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TOP 10 INVESTORS‘ FORUM PASIŪLYMŲ
1. ŠVIETIMO REFORMA
Siūlome:
1. Turinio kokybės užtikrinimas. Šiuo metu yra skiriamas didelis dėmesys tik turinio leidybai, bet
ne jo įsigijimui. Visas ugdymo turinys (įskaitant vadovėlius) turi griežtai atitikti ŠMSM
patvirtintas bendrąsias programas ir gauti Nacionalinės švietimo agentūros teigiamą išvadą,
tačiau tokia kontrolė yra taikoma tik leidėjams ir yra visiškai nevykdoma mokyklų lygmenyje,
kuriame sprendžiama, iš ko mokysis vaikai. Tai reiškia, kad mokyklose gali būti dirbama su
dešimties ir daugiau metų senumo vadovėliais, nebeatitinkančiais galiojančių bendrojo ugdymo
programų. Leidėjų duomenimis, su neatitinkančiais programų vadovėliais dirba apie 50 proc.
Lietuvos mokytojų.
2. 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:
a) 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 tik 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.
b) 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 pamokų eigą. Tai – naujų mokymosi priemonių – vadovėlių komplektų, užduočių
bankų ir papildomos medžiagos – suteikimas mokytojams. Dirbdami su naujomis
ugdymo priemonėmis, mokytojai būtų įgalinti vadovautis naujausiomis bendrojo
ugdymo programomis ir jose išdėstytomis naujomis metodikomis, o ženklų darbo su
nauju ugdymo turiniu poveikį galima įvertinti jau po vienerių metų.
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3. 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. Atkreipiame dėmesį, 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.
4. 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.
5. 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. Efektyvus sprendimas būtų mažinti vadovų ir
administracijos skaičių, jungti mažesnes mokyklas į filialų tinklą ir sutelkti jų valdymą
efektyviausiai dirbančių vadovų rankose. Mokyklų vadovų tarybos steigimas ir jos dalyvavimas
renkant naujus mokyklų vadovus, bei vadovų kadencijų ribojimas, taip pat prisidėtų prie
gerėjančių rezultatų.
6. 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. 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.
7. Kokybiškas pokyčių švietime valdymas ir lyderystė. Šiuo metu švietimo sistemoje aktualūs
pradėti, bet nebaigti pokyčiai (pvz. NŠA įsteigimas) Tai – sisteminė valstybės požiūrio, kiek verta
lyderystė švietime, bėda ir tai būtina keisti – skatiname peržiūrėti tokių pozicijų atlygio politiką,
įgalinti veikti visiškai savarankiškai. Neįgyvendinus ir neįtvirtinus institucinių pokyčių, sudėtinga
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tikėtis, kad sėkmingai vyks ir tokioms institucijoms patikėti pokyčiai, pavyzdžiui, bendrųjų
ugdymo programų keitimas. Siekiant išvesti Lietuvos švietimą iš kritinės situacijos, būtina
daugiau investuoti į šios srities lyderystę.
8. Tiksliųjų mokslų studijų populiarumo didinimas ir finansinės paskatos. Lietuvoje tiksliuosius
mokslus ir inžinerines specialybes renkasi nepakankamas kiekis studentų, todėl darbo rinka
susiduria su kvalifikuotų specialistų trūkumu aukštą pridėtinę vertę kuriančioms darbo vietoms.
Aukštojo mokslo finansavimas turėtų labiau atspindėti ateities ekonomikos poreikius ir
prioritetas turėtų būti teikiamas tiksliųjų mokslų studijoms.
9. Verslumo ugdymas visose gyventojų amžiaus grupėse. Tai būtina šiuolaikinės švietimo sistemos
dalį. Ypač svarbus sistemingas ir kompetentingas vaikų verslumo ugdymas, sudarant galimybes
mokytis iš verslo praktikų. Tik patys pabandę daryti verslus moksleiviai ir studentai supras, kokio
didžiulio pasišventimo reikalaujantis darbas tai yra, ką reiškia sukurti darbo vietą kitam ir už ją
mokėti, kaip svarbu būti globalaus pasaulio dalimi ir nuolat mokytis.
10. Finansinio švietimo vystymas. 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.
a) Parengti Nacionalinę finansinio švietimo strategiją. 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.
b) Inicijuoti finansinių kompetencijų plėtrą regionuose. Pastebime, kad regionuose
įsikūrusiam verslui stinga finansinių žinių, todėl jis atsiduria finansinių priemonių užribyje.
Verslo plėtrą kuruojančios organizacijos galėtų skirti didesnį dėmesį kompetencijų
regionuose ugdymui.
c) Aktyvinti kovą su finansiniais sukčiais. Pastebime augantį finansinio sukčiavimo atvejų kiekį.
Visuomenei akivaizdžiai stinga žinių apie finansinį sukčiavimą. Kadangi finansiniai
nusikaltėliai peržengia valstybių sienas, dažniausiai veikia internetinėje erdvėje ir
pasinaudoja teisinėmis spragomis, manome, jog yra reikalingas ir itin svarbus tarpinstitucinis
požiūris į visuomenės informavimą bei kovą su finansiniais nusikaltimais.
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2.

VIEŠOJO SEKTORIAUS EFEKTYVINIMAS - SPECIALISTŲ
PRITRAUKIMAS, DUOMENŲ ATVĖRIMAS

Investuotojai atkreipia dėmesį į nedėkingą situaciją: aukštųjų technologijų amžiuje vis dar gyvename su
industrinės epochos valdžia. Kad tokia padėtis keistųsi, viešajam sektoriui tiesiog būtina plačiai atverti
langus ir įsileisti šviežio oro, t.y. pritraukti čia dirbti aukščiausio lygio specialistų. O viešojo sektoriaus
bendravimo kultūra su verslu turėtų būti grindžiama skaidrumo, atskaitomybės ir dalyvavimo principais.
Kad tarnyba viešajame sektoriuje būtų patraukli pasaulinės klasės profesionalams, būtina jiems pasiūlyti
konkurencingą atlygį. Štai, Singapūre aukščiausio lygio viešojo sektoriaus vadovų atlyginimai atitinka
rinkos vidurkį, ir šiuo pavyzdžiu galėtų sekti Lietuva. Suprantama, tam būtina iš esmės peržiūrėti ir
optimizuoti šalies įstaigų tinklą ir etatus. O jeigu turėtume dvigubai mažiau valstybės tarnautojų su
dvigubai didesniais atlyginimais? Šis iššūkis reikalauja ne tik valdžios sumanumo, bet ir ryžto.
Siūlome:
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.
1. Valstybinės institucijos bei įstaigos, kurios vykdys struktūros optimizavimą ir investuos į darbo
efektyvumo didinimą, turėtų gauti finansines paskatas.
2. Atverti ir padaryti viešai prieinama susipažinti su valstybių tarnautojų išsakytomis Lietuvos
pozicijomis visose ES ir EPBPO darbo grupėse svarstomais klausimais, taip užtikrinant
Konstitucijoje įtvirtintą valdžios įstaigos tarnavimo žmonėms principą, bei kokybiškesnį ir
efektyvesnį Lietuvos interesų atstovavimą.
3. Atverti kuo daugiau duomenų. Informacija yra vienintelis faktorius, galintis atskleisti
nusikalstamą veiką ar šešėlinės ekonomikos mastą. Duomenų atvėrimas ir sklandesnė prieiga
prie valstybės disponuojamų registrų duomenų padidintų skaidrumą, sudarytų sąlygas
efektyvesniam piliečių aptarnavimui.
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3.

GRĮŽTAMOSIOS EMIGRACIJOS Į LIETUVĄ IR KVALIFIKUOTOS DARBO
JĖGOS BEI TALENTŲ PRITRAUKIMO SKATINIMAS

Siūlome:
Skatinti talentų migraciją į Lietuvą
Investuotojų apklausų duomenimis, profesionalūs darbuotojai yra viena svarbiausių paskatų investicijas
nukreipti į Lietuvą. Kita vertus, tie patys investuotojai nuolat pabrėžia – kvalifikuotos darbo jėgos šalyje
trūksta. EBPO tyrimai rodo, kad per dešimtmetį Lietuva praras 20% darbo jėgos vien dėl demografinių
rodiklių.1 Todėl norėdami suteikti postūmį Lietuvos ekonomikai atsitiesti ir augti, privalome galvoti apie
būdus talentams pritraukti ir puoselėti. Svarbiausia, be abejo, susigrąžinti savo talentus. Tačiau mums
irgi reikia skatinti profesionalus iš užsienio šalių atvykti dirbti ir kurti čia. tam būtina valstybės migracijos
politika ir sistema, grindžiama ambicijomis. Deja, nors ir pamažu keičiama, sistema tebėra neaiški ir
nelanksti. Pavyzdžiui, nepakankamai išvystytos galimybės migracijos procedūras tvarkytis užsienio
kalbomis, pernelyg sudėtinga atvykstančio darbuotojo kvalifikacijos tvirtinimo sistema – užuot
pasikliovus specialistą įdarbinančios įmonės kvietimu ir sprendimu, reikalaujama atlikti aibę
biurokratinių procedūrų. Draudimai, ribojimai, ilga procesų trukmė – visa tai kiša Lietuvai koją
konkurencinėje kovoje dėl talentų, kurioje varžomės su kitomis regiono valstybėmis: Latvija, Estija,
Lenkija. Talentų pritraukimo agentūros ‘International House” įsteigimas remiantis užsienio valstybių
sėkmės pavyzdžiais – svarbus žingsnis siekiant sukurti efektyvią talentų pritraukimo sistemą.

