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Verslo aplinka

Verslo aplinka



Dėl asmens duomenų tvarkymo administracinės 

naštos mažinimo

Problematika. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme

numatyta pareiga registruotis dėl asmens duomenų tvarkymo

automatiniu būdu. Tai yra perteklinis reikalavimas, o

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliekama

registracija ir su tuo susijusi patikra nėra aiškiai

reglamentuota.

Pasiūlymas. Atsisakyti privalomo pranešimo apie duomenų

tvarkymą automatiniu būdu, kai duomenys tvarkomi

rinkodaros tikslais, taip pat kitais atvejais, kai toks tvarkymas

yra neatsiejama verslo veiklos dalis.



Dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar 

kitų pajamų tvarkos

Problematika. Pagal dabartinį reglamentavimą įmonės

privalo nemokamai vykdyti išieškojimus pagal antstolių

pateiktus vykdomuosius raštus. Tai didelė našta verslui,

buhalteriams, nes tokia veikla reikalauja papildomų tiek laiko,

tiek finansinių sąnaudų.

Pasiūlymas. Koreguoti esamą reglametavimą ir pareigą

išieškoti skolas iš darbuotojų darbo užmokesčio perkelti

antstoliams.



Dėl verslo aplinkos gerinimo ir konkurencingumo 

didinimo

Problematika. Pagal Pasaulio ekonomikos forumo

konkurencingumo indeksą Lietuvos rodikliai gerėja, bet kai kuriais

aspektais Baltijos šalių kontekste daug kur atsiliekame.

Pasiūlymas. Ženkliai mažinti biurokratinę naštą, mokesčių

sistemos naštą ir didinti įmonių kreditavimo prieinamumą; skubiai

mažinti atleidimo kaštus bei supaprastinti įdarbinimo ir atleidimo

praktiką; įpareigoti VVĮ atskleisti informaciją, didinti nepriklausomų

valdybos narių skaičių, įgalinti valdybą priimti, motyvuoti ir atleisti

VVĮ vadovą bei tvirtinti strategiją be politinių debatų; peržiūrėti VVĮ

teisines formas; sukurti efektyvaus ūkio reguliavimo ir verslo

finansavimo sistemą.



Dėl mokestinės aplinkos gerinimo

Pasiūlymai:

• mažinti darbo jėgos mokesčius, pereinant prie ekonomikos

augimui palankesnių pajamų šaltinių;

• Pelno mokesčio įstatyme įtvirtinti 0 proc. tarifą reinvestuojamam

pelnui; neterminuoti įstatyme numatytos investicijų lengvatos ir

neriboti jos dydžio atžvilgiu; panaikinti įstatyme įtvirtintą

apribojimą perkeliamų nuostolių dydžiui;

• atsisakyti arba koreguoti tuos mokesčius, kurių administravimo

sąnaudų ir pajamų santykis yra neadekvatus;

• supaprastinti mokesčių apskaitymo ir mokėjimo tvarką;

• sudaryti mokestines paskatas pirmus metus veikiančioms

įmonės.



Dėl PVM mažinimo viešojo maitinimo įstaigoms

Problematika. Didelė mokestinė našta, susijusi su darbo

užmokesčiu ir PVM patiekalams, neproporcingai

neapmokestinamam pajamų dydžiui didinamas minimalus

darbo užmokestis.

Pasiūlymai:

• Didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį, jeigu didinamas

minimalus darbo užmokestis.

• Inicijuoti PVM įstatymo pataisas dėl PVM mažinimo iki 9

proc. viešojo maitinimo įstaigose gaminamiems patiekalams

(išskyrus alkoholinių gėrimų ir tabako gaminius).



Dėl efektyvios ūkio reguliavimo ir verslo 

finansavimo sistemos sukūrimo

Problematika. Atsižvelgiant į labai žemą finansinio

tarpininkavimo Lietuvoje lygį ir rengiantis Europos Sąjungos

finansinės paramos srautų sumažėjimui verslo finansavime

yra būtina efektyvinti finansų sektorių.

Pasiūlymas. Sukurti efektyvią ūkio reguliavimo ir verslo

finansavimo sistemą: užtikrinti reguliavimo priemonių

tikslingumo ir privalomo poveikio reguliavimo verslui ir

ekonomikai vertinimą, įtvirtinti efektyvias priemones,

skatinančias verslo finansavimą (SVV finansavimo, portfelines

garantijas, palūkanų subsidijavimą pradedančiam verslui).



