
 

 
 
  

 

 

100 INVESTORS‘ FORUM 2018 METŲ INVESTICINĖS APLINKOS GERINIMO 

PASIŪLYMAI VYRIAUSYBEI 

2018 m. kovo 19 d. 

Vilnius 

 

TOP 10 PASIŪLYMŲ, PRISTATYTŲ FORUMO SU VYRIAUSYBE METU: 

 

1. Įvesti „Sodros“ įmokų lubas, prilygstančias 4 VDU (VDU – vidutinis darbo užmokestis), 

įvertinus ne tik momentinius biudžeto netekimus, bet ir prognozuojamas didesnes pajamas 

iš vartojimo ir kitų mokesčių.  

2. 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.  

3. Skatinti grįžtamąją emigraciją į Lietuvą ir kvalifikuotos darbo jėgos bei talentų pritraukimą. 

Sukurti specialią „talentų vizą“ aukštos kvalifikacijos specialistams (tame tarp startuoliams), 

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 įkurti atskirą aptarnavimo padalinį 

verslo ir kvalifikuotiems darbuotojams. 

4. 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). Valstybinės institucijos bei įstaigos, kurios vykdys 

struktūros optimizavimą ir investuos į darbo efektyvumo didinimą, turėtų gauti finansines 

paskatas. 
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5. Dalį stambių valstybės valdomų įmonių akcijų kotiruoti akcijų biržoje. Tai didintų skaidrumą, 

skatintų atskaitomybę, be to, pagyvėtų kapitalo rinkos ir konkurencija dėl darbuotojų, kiltų 

darbo užmokestis.  

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. Didinti tikslinių priemonių finansavimą tiesioginių užsienių investicijų  

pritraukimui.  

8. Paruošti ir įgyvendinti efektyvią švietimo reformą:  

a. didinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų 
atlyginimus (jungiant mažąsias mokyklas ir mažinant mokytojų skaičių);  

b. kelti mokytojų kvalifikaciją, perduodant finansavimą, skirtą mokytojų ruošimui, 
specialiai atrinktoms tinkamai pasiruošusioms aukštosioms mokykloms;  

c. finansinėmis priemonėmis skatinti aukštųjų mokyklų jungimąsi;  
d. finansinėmis priemonėmis skatinti priimti studentus/rinktis studijų programas, 

reikalingas Lietuvos darbo rinkai ir ekonomikos vystymuisi. 
9.  Pertvarkyti viešojo intereso gynimo praktiką ir teisinį reguliavimą, kad būtų išlaikyta 

pusiausvyra tarp sprendimų poveikio visiems viešiesiems interesams, įskaitant investicinę 
aplinką. 

10. Skirti daugiau resursų ir dėmesio kompleksinei kovai su šešėline ekonomika ir korupcija. 
 

 

DETALŪS PASIŪLYMAI: 

 

MOKESČIAI 

Sodros įmokų reforma ir darbo kaštų mažinimas 

11. Sujungti darbuotojo ir darbdavio įmokas, taikomas pajamoms iš darbo santykių. Priskiriant 
jas darbuotojui, atlikti vienkartinį bruto atlyginimų perskaičiavimą, bei atitinkamai 
pakoreguoti Sodros, PSD ir GPM tarifus, kartu užtikrinant, jog tarifų pokyčiai būtų neutralūs 
gyventojams apmokestinimo požiūriu visoms pajamų rūšims (t.y. mokestinė našta nei 
padidėtų, nei sumažėtų).  

12. Perkelti bazinės pensijos finansavimą į valstybės biudžetą (išlaidas dengiant iš vartojimo ir 
turto mokesčių). Atitinkamai sumažinti Sodros įmoką. 

13. Papildoma senatvės pensijai tenkanti Sodros įmokos dalis turi būti pervedama į asmeninę 
kaupiamąją sąskaitą. 

14. Įvesti Sodros įmokų lubas visoms mokėtojų grupėms ir nuosekliai eiti link lubų ir bazių 
suvienodinimo, taip kad pasiektume daugmaž vienodas draudimo sąlygas vidutiniam 
gyventojui, nepriklausomai nuo pajamų ar veiklos rūšies. 

http://www.investorsforum.lt/
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15. Perduoti Sodros ir PSD įmokų administravimą VMI. 
 

Šešėlinės ekonomikos mažinimas 

16. Suderinus su Aplinkos Ministerija, uždrausti pardavinėti naujus butus su daline apdaila. 
17. Panaikinti nefiskalinius čekius viešojo maitinimo sektoriuje. 
18. Kurti paskatas gyventojams pirkti paslaugas iš sąžiningų mokesčių mokėtojų. Tai galėtų būti 

leidžiamos atskaityti išlaidos (arba dalinis PVM grąžinimas), pvz. būsto remonto išlaidoms, 
arba PVM sąskaitų faktūrų loterija, panaši į kasos čekių loteriją. 

19. Panaikinti galimybę įmonės vadovui dienpinigių normą didinti dvigubai (LRV 2003 m. sausio 
28 d. Nutarimu Nr. 99 patvirtintų taisyklių 4 p.). 

20. Priskirti dienpinigius apmokestinamosioms pajamoms (palaipsniui arba iš karto). 
21. Peržiūrėti galiojančią paramos teikimo sistemą ir susiaurinti jos aprėptį. 

22. Plačiau taikyti „atvirkštinio“ PVM taisyklę tose srityse, kur stebimas didžiausias PVM 

grobstymas. 

 

Nepagrįstų lengvatų naikinimas 

Siūlome naikinti kaip ekonomiškai ir socialiai nepagrįstas: 

23. PVM lengvatą centriniam šildymui. 

24. Daugumą nekilnojamo turto mokesčio lengvatų (NTMĮ 7 str., ypač išvardintas 2 dalyje). 

25. Akcizų lengvatas žemės ūkio veiklai naudojamam kurui. 

26. GPM lengvatą žemės ūkio veiklai (GPMĮ 17 str. 1 d. 23 p.), taikant analogišką režimą, kaip kitai 

individualiai veiklai. Taipogi, panaikinti GPMĮ 17 str. 1 d. 51 p. ir 55 p. 

27. Panaikinti Žemės mokesčio įstatymo 9 str. 4 d., pagal kurią žemės ūkio paskirties žemės 

mokestinė vertė dauginama iš koeficiento 0,35. 

 

Investicinės ir konkurencinės aplinkos gerinimas mokestiniais instrumentais 

28. Siekiant apmokestinimo aiškumo, įtvirtinti VMI įpareigojančių sprendimų institutą kaip 
plačiai taikomą ir prieinamą - supaprastinant kreipimosi tvarką ir tik išskirtinai retais 
atvejais suteikti VMI galimybę atsisakyti pateikti įpareigojantį sprendimą (šiuo metu, deja, 
VMI labai dažnai atsisako pateikti įpareigojančius sprendimus). 

29. Mokesčių perskaičiavimo ir apskaičiavimo senaties terminą sutrumpinti iki 3 metų. 
30. Plėsti Sodros įmokų lengvatos aprėptį, taikomą akcijų planams įtraukiant kitus vertybinius 

popierius.  
 

Reformos finansavimo šaltiniai 
 

31. Nepagrįstų lengvatų naikinimas (žr. aukščiau). 

http://www.investorsforum.lt/
http://www.investorsforum.lt/
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32. Automobilių mokestis. 
33. Nekilnojamo turto mokesčio bazės plėtimas. 
34. Didesnis pajamų natūra apmokestinimas, kai asmeniniams tikslams naudojami lengvieji 

automobiliai. 
 

SVEIKATOS APSAUGA 

35. Užtikrinama paciento pasirinkimo teisė ir galimybė oficialiai primokėti. Siūlome 
pagaliau įgyvendinti Konstitucinio Teismo dar 2013 metų nutarimą ir sukurti skaidrią 
sistemą, pagal kurią būtų sureguliuotos priemokos už sveikatos priežiūros paslaugas, 
sudarant galimybę pacientui savanoriškai ir legaliai prisimokėti už jam suteikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas, kas sukurtų galimybę rinktis gydytoją, diagnostikos ar gydymo būdą, 
priėmimo laiką ir pan. Priemokos dydžiai turėtų būti nustatyti pagal faktinius paslaugos 
kaštus plius investicijos grąža atėmus bazinę kainą, kurią kompensuoja PSDF (papildomai 
numatant maksimalius dydžius pvz. metams ir išimtis, kada priemokų negalima imti).  

36. Taip pat pacientams galėtų būti sudaroma galimybė susigrąžinti dalį sumokėtų priemokų už 
sveikatos priežiūros paslaugas per mokesčius. Toks sprendimas padėtų spręsti tokias 
problemas kaip gydytojams mokami „vokeliai“, eilės sveikatos apsaugos įstaigose. 

37. Bazinių kainų už paslaugas skaičiavimo mechanizmą peržiūra. Sveikatos apsaugos 
paslaugų kaina turi atitikti sąnaudas, įskaitant deramą gydytojų darbo užmokestį, reikiamos 
įrangos ir medžiagų įsigijimą, pastatų ir kitos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas. Todėl 
siūlome peržiūrėti ir atnaujinti bazinių kainų skaičiavimo mechanizmą. Tokia užduotis 
numatyta ir šios Vyriausybės programoje. 

38. Gydytojų veiklos formų pakeitimas. Siekiant spręsti gydytojų atlyginimo klausimą, siūlome 
gydytojų veiklos formą, kuri šiuo metu yra apribota darbo santykiais su gydymo 
įstaiga,  padaryti ją lankstesnę. Turi būti  leidžiama gydytojams dirbti ne tik pagal darbo 
sutartis, bet ir pagal individualią veiklą, teikiant paslaugas įstaigoms. Tokiu būdu būtų 
išsprendžiamas dvigubo licencijavimo reikalavimas, nes licenciją turėtų savarankiškai 
dirbantis gydytojas. 