4.

ESMINIS SUSISIEKIMO ORU SU LIETUVA PAGERINIMAS

Siūlome:
Gerinti susisiekimą oru su Lietuva
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.
Suprantama, kol pasaulis grumiasi su virusu, diskusijos apie keliones gali atrodyti kiek neskoningos.
Tačiau pandemija gyvenimo ir verslo visiškai nesustabdė, ir ilgainiui susisiekimo klausimas renkantis
1

https://www.oecd.org/social/lithuania-needs-to-address-its-demographic-challenge-and-boost-job-quality.htm
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kryptį investicijoms taps tik svarbesnis. Juolab, kad pandemijai atslūgus, dalis skrydžių, tikėtina, taip ir
nebus atkurti. Tai taps dar vienu iššūkiu savo oro linijų neturinčiai šaliai. Supraskime, kad mums oro
linijos yra būtina infrastruktūra, į kurią privalome investuoti. Visai kaip geležinkelio bėgiai, kurie patys
jokios tiesioginės grąžos neduoda, bet kažkodėl visiems akivaizdžiai atrodantys reikalingi.
2019 m. investuotojai geriausiu metų sprendimu verslo aplinkai gerinti pripažino verslo skrydį Vilnius–
Londono Sitis. Tačiau tai tik viena iš krypčių, būtinų sklandžiam esamų ir potencialių investuotojų
susisiekimui su Lietuva užtikrinti. Nes renkantis valstybę veiklai vystyti ir investicijoms nukreipti galimybė
čia greitai atvykti patogiu metu (ne paryčiais ar naktį), dalyvauti susitikime ir vakare keliauti atgal, yra itin
svarbus veiksnys.
Ryga sėkmingai konkuruoja su Vilniumi, „airBaltic“ dėka tapdama Baltijos šalių skrydžių centru. Didelė
tikimybė, kad kol tūpčiojame ir svarstome, kaimyninė sostinė įsitvirtins ir kaip investicijų centras.
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5.

MOKESTINĖS APLINKOS GERINIMAS. EFEKTYVIŲ SODROS LUBŲ
SUGRAŽINIMAS – GPM 27%

Viena didžiausių mokesčių sistemos vertybių yra sistemos stabilumas, ypač verslui. Be to, Lietuvai
būdingas mokesčių įstatymų kaitaliojimas gruodžio mėnesį su biudžeto tvirtinimu apskritai yra labai
ydinga praktika ir jos reikėtų vengti. Mokesčių įstatymų pakeitimai turi įsigalioti ne anksčiau, kaip po 6
mėnesių nuo paskelbimo.
Todėl pirmas ir pagrindinis Investuotojų Forumo pasiūlymas yra susilaikyti nuo skubotų mokesčių
sistemos pokyčių. Viešam svarstymui skirti tik kelias dienas ir tikėtis kokybiškų pastabų, tinkamos
diskusijos ar, galiausiai, kokybiškos teisėkūros apskritai nerimta.
Siūlome:
Socialinis draudimas, “Sodros” įmokų lubos ir GPM progresinis tarifas darbo pajamoms
Padidinus maksimalų GPM tarifą darbo pajamoms iki 32%, Lietuvoje darbo santykių pajamos
apmokestinamos daugiausiai iš visų pajamų rūšių ir daugiausiai Baltijos šalyse. Tokiu būdu tarptautiniam
verslui aukštos kvalifikacijos specialistus bei vadovus bus palankiau samdyti Estijoje bei Latvijoje, o
Lietuva praras tik prieš metus įgytą konkurencinį pranašumą. Siūlome nepamiršti, koks buvo 2018 m.
įvykusios mokesčių reformos tikslas – sukurti palankesnes sąlygas gerai apmokamoms darbo vietoms
Lietuvoje.
GPM tarifo padidinimas pajamoms, viršijančioms Sodros „lubas“ iki 32% iš esmės panaikina 2018 m.
reformos rezultatus: Sodros „lubos“ mažina pajamų apmokestinimą 12,52%, o GPM tarifas didėja 12%.
Be to, skaičiuojant GPM, sumuojamos visos gyventojo pajamos iš visų darbdavių, o taikant Sodros lubas,
jos skaičiuojamos pagal kiekvieną darbdavį atskirai. Tai nėra nei logiška, nei teisinga, ir iškreipia pačią
Sodros „lubų“ esmę ir sukuria nepagrįstai didelę mokesčių naštą tiems darbuotojams, kurie metų eigoje
turėjo daugiau nei vieną darbo sutartį, nors jie ir uždirbo tokią pačią pajamų sumą, kaip turintys vieną
darbo sutartį. Tokio pobūdžio nuostatos pažeidžia mokesčių mokėtojų lygybės principą.
Siūlome:
1. Sugrąžinti buvusį 27 procentų gyventojų pajamų, viršijančių Sodros „lubas“, mokesčio tarifą.
2. Pakeisti Socialinio draudimo įstatymą taip, kad Sodros „lubos“ būtų taikomos draudžiamam
asmeniui, o ne darbo vietai, t.y. sumuojant draudžiamąsias pajamas iš visų skirtingų šaltinių per
metus.

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

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

9
3. Toliau nuosekliai eiti link „Sodros“ įmokų lubų ir bazių suvienodinimo, taip kad ilgainiui
pasiektume daugmaž vienodas draudimo sąlygas vidutiniam gyventojui, nepriklausomai nuo
pajamų ar veiklos rūšies.
4. Perduoti Sodros ir PSD įmokų administravimą VMI.

6.

MOKESTINĖS APLINKOS GERINIMAS. HOLDINGŲ STEIGIMAMS,
INVESTICIJOMS PALANKIOS MOKESTINĖS IR VERSLO APLINKOS
SUKŪRIMAS

Pelno mokesčio įstatymas
Diferencijuotas sektorinis apmokestinimas yra ne kas kita, kaip dar viena gyvulių ūkio apraiška. Pelno
apmokestinimas turėtų būti vienodas visuose sektoriuose, o išimtys (tiek lengvatos, tiek progresiniai
tarifai) turi būti taikomi visiems sektoriams vienodai – nesvarbu ar tai bankai, ar prekyba, ar žemės ūkis.
Geriausias mokestis yra toks, kurio bazė didelė, tarifas pakankamai nedidelis, o išimčių – kuo mažiau.
Atitinkamai, siūlome grįžti prie 15% pelno mokesčio tarifo bankams ir visiems kitiems sektoriams ir
vengti diferencijuotų sektorinių pelno mokesčio tarifų.
Pelno mokesčio įstatymo 19 str. nustatyta, kad į kultūros vertybių registrą įtraukto ilgalaikio turto
nusidėvėjimas ar amortizacija neskaičiuojami, išskyrus tokių pastatų rekonstravimo nusidėvėjimą.
Tokie pastatai paprastai yra senamiesčiuose, todėl net nerekonstruoti yra brangūs. Pirkdamas tokį
pastatą verslui (naudoti kaip viešbutį, biurą, prekybines patalpas ir pan.) investuotojas atsiduria
nepalankioje padėtyje lyginant su naujos “dėžutės” pirkėju. Naują “dėžutę” galima nudėvėti pelno
mokesčio apskaičiavimo tikslais, o seną gražų pastatą – ne. Dabartinis reguliavimas daro investicijas į
tokius objektus mažiau patrauklias, negu į naujas “dėžutes”, o tai ganėtinai netoliaregiška.
Pažymėtina, kad kitos ES šalys (beje tos, kur architektūrinio paveldo tikrai daug – Austrija, Belgija, Danija,
Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Portugalija, Lenkija, Ispanija, Švedija,
Nyderlandai) tokio apribojimo neturi. Taip pat tokio apribojimo neturi Jungtinė Karalystė.
Atitinkamai, siūlome naikinti šį apribojimą Lietuvoje.
Taipogi, Pelno mokesčio įstatymo 26 str. 2 dalyje nustatytu reguliavimu nepagrįstai diskriminuojami
mokesčio mokėtojai, neturintys kolektyvinių sutarčių. Piktnaudžiavimo rizika kyla ne tuose vienetuose,
kurie neturi kolektyvinių sutarčių, o tuose, kuriuose vieninteliai darbuotojai yra jų akcininkai ir (arba)
šeimų nariai, bei tuose vienetuose, kuriuose mažas darbuotojų skaičius. Kita vertus, mažiems vienetams
taikomos lengvatos (mažesnis pelno mokesčio tarifas ir pan.). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Pelno
mokesčio įstatymo nuostatos nebuvo keičiamos, tuo tarpu lengvatos taikymo apimtis apribota dėl Darbo
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kodekso pataisų, kurios numatė kolektyvinių sutarčių sudarymą tik profsąjungas turinčiose bendrovėse.
Atitinkamai, siūlome pakeisti šį straipsnį ir išdėstyti taip:
„2. Jeigu teikiant naudą vieneto darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams (sutuoktiniams,
vaikams (įvaikiams) neįmanoma nustatyti konkretaus darbuotojo ir (arba) jo šeimos nario (sutuoktinio,
vaiko (įvaikio) gautos individualios naudos, dėl tokios naudos teikimo patirtos išlaidos, kurios pagal kitas
šio Įstatymo nuostatas nėra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams arba ribojamų dydžių leidžiamiems
atskaitymams, mokestiniu laikotarpiu iš pajamų gali būti atskaitomos tik tuo atveju, kai tokios naudos
teikimas numatytas vieneto kolektyvinėje sutartyje arba vidinėje tvarkoje ir šia nauda be diskriminacijos
ir apribojimų turi teisę naudotis visi to vieneto darbuotojai. Iš pajamų atskaitoma šioje dalyje nurodytų
išlaidų suma negali viršyti 5 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojams apskaičiuoto darbo
užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) sumos. Šios dalies
nuostatos taikomos vienetams, kuriems taikomas šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatytas pelno mokesčio tarifas.
Dėl automobilių registracijos (taršos) mokesčio
Automobilio registracijos metu mokamas mokestis tinkamas, kai jis taikomas kaip prabangos mokestis.
Taršos mokestis sietinas su automobilio naudojimu, todėl turėtų būti mokamas už laikotarpį (pvz., kartą
per metus, arba atliekant eilinę techninę apžiūrą už laikotarpį iki kitos apžiūros – taip yra kaimyninėje
Latvijoje).
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.

