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LR Vyriausybei 
 

DĖL  2021-2026 M. LIETUVOS EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO 

 

Investuotojų forumas teikia šias pastabas ir pasiūlymus dėl 2021-2026 m. Lietuvos ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“: 

Bendros pastabos: 

• Manome, kad plano priemonės orientuotos į verslo subjektus, turėtų išlikti kuo labiau 

horizontalios ir neskirstyti verslo subjektų pagal dydį, kiek tai yra įmanoma. Didelės įmonės 

Lietuvoje sukuria ženklią dalį BVP, yra konkurencingos ir turi potencialą plėtrai, todėl su plane 

numatytų priemonių pagalba, galėtų ženkliai prisidėti prie Lietuvos ekonomikos pridėtinės vertės 

pakėlimo į aukštesnį lygį.  

Dėl 1 komponento:  

• Atliepiant plane įvardintus iššūkius ir nustatytus tikslus, pastebime, jog neakcentuojama būtinybė 

užtikrinti  sąžiningą konkurenciją tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) nepriklausomai 

nuo nuosavybės formos (užtikrinant vienodas veiklos sąlygas). Sąžininga konkurencija tarp 

privačių ir viešųjų įstaigų prisidės prie geresnės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, 

paciento laisvės pasirinkti įstaigą, atnešant į pasirinktą įstaigą jam skirtą „biudžeto krepšelį“, 

efektyvesnio ir racionalesnio PSDF biudžeto lėšų panaudojimo bei įstaigų vadybos gerinimo. Šiam 

tikslui pasiekti, siūlome:  

· Suteikti viešosioms ASPĮ daugiau ūkinės veiklos požymių ir savarankiškumo bei nustatyti 

jų veiklos vertinimo rodiklius, kurių vykdymą stebėtų nepriklausomos valdybos;  

· Nustatyti realias sąnaudas atitinkančius paslaugų įkainius, įvertinant nusidėvėjimą, 

amortizaciją, patalpų eksploataciją (atsisakant paslaugų balų ir slenkančių verčių) ir 

organizuoti ASPI buhalterinę apskaitą privačių įstaigų principais.  

http://www.investorsforum.lt/
http://www.investorsforum.lt/


 
Asociacija “Investors’ Forum”      Association “Investors’ Forum” 
Totorių g. 5-21, LT-01121, Vilnius, Lietuva    Totoriu str. , 5-21,  LT-01121, Vilnius, Lithuania 
Tel.: +370 5 2755258      Tel.: +370 5 2755258  
El.paštas: info@investorsforum.lt     E-mail: info@investorsforum.lt 
Įm.kodas: 224996640      Company code: 224996640 
www.investorsforum.lt      www.investorsforum.lt 
 

· Decentralizuoti didžiųjų ASPĮ oligopolinį dominavimą. 

· Subalansuoti ASPĮ tinklą, užtikrinant teritorinį vientisumą kai 50% įstaigų sudaro viešas, 

50% privatus sektorius. 

• Manome, jog viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) galimybės sveikatos priežiūros srityje 

yra neišnaudojamos. Turi būti skatinamas skaidrus bendradarbiavimas, kuris prisidės prie lėšų, 

skiriamų sveikatos priežiūros paslaugų sektoriui, racionalaus panaudojimo, kokybiško ir 

efektyvaus paslaugų teikimo, remiantis gerąja praktika ir pavyzdžiais, jau įgyvendintais Lietuvoje 

bei užsienio valstybėse. Pavyzdžiui, prieš viešosioms ASPĮ įsigyjant įrangą specialių rėmimo fondų 

prie SAM lėšomis, turi būti atliekamas ekonominis kaštų-naudos vertinimas, įtraukiant į procesą 

valstybės kontrolę ir jau rinkoje esamų alternatyvių paslaugų teikimo galimybių vertinimą. 

• Sveikatos apsaugos ministerija yra kai kurių viešųjų ASPĮ steigėja bei PSDF biudžeto lėšų skirstytoja 
(per jos kontroliuojamą VLK) – taip sukurta „single payer, single provider“ sistema. Tai neprisideda 
prie tinkamo tokių ASPĮ veiklos efektyvumo, PSDF biudžeto lėšų skirstymo ir panaudojimo 
priežiūros užtikrinimo. Todėl manome, kad reforma galėtų apimti ir ASPĮ steigėjų ir paslaugų 
mokėtojo funkcijų atskyrimą. PSDF biudžeto lėšų skirstymas ir jų panaudojimo priežiūra turi būti 
vykdoma nuo SAM nepriklausomos institucijos, užtikrinant objektyvumą.  
 