39. Sveikatos apsaugos finansavimo bei įgyvendinimo ir kontrolės atskyrimas. Šiuo metu 
sveikatos apsaugos finansavimas, įgyvendinimas ir kontrolė patenka po vienu sveikatos 
apsaugos ministerijos (SAM) skėčiu: jai pavaldžios Valstybinės ligonių kasos (VLK) 
administruoja PSDF lėšas, o ministerija kartu prižiūri įgyvendinimą. Todėl asociacija 
„Investors‘ Forum“ siūlo VLK pavaldumą perleisti Finansų ministerijai, o sveikatos priežiūros 
paslaugų organizavimą, kokybės reguliavimą bei kontrolę palikti SAM.  Atskyrus paslaugų 
teikimo įgyvendinimą ir finansavimą, kaip tai jau padaryta energetikos srityje, sveikatos 
apsaugos sistema taptų skaidresnė ir atskaitingesnė, būtų išspręstas interesų konfliktas, 
kuris šiuo metu egzistuoja – didžiausių paslaugų teikėjų steigėjas pats skiria pinigus tiems 
paslaugų teikėjams. 

40. Valstybinių ligonių kasų ir teritorinių ligonių kasų praktikos suvienodinimas / 
apjungimas. Siūlome reorganizuoti šiuo metu esantį Teritorinių ligonių kasų (TLK) ir 
Valstybinių ligonių kasų veikimo modelį, paliekant vieną organizaciją (VLK) su teritoriniais 
filialais, o ne savarankiškomis įstaigomis regionuose kaip yra dabar. Taip sumažėtų VLK ir 
TLK administravimo kaštai, būtų suvienodinti procesai, užtikrinami skaidrūs viešieji 
pirkimai bei gyventojų poreikį atitinkanti ligoninių infrastruktūra, apimanti visą Lietuvą. 

http://www.investorsforum.lt/
http://www.investorsforum.lt/
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Visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos būtų vertinamos remiantis skaidriais, visiems 
vienodai taikomais veiklos efektyvumo rodikliais. 

41. Peržiūrėta sutarčių tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir VLK sudarymo tvarka. 
Siūlome iš esmės keisti ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) sutarčių 
sudarymo tvarką. Skirstant lėšas ASPĮ, turėtų būti vertinami jų veiklos efektyvumo ir 
finansiniai rodikliai, o ne taikoma dabar egzistuojanti subjektyvi kvotų dalinimo sistema. Su 
įstaigomis turi būti sudaromos ilgalaikės, investicijų atsiperkamumą užtikrinančios, sutartys. 
Brangiosioms paslaugoms, reikalaujančioms didelių investicijų ir stiprios mokslinės 
kompetencijos, užtikrinti galėtų būti sudaromos ilgalaikės sutartys tik su tais paslaugų 
teikėjais, kurie laimėtų viešus konkursus ir sukurtų vieningus kompetencijų centrus visai 
Lietuvai (klasterius). Tokiu būdu būtų skatinama konkurencija tarp ASPĮ, kuri prisidėtų prie 
efektyvesnio lėšų naudojimo bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. 

 

BENDROVIŲ KORPORATYVINIS VALDYMAS 

42. Stebėtojų tarybos/valdybos instituto stiprinimas valstybės valdomose įmonėse. 

Stiprios ir efektyvios valdybos yra vienas svarbiausiu veiksnių gerinant įmonių valdyseną. 

Šiuo metu pažanga yra daroma pritraukiant nepriklausomus narius ir specialistus į valdybas 

bei įgyvendinant EBPO rekomendacijas. Manome, kad šie papildomi pasiūlymai galėtų dar 

labiau pagerinti valdybų efektyvumą: a) skaidri, aiški ir paprasta valdybos narių apmokėjimo 

sistema; b) nepriklausomumo ir interesų konfliktų gairių sukūrimas ir jų principų taikymas 

valdybos nariams, c) depolitizuoti valdybos narių atrankos procesą per proceso centralizaciją 

(VKC) ir įtraukiant kvalifikuotus atrankos specialistus, d) valdybos funkcijų išgryninimas 

akcentuojant įmonių strateginių klausimų bei veiklos rezultatų svarstymus ir mažinant 

pasyvių “tvirtinimo” funkcijų.  

43. Valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių privatizacija. Šiuo metu Lietuvoje valstybės ir 

savivaldybės valdomų įmonių yra per daug ir kai kurių įmonių valstybinės nuosavybės 

turėjimas nėra pagrįstas (viešasis interesas bei strateginė reikšmė nėra aiškūs). Dėl to 

manome, kad įmonių skaičius turi mažėti per privatizaciją ir konsolidaciją/stambinimą. 

Darbo grupė siūlo pasiruošti privatizacijai ir užtikrinti, kad ji būtų skaidri ir efektyvi: a) 

išgryninant privatizuojamų įmonių sąrašą (remiantis valstybės nuosavybės politika); b) 

sukuriant nepriklausomą komisiją/agentūrą iš profesionalų kuri vadovautų privatizacijos 

procesui ir centralizuotų tą funkciją ir c) atsiskaitant viešai apie privatizuotus objektus.  

44. Smulkiųjų akcininkų apsauga. Smulkiųjų akcininkų apsauga galėtų pritraukti investicijas 

ir padidintų šalies patrauklumą. Siūlymas apima ir listinguojamas ir nelistinguojamas 

įmones. Siūlomi šie pagerinimai: a) sandorių su susijusiomis šalimis (viršijančių tam tikrą 

ribą) privalomas tvirtinimas valdybos; b) akcijų vertės nustatymas nepriklausomo vertintojo 

akcijų išpirkimo atveju; c) bylinėjimosi išlaidų pasidalijimas su bendrove reiškiant ieškinį 

bendrovės vardu.  

45. Europos modelinių bendrovių akto (EMCA) panaudojimas Lietuvoje. Lietuvos siekiui 
tapti patrauklia investicijoms valstybe ir konkuruoti su kitomis šalimis trukdo nenuoseklus, 

dažnai nenuspėjamas ir su kitų ES valstybių narių praktika nesuderinamas įmonių 

http://www.investorsforum.lt/
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reguliavimas. Atskirų nuostatų nuolatinis keitimas nesukuria tvaraus reguliavimo, 

todėl siūlytina iš esmės peržiūrėti reguliavimą pagal šiuo metu pažangiausią reguliacinį 

instrumentą – Europos modelinį bendrovių aktą (EMCA). Šis aktas sukurtas nepriklausomų ES 

įmonių teisės ekspertų, kurie išanalizavo pažangiausius kontinentinės ir bendrosios teisės 

praktikos reguliavimo pavyzdžius ir sukūrė geriausiai veikiantį įmonių teisės modelį. Taip 

pat šis aktas yra suderintas su Europos Komisija ir yra siūlomas visoms valstybės narėms. 

 

VERSLO SKAIDRUMAS 

2017 metai Lietuvos verslo aplinkos skaidrinimui buvo lemtingi daugeliu aspektų, tačiau lieka net 

kelios esminės sritys, kuriose reikalingos skubios sisteminės reformos, ypač rengiantis narystei 

Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) bei su tuo susijusiems Lietuvos 

įsipareigojimams. Be to, įsigaliojus Nefinansinės atskaitomybės direktyvai, Lietuva turės užtikrinti 

jos įgyvendinimą, o tai lems ir naujų priemonių įgyvendinimą bei priežiūros užtikrinimą. 

Investuotojų forumo Verslo etikos darbo grupė, išanalizavusi pastarųjų metų reformas verslo 

aplinkos skaidrinimo srityje, norėtų išskirti ir pasidžiaugti dėl šių jau nuveiktų darbų: 

- Valstybės valdomų įmonių (VVĮ) reformos. 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Miškų 
įstatymo pakeitimai, sudarantys prielaidas centralizuoti ir pertvarkyti miškų valdymą, 

padaryti jį efektyvesniu ir skaidresniu. Be to, ne tik pradėtos vidinės AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ reformos, bet ir pritarta Susisiekimo ministerijos siūlymui ją reformuoti. 

- Apie korupciją ir galimus pažeidimus pranešančių asmenų apsauga. 2017 m. lapkričio 
mėn. priimtas Pranešėjų apsaugos įstatymas, pagaliau Lietuvoje įteisinantis pranešėjo sąvoką 
ir numatantis esminius teisinius pranešėjų apsaugos principus šalyje. 

- Antikorupcijos vadovas verslui. 2017 m. atnaujintas LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 
parengtas antikorupcijos vadovas verslui, kuriame apibendrinamos esminės verslo 
skaidrumo sritys. 

Suprantame, kad progresas šioje kompleksinėje srityje yra sudėtingas ir norėtume pasiūlyti (i) 

skaidrumo situacijos gerinimą Lietuvoje formuoti kaip atskirą strateginį projektą Vyriausybės 

kanceliarijos lygmenyje bei (ii) esant poreikiui, Investors‘ Forum pagalbą ir artimesnį 

bendradarbiavimą su Strateginių projektų komisija / darbo grupe Vyriausybėje ir periodinius 

susitikimus, kuriuose galėtume kartu aptarti progresą įgyvendinant tolesnes su skaidrumo gerinimu 

susijusias reformas. 

Mūsų vertinimu, 2018 metais siekiant dar didesnio skaidrumo verslo srityje, reikėtų koncentruotis į 

šiuos prioritetus: 

46. Apie korupciją ir galimus pažeidimus pranešančių asmenų apsaugos įgyvendinimas. 

Siekiant efektyvios pranešėjų apsaugos šalyje, raginame kuo greičiau priimti poįstatyminius 

teisės aktus, numatančius, kaip veiks pranešimų kanalai, be to, raginti (ir/ ar numatyti 
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reikalavimą) organizacijas (privataus, o ypač – viešo sektoriaus) turėti efektyviai veikiančius 

pranešimų kanalus, informuojant apie jų naudą verslui, kad praktika galėtų persikelti į 

įmones, o ne tik koncentruotis prokuratūroje. Siūlome šį procesą koordinuoti šiame įstatyme 

nustatytas kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinančią instituciją - LR Prokuratūrą 

bei raginame tai pradėti daryti nelaukiant įstatymo įsigaliojimo. 

