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BŪTINOS SĄLYGOS LIETUVOS TALENTŲ FONDUI IŠVYSTYTI 

1. Neatidėliotinai įtvirtinti subalansuotą ir konkurencingiausią Rytų ir Centrinėje Europoje darbo 
santykių reguliavimą, atitinkantį besikeičiančią ekonominę situaciją, tenkinantį naujus darbuotojų 
bei darbdavių poreikius ir leidžiantį tarptautinėje erdvėje konkuruoti ne tik dėl investicijų, bet ir 
dėl talentų. Didesnė darbo sutarčių įvairovė, trumpesni įspėjimo terminai, subalansuotos 
išeitinės kompensacijos ir mažesnė biurokratinė našta leistų didinti atlyginimus bei kurti naujas 
darbo vietas.  

2. Įsteigti dedikuotą padalinį, atsakingą už grįžtamosios emigracijos į Lietuvą skatinimą ir 
trūkstamos kvalifikuotos darbo jėgos bei talentų pritraukimą. Sukurti specialią „talentų vizą“ 
aukštos kvalifikacijos specialistams, kurių trūksta rinkoje. Optimizuoti kvalifikuotos darbo jėgos 
imigracijos procedūras, numatant, kad nagrinėjimo terminai negali trukti ilgiau nei 1 mėnesį, o 
kartu su kvalifikuotu darbuotoju tuo pat metu gali atvykti ir jo šeima. Taip pat įvertinti finansinių 
paskatų taikymą tiksliniams trūkstamiems specialistams su išskirtinėmis kompetencijomis (pvz.: 
tyrėjams) pritraukti.  

3. Įgyvendinti švietimo reformą, kuri: 

 Siekiant užtikrinti, kad rengiami specialistai atitiktų besikeičiančius darbo rinkos poreikius bei 
naujausias tendencijas, valstybės finansavimą suteiktų tik su verslo atstovais suderintoms 
programoms; 

 Užtikrintų, kad iki 2020 m. bent 30 procentų visų profesinio mokymo programų būtų 
vykdomos pameistrystės būdu; 

 Finansinėmis priemonėmis skatintų universitetų jungimąsi, bei didintų finansavimą 4-5 
stipriausių universitetų pažangiausioms mokslinėms ir studijų veikloms; 

 Siekiant kelti mokytojo profesijos prestižą, didintų aukštųjų mokyklų dėstytojų bei bendrojo 
lavinimo mokyklų mokytojų atlyginimus mažinant mokytojų skaičių, tačiau nemažinant (ar 
mažiau nei proporcingai mažinant) esamo atlyginimų biudžeto.  
 

4. Leisti visiems Lietuvos piliečiams turėti dvigubą pilietybę. Neseniai priimti Pilietybės įstatymo 
pakeitimai – žingsnis į priekį, tačiau tikrai nepakankamas. Vis daugiau išsilavinusių lietuvių 
išvažiuoja į užsienį dirbti, mokytis ar kurti verslo. Jeigu iš jų bus atimta pilietybė, tai tikrai 
neskatins grįžimo į Lietuvą ar investavimo joje. 

 

 

BŪTINOS SĄLYGOS VIEŠOJO SEKTORIAUS EFEKTYVUMUI UŽTIKRINTI 

1. Gerinti viešojo sektoriaus paslaugų kokybę, keliant darbo užmokestį viešajame sektoriuje 
dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pasiruošusiems didinti darbo efektyvumą. 
Tai turėtų būti įgyvendinama mažinant viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičių 
(išskyrus sritis, kuriose darbuotojų skaičiaus mažinimas artimiausiu metu yra negalimas. 
Siekiant užtikrinti efektyvų struktūrų optimizavimą ir darbo efektyvumo didinimą, užtikrinti  
finansines paskatas pokyčius realiai įgyvendinančioms institucijoms išlaikant atlyginimų biudžetą 
nepakitusi. 

2. Dalį stambių valstybės valdomų įmonių akcijų kotiruoti akcijų biržoje. Tai didintų šių įmonių 
skaidrumą ir skatintų atskaitomybę, taip pat pagyvėtų kapitalo rinkos ir konkurencija dėl 
darbuotojų, kiltų darbo užmokestis.  
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BŪTINOS SĄLYGOS ĮTVIRTINTI LIETUVĄ, KAIP TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ (TUI) 

PRITRAUKIMO LYDERĘ REGIONE 

1. Stiprėjančios konkurencijos dėl TUI sąlygomis ir atsižvelgiant į mūsų regiono valstybių 
natūralius pranašumus (pvz. rinkos dydis), investicinės bei verslo aplinkos gerinimo srityje 
turime tapti konkurencingiausia šalimi regione visose verslui bei investuotojams aktualiose 
srityse – nuo verslo pradžios trukmės iki mokestinės aplinkos.  

2. Keičiant įstatymus griežtai laikytis „2 datų“ taisyklės bei užtikrinti, kad įspėjimo terminas nebūtų 
trumpesnis nei  6 mėn. Stabilumas ir valstybės sprendimų prognozuojamumas yra vieni 
aktualiausių investicinės aplinkos kriterijų. 