Dėl 2 komponento:  

• Džiaugiamės, jog verslumo mokymai įtraukti į projektą, tačiau skatiname neapsiriboti vien 

vyresnio amžiaus mokiniais ir senjorais. Verslumo ir finansinio raštingumo  ugdymas visose 

gyventojų amžiaus grupėse yra būtina šiuolaikinės švietimo sistemos dalis. Daugumos Lietuvos 

gyventojų finansinė elgsena yra rizikinga, jie negeba planuoti asmeninių finansų, taupyti, 

atsakingai skolintis, saugiai investuoti. Finansinės technologijos ir finansų industrija modernėja, o 

dauguma Lietuvos žmonių neturi net bazinių žinių apie finansinius instrumentus. Dėl finansinių 

žinių ir įgūdžių trūkumo žmonės patenka į finansinių sukčių pinkles, prasiskolina, tampa nemokūs, 

bankrutuoja, neatideda ateičiai.   

• Teigiamai vertiname tai, jog grįžtama prie taršaus transporto apmokestinimo politikos 

peržiūrėjimo. Mokestį turėtų mokėti visi teršiantys, o ne įsigyjantys naujus (t.y. mažiau taršius) 

automobilius. Dabartinė įstatymo redakcija gali skatinti ne įsigyti naujas transporto priemones, o 

priešingai, kuo ilgiau eksploatuoti senas, taršias. Todėl įstatymą reikia keisti iš esmės. 

• Keliami ambicingi tikslai dėl Lietuvos žaliosios transformacijos. Skatiname atkreipti dėmesį į vėjo 

jėgainių plėtrą stabdančius NT mokesčius. „Baudžiamasis“ 3 proc. NT mokestis vėjo jėgainėms tam 

tikrose savivaldybėse stabdo tolimesnę plėtrą ir investicijas. Vėjo jėgainės išskiriamos iš visų kitų 

turto klasių ir prilyginamos apleistiems pastatams. Tai visiškai neatitinka valstybės energetinės 

nepriklausomybės tikslų. Siūlytume nustatyti vieningą 0.5 proc. tarifą visoms naujai statomoms 

vėjo jėgainėms, kurios nepretenduoja į valstybės pagalbą per VIAP ir kitas subsidijų schemas. 

• Taip pat pažymime, jog vis dar neaiškūs PAV atrankų ir PAV procedūrų kriterijai. Siūlome numatyti 

aiškius reikalavimus kokiais atvejais PAV privalomas vėjo parkų plėtrai. Skirtingose savivaldybėse 
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panašūs vėjo parkų projektai traktuojami skirtingai ir investuotojai negali planuoti projektų 

trukmės ir vystymo sąnaudų, nes nėra aiškių reikalavimų kokiais atvejais vėjo parkams PAV yra 

privalomas. 

• Prie visų plane jau numatytų veiksmų, manome, jog būtina numatyti finansinės inžinerijos 

priemonės, skirtą klimato žalai mažinantiems sprendimams finansuoti, kūrimą. Siekiant užtikrinti 

klimato žalą mažinančių sprendimų priėmimą, būtina užtikrinti tokių sprendimų įgyvendinimo 

finansavimą. Valstybės garantijos, kofinansavimo sprendimai ir kitos priemonės galėtų paskatinti 

žaliųjų projektų finansavimą. Taip pat neatmetama, jog dėl palankesnio finansavimo sąlygų žalieji 

sprendimai taps ekonomiškai patrauklesni tiek verslui, tiek gyventojams. 

Dėl 3 komponento: 

• Sveikintinas ir prioritetu investuotojų laikomas, programoje numatytas viešųjų įstaigų teikiamų 

paslaugų skaitmenizavimas, automatizavimas ir standarto suvienodinimas.  

• Manome, kad plane galėtų būti skiriama daugiau dėmesio Lietuvos pramonės skaitmenizavimui, 

nes tai suteiktu prielaidas ženkliam Lietuvos ekonomikos pridėtinės vertės augimui. 

• Sveikintinas atviras ir ambicingas požiūris dėl 5G tinklos plėtros Lietuvoje. Pastebime, jog 5G ryšio 

nauda visuomenei priklausys nuo to, kaip greitai 5G ryšys bus įdiegtas ir kaip greitai jis bus 

pradėtas naudoti tiek verslo, tiek paprastų vartotojų. Norint, kad Lietuva nepraleistų galimybės 

laimėti iš 5G atnešamų galimybių, būtina užtikrinti LR Vyriausybės patvirtintų Lietuvos Respublikos 

naujos kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020-2025 m. gairių (Toliau - Gairės; Priedas 1) vykdymą 

ir sudaryti mobiliojo ryšio operatoriams galimybes ir paskatas investuoti į 5G ryšio diegimą. Tam, 

kad perėjimas būtų sklandus, o laimėjimai iš 5G tinklo būtų kuo didesni, siūlome:  

· Paruošti papildomus dažnius 5G diegimui. 