Dėl inžinerinių statinių mokestinės vertės didinimo

Problematika. Pastaruoju metu įmonėms išėmus naujas

nekilnojamojo turto (NT) vertės pažymas, kuriose NT vertės

apskaičiuotos remiantis turto atkūrimo kaštų metodu,

paaiškėjo, kad ženkliai išaugo inžinerinių statinių mokestinė

vertė. Kai kurioms įmonėms inžinerinių statinių vertė išaugo

net iki 23 kartų, nors nebuvo atlikti investiciniai darbai statinių

būklei pagerinti, svyruoja ir pramoninių pastatų paskirties

vertė.

Pasiūlymas. Peržiūrėti nekilnojamojo turto mokesčio

įstatymą, Nekilnojamojo turto vertinimo taisykles, statybos

techninį reglamentą ir kitus teisės aktus, kurie turi įtakos

ženkliai išaugusiems nekilnojamojo turto mokesčiams.



Dėl pieno sektoriaus reguliavimo ir bazinių rodiklių

Problematika. (1) Pieno kainų reguliavimas sužlugdys

smulkiuosius ūkius, nes perdirbėjai negalės supirkti viso

pagaminto pieno kiekio, esant tokiam rinkos disbalansui. Dėl

nuostolių padengimo perdirbėjai bylinėsis su valstybe.

(2) Lietuvos nustatyti pieno baziniai rodikliai smarkiai skiriasi

nuo natūralių. Jų panaikinimas statistinę “popierinę” pieno

kainą galėtų pakeltų apie 25 proc.(taip yra visoje ES ir kitose

šalyse).

Pasiūlymas. (1) Atšaukti Pieno įstatymo pataisas dėl kainų

reguliavimo. (2) Atsisakyti pieno bazinių rodiklių, arba juos

priartinti prie faktinių natūralaus pieno rodiklių Lietuvoje.



Dėl pieno sektoriaus struktūros ir agrarinės 

politikos

Problematika. (1) 74 % visų ūkių yra smulkūs (1-5 karvės), o

iš jų superkama tik 15% pieno. Niekur ES nėra tiek ir tokių

mažų ūkių. Jie bus priversti pasitraukti iš gamybos, nes negali

nei kiekiu, nei kokybe, nei kaina konkuruoti su moderniais

ūkiais. (2) Nėra aiškios agrarinės politikos ar jos strategijos,

planavimas chaotiškas – parama skirstoma neefektyviai.

Pasiūlymas. (1) Ilgalaikių priemonių planavimas dėl ūkių

stambinimo ir pieno kokybės gerinimo. (2) Parengti agroverslo

strategiją dėl tvaraus ir konkurencingo LT ūkių augimo,

sukuriant palankias sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir

našumą.



Dėl PVM ir Pienas LT

Problematika. (1) Kartu su kitais būtiniausiais maisto

produktais pieno gaminiai pirkėjų krepšelyje yra lygiaverčiai,

todėl neturėtų kaina konkuruoti. Jei bus mažinamas PVM

maisto produktams, sąraše turi atsirasti ir pieno produktai. (2)

Koopertayvas “Pienas LT” siekia išskirtinių sąlygų ir

finansavimo – tai diskriminuoja kitus rinkos dalyvius.

Pasiūlymas. (1) Taikyti PVM lengvatą visiems pieno

produktams. (2) “Pienas LT” neturi būti privilegijuojamas, jam

neturi būti kuriamos išskirtinės sąlygos kitų pieno sektoriuje

veikiančių kooperatyvų, gamintojų ir perdirbėjų atžvilgiu.



Eksportas ir užsienio ryšiai



Dėl valstybės dalyvavimo, kuriant ilgalaikę 

eksporto draudimo sistemą Lietuvoje

Problematika. Vienas iš veiksnių, stabdančių Lietuvos

eksporto augimą, yra nepakankamai išvystyta eksporto

kreditų draudimo sistema Lietuvoje.