Investicinės ir konkurencinės aplinkos gerinimas mokestiniais instrumentais
Sveikintinas įgyvendintas sprendimas dėl VMI įpareigojančių sprendimų instituto įtvirtinimo. Tikime, kad
šis pokytis prisidės prie mokestinės aplinkos aiškumo ir stabilumo.
Taip pat siūlome:
1. Plėsti „Sodros“ įmokų lengvatos aprėptį, taikomą akcijų planams įtraukiant kitus vertybinius
popierius. T.y., pakeisti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 11 str. 1 d. 25 p. ir išdėstyti
jį taip:
25) nuo pagal pasirinkimo sandorius ar kitas ilgalaikes darbuotojų skatinimo priemones
gaunamų finansinių priemonių arba su finansinių priemonių vertės padidėjimu susietų
skatinamųjų išmokų, (susietų su finansinių priemonių vertės padidėjimu, jei jų mokėjimo
sąlygos buvo darbdavio ar jo grupės įmonės vadovybės patvirtintuose opcionų
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planuose), jeigu teisė į finansines priemones darbuotojams suteikiama arba su finansinių
priemonių vertės padidėjimu susietos skatinamosios išmokos išmokamos ne anksčiau
kaip po 3 metų, nepriklausomai nuo to, išmokas išmokėjo ar teisę į finansines priemones
suteikė darbdavys ar su juos susiję asmenys.
2. Siūlome atlikti sveikatos draudimą bei sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų
pakeitimus, numatant, jog nelicencijuojamų asmenų teikiamos sveikatinimo paslaugos,
skirtos prevenciškai apsaugoti nuo susirgimų ar stiprinti sveikatą, yra laikomos sveikatos
priežiūros (sveikatinimo) paslaugomis ir šių paslaugų apimtimi praplėsti sveikatos draudimo,
kuriam taikoma GPM lengvata, apimtį.
3. Holdingų steigimui palankios mokestinės ir verslo aplinkos sukūrimas.
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Mokesčių administravimo sistemos tobulinimas
Kalbant apie mokesčių administravimą, labai norėtųsi, kad kuriant ir tobulinant teisės aktus būtų žiūrima
ne vien per turgaus prekeivių drausminimo, bet ir per sąžiningų didelių mokesčių mokėtojų aptarnavimo
prizmę. Pavyzdžiui, naujai įsigaliojęs mokesčių mokėtojų skirstymas į patikimus ir nepatikimus iš esmės
yra sveikintinas. Tačiau kiekybiniai kriterijai yra vienodi, nepriklausomai nuo mokesčių mokėtojo dydžio.
Ta pati mokesčio nepriemokos suma (15,000 EUR) yra esminis kriterijus tiek turgaus prekeiviui, tiek
didžiausiai šalies įmonei. Be to, pats įstatymų leidėjas teikdamas patvirtinimui patikimų mokesčių
kriterijus nurodė, jog siekė tikslo diferencijuoti mokesčių mokėtojus pagal tai, kaip jie vykdo savo
mokestines prievoles ir netgi nurodė, jog MAĮ 402 straipsnio 4 punktas sietinas su padarytais
reikšmingais ar pakartotiniais administraciniais nusižengimais, priskiriamais mokesčių administratoriaus
kompetencijos sričiai, tuo tarpu patvirtinto įstatymo kriterijai remiasi ne tik mokestiniais, tačiau ir
bendraisiais mokesčių mokėtojų patikimumo kriterijais.
Siūlome:
1. Taikant kiekybinius kriterijus laikytis proporcingumo principo ir sieti juos su mokesčių mokėtojo
veiklos mastu. Pritariame mokesčių mokėtojų skirstymui į patikimus ir nepatikimus, tačiau šiuo
metu visiems nustatytas vienodas mokesčių nepriemokos dydis turi būti diferencijuotas
atsižvelgiant į mokesčių mokėtojo veiklos mastą.
2. Nustatant mokesčių mokėtojų patikimumo kriterijus atitinkamai remtis mokestinių prievolių,
priskiriamų mokesčių administratoriaus sričiai, vykdymu. Šiuo metu MAĮ yra nuoroda ir į tokius
ANK straipsnius, kurie nėra susiję su mokestiniais pažeidimais.
3. Pasinaudojant gerąja kitų valstybių praktika, numatyti ne baudimo pagrindu paremtus kriterijus,
kurie apibrėžia patikimą mokesčių mokėtoją, o atvirkščiai nustatyti pozityvius kriterijus, kurių
galėtų siekti mokesčių mokėtojai, norėdami būti priskirti patikimiems mokesčių mokėtojams,
galbūt net numatyti kelių žingsnių sistemą (auksiniai, sidabriniai ar pan.). Be to, didinti paskatas
patikimiems mokesčių mokėtojams (gerinti aptarnavimą, trumpinti terminus, teikti papildomas
paslaugas).
Kita sisteminė mokesčių teisėkūros problema – pernelyg „kūrybiškas“ ES direktyvų ar EBPO
rekomendacijų perkėlimas į Lietuvos teisę. Pavyzdžiui, kelis metus dirbę EBPO specialistai rekomendavo
sandoriuose dėl mažos vertės paslaugų teikimo tarp asocijuotų asmenų taikyti supaprastintą tvarką. T.y.,
atsisakyti reikalavimo kiekvienu atveju tokioms paslaugoms atskiru palyginamuoju tyrimu grįsti antkainį
ir vietoje to taikyti standartinį 5 procentų antkainį. Deja, Lietuvos teisės akte, įgyvendinančiame
naujausias EBPO rekomendacijas, šio supaprastinimo nėra. Tai reiškia, kad visos tarptautinės įmonių
grupės, kurios vykdo veiklą ir Lietuvoje, vien tik susidurs su papildoma administracine našta,
nesukuriančia niekam jokios pridėtinės vertės.
2

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/a1aa60d05f2011e896f6c1bcca8cd3a8?jfwid=-rwipz6v5n
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Siūlome:
1. Perkeliant į nacionalinę teisę ES teisės nuostatas arba EBPO gaires laikytis principo, kad turi būti
perkeliami visi supaprastinimai, nebent yra svarių priežasčių elgtis kitaip. Tačiau tai turėtų būti
tikrai svarios priežastys ir išimtiniai atvejai.
2. Perkelti į nacionalinę teisę EBPO rekomenduojamą supaprastinimą (5 procentų antkainį) mažos
vertės paslaugoms.
Kiti pasiūlymai dėl mokesčių administravimo tobulinimo:
1. Atsižvelgiant į tai, kad į nacionalinę teisę yra perkeltos visos esminės EBPO gairės dėl sandorių
tarp asocijuotų asmenų kainodaros, taipogi į tai, jog tiek Mokesčių administravimo įstatyme, tiek
konkrečiuose mokesčių įstatymuose yra visos būtinos antivengiminės nuostatos siūlome naikinti
toliau išvardintus anachronistinius teisės aktus:
a) Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 patvirtintas „Pajamų arba išmokų
apibūdinimo iš naujo taisykles“;
b) Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 321 patvirtintą „Atskaitymų, susijusių su
pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarką“.

2. Patobulinti Mano VMI portalo funkcionalumą. Šiuo metu, pateikus per Mano VMI bet kokį
dokumentą – prašymą, paklausimą ar pan., matyti tik informacija, kad dokumentas priimtas, jo
data ir kokios papildomos informacijos reikalauja VMI. Tuo tarpu mokesčių mokėtojas nemato
jokios su rašto vykdymu susijusios informacijos bei priimtų sprendimų, todėl, norėdama domėtis
vykdymo eiga, turi telefonu ieškoti rašto vykdytojų, komunikuoti kitais būdais (pavyzdžiui,
elektroniniu paštu) ir tokiu būdu tęsti komunikaciją. Portalas turi ir kitų trūkumų. Pavyzdžiui
teikiant analogišką prašymą, kuris jau buvo priimtas ir patenkintas praėjusiais metais, sistema ne
tik kad nesiūlo kurti dokumentą ankstesniojo pagrindu, bet dar ir reikalauja iš naujo prikabinti
visus dokumentus, kurie jau buvo prikabinti prieš metus. Tokie sistemos nepatogumai gaišina
mokesčių mokėtojų laiką ir neskatina jų plačiau naudotis VMI sukurtomis sistemomis ir
elektroninėmis paslaugomis.
3. Gyventojų pajamų apmokestinimo tikslu įteisinti „investicines sąskaitas“. Atsidarę investicines
sąskaitas Lietuvos bankuose gyventojai mokėtų pajamų mokestį nuo investicinės veiklos pajamų
tik jas išsiėmę iš investicinės sąskaitos. Tai būtų reikšmingas administracinės naštos
palengvinimas tiek gyventojams, tiek bankams (nebereikėtų teikti duomenis VMI apie kiekvieną
įplaukų atvejį), o mokesčių administravimas šioje srityje supaprastėtų ir atpigtų (nebereikėtų
kaupti informacijos ir tikrinti kiekvieno įplaukų atvejo).
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7.