47. Skaidrumo ir atskaitomybės didinimas VVĮ. Norėtume priminti, jog nors EBPO 
rekomendacijos, susijusios su korporatyvinio valdymo principų diegimu ir tobulinimu, 
formaliai skirtos tik VVĮ, EBPO pabrėžia, jog savivaldybės įmonės (SVĮ) taip pat turėtų jų 

laikytis ir taip prisidėti prie didesnės jų atskaitomybės. Be to, raginame siekti, kad VVĮ ir SVĮ 
turėtų aiškias gaires dėl interesų valdymo bei jas faktiškai įgyvendintų. Raginame užtikrinti, 
kad VšĮ „Stebėsenos ir prognozių “agentūra“ rengtų apžvalgas apie tai, kaip įgyvendinama 

interesų kontrolė ir skirti šiai Agentūrai šiai funkcijai įgyvendinti reikalingų resursų. 
48. Verslo skaidrumo standartai. Raginame Vyriausybę siekti, kad: 

• Viešojo sektoriaus organizacijoms (įskaitant VVĮ / SVĮ) korupcijos rizikos vertinimai 

būtų atliekami ne pro forma pagrindu, tačiau atitiktų gerosios praktikos pavyzdžius 
(pvz., korupcijos prevencijos ISO standarto 37001 nuostatas), apimtų ne tik formalų 
korupcijos rizikos plano parengimą, tačiau tuo pačiu – periodinius korupcijos 
prevencijos sistemos efektyvumo vertinimus. 

• Privačiam sektoriui - kartu su naujomis mokesčių lengvatomis ir verslo sąlygų 

gerinimu verslas būtų raginamas atitikti ir aukštesnius atskaitomybės standartus 
(pavyzdys – Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (EFPIA) ir jos 
prisiimti aukštesni atskaitomybės ir korupcijos prevencijos standartai).  

• Šiam tikslui taip pat galima pasitelkti minėto ISO standarto nuostatas arba gerąsias 

kitose šalyse nusistovėjusias konkrečių ūkio šakų savi-reguliavimo praktikas. 

49. Pinigų plovimo ir teroristų veiklos finansavimo prevencija. Atsižvelgiant į išaugusias 

pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes Baltijos regione, siūlytume (Latvijos 
pavyzdžiu) numatyti detalesnius reikalavimus ne tik finansų sektoriaus įmonėms ir kredito 

institucijoms, tačiau ir kitoms pinigų plovimo prevencijos įstatymu apibrėžtoms 
organizacijoms periodiškai vertinti su pinigų plovimo prevencija susijusių vidaus kontrolės 
sistemų efektyvumą, o reguliuojančioms institucijoms ir atskirų šakų verslo asociacijoms 

parengti detalias gaires (vidaus reguliavimo principu) dėl bendrų reikalavimų atitinkamos 
industrijos šakose. Taip pat parengti nacionalinį politikoje dalyvaujančių asmenų (Politically 

exposed persons) registrą - duomenis centralizuoti, kai reikia - praplėsti ir, vadovaujantis 
įstatymais, suteikti prieigą atsakingoms institucijoms. Registro valdytojais galėtų būti 
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. 

50. Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės užtikrinimas. Besirengiant narystei 
EBPO, būtina užtikrinti, kad Lietuvoje būtų efektyviai įgyvendinami įstatymai, susiję su 
įmonių atsakomybe ir sankcijomis už užsienio pareigūnų papirkinėjimą, įskaitant 
konfiskavimą. Tam siūlome parengti dabartinės praktikos baudžiant juridinius asmenis už 
korupcinio pobūdžio nusikaltimus apžvalgą ir užtikrinti, kad būtų kuo skubiau organizuojami 
mokymai teisėsaugos institucijų darbuotojams. Raginame į šiuos mokymus įtraukti ir 

medžiagą apie praktiką baudžiant juridinius asmenis už korupcinio pobūdžio nusikaltimus 
Lietuvoje, kadangi šioje srityje teismų praktika dar tik formuojasi ir dėl to pareigūnams gali 
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stigti patirties taikant baudžiamuosius įstatymus. Siūlome šį procesą koordinuoti LR 
Specialiųjų tyrimų tarnybai. 

 

ENERGETIKA 

Svarbiausi Lietuvos energetikos projektai yra sėkmingai įgyvendinami, todėl iš esmės galima tikėtis 

naudos visuomenei ir tvaraus sektoriaus vystymosi. Didesnis skaidrumas ir viešumas, platesnis kaštų 

ir naudos analizės taikymas, ir aiškesnis esminių principų ir prioritetų energetikoje įvardinimas – 

pagrindiniai siekiai Lietuvos energetikoje. 

51. Nacionalinė Lietuvos energetikos strategija iš esmės atspindi suinteresuotų pusių lūkesčius 

ir turi būti patvirtinta 2018 metų Seimo pavasario sesijoje. 

52. Nekonkurencinga elektros energijos kaina Lietuvoje yra vienas svarbiausių barjerų 

apribojančių gamybos įmonių plėtrą, todėl siekiant pagerinti Lietuvos konkurencingumą 

regione ir pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų Viešuosius interesus atitinkančių 

paslaugų (VIAP) mokestis neturi būti taikomas pramonės įmonėms. Visas VIAP dydis turėtų 

tekti buitiniams vartotojams ir galėtų būti pervadintas žaliuoju ar ekologiniu mokesčiu, kad 

geriau atspindėtų savo paskirtį. Svarbu visuomenei iškomunikuoti, jog VIAP mokestis 

didžiąją dalimi yra skirtas finansuoti visuomenei svarbią žaliąją energetiką, kuri vis dar yra 

santykinai brangi. 

53. Ignalinos atominės elektrinės uždarymo pilnas finansavimo poreikis turi būti profesionaliai 

įvertintas ir skaidriai pristatytas visuomenei. Aiškiai įvardinti ateities kartoms atiteksiantys 

įsipareigojimai ir realios galimybės finansuoti uždarymo procesus iš Lietuvos biudžeto leistų 

visoms suinteresuotoms pusėms matyti visą vaizdą ir turėti bendrą poziciją siekiant didesnio 

Europos Sąjungos finansavimo šiam strategiškai svarbiam projektui.   

54. Siekiant aiškaus resursų ir investicijų planavimo strateginiame lygmenyje turi būti atsakyta į 

klausimus dėl šilumos gamybos ūkio prioritetų ir siekiamų kogeneracijos bei šilumos 

gamybos proporcijų. Naujojoje Lietuvos energetikos strategijoje aiškumo šiuo klausimu 

pasigendama.  

55. Tikslinga aiškiai įvardinti prioritetą, kokioje srityje Lietuva siekia pirmauti pasaulyje 

energetikoje. Tai galėtų būti ir Suskystintų gamtinių dujų terminalo sėkmės atvejis, 

blockchain technologijų pritaikymas, tikslas būti svarbia elektrinių automobilių gamybos 

vertės grandinės dalimi. Sutarimas dėl aiškaus strateginio prioriteto leistų sutelkti jėgas 

visoms suinteresuotoms pusėms.  

 

VIEŠIEJI PIRKIMAI 

2017 metais priimtas ilgai svarstytas naujas Viešųjų pirkimų įstatymas. Viešųjų pirkimų tarnyba 

(VPT) jau pelnė pasitikėjimą rinkoje, institucijos darbą verslas vertiname palankiai, dėl aktyvių 
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veiksmų tiriant nesąžiningų pirkimų atvejus, bendradarbiavimo, konsultacinės medžiagos ruošimo 

ir pateikimo.  Deja dėl vis iškylančių ir dar neištirtų nesąžiningo verslo bei perkančiųjų organizacijų 

veiksmų viešieji pirkimai vis dar yra sritis kelianti sąžiningai konkuruojančio verslo susirūpinimą.  

Šiuo metu dėl didelės VPT apkrovos (Institucija gali patikrinti labai mažą dalį pirkimų: per metus 

įvyksta apie 10 tūkst. atvirų bei tarptautinių ir iki 1 mln. mažos vertės pirkimų) manome, kad būtina 

didinti šios institucijos resursus ir finansavimą. Taip pat siūlome steigti ikiteisminę Viešųjų pirkimų 

ginčų nagrinėjimo instituciją, kuri: 

56. Įgalintų ginti vidutinių ir smulkiųjų tiekėjų teises, nes padidėjus žyminiams mokesčiams nuo 
beveik 217 EUR iki 2000 EUR (kai bylinėjamasi iki nugalėtojo paskelbimo) ir 4000 EUR (kai 
bylinėjimasis vyksta po paskelbimo nugalėtojo) bylinėjimasis tapo neprieinamas;  

57. Supaprastinti ir sutrumpinti pretenzijų nagrinėjimą tarp perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų 
teismuose (informacija apie bylas); 

58. Didintų skaidrumą į pagalbą pasitelkiant socialinius partnerius; 
59. Racionalizuoti viešiesiems pirkimams išleidžiamas lėšas (bendra suma viešiesiems 

pirkimams sieka 4 mlrd. Eur per metus - http://vpt.lrv.lt/informacija-apie-2016-m-
ivykdytus-viesuosius-pirkimus) 

 

ŠVIETIMAS 

60. Turinio kokybės užtikrinimas. Šiuo metu yra skiriamas didelis dėmesys tik turinio leidybai, 
bet ne jo įsigijimui. Visi vadovėliai turi griežtai atitikti ŠMM patvirtintas bendrąsias 
programas ir gauti Ugdymo plėtotės centro teigiamą išvadą, tačiau tokia kontrolė yra taikoma 
tik leidėjams ir yra visiškai nevykdoma mokyklų lygmenyje, kuriame sprendžiama, su kuo 
dirbs vaikai. Tai reiškia, kad mokyklos gali dirbti su dešimties ir daugiau metų senumo 
vadovėliais, nebeatitinkančiais galiojančių bendrųjų programų. Leidėjų duomenimis, su 
senais vadovėliais dirba apie 50 proc. Lietuvos mokytojų. 
 