Pasiūlymas. Apsvarsčius du alternatyvius eksporto kreditų

draudimo sistemos modelius (Valstybės kapitalo įmonės

modelį ir Operatoriaus modelį), apsispręsti, kokį valstybės

dalyvavimo eksporto kreditų sistemoje būdą taikyti Lietuvoje ir

parengti reikiamą įstatyminę bazę eksporto draudimo

sistemos įsigaliojimui.



Dėl priemonės eksporto sandoriuose 

atsirandančiai rizikai mažinti

Problematika. Ši priemonė yra teigiamas žingsnis ilgalaikės

eksporto draudimo sistemos sukūrimo Lietuvoje link, tačiau

jos įgyvendinimas iki šiol nėra prasidėjęs.

Pasiūlymas. Paspartinti įstatymo priėmimą Seime, pakeisti

LRV nutarimą, paspartinti priemonės nuostatų formavimą.



Dėl specialiųjų atašė skyrimo tvarkos

Problematika. Šiuo metu specialiųjų atašė skyrimo nuostatai

nenumato kandidatų į atašė pareigas derinimo su

asocijuotomis verslo struktūromis. LPK nuomone, į atašė

pareigas skiriamiems asmenims būtini specialūs kvalifikaciniai

gebėjimai, kurie užtikrintų efektyvų ir adekvatų verslo poreikių

atstovavimą užsienyje.

Pasiūlymas. Pakoreguoti specialiųjų atašė skyrimo tvarką,

numatant derinimo procedūrą su asocijuotų verslo struktūrų

atstovais.



Dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai

Problematika. ES svarsto suteikti rinkos ekonomikos statusą

(RES) Kinijai. Tai apsunkintų antidempingo/antisubsidijų bylų

iškėlimą, kas neigiamai paveiktų ES gamintojų

konkurencingumą ir augimo perspektyvas.

Pasiūlymas. Šio sprendimo priėmimas turi būti paremtas ne

politiniais, bet faktiniais ekonominiais ir techniniais

argumentais. ES ir Lietuvos pramonė neturi prarasti

galimybės taikyti veiksmingas prekybos apsaugos priemones

prieš nesąžiningą prekybą vykdančias valstybes ir atskiras

įmones.



Socialiniai ekonominiai 

reikalai ir darbo aplinka



Dėl trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo pagal profesijų, 

kurių trūksta Lietuvoje, sąrašą

Problematika. Darbuotojų trūkumas ir poreikis įdarbinti

trečiųjų šalių piliečius matomas ir kitose profesijose, kurios

neįtrauktos į Lietuvos darbo biržos profesijų, kurių darbuotojų

trūksta Lietuvoje, sąrašą. Tai neturėtų būti kliūtis, ribojanti

įmonių galimybes įdarbinti trečiųjų šalių piliečius.

Pasiūlymas. Įvertinus verslo poreikius bei objektyvų

darbuotojų trūkumą ir kitose ekonominės veiklos srityse,

siūlome sąrašą praplėsti ir papildyti papildomomis

profesijomis.



Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos 

ir gaisrinės saugos žinių pripažinimo

Problematika. Profesinių mokyklų, studijų institucijų mokymus

baigusius specialistus reikia papildomai mokyti mokymosi metu jau

įgytų DSS žinių, kad būtų suteikti reikalingi kvalifikacijos

pažymėjimai. Dviguba mokymo sistema sudaro papildomus laiko ir

finansinius kaštus darbdaviui.

Pasiūlymas. Nustatyti, kad baigus profesines mokyklas, kolegijas,

universitetus ir darbo rinkos aktyvaus įdarbinimo lėšomis

finansuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus absolventams kartu su

kvalifikacijos pripažinimo dokumentu būtų pripažintos jų

kvalifikacijos darbo saugos ir sveikatos srityje penkerių metų

laikotarpiui.



Dėl pajamų natūra apmokestinimo

Problematika. Įmonės išlaidos, skirtos darbuotojų sveikatos

stiprinimui ir profilaktikai, teisės aktuose yra traktuojamos kaip

individualios asmens pajamos natūra ir yra pilnai

apmokestinamos gyventojų pajamų, socialinio draudimo ir

privalomojo sveikatos draudimo mokesčiais. Tokia sistema

neskatina darbdavių, o šie apribojimai itin suvaržo pažangias

įmonių iniciatyvas.