AKTYVI ŠEŠĖLIO PREVENCIJA – GRYNŲJŲ NAUDOJIMO MAŽINIMAS

Siūlome:
1. Panaikinti nefiskalinius čekius viešojo maitinimo sektoriuje.
2. Skatinti verslą atsisakyti arbatpinigių kultūros ir naudoti kitas formas, kaip aptarnavimo
mokestis. Tokiu būdu būtų išvengiama skirtingų lygių apmokestinimo ir dėl to kylančių
neaiškumo ir piktnaudžiavimo galimybių.
3. Peržiūrėti galiojančią paramos teikimo sistemą ir susiaurinti jos aprėptį (gavėjų sąrašą,
kriterijus).
4. Plačiau taikyti „atvirkštinio“ PVM taisyklę tose srityse, kur stebimas didžiausias PVM grobstymas.
5. Intensyvinti operatyvius patikrinimus padidintos rizikos sektoriuose (statybos, autoremonto,
viešojo maitinimo, turgaus, kirpyklų ir kt., kur vyrauja klientai – gyventojai ir atsiskaitymai
grynaisiais).
6. Svarstyti galimybes nustatyti, kad visose prekybos vietose turi būti privaloma galimybė
atsiskaityti ne grynais pinigais (kortele, elektroniniu pavedimus ar kitais būdais). Tartis su
bankiniu sektoriumi dėl tvarkos ir kainų (įrenginių bei aptarnavimo). Užsienio patirtis rodo, kad
platesnis elektroninių pinigų naudojimas mažina šešėlinės ekonomikos mastą.
Nepagrįstų lengvatų naikinimas
Siūlome naikinti kaip ekonomiškai ir socialiai nepagrįstas:
1. PVM lengvatą centriniam šildymui.
2. Daugumą nekilnojamo turto mokesčio lengvatų (NTMĮ 7 str., ypač išvardintas 2 dalyje).
3. 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.
4. Panaikinti Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 1 d. 18 p.
5. Panaikinti Žemės mokesčio įstatymo 9 str. 4 d., pagal kurią žemės ūkio paskirties žemės
mokestinė vertė dauginama iš koeficiento 0,35.
6. Teigiamai vertiname tai, kad buvo sumažintos kvotos žemės ūkyje naudojamam dyzelinui, tačiau
lengvata dyzelinui turėtų būti naikinama iš esmės.
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8.
VIEŠOJO INTERESO GYNIMO PRAKTIKOS IR TEISINIO REGULIAVIMO,
KAD BŪTŲ IŠLAIKYTA PUSIAUSVYRA TARP SPRENDIMŲ POVEIKIO VISIEMS
VIEŠIESIEMS INTERESAMS, ĮSKAITANT INVESTICINĘ APLINKĄ,
PERTVARKYMAS
Siūlome:
Pertvarkyti viešojo intereso gynimo praktiką ir teisinį reguliavimą, kad būtų išlaikyta pusiausvyra tarp
sprendimų poveikio visiems viešiesiems interesams, įskaitant investicinę aplinką
Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad viešasis interesas yra valstybės pripažintas ir teisės
ginamas visuomeninis interesas, kurio įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės
egzistavimo ir raidos sąlygų. Vis dėlto, šiuo metu dažnai nėra aišku, į kieno ir į kokius gėrius (vertybes)
nukreiptas interesas iš tiesų laikytinas viešuoju. Pavyzdžiui, ar tikrai viešąjį interesą atitinka sprendimas
stabdyti milžiniškas investicijas, lemiančias visokeriopą visuomeninę naudą, ar sprendimas neuždaryti
tam tikrų kaimo vietovės mokyklų, lemiančių moksleivių mokslo kokybę modernioje švietimo sistemoje,
vien tik dėl be aiškių tikslų ir argumentų (ar vien subjektyviais – noro, nenoro, nepatogumo –
argumentais) prieštaraujančios grupės žmonių?
Emocijomis, subjektyviu vertinimu, politikų populiarumo kaina pagrįsti sprendimai, neužtikrina bendrojo
visuomeninio gėrio – viešojo intereso – nors dažnu atveju yra galima pasiekti kompromisą. Pavyzdžiui,
aplinkos apsaugos tikslai ar gyventojų pageidavimai yra puikiai suderinami su planuojamomis
investicijomis. Būtent kompromisą ir pusiausvyrą, o ne priešpriešą, kurianti viešojo intereso gynimo
praktika ir teisinis reguliavimas gali užtikrinti bei užtikrina bendrąjį visuomeninį interesą.

9.
UŽTIKRINIMAS VIENODŲ KONKURENCINIŲ SĄLYGŲ PRIVAČIAM
VERSLUI IR VALSTYBINĖMS ĮMONĖMS (YPAČ SVEIKATOS SEKTORIAUS
SRITYJE)
Siūlome:
Užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas privačiam verslui ir valstybinėms įmonėms, neinvestuoti
mokesčių mokėtojų pinigų srityse, kuriose sėkmingai veikia privatus kapitalas
Verslas yra mūsų šalies ekonomikos ir klestėjimo variklis, tačiau, kartais atrodo, jog pasitikėjimo juo
trūksta net kritiniais momentais. Su nepasitikėjimu ir nelygiateisiškumu susiduria įvairūs sektoriai, bet
vienos labiausiai diskriminuojamų yra privačios sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įmonės.
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Privatus sektorius sveikatos apsaugos srityje patiria begalę nepagrįstų ribojimų ir perteklinių reikalavimų,
o taip ne tik ribojama konkurencija, tačiau ir paminama Konstitucijoje įtvirtinta teisė į vienodas sąlygas
visiems šalyje veikiantiems ūkio subjektams, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.
Privačioms sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms lygiateisiškai veikti neleista ir COVID-19
kontekste: kol ministerija rūpinasi valstybinėmis ligoninėmis, privačios gydymo įstaigos apsaugos
priemones perka pačios. Kol mobilieji punktai ir valstybinės ligoninių laboratorijos buvo perpildytos,
privačios įstaigos neturėjo teisės teikti net mokamų testavimo paslaugų norintiems išsitirti. Tai tik keli
privataus verslo diskriminacijos pavyzdžiai. Antra pandemijos banga sukūrė poreikį didinti finansavimą
įstaigoms, siekiant kovoti su Covid-19 infekcija, tačiau, deja, šis finansavimas nepasieks privačių įstaigų.
Kodėl?
Konstitucinis teismas per kelis kartus aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakė apie subalansuotą asmens
sveikatos priežiūros sistemą, kurios tinkle lygiomis dalimis ir sąlygomis veikia privatus bei valstybinis
sektoriai.

10. VENGIMAS YDINGOS PRAKTIKOS VIEŠOJE ERDVĖJE NEIGIAMAI
ATSILIEPTI APIE VERSLĄ, KURTI PRASTĄ VERSLO BENDRUOMENĖS ĮVAIZDĮ
BENDRĄJA PRASME
Vienas iš dalykų, kurių išmoko verslas, yra priimti kritiką. Ji skatina tobulėti. Bet kritika veiksminga tada,
kai ja atkreipiamas dėmesys į konkrečius trūkumus ir pateikiami konstruktyvūs pasiūlymai tobulėti.
Gaila, Lietuvoje būna kitaip: dažnai sulaukiama paprasčiausio užsipuolimo ir nuosprendžio: „visi jūs tokie
ar anokie“. Deja, taip nutinka ir viešose diskusijose apie verslą ir verslininkus, ypač – artėjant rinkimams.
Girdime, esą verslininkams rūpi tik viršpelniai, kad jie siekia pasipelnyti bet kokia sąskaita, todėl būtina
juos riboti, žaboti, dar griežčiau kontroliuoti ir apskritai, verslas įdomus valstybei tik dėl sumokamų
mokesčių. Suprantama, kad toks požiūris didina visuomenės ir verslininkų tarpusavio nepasitikėjimą ir
neprisideda prie šalies patrauklumo investuoti.
Pabrėžiame, kad verslas nėra atskirtas nuo valstybės ir jos žmonių. Didžioji dalis mūsų dirba privačiame
sektoriuje, kasdien perka prekes ir paslaugas. Jas kuria tas pats verslas. Kone norma tapęs viešas jo
demonizavimas tik skaldo visuomenę, kurioje pasitikėjimo ir taip gerokai trūksta. Padėties negerina
politikai, neretai verslą pateikiantys kaip blogį ar grėsmę. Taip, pasitaiko visko. Klaidų ar netinkamo
elgesio atvejų yra ir viešajame, ir privačiame sektoriuje. Bet visos verslo bendruomenės linčiavimas už
vienos įmonės padarytą klaidą, pripažinkime, yra nesąžiningas ir neteisingas. Kritikuokime, o ne
smerkime. Kalbėkimės, o ne gąsdinkime. Tobulėkime, užuot stengęsi pakišti vieni kitiems kojas.
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PAPILDANTYS PASIŪLYMAI KITOMS SRITIMS
1. DĖL SVEIKATOS APSAUGOS
Konkurencijos skatinimas, lygiateisiškumas tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vienodai
sąžiningos veiklos sąlygos
Skatinti sąžiningą konkurenciją tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) nepriklausomai nuo
nuosavybės formos (užtikrinant vienodas veiklos sąlygas).
Siūlome:
1. Suteikti viešosioms ASPĮ daugiau ūkinės veiklos požymių ir savarankiškumo bei nustatyti jų
veiklos vertinimo rodiklius, kurių vykdymą stebėtų nepriklausomos valdybos;
2. 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.
3. Decentralizuoti didžiųjų ASPĮ oligopolinį dominavimą.
4. Subalansuoti ASPĮ tinklą, užtikrinant teritorinį vientisumą kai 50% įstaigų sudaro viešas, 50%
privatus sektorius.
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.
Viešojo ir privataus sveikatos priežiūros sektorių bendradarbiavimas
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.
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VLK veiklos dėl PSDF biudžeto lėšų valdymo atskyrimas nuo SAM
SAM 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.
Siūlome:
1. Atskirti ASPĮ steigėjų ir paslaugų mokėtojo funkcijas.
2. PSDF biudžeto lėšų skirstymas ir jų panaudojimo priežiūra turi būti vykdoma nuo SAM
nepriklausomos institucijos, užtikrinant objektyvumą.
Pacientų papildomų mokėjimų už sveikatos paslaugas aiškus sureguliavimas / efektyvesnis PSDF
biudžeto lėšų panaudojimas
2013 m. Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimu, pacientas gali ir turi prisidėti prie asmens sveikatos
priežiūros paslaugų finansavimo. Ilgėjant gyventojų amžiui ir tobulėjant gydymo technologijoms, nei
viena šalis nėra pajėgi užtikrinti 100% sveikatos sistemos finansavimo poreikį. Siekiant įgyvendinti KT
sprendimus ir subalansuoti asmens sveikatos priežiūros sistemos finansus, turi būti:
a)
b)