Mokytojų kompetencijos kėlimas. Svarbiausias žmogus švietime yra mokytojas, tad 
pedagogų rengimo kokybės užtikrinimas yra kertinis veiksnys siekiant geresnių švietimo 
rezultatų. Turime du pasiūlymus, kaip tai užtikrinti: 

61. Ilgalaikiame laikotarpyje – būtina didinti investicijas į pedagogų rengimą ir mokytojų 
profesijos prestižo gerinimą. Ypatingai svarbu pritraukti į studijas motyvuotus ir aukštais 
balais besimokančius būsimus pedagogus, o aukštosiose mokyklose jiems užtikrinti 
kokybišką šiuolaikinį švietimą atitinkančių studijų programų dėstymą, atliepiantį 
šiuolaikinės visuomenės poreikius bei tam reikalingas priemones. Atkreipiame dėmesį, kad 
mokytojo profesijos prestižo ir patrauklumo problema nepriklauso nuo atlyginimo dydžio – 
tai parodė atlikti tyrimai, atskleidę, kad teisininko ir mokytojo profesijos prestižas labai 
stipriai skiriasi pedagogų nenaudai, nors bendras atlyginimų lygis abiejų šių profesijų 
aplinkoje yra panašus. 

62. Trumpalaikiame laikotarpyje – suprantant, kad tiek mokytojų kaita, tiek infrastruktūros 
gerinimas yra ilgai užtrunkantys procesai, o pokyčių reikia jau dabar, nes vaikai kasdien eina 
į mokyklą, atkreipiame dėmesį į vienintelę efektyvią priemonę, kuri ryškiausiai įtakotų 
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pamokų eigą. Tai – naujų mokymosi priemonių – vadovėlių komplektų, užduočių bankų ir 
papildomos medžiagos – suteikimas mokytojams. Dirbdami pagal naujas ugdymo priemones, 
mokytojai būtų įgalinti vadovautis jose išdėstytomis naujomis metodikomis, o ženklų darbo 
su nauju ugdymo turiniu poveikį galima įvertinti jau po vienerių metų. 

63. Švietimo skaitmenizavimas yra pasaulinis reiškinys, vykstantis ir Lietuvoje, tačiau čia iki 
šiol jis įgyvendinamas chaotiškai ir labiausiai priklauso nuo atskirų mokyklų, įmonių ir 
asmenų iniciatyvų. Norime atkreipti, kad skaitmenizavimo edukaciniame procese strategija 
turėtų koncentruotis pirmiausia į turinį, kuris užtikrina tikslingą ir efektyvų IKT naudojimą. 
Kuriant ilgalaikę švietimo skaitmenizavimo strategiją būtina įtraukti į bendradarbiavimą 
visas su šiuo procesu susijusias grupes – švietimo įstaigas, pedagogus, verslą, leidėjus, 
kuriančius turinį, ir pačią visuomenę. 

64. Socialinė atskirtis. Vienas iš švietimo sistemos tobulinimo prioritetų turėtų būti socialinės 
atskirties mažinimas. Šiuo metu didžiosios miestų mokyklos ir gerokai mažesnį mokinių 
skaičių turinčios regionų mokyklos, taip pat stipriais rezultatais pasižyminčios mokyklos ir 
jų nepasiekiančios įstaigos atsiremia į nevienodas galimybes. Priklausomai nuo mokyklų 
mokinių skaičiaus ir jų prestižo skiriasi jų pajėgumai prisitraukti geriausius mokytojus, 
įsirengti mokymuisi palankią ir šiuolaikišką aplinką, įsigyti naujausias pažangias ugdymo 
priemones. Taip mokiniai atsiduria uždarame rate, negalėdami ištrūkti iš didesnę socialinę 
atskirtį patiriančiųjų gretų. Mokyklų tinklo optimizavimas leistų efektyviau naudoti švietimui 
skiriamas lėšas, didinti mokytojų atlyginimus ir skirti daugiau resursų inovatyvių mokymo 
priemonių diegimui. 

65. Mokyklų vadovų vaidmuo. Esminis sėkmingos mokyklos veiklos veiksnys yra stiprus jos 
vadovas, pasižymintis aukšta vadybos kompetencija, gebėjimu suburti kolektyvą ir valdyti 
mokyklos infrastruktūrą. Akivaizdu, kad šiuo metu toli gražu ne visos mokyklos gali pasigirti 
efektyviu direktoriaus darbu ir suprantama, kad direktorių vadybinių kompetencijų kėlimas, 
nors ir yra būtinas, iki galo neišspręs šios problemos. 

66. Efektyvus sprendimas būtų mažinti vadovų ir administracijos skaičių, jungti mažesnes 
mokyklas į filialų tinklą ir sutelkti jų valdymą efektyviausiai dirbančių vadovų rankose. 

67. Mokyklų vadovų tarybos steigimas ir jos dalyvavimas renkant naujus mokyklų vadovus, bei 
vadovų kadencijų ribojimas, taip pat prisidėtų prie gerėjančių rezultatų.   

 
Savivaldybių švietimo specialistų kompetencija. Dar viena svarbi švietimo sistemos grandis 
yra savivaldybių lygmens specialistai, atsakingi už švietimą, turintys vietos švietimo 
bendruomenei nemažą galią ir autoritetą.  
68. Labai svarbu yra suvienodinti savivaldybių švietimo skyrių ir LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos diktuojamus tikslus, kurie šiuo metu prasilenkia.  
69. 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.  

 

IT IR TELEKOMUNIKACIJŲ SEKTORIUS 
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70. LRTC – valstybės valdoma bendrovė, kuri konkuruoja rinkoje su privačiais paslaugų 
tiekėjais.  Iškyla grėsmė, kad šiai bendrovei gali būti taikomos išskirtinės sąlygos, todėl 
siūlome atskirti ir privatizuoti komercines šios bendrovės funkcijas, ar bent jau komercinių 
funkcijų pavaldumą pervesti kitai (pvz Ūkio) ministerijai.  

71. Būtina stiprinti Valstybės institucijų pajėgumus ir kompetencijas atstovaujant Lietuvos 
interesus ES institucijose, steigti Chief Information Officer ir Chief Security Officer pareigybes 
Vyriausybėje. Šios funkcijos turėtų būti atsakingos ir už konsolidavimo projektą, kurio 
tikslas turėtų būti ne sukoncentruoti IT, duomenų perdavimo, saugojimo ir kitas paslaugas 
vieno ar kelių valstybinių tiekėjų rankose, o, pasitelkiant geriausias privataus verslo 
kompetencijas, infrastruktūrą ir kibernetinio saugumo garantus, užtikrinti, kad valstybei 
reikiamos paslaugos bus tiekiamos efektyviai ir minimaliomis sąnaudomis.  

72. Šiame kontekste privalu išspręsti ir SVDPT (Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo) 
klausimą: šiuo metu pastebima tendencija, kuomet, nekreipiant dėmesio į LAT nutarimą, 
SVDPT ir toliau bandoma įtvirtinti kaip vienintelį „saugų“ duomenų perdavimo tinklą, kuriuo 
be konkurso privalo naudotis valstybinės institucijos. Tai ne tik iškreipia konkurenciją, bet ir 
veda į nepasvertas bei galimai perteklines valstybės investicijas.  

73. Valstybiniu lygiu kelti kibernetinės saugos strategijos klausimą. Lietuva jau keletą metų 
vėluoja su jos sukūrimu; rizikuojame pažeisti ES direktyvą. Verslas pasiruošęs padėti su 
know-how bei strategijos įgyvendinimu. 

74. Nuo šių metų gegužės 25d įsigaliojant BDAR (Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui), 
Lietuvos atsakingosios institucijos, o ypač VDAI (Valstybinė duomenų apsaugos institucija) 
turi būti stiprinamos tam, kad jų kompetencijos ir pajėgumai atitiktų BDAR keliamus 
reikalavimus.  

75. Taip pat BDAR reikalavimai turi būti įdiegti visose valstybės institucijose, tam pasitelkiant 
reikiamus ekspertus, o Lietuvos įstatyminė bazė būtų peržiūrėta prioriteto tvarka tam, kad 
būtų atsisakyta besidubliuojančių ar viena kitai prieštaraujančių nuostatų.  

76. Lietuvos bankas turėtų mažinti administracinę naštą prižiūrimiems subjektams ir neiškreipti 
konkurencinės aplinkos: atsisakyti visų perteklinių reikalavimų, kurie nėra tiesiogiai 
numatytos AnaCredit reglamente, išnaudoti visas galimybes gauti kredito duomenis iš kitų 
šaltinių (privačių kredito biurų, asociacijų), kadangi tokia teisė numatyta pačiame AnaCredit 
reglamente ir leidžia sumažinti administracinę naštą. Lietuvos bankas turi nenaudoti 
administraciniais metodais surinktos informacijos komercinės veiklos vykdymui.  

77. Valstybės registrų ir informacinių sistemų kainodara bei duomenų perdavimo būdai turi būti 
orientuoti į informacijos prieinamumą bei pakartotinį panaudojimą: kiekvienas registras ir 
informacinė sistema turi turėti dedikuotus sprendimus ir kainodarą informacinių paslaugų 
teikėjams (pvz., visos duomenų bazės su atnaujinimais perdavimas, sąrašinių užklausų 
galimybė). 

78. Valstybės registrų ir informacinių sistemų tvarkytojai esant galimybei turi nevykdyti 
komercinės duomenų teikimo veiklos, o ją vykdydami - neturi diskriminuoti privačių 
informacinių paslaugų teikėjų - vartotojai neturi būti skatinami nesinaudoti informacinių 
paslaugų teikėjų paslaugomis (pvz., sudarant diskriminacinio turinio sutartis su informacinių 
paslaugų teikėjais, ar siaurinant duomenų panaudojimo tikslus, duomenų teikimo paslaugų, 
kai jas teikia registras tiesiogiai, neapmokestinant PVM).  
 

MIGRACIJA 
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Ilgos eilės Migracijos departamente siekiant pateikti dokumentus dėl leidimo laikinai 
gyventi išdavimo Problema: Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams 
išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, 
įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo (Aprašas) 61 punktas numato, kad 
užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, privalo prašymą išduoti leidimą 
laikinai gyventi Lietuvoje pateikti Migracijos departamentui, jeigu dėl leidimo laikinai gyventi 
išdavimo kreipiasi Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (Įstatymas) 40 straipsnio 1 
dalies 41punkte (aukštos kvalifikacijos darbuotojas, t.y. Blue Card) ar 51 punkte (užsienietis, 
kuris ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos 
ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, t.y. startuoliai) arba 45 straipsnio 1 
dalies 1, 2, 21 ar 22 punkte (užsienietis yra įmonės akcininkas ar vadovas) nustatytu pagrindu. 
Šie užsieniečiai negali pateikti dokumentų migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje 
teritorijoje jie ketina deklaruoti gyvenamąją vietą. Migracijos departamentas priima tik iš 
anksto užsiregistravusius užsieniečius. Kadangi prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi 
aukščiau nurodytais pagrindais yra nemažai, eilės Migracijos departamente yra labai ilgos. 
Pavyzdžiui, vasario 26 d. priėmimui galima užsiregistruoti tik kovo 28 d. Sprendimas:  

79. Koreguoti Aprašą ir numatyti, kad užsieniečiai gali pateikti dokumentus tiek Migracijos 
departamente, tiek teritorinėje migracijos valdyboje arba didinti Migracijos departamento 
darbuotojų skaičių.  

