvės premijų komisijos pirmininkė 4

metus. Pagerbti ir apdovanoti žmonės, prisi-

dėję prie Lietuvos laisvės ir nepriklausomy-

bės (V. Adamkus, V. Landsbergis, N. Sadūnai-

tė, 7 Lietuvos partizanai – Lietuvos laisvės

kovos sąjūdžio dalyviai, A. Kentra).

✓ Lietuvos informacinio atsparumo stiprini-

mas: pagarbos Lietuvos istorijai iniciatyvos,

prekybos sovietine simbolika stabdymas,

reakcija į tarptautinėje erdvėje pasirodantį

melą apie Lietuvos istoriją.

✓ Didesnis finansavimas istorinės atminties

puoselėjimo iniciatyvoms, švietimui, kultū-

rai – pritarta mano pasiūlymui Nacionalinio

saugumo strategijoje.

Švietimas

Lietuvos mokiniai pagal pasiekimus

pateks į pasaulinio PISA reitingo

10-uką (šiandien – 32 vieta)

Iš32 vietos į

Mokytojų atlyginimai bus 30 proc.

didesni nei šalies vidurkis (šiandien –

beveik šalies vidurkis).
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Siūlome pažangų ir kokybišką ugdymo turinį,

įtraukiant efektyvius skaitmeninius spren-

dimus.

Įdiegsime motyvuojantį ir perspektyvų peda-

gogų rengimą.

JAU PASIEKIAU EUROPOS PARLAMENTE

✓ Patvirtinome švietimo paramos programą

„Erasmus plius“, kuri suteikė daugiau

galimybių jauniems žmonėms.

JAU PASIEKIAU SEIME

✓viena iš iniciatorių Švietimo įstatymo –

galimybė mokytis mokyklose visiems įvairių

gebėjimų vaikams.

✓Teikiau siūlymus Vyriausybei, kaip padėti

mokykloms užtikrinti, kai to reikia, nuotolinį

ugdymą.

Skirsime papildomą konkrečią pinigų sumą

mokytojų tobulėjimui, kurią galėtų panaudoti

savo nuožiūra, pavyzdžiui, įsigyjant

naujausios pasaulinės mokymo medžiagos.

Sieksime užtikrinti reikiamą kiekį mokytojų

padėjėjų, švietimo pagalbos pedagogų ir

tinkamą atlygį jiems.

JAU PASIEKIAU SEIME

✓Mano siūlymu padidintii atlyginimai švie-

timo pagalbos specialistams – logopedams ir

psichologams.

Ne mažiau kaip 85 %. geros būklės
vandens telkinių (šiandien 53 %)

85%

53%

JAU PADARYTA EUROPOS PARLAMENTE

✓ Buvau viena iš iniciatorių, kad būtų uždrau-
sta skalbimo priemonėse naudoti fosfatus.

✓ Buvau viena iš iniciatorių ir pagrindinė
derybininkė dėl plastikinių maišelių naudojimo
mažinimo.

JAU PASIEKIAU SEIME

✓ Kreipiausi į Vyriausybę dėl geriamo van-
dens kokybės gerinimo.

✓ Žuvininkystės įstatymas, patikslinamos
nuostatos, siekiant užtikrinti žuvų išteklius
tausojančią žvejybą, jų išsaugojimą ir
atkūrimą.

Sudarysime sąlygas Valstybei išpirkti ekolo-

giniu požiūriu svarbiausius miško sklypus iš

privačių savininkų.

Peržiūrėsime miškotvarkos reikalavimus ir

planavimą saugomose teritorijose.

JAU PASIEKIAU SEIME

✓Inicijavau Želdynų įstatymą – griežtesnės

ir aiškesnės taisyklės, kurios pažabotų beat-

odairišką medžių kirtimą viešosiose erdvėse.

Griežtesnė vandens kokybės kontrolė ir

nuotekų sistemos sutvarkymas.

x2
Dvigubai didesnis nekertamų (brandžių)

miškų plotas (šiandien – 15 000 ha)

Gamtos

išsaugojim
as

VIETOJE
KELIUKO

VIETOJE 300 000 EUR KELIO NUTIESIMO

UPĖS GATVĖJE GALĖTŲ BŪTI TAI, KAS –

ŽINAU – RŪPI PILAITĖS IR KAROLINIŠKIŲ

GYVENTOJAMS:

• Suteikti 20 000 neformalaus švietimo

krepšelių vaikų būreliams

• Rekonstruoti 500 iv̨azų̌ į kiemus

• Įrengti visisǩai naujas 8 krepsǐnio

(tinklinio, teniso) aiksťeles

• Rekonstruoti 20 krepsǐnio (tinklinio,

teniso) aiksťelių

• Įrengti 570 naujų parkavimo vietų

(korinės dangos)

• Rekonstruoti 9 km. blogos būklės

sǎligatvių (2 m. plocǐo)

• Įrengti visisǩai naują 3 km. sǎligatvį (su

pagrindu ir borteliais, 2 m. plocǐo)

• Suteikti 30 000 nemokamų vakcinų nuo

gripo

Tęsiu darbus – dirbu Tau.

DARBAI IR
PASIŪLYMAI

TS-LKD narė
Nuo 2001 m. iki dabar

Europos Parlamento narė
2009–2014 m.

Pirmininkė
Kovų už laisvę asociacija
„Neužmiršk“ 2014–2019 m.

Jaunųjų konservatorių lygos
pirmininkė 2006-2007 m.

Patarėja
Užsienio reikalų ministro pa-
tarėja 2008–2009 m.

Visuomenės veikėja
Mano vardo fondas rėmė
įvairias aplinkosaugines ir
istorinės atminties iniciatyvas
(istorinių įvykių minėjimo
projektai ir renginiai, knygų
leidyba, koncertai, stipendijos
jauniems mokslininkams).

Išsilavinimas
MAGISTRO DIPLOMAS
Kultūros politika ir vadyba
BAKALAURO DIPLOMAS
Fortepijoninio meno atlikėja

Pomėgiai
Su vyru Mindaugu ir vienerių
sūnumi Antanuku daug keliau-
jame po Lietuvą, fotografuoju,
domiuosi įvairia muzika,
istorija ir kalbomis.

Stiprybės

TARPTAUTINĖ IR NACIONALINĖ
POLITINĖ PATIRTIS

NUOSEKLUMAS

JAUTRIOS VISUOMENEI TEMOS

KOMANDIŠKUMAS

SVEIKAS PROTAS

PATIRTIS:

SEIMO NARĖ 2016-2020

TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATŲ FRAKCIJOS VADOVO PAVADUOTOJA

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO NARĖ

ŠVIETIMO IR MOKSLO KOMITETO NARĖ

EUROPOS REIKALŲ KOMITETO NARĖ

LAISVĖS PREMIJŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ

NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KOMISIJOS NARĖ

TRUMPAI
APIE
MANE

RadvileMorkunaite

El. paštas: radvile.morkunaite@lrs.lt

Tel. 8 688 27 850

BENDRAUKIME!Ra
dv

ilė
M

O
R

K
Ū

N
A

IT
Ė-

M
IK

U
LĖ

N
IE

N
Ė