naudojama draudiminė sistema, kai asmuo sumoka nedidelę paslaugų kainą (franšizę), o PSDF
finansuoja didžiąsias sumas, kurios pavieniams asmenims būtų per didelės;
numatytos aiškios sąlygos dėl pacientų priemokų/papildomų mokėjimų, kad asmuo galėtų
prisidėti prie finansavimo ir pasirinkti jam geriausiai poreikius atliepiančius gydymo metodus,
priemones, vaistus.

Pacientų mokėjimų aiškus įvedimas sudarytų sąlygas papildomam savanoriškam sveikatos draudimui ir
užtikrintų problemos dėl PSDF biudžeto trūkumo sprendimą, o paciento sumokėtų priemokų ar
draudimo įmokų įtraukimas į kompensuojamas išlaidas iš grąžintinų 2% metinių GPM, iš esmės išspręstų
ir “vokelių” problemą sveikatos sistemoje.
Pagalbinis apvaisinimas
Siūlome:
Atlikti Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimus, atitinkančius Europos praktiką:
1. leidžiant dirbtinio apvaisinimo paslaugas poroms, nesudariusioms santuokos, vienišoms
moterims;
2. keičiant embrionų saugojimo tvarką (užtikrinant pacientų teises patiems pasirinkti ir nuspręsti
kiek turėtų būti saugomi embrionai);
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3. užtikrinti vienodas sąlygas visoms ASPĮ turinčioms licenciją, t.y. lytinių ląstelių donorų lytinių
ląstelių įvežimą vykdyti ir tokio pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikti, taip pat ir Prenatalinio
įvaikinimo programą vykdyti ne tik universiteto ligoninės, bet ir kitos ASPĮ, turinčios atitinkamą
licenciją;
4. priimtos kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos dėl patirtų išlaidų ir sugaišto laiko
norint tapti donoru (-e).
Sveikatos priežiūros specialistų individualios veiklos galimybės
Sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai, slaugytojos ir pan.) negali būti diskriminuojami lyginant su
kitų profesijų atstovais, draudžiant jiems vykdyti individualią veiklą. Turi būti leista gydytojams ir pan.
sudaryti ne tik darbo, bet ir paslaugų sutartis su ASPĮ.

Nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas
Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka3. 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 būtinos sąlygos būti įdarbintiems sveikatos priežiūros įstaigoje;
naudoti nuotolinės stebėsenos ir diagnostikos prietaisus, nustatyti tokių prietaisų
kompensavimo tvarką.

2. DĖL KOMUNIKACIJOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
Sklandus perėjimas ir laimėjimai iš 5G
Pasaulis pamažu ruošiasi vienam svarbiausių skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės pokyčių ateinantį
dešimtmetį - penktosios kartos judriojo ryšio (5G) atėjimui. Jis bus svarbus ir naudas neš ne tik
pavieniams vartotojams, bet ir iš esmės pakeis visuomenei ypatingai svarbias ūkio šakas. Lietuvoje iš 5G

3

Nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario konsultacijų pacientui ir gydytojo konsultacijų gydytojui teikimo ir jų išlaidų
apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas 2020 m lapkričio 10 d. sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr. V-2569.
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ryšio ypatingai laimės miškininkystės, žuvininkystės, menų, pramogų, sveikatos ir socialinio darbo,
informacijos ir komunikacijos, valstybės tarnybos, transporto ir sandėliavimo sektoriai.
Visame pasaulyje plačiajuosčio ryšio skverbtis 2016 m. atnešė nuo 500 iki 2000 milijardų JAV dolerių
bendrojo vidaus produkto (BVP) padidėjimą. Skaičiuojama, kad plačiajuosčio ryšio skverbčiai padidėjus
10 proc., šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) vidutiniškai padidėja nuo 0,6 iki 2,8 proc. Lietuvoje vien
2018 metais LTE vartotojų skverbtis augo 37 proc.
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. Žinoma, jog 5G tinklo plėtra turi
būti suderinta su nacionalinio saugumo interesais ir nekelti jokio pavojaus infrastruktūros vientisumui ir
saugumui.
Siūlome:
4. Paruošti papildomus dažnius 5G diegimui.
5. Įpareigoti nekilnojamojo turto vystytojus užtikrinti viešojo judriojo ryšio paslaugų prieinamumą
pastatuose.
6. Sudaryti galimybes diegiantiems 5G naudotis valstybės infrastruktūra.
1.1. Leisti įrengti 5G infrastruktūrą valstybės valdomuose objektuose.
1.1.1.
Sudaryti galimybę 5G tikslams nuomoti visą valstybės turtą.
1.1.2.
Palengvinti turto nuomos procesą, turtą tuo metu valdančios įstaigos
nuomonę laikant tik rekomendacine.
1.1.3.
Užtikrinti galimybę plėtoti šviesolaidines kabelių linijas lygiagrečiai kelių,
kelio juostose ir pan. Eliminuoti valstybės valdomų įmonių teisės aktuose
esančius trukdžius.
7. Pritaikyti 5G diegimui bendruosius planus.
8. Skatinti investicijas į 5G diegimą.
1.2. Eksploatuojant 5G tinklą žaliai elektros energijai taikyti pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) lengvatą.
1.3. Taikyti pelno mokesčio lengvatą investicijoms į 5G tinklus .
9. Informuoti apie 5G technologiją ir užtikrinti visuomenės apsaugą nuo sąmoningo klaidinimo.
Tvarus valstybės ir industrijos veikimas
Šiuo metu Lietuva gali pasigirti viena sparčiausiai besivystančių, geriausios kokybės ir kainos santykio bei
prieinamumo mobiliojo ryšio rinka. Tokia situacija nėra atsitiktinė – ji susiklostė dėl dvidešimt penkis
Asociacija “Investors’ Forum”
Totorių g. 5-21, LT-01121, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 2755258
El.paštas: info@investorsforum.lt
Įm.kodas: 224996640
www.investorsforum.lt

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

21
metus nuo GSM mobiliojo ryšio atsiradimo Lietuvoje investicijas į šį sektorių skatinusio reguliavimo,
valstybinių institucijų bei politikų bendradarbiavimo su industrija, taip pat - sprendimų priėmėjų
geranoriškumo pritaikant reguliavimą atsižvelgiant į privataus sektoriaus prašymus ir rekomendacijas.
Norint, kad investicijos ir technologinis progresas Lietuvoje nestotų, o Lietuva tinkamai pasinaudotų
skaitmeninės ES rinkos teikiamomis galimybėmis rytdienos ekonomikai, reikia tęsti darnaus
bendradarbiavimo tarp valstybės ir industrijos tradiciją, ieškoti naujų ir bendradarbiavimą dar labiau
efektyvinančių būdų bei gerbti privačią iniciatyvą, rezultatyvią privačią Lietuvos IRT rinką.
Siūlome:
1. Tobulinti institucinę sąrangą.
1.1. Atkurti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriui dedikuotą komitetą Lietuvos
Respublikos Seime.
1.2. Perleisti elektroninių ryšių formavimo politikos sritį LR Ekonomikos ir inovacijų
ministerijai.
1.3. Paskirti IRT sritį kuruojantį viceministrą.
1.3.1.
Inicijuoti naują tarpinstitucinio bendradarbiavimo platformą tarp
įstatymų leidžiamosios, vykdomosios, vietos valdžios bei Europos Parlamento
narių bei asocijuotų verslo struktūrų ir rinkos žaidėjų.
1.4. Išlaikyti Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) dėmesį IRT sričiai.
2. Siūlyti miestų savivaldybėms paskirti už technologijas atsakingus vadovus (CTO).
3. Gerbti privačią iniciatyvą.
3.1. Valstybei nedalyvauti versle.
3.2. Valstybei nedalyvauti komercinių 5G tinklų plėtroje.
3.3. Taikyti aukščiausius standartus valstybinių įmonių finansinei atskaitomybei.
4. Skaidriai ir reguliariai rengti dažnių konkursus.