80. Taip pat reikia spręsti problemą dėl resursų ir apskritai aptarnavimo Migracijos 
departamente ir migracijos tarnybose, nes dabar migracijos darbuotojai su krūviu 
nesusitvarko. 

81. Nesilaikoma terminų nagrinėjant prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi skubos 
tvarka. Problema: Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad užsieniečio, kuris 
ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir yra Įstatymo 
441 straipsnio 1 dalies 3 punkto a (profesija įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą) ar b 
(būsimas darbo užmokestis yra didesnis negu 3 Lietuvos vidutiniai darbo užmokesčiai) 
papunktyje nurodytas atvejis, jo prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje skubos 
tvarka išnagrinėjamas per 15 dienų. Deja, tačiau praktikoje dokumentų nagrinėjimas 
dažniausiai vis tiek užsitęsia iki 1 mėnesio, kadangi laiku nėra gaunami atsakingų institucijų 
atsakymai arba Migracijos departamentas laiku nepateikia paklausimų. Pavyzdžiui, 
Aprašo  77 punkte numatyta, kad Migracijos departamentas per 5 d.d. nuo prašymo išduoti 
leidimą laikinai gyventi pateikia paklausimą Valstybės sienos apsaugos tarnybai. Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba atsakymą turi pateikti per 14 arba 7 dienas (jeigu prašymas 
pateiktas skubos tvarka) nuo paklausimo gavimo, tačiau bendras Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos išvados pateikimo terminas negali viršyti 28 kalendorinių dienų nuo paklausimo 
gavimo dienos. Todėl jeigu Migracijos departamentas paklausimą išsiunčia uždelsęs, tikėtina, 
kad sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo nebus priimtas per numatytą 15 dienų 
terminą. Sprendimas: Koreguoti Aprašą ir numatyti trumpesnius terminus tiek Migracijos 
departamentui, tiek kitoms atsakingos institucijoms.  

82. Perteklinis reikalavimas dėl kvalifikacijos atitikimo būsimoms pareigoms Problema: 
Pateikiant prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 

punkte (aukštos kvalifikacijos darbuotojas) nustatytu pagrindu, Migracijos departamento 
atstovai itin atidžiai nagrinėja, ar užsieniečio aukštojo mokslo diplome nurodyta kvalifikacija 
yra tiesiogiai susijusi su jo būsimomis pareigomis. Mūsų vertinimu, toks reikalavimas yra 
perteklinis, kadangi apriboja užsieniečių galimybę įsidarbinti. Mokant darbuotojui didelį 
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atlyginimą akivaizdu, kad darbdavį jo kvalifikacija ir išsilavinimas tenkina ir kyla klausimas, 
ar Migracijos departamento darbuotojai turi reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją vertinti, 
pvz., kokios srities diplomą turi turėti įmonės ar jos padalinio vadovas ar kitoks patyręs 
specialistas. Pavyzdžiai: a) Jeigu įmonė nori įdarbinti patyrusį verslo plėtros vadovą, kuris 
yra baigęs komunikacijos studijas, Migracijos departamentas galėtų atsisakyti priimti tokio 
užsieniečio prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, nes diplomas nėra tiesiogiai 
susijęs su pareigomis. b) Gamybos įmonės vadovas buvo baigęs inžinerijos studijas. Teikiant 
dokumentus buvo prašoma išduoti leidimą laikinai gyventi vadovui, kaip aukštos profesinės 
kvalifikacijos darbuotojui, ir Migracijos departamentas nenorėjo priimti tokio prašymo, 
kadangi Migracijos departamento darbuotojų nuomone, jeigu vadovas nori gauti leidimą 
laikinai gyventi kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojas, jis turėtų būti pabaigęs su 
verslo valdymu susijusią studijų programą ir įgijęs atitinkamą kvalifikaciją. Tuo tarpu vadovo 
išsilavinimas, nors ir ne verslo/ekonominis, buvo glaudžiai susijęs su įmonės gamybine 
veikla. Sprendimas: Būtų galima tikslinti Įstatymą ir/ar Aprašą nurodant, kad užsieniečio 
turima aukšta kvalifikacija turi būti įgyta susijusi arba su einamomis pareigomis, arba įmonės 
veikla. Šią problemą būtų galima išspręsti ir be teisės aktų keitimo, paprasčiausiai tinkamai 
apmokant migracijos darbuotojus. 

83. Perteklinių dokumentų reikalavimas. Per pastaruosius keletą metų iš užsienio valstybių 
piliečių imta reikalauti pateikti papildomų dokumentų (pvz., (ne)teistumo pažymų, 
aplankytų užsienio valstybių sąrašų ir pan.), kurių gavimas, tinkamas patvirtinimas ir 
pateikimas gali pareikalauti ženklių laiko sąnaudų, o jų nauda yra abejotina (t.y. šių 
užsieniečių keliama grėsmė vis tiek yra tikrinama nepaisant tokių dokumentų pateikimo). 
Būtina peržiūrėti atitinkamų leidimų gavimui reikalingų pateikti dokumentų sąrašus bei 
atsisakyti tokių dokumentų, kurie apsunkina procesą bei kurių gavimo pridėtinė vertė yra 
abejotina. 

 

PASLAUGŲ CENTRAI 

84. Įmonių pavadinimai. Pagal bendrą taisyklę, įmonių pavadinimai Lietuvoje gali būti 
sudaromi tik laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų. Taip pat juridinio asmens 
pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir 
skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs visuomenėje. Jei 
pavadinimas neatitinka šių reikalavimų, toks pavadinimas neregistruojamas. Tokios 
taisyklės apsunkina galimybę įmonėms pasirinkti pavadinimą ir suregistruoti, pavyzdžiui, 
pavadinimą anglų kalba, kai įmonė planuoja naudoti pavadinimą santykiuose su užsienio 
partneriais. Siūlytina panaikinti reikalavimą sudaryti įmonių pavadinimus laikantis lietuvių 
bendrinės kalbos normų. Siūlytina leisti sudaryti įmonių pavadinimą, kuris būtų sudarytas iš 
raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių (nepaisant 
to, kad toks pavadinimas nėra nusistovėjęs visuomenėje). 

85. Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimas. Pagal 
Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir 
įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą (kuris įsigalios 
2018 m. kovo 1 d.) laikoma, kad šie ūkio sektoriai yra strategiškai svarbūs nacionaliniam 
saugumui: 1) energetikos, 2) transporto, 3) informacinių technologijų ir telekomunikacijų, 
kitų aukštųjų technologijų, 4) finansų ir kredito, 5) karinės įrangos. Pagal įstatymą 
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Vyriausybė turės nustatyti ir konkrečiai nurodyti, kokios ūkinės veiklos sritys yra laikomos 
nurodytų nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi. Jei 
asmuo nori įsigyti šiose srityse veikiančių įmonių akcijų (bent 5%), jam tenka kreiptis į 
Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisiją ir prašyti 
duoti leidimą (kurio svarstymas užtrunka mėnesį). Dažnu atveju tai biurokratinė procedūra, 
neturinti apsauginės funkcijos. Pavyzdžiui, steigiant IT paslaugų centrą, taip pat būtų 
reikalinga kreiptis į minėtą komisiją. Siūlytina panaikinti tokį reikalavimą.  

86. Finansavimas žmogiškųjų išteklių tobulinimui pagal priemonę „Mokymai užsienio 
investuotojų darbuotojams“. Šiuo metu pateikta paraiška pakankamai ilgai nagrinėjama – 
siūlytina sutrumpinti pateiktų paraiškų vertinimo procedūrą nuo 2 iki 1 mėnesio. Projekto 
administravimui taikoma labai daug formalių taisyklių, kurios atbaido investuotojus net nuo 
paraiškos pateikimo. Siūlytina supaprastinti projektų administravimo procedūras, 
pavyzdžiui, atsisakyti reikalavimo lektoriams (ypač užsieniečiams) pasirašinėti įvairių formų 
lietuvių kalba. 

87. Darbuotojų mokymų finansavimas pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“. Pagal šią 
priemonę  privatieji juridiniai asmenys gali gauti paramą mokymams, skirtiems didinti 
kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą. Pagal šią 
priemonę projekto vykdytojui per 12 mėnesių laikotarpį galima skirti finansavimo lėšų suma 
siekia tik 4 500 EUR, ir mokymus galima pasirinkti tik iš jau atrinktų paslaugų teikėjų, todėl 
juos sunku pritaikyti prie specifinių konkrečios įmonės poreikių. Siūlytina padidinti vienai 
įmonei skiriamą paramos sumą, praplėsti paslaugų teikėjų ratą, nustatant galimybę 
paslaugas teikti ne tik akredituotoms mokymo įstaigoms, bet ir kitiems asmenims, t.y. 
kvalifikuotiems teisininkams, ekonomistams, įmonėms/specialistams, teikiantiems vadovų, 
pardavimo, rinkodaros ir panašius mokymus.  

 

DARBO SANTYKIAI 

Eil. Nr. Problema Sprendimas Formuluotė, jei reikia 
pakeisti įstatymus 

88.  Nekonkuravimo susitarimai. 
Pagal naują DK darbuotojui 
leidžiama konkuruoti su esamu 
darbdaviu. Tai nesuderinama su 
darbo santykių esme ir 
fiduciarinėmis pareigiomis. 
Draudimą konkuruoti galima 
pritaikyti tik tada, jei mokama 
kompensacija. Praktikoje, 
darbuotojai patys nenori 
kompensacijos už 
nekonkuravimą darbo santykių 
metu, nes paprastai tai reiškia 
atlyginimo išskaidymą, o tokiu 
atveju jiems mažėja išeitinės 
išmokos, atostogų išmokos. Nei 

Pakeisti DK 38 
str. 3 d. 