· Įpareigoti nekilnojamojo turto vystytojus užtikrinti viešojo judriojo ryšio paslaugų 

prieinamumą pastatuose.  

· Sudaryti galimybes diegiantiems 5G naudotis valstybės infrastruktūra.  

· Leisti įrengti 5G infrastruktūrą valstybės valdomuose objektuose.  

· Sudaryti galimybę 5G tikslams nuomoti visą valstybės turtą.  

· Palengvinti turto nuomos procesą, turtą tuo metu valdančios įstaigos nuomonę 

laikant tik rekomendacine.  

· Užtikrinti galimybę plėtoti šviesolaidines kabelių linijas lygiagrečiai kelių, kelio 

juostose ir pan. Eliminuoti valstybės valdomų įmonių teisės aktuose esančius 

trukdžius.  

· Pritaikyti 5G diegimui bendruosius planus.  

· Skatinti investicijas į 5G diegimą.  

· Eksploatuojant 5G tinklą žaliai elektros energijai taikyti pridėtinės vertės 

mokesčio (PVM) lengvatą.  

· Taikyti pelno mokesčio lengvatą investicijoms į 5G tinklus .  

http://www.investorsforum.lt/
http://www.investorsforum.lt/


 
Asociacija “Investors’ Forum”      Association “Investors’ Forum” 
Totorių g. 5-21, LT-01121, Vilnius, Lietuva    Totoriu str. , 5-21,  LT-01121, Vilnius, Lithuania 
Tel.: +370 5 2755258      Tel.: +370 5 2755258  
El.paštas: info@investorsforum.lt     E-mail: info@investorsforum.lt 
Įm.kodas: 224996640      Company code: 224996640 
www.investorsforum.lt      www.investorsforum.lt 
 

· Informuoti apie 5G technologiją ir užtikrinti visuomenės apsaugą nuo sąmoningo 

klaidinimo. 

Dėl 4 komponento: 

• Matome, kad  keliami  tikslai  Lietuvos mokinių pasiekimų gerinimui,  plane atsispindi priemonės, 

sprendžiančios susikaupusias  problemas – mokyklų tinklo ir infrastruktūros,   taip pat - kad bus 

sudaromos naujos sąlygos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Neabejojame, kad tai svarbūs 

komponentai.   

• Tuo pačiu artėjant naujoms programų 2022-2023 m. įvedimui  svarbu atkreipti dėmesį ir į 

finansavimą  turiniui – o jo įtaka mokinių pasiekimams yra neabejotina – kuris programoje kol kas 

minimas nėra. Yra žinoma, kad  šiandien nuo bendro finansavimo švietimui būtent turiniui skirta 

finansavimo dalis yra nedidelė, skiriama apie 20 EUR mokiniui, už kuriuos galima įsigyti tik vos 

daugiau nei vieną vadovėlį vienam mokiniui per metus. Tai sukelia situaciją, kurioje mokyklos 

naudoja daug seno turinio, kuris nei akademine, nei formos (modernaus konteksto, XXI a. 

kompetencijos) prasme neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Norime akcentuoti, kad senas turinys 

nepadeda tinkamai pasirengti  besikeičiantiems tarptautiniams (PISA) testams, kurie matuoja ne 

tik žinias, bet ir analitinius mokinio gebėjimus, taip pat juose svarbūs  inovatyvūs – finansinio 

raštingumo,  informacinių technologijų, globalinės kompetencijos aspektai.   

• Artėjant  naujų bendrojo ugdymo programų, kuriose itin akcentuojamos XXI amžiaus 

kompetencijos ir modernaus ugdymo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, analitiškumo skatinimas, 

skatinama vystyti aktualias darbaus vystymosi, ekologijos temas, įvedimui – ir keliant tikslą auginti 

mokinių pasiekimus,  norime akcentuoti naujos kartos turinio pasiekiamumo Lietuvos mokiniams 

klausimą.  

• Bendrai rekomenduotume aiškiau atskirti reformos kryptis tarp trumpalaikių investicijų / išlaidų 

(aprūpinimas IT infrastruktūra) ir ilgalaikių investicijų (skaitmeninis turinys, kompetencijų 

didinimas) siekiamiems pokyčiams įtvirtinti.  