Realios autorių teisių apsaugos užtikrinimas
Pastaraisiais metais įstatymų leidėjai daug nuveikė siekdami užtikrinti geresnę autorių teisių apsaugą ir
Lietuvą patraukiant iš intelektinės nuosavybės teisių negerbiančių valstybių grupės, tačiau ateinantys
metai, ypatingai – artimiausi dveji, bus dar svarbesni: reikės įgyvendinti ES neseniai priimtą Autorių
teisių direktyvą, taip pat - nustatyti tinkamą Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos
reglamento ir E-privatumo reglamento nuostatų santykį.
Norint užtikrinti realią autorių teisių apsaugą būtina stiprinti egzistuojančių priemonių panaudojimą,
atsakingų institucijų įsitraukimą, procesų optimizavimą, tuo pačiu išlaikant pagarbą interneto laisvei.
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Siūlome:
1. Užkardyti kelią piratavimui.
1.1. Turinio blokavimą taikyti kaip paskutinę kontrolės priemonę. Jei vis dėlto turinio blokavimas
yra neišvengiamas:
1.1.1. blokuojant svetaines taikyti „vieno langelio“ principą.
1.1.2. užtikrinti kompleksinį požiūrį į blokavimą.
1.1.3. supaprastinti blokavimo procedūras.
1.1.4. drausti reklamą blokuojamose svetainėse.
1.2. Užtikrinti blokavimą per paieškos sistemas.

3. DĖL FINTECH INDUSTRIJOS
Siūlome:
1. Atlikti kompleksinę visų galiojančių taupymo lengvatų analizę ir įvertinti galimybes sukurti
gyventojų asmeninės taupymo sąskaitos teisinį reguliavimą.
2. Priimti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo
pakeitimus, numatant galimybę finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiems subjektams naudoti
Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ir jame esančius
duomenis nustatant kliento tapatybę.
3. Priimti Vartojimo kredito įstatymo pakeitimus, kurie leistų teikti paskolas juridiniams asmenims
naudojantis tarpusavio skolinimo platformos operatorių paslaugomis.
4. Nustatyti problemas, dėl kurių FinTech įmonėms sudėtinga atsidaryti korespondentines
sąskaitas bankuose, ir įvertinti galimus sprendimo būdus. Lietuvos bankas 2019 m. gruodžio 13
d. paskelbė "LIETUVOS BANKO POZICIJA DĖL ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ
TEISĖS NAUDOTIS KREDITO ĮSTAIGOSE ATIDARYTOMIS MOKĖJIMO SĄSKAITOMIS” projektą.
Siūlome siekti, kad būtų įgyvendintos pozicijos projekte numatytos priemonės.
5. Tobulinti Gyventojų registrą sukuriant bandomąjį technologinį sprendimą, paremtą biometrinių
duomenų naudojimu.
6. Įvertinti galimybes išplėsti nuotolinio tapatybės nustatymo būdų sąrašą ir peržiūrėti
supaprastinto klientų tapatybės nustatymo sąlygas (pavyzdžiui, padidinant bendrai per
kalendorinius metus įvykdytų operacijų vertės ribą nuo 1 000 iki 3 000 eurų).
7. Sukurti Juridinių asmenų elektroninės paslaugos (JAREP) funkcionalumą, įgalinantį klientus
anglų kalba pildyti duomenis dėl naujo juridinio asmens steigimo bei laikino juridinio asmens
pavadinimo įrašymo į Juridinių asmenų registrą.
8. Mokėjimų taryba parengė “KYC proceso optimizavimo galimybių studiją”. Siūlome siekti, kad
būtų įgyvendintos studijoje pateiktos rekomendacijos ir priemonės.
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9. Galima būtų kelti klausimą apie centralizuotą pinigų plovimo prevencijos sprendimą, kuris būtų
skirtas bent jau mažesniems rinkos dalyviams. Esmė - vietoj to, kad kiekviena elektroninių
pinigų/mokėjimų įstaiga ar bankas diegia savo sprendimus, diegti bendrą sprendimą, kuris veiktų
sąsajoje su mokėjimo sistemomis.
10. Siūlome išanalizuoti galimybes pagerinti mokestinę aplinką siekiant paskatinti užsienio kapitalo
fintech įmones, orientuotas į investicinių paslaugų teikimą, steigtis Lietuvoje.
11. Siekti, kad reguliavimas būtų neutralus technologijoms. Šiuo metu, praktiškai norint įgyvendinti
projektus naudojantis decentralizuota blokų grandinių technologija (blockchain) kyla klausimų
dėl jos atitikties BDAR reikalavimams, kurie aiškiai nustato duomenų valdytojo sąvoką.
12. Siūlome, kai bus paskelbtas Nacionalinis rizikos vertinimas, atlikti išsamią analizę to kas jame
nustatyta, ir, pagal tai, parengti priemones, kurios mažintų administracinę naštą, eliminuotų
nereikalingus procesus, suteiktų daugiau erdvės verslui.

4. DĖL ENERGETIKOS
Siūlome:
1. VIAP lengvatos pramonei išplėtimas. VIAP lengvata turėtų būti taikoma ir pramonei vartojančiai
žalią elektrą su pasirašytomis tiesioginėmis elektros energijos pirkimo sutartimis su elektros
gamintojais. Šis pakeitimas būtinas norint paskatinti NAUJOS žalios generacijos atsiradimą
Lietuvoje.
2. Energijos gamyba savo reikmėms. Lengvinti sąlygas pramonės įmonėms gaminti elektrą savo
reikmės prie pramonėms objekto ar šalia esančiuose sklypuose, nesijungiant prie bendro tinklo.
Padidinti nutolusių vartotojų galios limitus nuo 500kW iki bent jau 5000kW, t.y. neribojant
dirbtinai galių ESO tinklo ribose, jei vartotojas ir jo gaminantis įrenginys yra prijungtas prie ESO
tinklo. Taip pat padidinti kvotą nuo 100MW iki bent 250MW. Tai padėtų skatinti žaliosios
energijos gamybos pajėgumų atsiradimą.
3. Šilumos sektoriaus reglamentavimo pastovumas. Šilumos gamybos sektoriuje viena didžiausių
ydų yra nuolatos besikeičiantis teisinis reguliavimas ir pastovumo stoka, todėl rekomenduojame
likti prie naujai patvirtintos aukcionų tvarkos ir užtikrinti procesų monitoringą ir analizę. Taip pat
siūlome nustatyti prioritetinį energijos supirkimą iš ūkio subjektų, šilumą gaminančių iš
atsinaujinančių energijos išteklių.
4. Sinchronizacijos kaštai ir naudos. Išėjimo iš BRELL žiedo kontekste, tikslinga inicijuoti diskusiją
dėl sinchronizacijos kaštų paskirstymo. Diskusijos tema pirmiausia turi būti reikalingų investicijų
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ir su tuo susijusių kaštų pristatymas, laikotarpis ir t.t. Be kaštų, sinchronizacija taip pat neša ir
naudas, jos turi būti pristatytos rinkos dalyviams, kad būtų galimybė tinkamai pasiruošti. Verslui
reikia atsakymo: kaip keisis elektros kaina po atsijungimo?
5. Konkurencinga energetikos rinka po sinchronizacijos. Atsisakyti iniciatyvų, kuriomis be
konkursų nominuojamos valstybinės įmonės energetikos projektų įgyvendinimui, į kuriuos gali
investuoti ir privatus verslas. Vengti galimų interesų konfliktų ir rinkos iškraipymų sektoriuose,
kuriuose skatinama konkurencija. Pavyzdžiui, peržiūrėti LRV DNR programą dėl elektros
energijos kaupimo įrenginių (baterijų) įrengimo, numatant kad baterijų pajėgumai, reikalingi
tinklo saugumui užtikrinti būtų įtraukti į „Litgrid“ sinchronizacijos projektą, o baterijų
projektams, kurie planuoja dalyvauti dažnio valdymo ir sisteminių paslaugų aukcionuose, būtų
paskelbtas viešas finansavimo konkursas, kuriame galėtų dalyvauti ir privatus verslas.
6. Vėjo jėgainių plėtrą stabdantys NT mokesčiai. „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.
7. Neaiškūs PAV atrankų ir PAV procedūrų kriterijai. Siūlome numatyti aiškius reikalavimus kokiais
atvejais PAV privalomas vėjo parkų plėtrai. Skirtingose savivaldybėse 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.
8. Aplinkosauga. Į Lietuvoje įgyvendinamą atliekų tvarkymo sistemą ir jos infrastruktūrą yra
investuotos milijardinės lėšos, tačiau reguliacinės aplinkos netobulumas, netaikli aplinkosaugos
kontrolė ir kritinė situacija MBA bei atliekų deginimo jėgainėse neleidžia Lietuvai užtikrinti
žiedinės ekonomikos proveržio. Atsižvelgdami į tai, siūlome skatinti atliekų rūšiavimą ir
perdirbimą, nustatyti, kad deginamos gali būti tik neperdirbamos ar antrinėms žaliavoms
nepanaudojamos atliekos.
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5. DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
Siūlome:
1. Perkančiųjų organizacijų profesionalumo trūkumas. Šiuo metu pirkimai labiau yra suvokiami,
kaip administracinė procedūrą, nei dinamiškas, efektyvus, realius pirkėjo poreikius tenkinantis
prekių/paslaugų/darbų įsigijimas. Aišku, dėl tokios situacijos nereikėtų išimtinai kaltinti tik pačių
perkančiųjų organizacijų. Tokia situacija susiklostė ir dėl didelės biurokratijos pirkimų vykdyme.
Juo labiau, teismai, formuodami praktiką VP bylose, laiko labai griežtą liniją dėl tinkamo (kartais
netgi – preciziško) tų biurokratinių procedūrų išpildymo. Tuo tarpu, byloje nustačius, kad
perkančioji organizacija visgi procedūras vykdė netinkamai, perkančiajai organizacijai gali būti
skiriama bauda (iki 10 proc. sutarties vertės). Dar daugiau, tokiu atveju, savo interesus gynęs
tiekėjas gali reikalauti ir nuostolių iš perkančiosios organizacijos atlyginimo. Tokių pasekmių
išdavoje, nenuostabu, kad perkančiosios organizacijos neproporcingai didelį dėmesį skiria,
būtent, preciziškam pirkimo procedūrų vykdymui, kartais į antrą planą nustumdamos pirkimo
esmę ir prasmę. Kita vertus, Investuotojų forumo siūlymas didinti pirkėjų profesionalumą, yra
neabejotinai, logiškas ir pagrįstas. Tuo pačiu, pažymėsiu, kad šią problemą adresuoja ir
Prezidentas G. Nausėda siūlydamas dvi su šia problema susijusias priemones: (i) įtvirtinti
reikalavimą pirkimo komisijoje dalyvauti bent vienam specialistui, turinčiam viešųjų pirkimų
specialistų kvalifikaciją (vykdant tarptautinį pirkimą – pažengusio specialisto), (ii) sukurti gerokai
platesnį profesionalių, aktyvų (ir todėl efektyvių) centrinių perkančiųjų organizacijų tinklą.