DK 38 str. 3 d. papildymas: 
„3. Susitarime dėl 
nekonkuravimo turi būti 
apibrėžta draudžiama 
darbuotojui darbo ar profesinė 
veikla, nekonkuravimo 
kompensacijos darbuotojui 
dydis, nekonkuravimo teritorija 
ir susitarimo dėl 
nekonkuravimo galiojimo 
terminas. Nekonkuravimo su 
darbdaviu laikotarpiu po darbo 
santykių pabaigos darbuotojui 
turi būti mokama kompensacija, 
kurios dydis – ne mažiau kaip 
keturiasdešimt procentų 
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viena vakarų šalis ES ar kitos 
civilizuotos teisės sistemos 
nereikalauja mokėti 
kompensacijų už nekonkuravimą 
tol, kol tęsiasi darbo santykiai – 
nekonkuravimas ir taip yra 
darbuotojų lojalumo pareiga 
darbdaviui. Kompensacijos 
mokamas tik tada, jei 
nekonkuravimo draudimas 
taikomas pasibaigus darbo 
santykiams.  

darbuotojo vidutinio darbo 
užmokesčio.“ 

89.  Vadovo komandiravimas. Iki 
naujo DK įsigaliojimo VDI buvo 
priėmusi išaiškinimą, kuris leido 
vadovą komandiruoti į grupės 
įmonę, nesudarant Lietuvoje 
darbo sutarties, jeigu jis ją turi 
sudaręs grupės įmonėje. Po naujo 
DK įsigaliojimo, VDI priėmė naują 
išaiškinimą, kuriuo šią galimybę 
panaikino.  

Papildyti DK 101 
str. nauja 5 
dalimi, arba 
pakeisti VDI 
išaiškinimą. 

DK 101 str. nauja 5 d.:  
„5. Su juridinio asmens 
vadovu darbo sutartis gali 
būti nesudaroma, jei juridinio 
asmens vadovas 
komandiruojamas į grupės 
įmonę ar jos padalinį (filialą 
ar atstovybę).“ 
 

90.  Nakties darbo laikas. 
Apibrėžiant tai, kas yra laikoma 
naktiniu darbu ir naktį 
dirbančiais darbuotojais, 
Lietuvoje yra taikomi aukštesni 
reikalavimai, nei ES. Todėl 
apibrėžiant naktinį darbą ir naktį 
dirbančių darbuotojų sąvokas, 
reikia pritaikyti reguliavimą prie 
ES Darbo laiko direktyvos 
2003/88/EB reikalavimų. 
 
Minėta direktyva taip pat leidžia 
nukrypti nuo tam tikrų darbo 
laiko apribojimų, tame tarpe ir 
apribojimus naktinio darbo 
trukmei. Reikia pasinaudoti šia 
galimybe padarant išimtį naktinio 
darbo vidutinei trukmei 
nepertraukiamai dirbančioms 
įmonėms. Priešingu atveju, 
vadovaujantis dabartine DK 
redakcija, neįmanoma teisėtai 
organizuoti darbo pamainomis 

Pakeisti DK 117 
str. 

117 straipsnis. Darbo laiko 
režimo ypatumai dirbant nakties 
laiku  

1. Nakties laikas – kalendorinis 
laikas nuo dvidešimt antros trečios 
valandos iki šeštos valandos. 

2. Dirbančiu naktį laikomas toks 
darbuotojas, kuris: 

1) paprastai (t.y. ne mažiau kaip 
pusę darbo dienų (pamainų) per 
tris mėnesius) ne mažiau kaip tris 
valandas per darbo dieną 
(pamainą) dirba nakties laiku arba  

2) ne mažiau kaip ketvirtį pusę viso 
savo darbo laiko per metus dirba 
nakties laiku. 

3. Dirbančio naktį darbuotojo darbo 
laikas vidutiniškai negali viršyti 
aštuonių valandų per darbo dieną 
(pamainą) per apskaitinį trijų 
mėnesių laikotarpį, jeigu 
aukštesnio negu darbdavio 
lygmens kolektyvinėse sutartyse 
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po 12 val., jei įmonė nepatenka į 
ribotą Vyriausybės nutarime 
nurodytų sektorių grupę. 

nesusitarta kitaip. Šis apribojimas 
netaikomas visų ekonominės 
veiklos sričių nepertraukiamai 
veikiančiose darbovietėse ar 
nepertraukiamai veikiančiuose 
padaliniuose, kuriuose darbas 
gali būti organizuojamas iki 12 
valandų per parą, išlaikant 
Darbo kodekse nustatytus 
reikalavimus dėl maksimalaus 
paros ir savaitės darbo laiko bei 
minimalaus nepertraukiamo 
paros ir savaitės poilsio. 

4. Dirbančių naktį darbuotojų, 
išskyrus darbuotojus, nurodytus 
šio kodekso 118 straipsnyje, 
kurių darbas susijęs su 
ypatingais pavojais arba kurio 
fizinis ar protinis darbo krūvis 
yra didelis (šio kodekso 112 
straipsnio 4 dalis), bet kuriuo 
dvidešimt keturių valandų 
trukmės laikotarpiu, kai jis dirba 
naktį, darbo laikas per dieną 
(pamainą) negali viršyti 
aštuonių darbo valandų. 

91.  Atleidimas darbdavio valia. 
Šiuo metu negali dubliuotis 
atleidimo pagrindai su DK 57 str. 
Tačiau nėra tikslinga riboti DK 59 
str. taikymą ir tais atvejais, kai 
gali būti pritaikytos 57 str. 1 d. 
numatytos priežastys, nes 
išmokama didesnė išeitinė 
išmoka iš darbdavio lėšų.  

Pakeisti DK 59 
str. 1 d.  

DK 59 str. 1 d. papildymas: 
„1. Darbdavys, išskyrus 
valstybės ar savivaldybės 
institucijas ar įstaigas, 
išlaikomas iš valstybės ar 
savivaldybės biudžeto, 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo biudžeto ar iš kitų 
valstybės įsteigtų fondų lėšų, 
valstybės ar savivaldybės 
įmones, viešąsias įstaigas, kurių 
savininkė yra valstybė ar 
savivaldybė, ir Lietuvos banką, 
turi teisę nutraukti darbo sutartį 
su darbuotoju tiek dėl 
priežasčių nurodytų, tiek ir dėl 
priežasčių nenurodytų šio 
kodekso 57 straipsnio 1 dalyje, 
įspėjęs prieš tris darbo dienas ir 
sumokėjęs ne mažesnę kaip 
šešių mėnesių jo vidutinio darbo 
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užmokesčio dydžio išeitinę 
išmoką.“ 

92.  Likvidavimas kaip atleidimo 
pagrindas likviduojant įmonę ar 
tam tikroje vietovėje esantį jos 
padalinį. DK nereglamentuoja 
atvejų, kuomet įmonė ar jos 
padalinys nutraukia veiklą. Tokiu 
atveju taikomos bendros 
taisyklės, įskaitant ir tas, kurios 
riboja darbo sutarties 
nutraukimą su tam tikrų 
kategorijų darbuotojais (pvz. 
auginančiais vaikus iki trijų 
metų). Toks ribojimas yra 
neproporcingas, kadangi įmonė 
netenka galimybės nutraukti 
veiklos tik todėl, kad joje dirba 
didesnes garantijas turintys 
darbuotojai. 

Papildyti DK 61 
str. 6 dalimi 

DK 61 str. papildymas: 
„6. Šiame straipsnyje 
numatyti apribojimai 
nutraukti darbo sutartį 
netaikomi, jeigu darbo 
sutartis yra nutraukiama dėl 
to, kad darbdavys yra 
likviduojamas arba 
nutraukiama struktūrinio 
padalinio (užsienio juridinio 
asmens filialo arba 
atstovybės) veikla.“ 

93.  Mokymo išlaidų atlyginimas. 
Pagal DK galioja reikalavimas, 
kad mokymai viršytų darbo 
veiklai keliamus reikalavimus 
(todėl darbdaviai praktiškai 
negali šios nuostatos naudoti, nes 
dažnai tą sunku įrodyti, o 
mokymai nebūtinai susiję su 
paaukštinimu pareigose). Taip 
pat nėra proporcingumo 
atlyginant išlaidas, jei išdirbta 
tam tikrą laiką po mokymų (šis 
keitimas būtų darbuotojų 
naudai). 

Pakeisti DK 37 
str. 2 ir 3 dalis 

Pakeisti DK 37 str. 2 ir 3 dalis 
taip: 
2. Atlygintos gali būti tik 
išlaidos, susijusios su 
darbuotojo žinių ar gebėjimų, 
viršijančių darbo veiklai 
keliamus reikalavimus, 
suteikimu. Susitarime gali būti 
nustatyta, ar į mokymo ar 
kvalifikacijos tobulinimo 
išlaidas įskaičiuojamos kitos 
komandiruotės išlaidos 
(kelionės, nakvynės ir kita). 
3. Atlygintos gali būti tik 
darbdavio turėtos išlaidos per 
paskutinius dvejus metus iki 
darbo sutarties pasibaigimo, 
nebent kolektyvinėje sutartyje 
nustatytas kitoks terminas, 
kuris negali viršyti trejų metų. 
Tuo atveju, jei šalys susitaria, 
jog darbdavio turėtos išlaidos 
už kiekvienus darbuotojo 
atidirbtus metus mažinamos 
proporcingai visam mokymo 
išlaidų atlyginimo 
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įsipareigojimų galiojimo 
laikotarpiui, darbo sutartyje 
gali būti sutariama dėl išlaidų 
atlyginimo įsipareigojimo 
galiojimo mokymų 
laikotarpiu ir trejus metus po 
mokymų pabaigos. 
 