Pasiūlymas. Keisti Gyventojų pajamų mokesčio, Valstybinio

socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo

įstatymus, numatant, jog pajamos natūra nėra

apmokestinamos.



Dėl Darbo kodekso projekto

Problematika. LPK didelį susirūpinimą kelia tas faktas, kad

Darbo kodeksą ketinama skirtingai taikyti privataus verslo ir

valstybės sektoriaus darbdaviams, kai kalbame apie

darbuotojų atleidimą darbdavio valia, nors visi turėtų dirbti

pagal tą patį darbo kodeksą ir tuos pačius įstatymus.

Pasiūlymas. Vienodas atleidimo sąlygas taikyti ir

valstybiniame, ir privačiame sektoriuose.



Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 

socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projekto

Problematika. Šiuo metu Seime užregistruotame Nelaimingų atsitikimų

darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo

projekte numatyta darbe nelaimingo atsitikimo metu žuvusiojo šeimai vietoje

dabar mokamų 100 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų išmokos

šeimai (44500 eurų) mokėti iki 11,75 karto mažesnę išmoką, jei yra tik vienas

šeimos narys, šeimos nariui būtų išmokama 3784,5 euro (vidutinio mėnesinio

darbo užmokesčio 5 dydžiai kiekvienam šeimos nariui).

Pasiūlymas. Tai yra taupymas žuvusiųjų ir sužalotų darbe žmonių sąskaita.

Darbdaviai, profesinės sąjungos ir Vyriausybė 1999 metais susitarė padidinti

įmokas 1 procentiniu punktu, kad būtų deramai atlyginta nelaimės atveju

žuvusiojo šeimos nariams. Apie Sodros mokesčio sumažinimą 1 procentiniu

punktu svarstant minėto įstatymo pakeitimo projektą net neužsimenama.



Dėl sveikatos priežiūros sektoriaus (SPS) veiklos 

finansinio tvarumo užtikrinimo, privačių investicijų

Problematika. SPS viešojo finansavimo nepakankamumas,

kai esamas ir potencialus privačių išteklių bei investicijų

potencialas SPS sektoriuje nėra panaudojamas.

Pasiūlymas. Sumažinti nelegalių atsiskaitymų SPS mastus

bei pritraukti papildomų išteklių ir investicijų į šį sektorių.



Dėl esminių sveikatos draudimo principų veikimo 

bei pacientų teisių užtikrinimo trūkumų 

panaikinimo:
Problematika. SP sektoriuje vis dar nėra įgyvendinti esminiai

sveikatos draudimo principai: „Paciento teisės rinktis

paslaugos teikėją“ bei „Pinigai seka paskui pacientą“ į tą ASPĮ

(valstybinę ar privačią), kurioje jam de facto suteikiamos

paslaugos.

Pasiūlymas. Užtikrinti esminių sveikatos draudimo principų

įgyvendinimą bei panaikinti paciento teisės rinktis sveikatos

priežiūros paslaugų teikėją ribojimą bei sudaryti sutartis tiek

su valstybinėmis, tiek su privačiomis ASPĮ vienodais

pagrindais ASPP kompensuoti.



Dėl privačių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų 

diskriminacijos panaikinimo

Problematika. SPS sudarytos nelygios veiklos ir finansavimo

sąlygos SP paslaugų teikėjams, priklausomai nuo jų

nuosavybės formos.

Pasiūlymas. Užtikrinti lygias sąlygas ir vienodas galimybes

steigtis ir veikti ASPĮ, nepriklausomai nuo jų nuosavybės

formos, panaikinant privačių ASPĮ veiklą ir plėtrą

diskriminuojančius veiksnius.



Dėl lygių veiklos ir finansavimo sąlygų bei 

sąžiningos konkurencijos užtikrinimo SPS

Problematika. SPS sudarytos nelygiavertės veiklos ir

finansavimo sąlygos, diskriminuojančios privačius SP

paslaugų teikėjus bei pažeidžiančios sąžiningos

konkurencijos principus.

Pasiūlymas. Skatinti privataus sektoriaus dalies augimą,

viešojo ir privataus sektorių partnerystės plėtrą SPS, siekiant

padidinti konkurenciją sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų

rinkoje ir pritraukti daugiau investicijų į šį sektorių.