2. Pirkimo vykdymo kalbos klausimai. Pirkimo vykdymas tik nacionaline kalba, be abejo, yra
problema, kai vertiname galimybę pritraukti užsienio tiekėjus. Profesionalesnės ar didesnės
perkančiosios organizacijos, vykdydamos didelės vertės tarptautinius pirkimus, paprastai,
pirkimo dokumentus, skelbia ir užsienio (anglų) kalba. Visgi, kadangi teisės aktai nenumato
prievolės pirkimo dokumentus skelbti ir užsienio kalba, šiuo metu tai yra išimtinai tik
perkančiosios organizacijos valioje ir diskrecijos ribose. Manytume, kad perkančiosios
organizacijos išties turėtų būti skatinamos pirkimo dokumentus ruošti ir užsienio kalba tuo
didinant tiekėjų konkurenciją. Tačiau, mūsų manymu, praktinio įgyvendinimo lygmenyje, šis
tikslas efektyviau užtikrinamas per soft law instrumentus – VPT rekomendacijas, tipines pirkimo
dokumentų užsienio kalba formas ir pan. Derėtų įvertinti, ar griežtos taisyklės pirkimo
dokumentus užsienio kalba skelbti visuose (net ir nedidelės vertės pirkimuose) įtvirtinimas
įstatyme, nebūtų proporcingas, nes tuomet ir bet kuri biblioteka ar darželis, vykdydami iš esmės
kasdienius pirkimus, papultu po tokiu reikalavimu. Tai gali turėti priešingą efektą:
neproporcingai apsunkintų pirkimų vykdymą, ištęstų procedūras. Taigi, reikėtų ieškoti balanso
priemonės įgyvendinime.
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3. Pasiūlymo vertinimo kriterijai – mažiausia kaina ar kokybiniai kriterijai. Kalbant apie sutarties
skyrimo kriterijus, Lietuvai dar tikrai yra kur pasitempti. Šiuo metu VPĮ numato, kad pirkimai
pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės santykį, turi sudaryti ne mažiau kaip 30 % nuo bendros
pirkimo vykdytojo pirkimų vertės (neįskaičiuojant mažos vertės pirkimų ir pirkimų, vykdomų,
neskelbiamų derybų būdu). Taip pat ir VPT rekomenduoja dažniau taikyti kitą nei mažiausios
kainos kriterijų. Visgi, statistika šiuo klausimu yra negailestinga: Europos Komisijos duomenimis,
2018 m. net 96 % pirkimų Lietuvoje buvo atliekama laimėtoją išrenkant pagal mažiausios kainos
kriterijų (2015 m. – 90 %, 2016 – 91 %, 2017 – 90 %). Su šiuo skaičiumi Europos kontekste
atrodome tikrai nekaip. Aišku, būtina suprasti, kad laimėtojo atranka pagal kokybinius kriterijus
yra gerokai sudėtingesnė: reikia labai gerai suvokti pirkimo objektą, nustatyti tikslius,
objektyvius, palyginamus kokybinius kriterijus, tinkamai įsivertinti nustatomo kriterijaus
ekonominę, pridėtinę vertę, o galiausiai ir tiekėjų pasiūlymus objektyviai įvertinti. Tai yra
pakankamai sudėtinga, reikia kruopštaus pasiruošimo, kompetentingų pirkėjų, kyla didesnė
ginčų su tiekėjais rizika. Dėl šių priežasčių, pirkėjai, dažnai nenori taikyti kokybinių kriterijų.
4. Ginčai. Be abejo, negalime nesutikti su teiginiu, kad ginčai viešųjų pirkimų lemia ilgesnes pirkimų
procedūras. Šiuo metu VP ginčų nagrinėjimas teismuose yra vykdomas pagal specialias, gerokai
greitesnes procedūras nei kiti civiliniai ginčai. Be to, VP bylos nagrinėjamos rašytinio (dėl to kiek
greitesnio) proceso tvarka. Mūsų praktika rodo, kad daugiau mažiau „įprasta“ VP byla pirmoje
instancijoje, nuo ieškinio padavimo iki pirmos instancijos teismo sprendimo, trunka 2-3 mėn.
(jeigu dar pridėtume ikiteisminę stadiją – pretenziją perkančiajai organizacijai ir atsakymą į ją –
reikėtų pridėti dar ~2-3 savaites). Per šį laikotarpį, ginčo šalys turi labai trumpais terminais
apsikeisti keliais procesiniais dokumentais, įrodančiais jų pozicijos teisingumą. Lietuvos teismai
skelbia statistiką, kad 2019 m. iš ~400 VP bylų, 350 bylų buvo išnagrinėtos per trumpesnį nei 6
mėn. laikotarpį, 35 bylos per laikotarpį nuo 6 mėn. iki 12 mėn. ir 6 bylos per ilgesnį laikotarpį. Į
šią statistiką įeina ir bylos dėl nuostolių atlyginimo, kurios yra nagrinėjamos atskirai nuo
vykdomo pirkimo, taigi, neįtakoja pirkimo vykdymo eigos. Ar dar yra galimybių šiuos terminus
trumpinti? Na, teoriškai, taip, tačiau mūsų vertinimu, VP bylos yra nagrinėjamos labai greitai, o
dar spartesnis jų nagrinėjimas savaime neturi būti vertybė, nes gali turėti neigiamos įtakos
teismų sprendimų kokybei. Todėl siūlymai spartinti ginčų nagrinėjimą turi būti pamatuoti ir
įvertinti teisės į teisminę gynybą efektyvumo kontekste. Jeigu turėsime tiesiog labai greitus
teisminius procesus, tačiau teismai objektyviai neturės pakankamai resursų atskleisti bylos esmę
ir kokybiškai išnagrinėti ginčą, tai gali turėti priešingą efektą nei siekiama.
Taip pat kalbant apie ginčus, svarstytinas specializuotos institucijos, privaloma išankstine tvarka
nagrinėjančios VP ginčus, steigimas. Labai tikėtina, kad tokia specializuota institucija vienokia ar
kitokia forma perspektyvoje atsiras, kadangi ir Prezidentas savo pasiūlymais VP reguliavimo
tobulinimui, siūlo šią funkciją pavesti VPT, o Teisingumo ministerija dar 2019 m. rudenį pristatė
savo siūlymą steigti specializuotą Viešųjų pirkimų ginčų komisiją. Tačiau šios iniciatyvos
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kontekste, būtina atsakyti į eilę klausimų, kurie padėtų aiškiau suvokti įgyvendinimo detales.
Investuotojų forumo vertinimu, svarbiausia tai, kad jeigu būtų nuspręsta steigti specializuotą
instituciją (ar šias funkcijas perduoti VPT), ji turėtų būti ne formali „tarpinė stotelė“ iki ginčo
perdavimo teismui. Toks tikslas būtų pasiekiamas suteikiant reikiamus techninius ir
žmogiškuosius resursus, bendrai užtikrinančius kad sprendimai būtų kokybiški. Jeigu rinkos
dalyviai nepasitikės tokia institucija ar jaus, kad sprendime nėra kvalifikuotai, tinkamai išspręstas
situacija (turima omeny, kad tiekėjas abejos sprendimo kokybe, nebus pasiektas bendras
teisingumo jausmas), tokia institucija bus tik tarpinė stotelė prieš ginčą perkeliant į teismą
nagrinėti teisėjams. Tinkamai neįgyvendinus šitos priemonės, tai gali turėti netgi priešingą
efektą VP ginčų nagrinėjimo terminams. Apibendrinant, nors siūlymas turėti specializuotą
instituciją, savaime yra galimas, tačiau tuo pačiu būtina reikalauti adekvataus tokios institucijos
finansavimo ir pakankamo laiko tokiai institucijai pasiruošti priimti šimtus VP ginčų.
5. Rizikos perkėlimas tiekėjams. Šiuo teiginiu yra paliesta labai aktuali tema ir VP skaudulys. Iš
tiesų, perkančiosios organizacijos pirkimo sutartyje neproporcingai paskirsto šalims tenkančią
riziką, o ypač tai aktualu, kai dėl dalyvavimo pirkime svarsto tarptautinė įmonė. Jeigu pagal
vidines rizikos pasiskirstymo/vertinimo matricas tiekėjui užsidega raudona lemputė, jis tiesiog
nedalyvauja pirkime. Šią vietą pirkime užima vietiniai tiekėjai, neretai perparduodantys tą pačią
produkciją. Tai lemia mažesnę konkurenciją, didesnes pirkimo kainas ir bendrai, neracionalų
viešųjų lėšų panaudojimą. Matyt, rizikos, kylančios iš pirkimo sutarties vykdymo turėtų būti
paskirstytos proporcingai. Atitinkama rizika, turėtų būti perkeliama būtent tai šaliai, kuri
geriausiai/efektyviausiai tokią riziką geba valdyti. Tiekėjai turi galimybę prašyti perkančiųjų
organizacijų pakeisti pirkimo sąlygas (dar iki pasiūlymų pateikimo pirkime) ir netgi jas skųsti
teisme, tačiau praktikoje šitie bandymai yra nesėkmingi. Taigi, neproporcingas rizikų perkėlimas
tiekėjams yra tikrai aktuali ir verta dėmesio problema.