94.  Pasyvus budėjimas. DK 118 
straipsnio 4 dalis numato galimybę 
įprastu poilsio metu (tai reiškia, kad 
ir nepertraukiamo paros ar savaitės 
poilsio metu) pasyviai budėti 
namie. Gali susidaryti situacija, kai 
tokio budėjimo metu darbuotojui 
prireiks atlikti darbo užduotis (pvz., 
nuotoliniu būdu dirbti 30 min. ar 
valandą), ir taip automatiškai 
nutrūktų 35 valandų 
nepertraukiamas savaitės poilsis 
arba 11 valandų nepertraukiamas 
paros poilsis. Vadovaujantis 
dabartiniu Darbo kodekso 
reguliavimu, tokiu atveju 
nepertraukiamas poilsis turėtų 
prasidėti iš naujo, ir darbuotojas 
negalėtų numatytu laiku pradėti 
darbo pagal grafiką tol, kol nepraeis 
nepertraukiamas minimalus 
savaitės arba paros poilsis. Kadangi 
darbo grafikai planuojami iš anksto, 
o pasyviojo budėjimo namuose 
atveju neįmanoma iš anksto žinoti, 
ar ir kada tiksliai reikės atlikti darbo 
funkcijas, toks reguliavimas 
smarkiai apsunkina darbo 
organizavimą. Kadangi tai leidžia ES 
Darbo laiko direktyva 2003/88/EB, 
siūlome šiuo konkrečiu atveju 
numatyti išlygą iš nepertraukiamo 
paros/savaitės poilsio reikalavimo. 
 
Taip pat siūlome patikslinti 
formuluotę, nustatančią 

Pakeisti DK 118 
str. 4 d. 

DK 118 str. 4 d. pakeitimas: 
„4. Darbuotojo buvimas ne 
darbovietėje, bet esant 
pasirengusiam atlikti tam tikrus 
veiksmus ar atvykti į darbovietę 
kilus būtinybei įprastiniu poilsio 
laiku (pasyvusis budėjimas 
namie), nelaikomas darbo laiku, 
išskyrus faktiškai atliktų veiksmų 
laiką. Toks budėjimas negali trukti 
ilgesnį kaip nepertraukiamą 
vienos savaitės per keturias 
savaites laikotarpį. Faktinis darbo 
laikas pasyviojo budėjimo namie 
metu nepertraukia darbuotojo 
nepertraukiamojo savaitės ir 
paros poilsio. Dėl tokio pasyviojo 
budėjimo namie turi būti susitarta 
darbo sutartyje ir darbuotojui 
mokama ne mažesnė kaip 
dvidešimt procentų dydžio 
vidutinio darbo užmokesčio per 
mėnesį priemoka už kiekvieną 
pasyviojo budėjimo namie 
valandą budėjimo ne 
darbovietėje savaitę. Už faktiškai 
atliktus veiksmus apmokama kaip 
už faktiškai dirbtą darbo laiką, 
tačiau neviršijantį šešiasdešimt 
valandų per savaitę. Asmuo negali 
būti skiriamas pasyviam 
budėjimui namie tą dieną, kurią jis 
nepertraukiamai dirbo ne mažiau 
kaip vienuolika valandų iš eilės.“ 
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apmokėjimą už pasyviojo budėjimo 
laiką, kadangi dabartinė versija yra 
pernelyg sudėtinga ir paliekanti per 
daug vietos skirtingoms 
interpretacijoms. 

95.  Profesinės sąjungos sutikimas 
atleidžiant. Profesinių sąjungų 
įstatymas neatitinka DK 
reikalavimo (pagal DK, sutikimą 
atlesti dabar duoda VDI, o ne 
profesinė sąjunga). Naujajame DK 
neliko ir drausminių nuobaudų, 
tad nebeaktualus ir Profesinių 
sąjungų įstatymo 21 straipsnio 2 
punktas. 

Profesinių 
sąjungų įstatymo 
21 straipsnio 
keitimas. 

Panaikinti LR Profesinių 
sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 
ir 2 dalis: 
„Darbdavys negali atleisti iš darbo 
darbuotojo, išrinkto į įmonėje, 
įstaigoje, organizacijoje veikiančios 
profesinės sąjungos atstovaujamąjį 
ir (arba) valdymo organą 
laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, 
darbdavio iniciatyva nesant 
darbuotojo kaltės negavęs tos 
profesinės sąjungos 
atstovaujamojo ir (arba) valdymo 
organo išankstinio sutikimo. 

 
Šio straipsnio pirmojoje dalyje 
nurodytiems darbuotojams 
skiriant drausmines nuobaudas, 
išskyrus drausminę nuobaudą – 
atleidimą iš darbo, taip pat 
reikalingas išankstinis 
profesinės sąjungos 
atstovaujamojo ir (arba) 
valdymo organo sutikimas. 

Profesinių sąjungų 
nariams, atleistiems iš darbo dėl 
jų išrinkimo į profesinės 
sąjungos atstovaujamuosius ir 
(arba) valdymo organus, 
pasibaigus jų narystei šiuose 
organuose, suteikiamas 
pirmesnis darbas (pareigos), o 
jeigu jo (jų) nėra, – kitas 
lygiavertis darbas (pareigos) 
toje pačioje arba darbuotojo 
sutikimu kitoje įmonėje, 
įstaigoje, organizacijoje. 

Įmonės, įstaigos, 
organizacijos darbuotojas, 
išrinktas į tos įmonės, įstaigos, 
organizacijos profesinės 
sąjungos atstovaujamuosius ir 
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(arba) valdymo organus ir dėl to 
nutraukęs darbo santykius, 
prilyginamas tos įmonės, 
įstaigos, organizacijos 
darbuotojui ir jam visą pareigų 
ėjimo laiką taikomos socialinės 
garantijos. 

Kitos garantijos 
darbuotojams, išrinktiems į 
profesinės sąjungos 
atstovaujamuosius ir (arba) 
valdymo organus, gali būti 
nustatytos kolektyvinėse ir 
kitose sutartyse.“ 
 

96.  Sveikatos knygelės. Asmens 
medicinines knygelės F. Nr. 048/a 
reguliarus įrašų pildymas 
atnaujinant knygelės įrašus ir 
įrašant reikalauja nemažai laiko 
mažose ir ypač daug laiko 
didesnėse įmonėse. Situaciją 
ženkliai pagerintų teisės akto 
pakeitimas, kuris suteiktų 
galimybę periodiniam sveikatos 
patikrinimui naudoti F. Nr. 047/a, 
kurioje pradinius įrašus galima 
įrašyti kompiuteriu panaudojant 
taikomąsias MS Office ar kitas 
programas. Taip pat būtų gerai 
darbdavių neapkrauti darbuotojų 
sveikatos tikrinimo dokumentų 
saugojimu – šiuos dokumentus ir 
analogiškus įrašus saugos asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos, 
kuriose darbuotojai atliko 
sveikatos patikrinimus. Idealiu 
atveju ateityje galėtų būti 
numatyta darbuotojo sveikatos 
patikrinimo galimybė be 
popierinių dokumentų.  

Pakeisti LR 
Sveikatos 
apsaugos 
ministro 2000 m. 
gegužės 31 d. 
įsakymo Nr. 301 
”Dėl profilaktinio 
sveikatos 
tikrinimų 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigose” 13 
priedas 

Pakeisti išdėstant taip, kad būtų 
sudaryta galimybė periodiniam 
sveikatos patikrinimui naudoti 
F047/a formą:  

„7. Darbdaviui atstovaujantis ar 
jo įgaliotas asmuo, siųsdamas 
įsidarbinantį ar dirbantį asmenį 
tikrintis sveikatą, privalo išduoti 
ir pagal kompetenciją užpildyti 
Privalomo sveikatos 
patikrinimo medicininės 
pažymos formą (toliau – F Nr. 
047/a) (įsidarbinančiam) ir 
Asmens medicininę knygelę 
(sveikatos pasą) (toliau – F Nr. 
048/a) (dirbančiajam), 
patvirtintą Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 1999 m. lapkričio 29 d. 
įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos 
priežiūros įstaigų veiklos 
apskaitos ir atskaitomybės 
tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-
2972) (toliau – įsakymas Nr. 
515), nurodant: <...>“ 

„7.5. F Nr. 048/a turi būti su 
asmens nuotrauka ir patvirtinta 
darbovietės antspaudu bei 
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darbdaviui atstovaujančio ar jo 
įgalioto asmens parašu.“ 

„9.2. darbdaviui atstovaujančio 
ar jo įgalioto asmens pagal 
Aprašo 7 punkto nurodymus 
užpildytą F Nr. 047/a arba F Nr. 
048/a, kuriose kurioje 
nurodytus profesinės rizikos 
veiksnius šeimos medicinos 
paslaugas teikiantis arba darbo 
medicinos gydytojas įrašo į 
paciento Asmens sveikatos 
istoriją (toliau – F Nr. 025/a) ir 
patvirtina savo parašu ir 
asmeniniu spaudu;“ 

„12. Išvadą dėl darbuotojo 
profesinio tinkamumo: „dirbti 
gali“ „dirbti gali, bet ribotai“ 
(nurodant kaip), „dirbti negali“ 
įsidarbinančiam ir  – į F Nr. 
047/a, dirbančiajam – į Nr. 
047/a F Nr. 048/a įrašo 10.4. 
punkte nurodytas gydytojas.“  

25. Atlikus privalomą 
profilaktinį sveikatos 
patikrinimą F Nr. 086/a, F Nr. 
047/a, arba F Nr.048/a 
išduodama asmeniui, kuris pats 
ją pateikia mokymo įstaigai arba 
darbdaviui atstovaujančiam ar 
jo įgaliotam asmeniui. 

