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LR Vyriausybei 
 

 

Investuotojų forumo pasiūlymai Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planui 

 

Investuotojų forumas išanalizavo Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projektą ir teikia 

šias pastabas: 

1. Pirmajame prioritete – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms nėra akcentuojama 
savivaldybių švietimo specialistų kompetencija. Tai labai svarbi švietimo sistemos grandis.  
Savivaldybių lygmens specialistai, atsakingi už švietimą, turi vietos švietimo bendruomenei 
nemažą galią ir autoritetą. Labai svarbu yra suvienodinti savivaldybių švietimo skyrių ir LR 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos diktuojamus tikslus, kurie šiuo metu prasilenkia. Taip pat 
svarbu kelti savivaldybių darbuotojų švietimo srities kompetenciją, nes dabar jie vadovaujasi 
valstybės tarnybos įstatymu ir kelia tik valstybės tarnybos darbuotojo kompetenciją, tačiau taip 
nėra užtikrinama, kad savivaldybių darbuotojus pasiektų jų specializacijai aktualios žinios apie 
švietimo naujoves ir pokyčius, skirtus šiuolaikinei visuomenei ir jaunosioms vaikų kartoms. 

 

2. Ketvirtajame prioritete – ilgas ir visavertis žmogaus gyvenimas, pasigendame akcento vienodų 
sąlygų užtikrinimui privatiems paslaugų tiekėjams, efektyvesnio ir racionalesnio PSDF biudžeto 
lėšų panaudojimo bei įstaigų vadybos gerinimo.  
 

3. Taip pat ketvirtajame prioritete pasigendame planų tobulinti nuotolinių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo reguliavimą. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja nuotolinių sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo tvarka. Šis naujas reguliavimas priimtas neįvertinus visų realių 
sveikatos priežiūros įstaigų, specialistų ir pacientų poreikių, taip neatsižvelgiant į nuotolinių 
sveikatos priežiūros paslaugų galimas perspektyvas. Atitinkamai, siūlytume toliau tobulinti 
nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reguliavimą, kuris suteiktų teisę: - sveikatos 
priežiūros specialistams teikti nuotolines paslaugas individualios veiklos pagrindu, netaikant 
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būtinos sąlygos būti įdarbintiems sveikatos priežiūros įstaigoje; - naudoti nuotolinės stebėsenos 
ir diagnostikos prietaisus, nustatyti tokių prietaisų kompensavimo tvarką. 
 

4. Ketvirtajame prioritete pasigendame Sveikatos ir saugos darbe reglamentavimo peržiūros, 
konkrečiai kalbant apie privalomas darbuotojų sveikatos patikras, administracinę šio klausimo 
pusę.  

 

5. 5.2.10. punkte akcentuojamas verslumo ugdymas, tačiau nėra įvardinamas finansinis 
raštingumas. Šiuo metu finansinis švietimas vyksta fragmentiškai. Su ekonominiais ir finansiniais 
reiškiniais gyventojai susiduria mokykloje, studijuodami ekonomines ar finansines disciplinas, 
tačiau sisteminio požiūrio į finansinį švietimą stinga. Koordinuojant valstybės, nevyriausybinių 
organizacijų bei verslo pastangas galima būtų pasiekti ženkliai daugiau, nei siekiant šviesti 
visuomenę chaotiškai. 
 

6. Pentajame prioritete – aukštos pridėtinės vertės ekonomika pasigendame ambicingesnių tikslų. 
Planuojamas aukštos technologinės vertės produkcijos dalies nuo visos Lietuvos apdirbamosios 
gamybos produkcijos augimas nuo 4,6 iki 7 procentų.  Visas sektorius sudaro 20 proc BVP, o 4.6% 
proc nuo 20% = 0.92% nuo BVP, o numatomas augimas iki 7 % sudarys - 1.4 % nuo BVP , t.y per 4 
metus planuojama ambicija yra 0.48 % BVP augimas. Tuo metu Nacionaliniam pažangos plane 
įrašyta , kad Biotech, Inžinerinė pramonė ir IRT turi augti Biotech - 5 kartai,  Inžinerinė pramonė - 
1.5 karto , IRT - 2 kartai.  
 

7. Priemonių finansinių technologijų (Fintech) industrijos plėtrai Lietuvoje skatinti planas yra 
trumpalaikis, jame priemonių įgyvendinimo teminas yra vieni metai. Mums trūksta ilgalaikės 
vizijos, ilgalaikio plano ir strategijos. Todėl vietoj: 10.4.4. Išlaikyti Lietuvos kaip Fintech regioninio 
centro poziciją, įgyvendinant priemonių finansinių technologijų (Fintech) industrijos plėtrai 
Lietuvoje skatinti planą, siūlome: stiprinti Lietuvos kaip Fintech regioninio centro 
poziciją, parengiant ir įgyvendinant ilgalaikę Fintech sektoriaus strategiją.  
 

8. 6.2.8. punkte pasigendame konkretumo dėl elektromobilių įsigijimo skatinimas/subsidijavimas 
įmonėms. 

 

 

Pagarbiai, 
 

 

Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 
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