6. Efektyvios rinkos konsultacijos. Šiuo metu rinkos konsultacijos nėra privalomos, tačiau labai
rekomenduotinos. Tai ypač naudingas instrumentas, kai turime sudėtingą pirkimo objektą, reikia
specifinės informacijos, pirkimo vertė yra didelė, pirkimo objektas yra naujas, reikalaujantis
inovatyvaus sprendimo, nėra gerai žinomos rizikos ar jų suvaldymo priemonės. Iš tiesų, jeigu
perkančioji organizacija sąžiningai ir tinkamai vykdo rinkos konsultaciją prieš pirkimą (t. y.
susitinka su potencialiais tiekėjais (pati juos sukviečia), pristato būsimą pirkimą, diskutuoja,
skelbia techninę specifikaciją, atsižvelgia į rinkos dalyvių pastabas jai ir pan.), tai sumažina ginčų
kylimo riziką, sutrumpina procedūrų terminus, leidžia pirkėjui nusipirkti tai, ko jam iš tiesų reikia.
Taigi, rinkos konsultacijos yra labai skatintina taikyti priemonė. Reikėtų jos taikymą didinti.
7. Pirkimai iš vieno šaltinio. EK skelbia, kad didelė VP Lietuvoje problema – pirkimai iš vieno
šaltinio / vieno tiekėjo. Vieno tiekėjo pirkimai yra vienas iš esminių parametrų, pagal kuriuos
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sprendžiama apie pirkimų skaidrumą, konkurencingumą bei patekimo į rinką galimybes. Kai
kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui įsigyjant IT prekes/paslaugas, pirkimai iš vieno šaltinio sudaro
75 proc. visų pirkimų. Panaši situacija yra ir remonto ir priežiūros paslaugų, sveikatos priežiūros,
medicinos įrangos, farmacijos pirkimuose. Ką dėl to galima padaryti? Įstatyminiu lygmeniu,
matyt, nedaug, tačiau čia gali padėti soft-law priemonės: rekomendacijos perkančiosioms
organizacijoms, kaip tinkamai pasirengti pirkimo sąlygas – techninę specifikaciją, pirkėjų
edukacija, aktyvios rinkos konsultacijos ir pan. Čia taip pat aktualus ir aukščiau aptartas
netinkamas rizikos tarp šalių paskirstymas, nes tai atbaido potencialius tiekėjus (ypač
tarptautines įmones, kurios paklūsta vidinėms nuostatoms dėl prisiimamos rizikos).

6. DĖL INVESTICINĖS APLINKOS IR VERSLO REGULIAVIMO
1. Laisvųjų ekonominių zonų infrastruktūros vystymas ir „build-to-suit“ gamybinių patalpų
parengimas potencialiems investuotojams.
2. Tarpinstitucinio verslo aptarnavimo standarto įdiegimas viešajame sektoriuje.
3. Viešas investicijas vykdyti tik atlikus privalomą išsamią ir kokybišką kaštų ir naudos analizę.
4. Įsteigti Verslo inovacijų agentūrą, kuri būtų atsakinga už visą paslaugų paketą verslo MTEPI
veikloms, kurios šiuo metu yra išskirstytos 9 agentūrose.
5. Verslo reguliavimo proceso modernizavimas:
a) Verslo priežiūros institucijos turėtų turėti prievolę ne tik kontroliuoti, bet ir proaktyviai
prisidėti prie reguliavimo modernizavimo ir reguliuojamos srities stiprinimo.
b) Dalies verslo priežiūros funkcijų perdavimas privačiam sektoriui, savireguliacijai.
c) Palengvinto reguliavimo teritorijų steigimas inovatyviems verslams.
d) Verslo reguliavimo formavimas vadovaujantis programinio kodo logika, siekiant
užtikrinti nuoseklumą ir reguliavimo logiškumą.
e) Verslo priežiūros institucijų konsolidavimas.

7. DĖL ATEITIES EKONOMIKOS DNR PLANO
1. DNR plano priemonės turėtų būti išsamiai svarstomos su socialiniais partneriais iš esmės ir iš
anksto, o ne tik investicinių komitetų formate, kad būtų sudaryta reali galimybė socialiniams
partneriams susipažinti su projektų turiniu ir pateikti kokybiškas pastabas.
2. Į DNR plano projektų paketą siūlome įtraukti finansines priemones skirtas stambiam ir
vidutiniam verslui, kurios įgalintų įmones vystyti naujus investicinius projektus. Priemonės
skirtos pritraukti kapitalą ir kitus finansavimo šaltinius leistų inovatyviausiems ir didžiausią
pridėtinę vertę kuriantiems sektoriams sėkmingai plėstis ir pasiekti Lietuvos Nacionaliniame
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pažangos plane užsibrėžtus ekonomikos augimo tikslus. Prioritetiniai sektoriai galėtų būti:
biotechnologijos, inžinerinė pramonė, informacinės technologijos, bioekonomika, atsinaujinanti
energetika.

8. ŽALIOJI EKONOMIKA
Vienas iš Europos žaliojo kurso pamatinių polių yra žalieji finansai. Lietuvos finansų sektorius dažnu
atveju net viršija bazines portfelio ekologiškumo rekomendacijas, taigi turime kuo didžiuotis. Paskolos
energetiškai efektyviai statybai (dominuojančiai naujai išduodamų paskolų portfelyje) bei paskolos naujų
mažiau taršių automobilių įsigijimui bus priskiriamos prie žaliųjų finansų. Neapsiribodama
nekilnojamuoju turtu Lietuva gali pasinaudoti Europos Komisijos siūlomomis galimybėmis ir tapti žaliųjų
finansų lydere Rytų Europoje.
Siūlome:
1. Skatinti priimti sprendimus, mažinančius klimato žalą. Alternatyvų plastikui ir kitiems iškastinio
kuro produktams plėtra gali paskatinti perėjimą prie tvaresnių sprendimų, tačiau tai turėtų būti
skatinamosios priemonės verslui, o ne naštos didinimas.
2. Kurti finansinės inžinerijos priemones klimato žalai mažinantiems sprendimams finansuoti.
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.

9. LYGIOS GALIMYBĖS VISIEMS
Visi žmonės, nepriklausomai nuo lyties, turi turėti vienodas sąlygas siekti savo profesinių svajonių,
išnaudoti savo potencialą ir gauti sąžiningą atlygį. Statistinis skirtumas tarp moterų ir vyrų atlyginimų
Lietuvoje yra ~ 14 % ir jis vis didėja. Lyčių nelygybė darbo rinkoje dažnai iliustruojama būtent šiuo
skaičiumi, bet iš tiesų ji turi daug dedamųjų. Tarp jų – lyčių stereotipai, „stiklinės lubos“, skirtingas atlygis
už tą patį darbą, vaikų priežiūra.
Lyčių nelygybės darbo rinkoje panaikinimas išlaisvintų didelį ekonominį potencialą. Konsultacijų
bendrovė „McKinsey“ paskaičiavo, kad 2025 m. tokiu būdu globalus BVP galėtų išaugti net 26 proc.
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Siūlome:
1. Plėsti infrastruktūrą vaikų auginimui ir priežiūrai. Jaunos šeimos susiduria su infrastruktūros
(darželių, mokymo įstaigų), reikalingos mažamečių vaikų priežiūrai stygiumi ar poreikių
netenkinančia paslaugų kokybe. Tokios infrastruktūros plėtra suteiktų galimybę šeimų nariams –
vyrams ir moterims - netrukdomai įsilieti į darbo rinką.
2. Vystyti paskatas dirbantiems tėvams. Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose esanti mama ar
tėvas pirmaisiais vaiko auginimo metais yra skatinamas nedirbti, nes pradėjus dirbti netenkama
išmokų. Manome, kad galimybė dirbti dalį dienos pirmaisiais vaiko auginimo metais sumažintų
mažamečius auginančių asmenų (dažniausiai moterų) atskirtį darbo rinkoje.
3. Sisteminę darbo užmokesčio priežiūrą. Atlygio atskirtis tarp vyrų ir moterų dirbančių tą patį
darbą fiksuojama statistiškai. Šiuo metu nėra sistemiškai atliekama tokį patį darbą dirbančių
asmenų atlyginimų stebėsena, kuri padėtų identifikuoti atlygio atskirtį viešajame bei privačiame
sektoriuose.

Pagarbiai

Rolandas Valiūnas

Rūta Skyrienė

„Investor's forum“ valdybos pirmininkas

„Investors' Forum“ vykdomoji direktorė

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

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