„26. Pasitikrinę sveikatą 
asmenys, stojantys mokytis – 
mokslo ar mokymo įstaigai, 
įsidarbinantys ar darbuotojai – 
darbdaviui atstovaujančiam ar 
jo įgaliotam asmeniui pateikia 
formas (stojantys mokytis – F 
Nr. 086/a įsidarbinantys ir 
darbuotojai – F Nr. 047/a, 
darbuotojai – F Nr. 048/a), 
patvirtintas įsakymu Nr. 515, 
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kurios turi būti saugomos šio ir 
kitų teisės aktų nustatyta 
tvarka.“ 

„28. Sveikatos tikrinimo ir jo 
dokumentacijos kontrolę gali 
vykdyti ASPĮ vadovai ar jų 
įgalioti asmenys. F Nr. 047/a ir F 
Nr. 048/a įrašus turi teisę 
tikrinti darbdavys arba jo 
įgaliotas asmuo, Valstybinės 
darbo inspekcijos darbo 
inspektoriai, ASPĮ vadovai ar jų 
įgalioti asmenys.“ 

„30. Įrašų apie sveikatos būklę 
informacija turi būti tęstinė, 
todėl darbdaviui atstovaujantis 
ar jo įgaliotas asmuo, 
atleisdamas darbuotoją iš 
darbo, turi pasilikti F Nr. 048/a 
patvirtintą kopiją, o F Nr. 048/a 
originalą atiduoti darbuotojui, 
kuris įsidarbindamas privalo jį 
pateikti naujam darbdaviui.“ 

97.  Sveikatos tikrinimo grafikas. 
Nemažai laiko trunka paruošti ir 
supažindinti darbuotojus su 
sveikatos patikrinimų grafikais 
raštu.  Kai kurios įmonės turi 
technines galimybes duomenis 
apie sveikatos patikras saugiai 
laikyti personalo duomenų 
valdymo sistemose, siųsti 
darbuotojams el. priminimus, kad 
jau artėja laikas tikrintis sveikatą. 
Labai palengvintų situaciją teisės 
akto pakeitimas, kuriame būtų 
numatyta galimybė darbdaviams 
naudoti elektronines darbuotojų 
supažindinimo priemones su 
sveikatos patikros data ir 
rezultatais.  

Pakeisti 
Darbuotojų 
saugos ir 
sveikatos 
įstatymo 21 str. 1 
d.  

Pakeisti Darbuotojų saugos ir 
sveikatos įstatymo 21 str. 1 d. 
taip:  
„1. Darbdavys tvirtina 
darbuotojų, kuriems privaloma 
pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir 
parengia darbuotojų sveikatos 
patikrinimo grafiką, bei su juo 
pasirašytinai arba 
elektroninėmis priemonės 
supažindina darbuotojus ir 
kontroliuoja, kaip laikomasi šio 
grafiko. Tuo atveju, kai 
darbuotojo sveikata 
nepatikrinama grafike nustatytu 
laiku dėl ne nuo darbuotojo 
priklausančių priežasčių, 
darbuotojas turi teisę atsisakyti 
dirbti dėl galimo pavojaus savo 
sveikatai. Privalomi sveikatos 
patikrinimai atliekami darbo 
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laiku. Už darbo laiką, kurio metu 
darbuotojas tikrinasi sveikatą, 
darbdavys moka darbuotojui jo 
vidutinį darbo užmokestį <...>.“ 

98.  
 
 

Užsieniečių darbas. Leidimų 
laikinai gyventi išdavimas 
aukštos kvalifikacijos 
darbuotojams (ES Mėlynoji 
kortelė). Remiantis šiuo metu 
galiojančiais teisės aktais, 
aukštos kvalifikacijos 
darbuotojai, kuriems 
planuojamas mokėti mėnesinis 
darbo užmokestis yra didesnis 
nei 1,5 Lietuvos ūkio darbuotojų 
vidutinio mėnesinio bruto darbo 
užmokesčio, tačiau mažesnis 
nei 3 vidutinių mėnesinių bruto 
darbo užmokesčių, turi pareigą 
gauti Lietuvos darbo biržos 
sprendimą dėl užsieniečio 
aukštos profesinės kvalifikacijos 
reikalaujančio darbo atitikties 
Lietuvos Respublikos darbo 
rinkos poreikiams.  
 
Perteklinių dokumentų 
reikalavimas. Per pastaruosius 
keletą metų iš užsienio valstybių 
piliečių imta reikalauti pateikti 
papildomų dokumentų (pvz., 
(ne)teistumo pažymų, aplankytų 
užsienio valstybių sąrašų ir 
pan.), kurių gavimas, tinkamas 
patvirtinimas ir pateikimas gali 
pareikalauti ženklių laiko 
sąnaudų, o jų nauda yra 
abejotina (t.y. šių užsieniečių 
keliama grėsmė vis tiek yra 
tikrinama nepaisant tokių 
dokumentų pateikimo).  

Poįstatyminiai 
aktai. 

Tokia tvarka turi būti 
pakoreguota numatant, kad visi 
aukštos kvalifikacijos 
darbuotojai (t.y. jų 
nediferencijuojant į 
uždirbančius 1,5 ar 3 vidutinius 
darbo užmokesčius) turi teisę 
kreiptis tiesiogiai į Migracijos 
departamentą dėl leidimo 
laikinai gyventi išdavimo (t.y. 
nesikreipiant į Lietuvos darbo 
biržą dėl sprendimo išdavimo). 
 
 
 
 
Būtina peržiūrėti atitinkamų 
leidimų gavimui reikalingų 
pateikti dokumentų sąrašus bei 
atsisakyti tokių dokumentų, 
kurie apsunkina procesą bei 
kurių gavimo pridėtinė vertė yra 
abejotina.   

99.  Stažo garantijos perkėlus 
darbuotojus. DK 57 str. 9 d. 
numatyta teisė į ilgalaikio darbo 
išmoką yra siejama su 
nepertraukiamu darbuotojo 
darbo stažu darbovietėje, tačiau 

Pakeisti DK 57 
str. 9 d.` 

DK 57 str. 9 d. papildymas: 
„Atleidžiamam darbuotojui 
įstatymo nustatyta tvarka 
papildomai išmokama ilgalaikio 
darbo išmoka, atsižvelgiant į to 
darbuotojo nepertraukiamą 
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nėra įtvirtinta, kaip toks 
nepertraukiamas stažas 
skaičiuojamas. Nors anksčiau 
galiojusiame DK buvo nurodyta, 
kad į nepertraukiamą darbo stažą 
įeina laikas „dirbtas vienoje 
įmonėje, įstaigoje, organizacijoje 
arba keliose įmonėse, įstaigose, 
organizacijose, jeigu iš vienos 
darbovietės į kitą buvo perkelta 
darbdavių susitarimu ar kitais 
pagrindais, nenutraukiančiais 
darbo stažo, arba jeigu darbo 
pertrauka neviršija nustatytų 
terminų“ (senojo DK 30 str.), 
naujajame DK tai nėra 
reglamentuota. Atsižvelgiant į tai,  
į darbuotojo stažą ilgalaikio 
darbo išmokai gauti šiuo metu 
nėra įskaitomas, pavyzdžiui, 
pradinėje darbovietėje 
darbuotojo dirbtas laikotarpis, iš 
kurios į kitą darbovietę 
darbuotojas buvo perkeltas 
darbdavių susitarimu. 

darbo stažą toje darbovietėje 
arba keliose darbovietėse, 
jeigu iš vienos darbovietės į 
kitą buvo perkelta darbdavių 
susitarimu ar kitais 
pagrindais, išlaikančiais 
darbo santykių tęstinumą.“ 

100. 9 Apmokėjimas už 
komandiruotės laiką praleistą 
kelyje po darbo valandų. DK 
107 str. 4 d. numato, kad į 
darbuotojo komandiruotės laiką 
įeina darbuotojo kelionės į 
darbdavio nurodytą darbo vietą ir 
atgal laikas ir tuo atveju, jeigu tai 
vyksta po darbo dienos valandų, 
švenčių ar poilsio dieną, 
darbuotojas turi teisę į tokios 
pačios trukmės poilsį pirmą 
darbo dieną po kelionės arba šis 
poilsio laikas pridedamas prie 
kasmetinių atostogų laiko. VDI 
yra pateikęs šios normos 
išaiškinimą, jog laikas, praleistas 
kelyje po darbo valandų turi būti 
laikomas kaip faktiškai 
darbuotojo dirbtas laikas ir 
apmokamas viengubu darbo 

Pakeisti VDI 
išaiškinimą arba 
papildyti DK 107 
str. 4 d. 

DK 107 str. 4 d.  formuluotė: 
 
„4. Į darbuotojo komandiruotės 
laiką įeina darbuotojo kelionės į 
darbdavio nurodytą darbo vietą 
ir atgal laikas. Jeigu kelionė vyko 
po darbo dienos valandų, poilsio 
ar švenčių dieną, darbuotojasui 
turi teisę yra kompensuojama 
į tokios pačios trukmės poilsį iu 
pirmą darbo dieną po kelionės 
arba šis poilsio laikas 
pridedamas prie kasmetinių 
atostogų laiko, paliekant už šį 
poilsio laiką darbuotojo darbo 
užmokestį.“ 
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užmokesčiu ir plius atitinkamai 
suteikiamas laisvas laikas pirmą 
darbo dieną po kelionės arba šis 
laikas pridedamas prie 
kasmetinių atostogų. Mūsų 
manymu toks išaiškinimas 
neatitinka sąžiningumo, 
teisingumo ir darbuotojų 
nediskriminavimo principų. Mes 
sutinkame, kad darbuotojo 
kelionės laikas komandiruotės 
metu turi būti apskaitomas kitaip, 
nei laikas darbuotojui važiuojant į 
darbą ir iš darbo, tačiau 
nemanome, kad toks laikas turėtų 
būti apmokamas daugiau nei 
darbuotojui, kuris dirba po darbo 
dienos valandų, nes esant tokiam 
traktavimui išeitų, kad už laiką 
praleistą kelyje po darbo valandų 
mokamas dvigubas darbo 
užmokestis, kai tuo tarpu už 
viršvalandinį darbą – 1,5 karto. 
Mūsų manymu ši norma turėtų 
būti laikoma specialiąja norma ir 
nepaisant to, kad darbuotojo 
kelionės į darbdavio nurodytą 
darbo vietą ir atgal laikas yra 
įskaitomas į komandiruotės laiką, 
jis neturėtų būti apmokamas 
dvigubu tarifu, t.y. už ši laiką 
darbuotojui neturėtų būti 
mokama, bet jis turėtų būti 
kompensuojamas tokios pačios 
trukmės poilsiu pirmą darbo 
dieną po kelionės arba poilsio 
laiku pridėtu prie kasmetinių 
atostogų laiko.   

   

Investors‘ Forum Valdybos Rolandas Valiūnas 

Pirmininkas 
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