3. Nustatyti, kad tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas ir išlaikymas yra valstybės prioritetas. 
Taip pat didinti tikslinių TUI pritraukimo priemonių finansavimą.   

4. Siekiant formuoti kryptingą Lietuvos įvaizdžio formavimą įsteigti užsienio komunikacijos 
koordinavimo tarybą. 

5. Užtikrinti susisiekimą oro transportu tarp Vilniaus ir svarbiausių Europos miestų bent jau darbo 
dienomis rytais (į Vilnių) ir vakarais (iš Vilniaus). Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas 
miestams, kuriuose esančios įmonės turi potencialą investuoti Lietuvoje: Amsterdamui, 
Briuseliui, Frankfurtui, Helsinkiui, Kopenhagai, Londonui (Heathrow arba Gatwick oro uostai), 
Mančesteriui, Oslui, Paryžiui, Rygai, Stokholmui, Štutgartui, Talinui, Varšuvai, Vienai.  

6. Atsižvelgiant į numatomą ES Struktūrinių fondų finansavimo mažėjimą ekonomiškai stipriuose 
regionuose ir būtinumą konkuruoti su kitais Europos megapoliais ir traukos centrais, siūlome 
skirti prioritetą 2015–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui į stipriausių Lietuvos 
miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos – ekonominę ir socialinę aplinką. 

7. Efektyviomis priemonėmis keisti susiformavusį/suformuotą neigiamą politikų ir visuomenės 
požiūrį į verslą, atliekant aiškinamąjį darbą apie esminį verslo vaidmenį, kuriant darbo vietas ir 
surenkant mokesčius į biudžetą. Atlikti didėjančio valstybės vaidmens versle pasekmių analizę. 

 

 

BŪTINOS SĄLYGOS SUBALANSUOTAI IR SKAIDRIAI MOKESČIŲ SISTEMAI 

1. Mainais į darbdavių įsipareigojimą didinti darbo užmokestį - mažinti darbo užmokesčio 
apmokestinimą. Didinti neapmokestinamą pajamų dydį, įvesti „Sodros“ įmokų lubas, 

prilygstančias 4 VDU (VDU – vidutinis darbo užmokestis), perkelti bazinės pensijos mokėjimą 
iš „Sodros“ į nacionalinį biudžetą ir atitinkamai mažinti mokamas „Sodros“ įmokas. Tokio 
susitarimo pavyzdys – nuo 1987 m. vykdytas Airijos „Pairtíocht sóisialta“ nacionalinis 
susitarimas, įgyvendinęs darbdavių, darbuotojų ir Vyriausybės sutarimą kelti darbo užmokestį 
mainais už mažesnę mokesčių naštą. 

2. Sujungti darbuotojo ir darbdavio įmokas „Sodrai“, atitinkamai perskaičiuojant „Sodros“ įmokų, 
PSD ir GPM tarifus. 

3. Perduoti „Sodros“ įmokų administravimą VMI. 
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4. Įvesti racionalių mokesčių: visuotinį nekilnojamojo turto mokestį, automobilių mokestį. 

5. Nustatyti holdingo bendrovių rezidavimo kriterijus, o juos atitinkantiems – suvienodinti 
dividendų ir akcijų perleidimo apmokestinimą, kad taptume patraukliausia šalimi mūsų regione 
holdingo bendrovėms. 

6. Imtis konkrečių veiksmų, mažinančių šešėlinę ekonomiką ir korupciją, didinančių skaidrumą, 
užtikrinančių, kad po ketverių metų Lietuvos šešėlinės ekonomikos dydis būtų ne didesnis nei 
Europos sąjungos šalių vidurkis (2015 m. pagal F. Schneider jis buvo 18% BVP), o Lietuvos 
gyventojų korupcijos suvokimo indeksas taptų aukščiausiu tarp trijų Baltijos šalių (2015 m. 
Transparency Interenational duomenimis Estija gavo 70,  Lietuva – 61, o Latvija – 55 balus iš 
100 galimų), tame tarpe: 

a. Efektyvinti mokesčių administravimą 

b. visų gyventojų (pirmiausia) valstybės tarnautojų ir politikų pajamų ir turto šaltinių, kai 
pagal turimus duomenis turtas akivaizdžiai viršija deklaruotas pajamas, tikrinimas 

c. nuodugnesnis asmenų, vykdančių veiklą pagal verslo liudijimus, turtą ir jo įsigijimo 
šaltinius, tikrinimas 

d. Jeigu nesugebama priversti registruoti pastatus, kuriuose faktiškai gyvenama, įvesti 
NTM nebaigtai statybai 

e. grynųjų pinigų kiekio mažinimas apyvartoje, jų naudojimo ribojimas 

f. nefiskalinio čekio panaikinimas ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIJA „INVESTORS‘ FORUM“ 

TOTORIŲ G. 5-21, VILNIUS 

LIETUVA 

TEL. 8 5 275 52 58 

EL. P. INFO@INVESTORSFORUM.LT 