• Taip pat atkreiptume dėmesį į  keliamų tikslų ambicingumą. Pavyzdžiui, siekiama mažinti mokinių 

pasiekimų atotrūkį, atsirandantį dėl socialinės, ekonominės, kultūrinės mokinio šeimos aplinkos ir 

mokomosios kalbos, tačiau  svarbu atkreipti dėmesį, kad Lietuvos mokinių gebėjimai nėra aukšti 

ne tik dėl šių priežasčių.   Taip pat planuojami  tik kiekybiniai rodikliai,  kaip didesnis pedagoginių 

darbuotojų, patobulinusių kompetencijas, ar mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybės gerinimui, 

skaičius.  

 

Dėl 5 komponento: 

• Teigiamai vertiname numatomą aktyvų verslo bendruomenės įtraukimą, vykdant mokslo 

pažangai, inovacijų plėtrai ir aukštojo mokslo stiprinimui skirtas iniciatyvas.  

http://www.investorsforum.lt/
http://www.investorsforum.lt/


 
Asociacija “Investors’ Forum”      Association “Investors’ Forum” 
Totorių g. 5-21, LT-01121, Vilnius, Lietuva    Totoriu str. , 5-21,  LT-01121, Vilnius, Lithuania 
Tel.: +370 5 2755258      Tel.: +370 5 2755258  
El.paštas: info@investorsforum.lt     E-mail: info@investorsforum.lt 
Įm.kodas: 224996640      Company code: 224996640 
www.investorsforum.lt      www.investorsforum.lt 
 

Dėl 6 komponento: 

• Didelis dėmesys skiriamas viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, įrankių, nusakančių 

kompetencijų trūkumą, kūrimui. Atkreipiame dėmesį, jog būtina ne tik kelti valstybės tarnautojų 

kompetencijas, tačiau ir sudaryti palankias sąlygas valstybės tarnyboje, pritraukiant išsilavinusius, 

aukštos kvalifikacijos specialistus iš privataus sektoriaus.  

• Taip pat skatiname gerinti viešojo sektoriaus paslaugų kokybę keliant darbo užmokestį viešajame 

sektoriuje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pasiruošusiems didinti darbo 

efektyvumą. Tai turėtų būti įgyvendinama mažinant dirbančiųjų viešajame sektoriuje skaičių 

(išskyrus sritis, kuriose darbuotojų skaičiaus mažinimas artimiausiu metu yra negalimas, pvz., 

policijos patrulių, gaisrininkų atveju). Siekiant į gyvendinti šį tikslą reikėtų pakeisti Valstybės 

tarnybos įstatymą suteikiant valstybės įstaigų vadovams daugiau laisvės motyvuojant darbuotojus 

finansiškai ir kitomis priemonėmis ir suteikiant daugiau laisvės priimant sprendimus. 

• Sveikiname “Lyderystės akademijos” iniciatyvą, nes aukšto lygio vadovų rengimas viešajame 

sektoriuje yra esminė sąlyga, kuri leistų ženkliai gerinti viešojo sektoriaus paslaugų kokybę ir 

efektyvumą.  

• Teigiamai vertiname trimečio biudžeto iniciatyvą, kuri prisidėtų prie valstybės politikos 

nuoseklumo ir prognozuojamumo – vienų svarbiausių investicinės aplinkos aspektų.  

• Džiaugiamės dėl įvardinti tikslo ir priemonių skirtų skatinti privačių išteklių pritraukimą įgyvendinti 

valstybės strateginius tikslus. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė – daug potencialo turinti 

sritis Lietuvoje.  

• Palaikome 6.8 punkte įvardintą reformą „Išmanus mokesčių administravimas sparčiau mažinti 

PVM atotrūkį“. Investuotojų forumas nuosekliai pasisako už šešėlinės ekonomikos mažinimo 

priemones ir siūlo sprendimus, kurie prie to prisidėtų.  

• Palaikome 6.9 punkte įvardintą reformą „finansiškai raštingi, atsiskaitantys negrynaisiais būsimi 

mokesčių mokėtojai“, tačiau manome, kad šioje srityje tikslai galėtų būti ambicingesni. 

Atsiskaitymų grynaisiais mažinimas galėtų vykti sparčiau sudarant teisę visose prekybos vietose 

atsiskaityti ir ne grynaisiais. Valstybė galėtų sudaryti palankias sąlygas prekybos vietoms pritaikyti 

sprendimus, kurie leistų atsiskaityti kitais būdais, nenaudojant grynųjų pinigų.  

 

Pagarbiai, 
 

 

Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 
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