Dėl iš PSDF biudžeto lėšų TLK kompensuojamų ASPP bazinių 

kainų nustatymo ir sutarčių su ASPĮ sudarymo ydingos 

praktikos

Problematika. Iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų ASPP

bazinės kainos nustatomos nesant skaidrios, sąnaudų ir kaštų

objektyvia analize paremtos metodikos.

Pasiūlymas. Užtikrinti ekonomikos ir buhalterinės apskaitos

principų taikymą SPS.



Dėl valstybės valdymo (viešojo administravimo) 

SPS efektyvumo ir skaidrumo didinimo

Problematika. SPS nėra atskirtos sveikatos politikos formavimo,

įgyvendinimo bei ASPĮ steigėjo funkcijos, SAM ir jai pavaldžių

viešojo administravimo paslaugas teikiančių institucijų veikla

dubliuojama, stokoja skaidrumo ir efektyvumo.

Pasiūlymai. (1) Atskirti SPS sveikatos politikos formavimo,

įgyvendinimo bei ASPĮ steigėjo funkcijas; (2) VLK pavaldumą

perduoti iš SAM Finansų ministerijai; (3) atlikti SAM, VASPVT,

VLK, TLK, kt. viešojo administravimo įstaigų sveikatos sektoriuje

išteklių ir veiklų auditą; (4) įvesti „vieno langelio“ principą sveikatos

priežiūros viešojo administravimo paslaugas teikiančiose

institucijose.



Energetika



Dėl Energetikos strategijos

Problematika. Nacionalinės energetikos strategijos (NES)

priėmimo vėlavimas ir nepakankamas aptarimas.

Pasiūlymas. Kuo greičiau priimti atnaujintą NES, į jos

svarstymą įtraukiant visas suinteresuotas puses.



Dėl decentralizuotos energijos gamybos skatinimo

Problematika. Savoms reikmėms pagamintos elektros

energijos apmokestinimas VIAP ir dvipusės apskaitos

prieinamumas tik mažiesiems rinkos dalyviams.

Pasiūlymas. Skatinti decentralizuotą elektros energijos

gamybą, naikinant techninius ir ekonominius ribojimus

elektros savo poreikiams gamybai pramonės sektoriuje. Šiai

elektrai neturi būti taikomi VIAP mokesčiai.



VIAP aiškumas ir skaidrumas

Problematika. VIAP dydžio ir nomenklatūros

neprognozuojamumas, stabilumo trūkumas, nelankstumas.

Pasiūlymas. VIAP būtina nustatyti ilgesniam laikui (pvz.,

penkeriems metams po NES priėmimo), jis turi būti

prognozuojamas, galimai diferencijuojamas skirtingiems

energijos vartotojams, ypač energijai imliai pramonei



Dėl investicijų į infrastruktūrą planavimo proceso

Problematika. Makroekonominio pagrindimo trūkumas,

mažas proceso skaidrumas, menkas suinteresuotų šalių

dalyvavimas.

Pasiūlymas. Infrastruktūros plėtra turi vadovautis kaštų ir

naudos analize ir netapti našta vartotojams, o investiciniai

sprendimai būtų priimami skaidriai ir apgalvotai, dalyvaujant

visoms suinteresuotoms pusėms.



Dėl infrastruktūros kaštų paskirstymo tarp atskirų 

vartotojų grupių

Problematika. Lietuvos verslui, lyginant su Vakarų Europos

šalių verslu, tenka didesnė energijos mokesčių našta, nei

kitoms vartotojų grupėms, kas mažina konkurencingumą.

Pasiūlymas. Infrastruktūros kaštų paskirstymas tarp atskirų

vartotojų grupių turi atitikti ES šalių gerąją praktiką.



Transportas ir logistika



Dėl Lietuvos kelių tinklo vystymo ir gerinimo

Problematika. Nuo 2009 m. taikoma praktika, kai dalį Kelių

priežiūros ir plėtros programai skirtų asignavimų valstybė

skiria bendroms valstybės reikmėms, o ne keliams tiesti ir

prižiūrėti.

Pasiūlymas. Tokia lėšų perėmimo bendroms valstybės

reikmėms praktika yra labai ydinga ir neskaidri, todėl prašome

nutraukti šią praktiką ir visas programos lėšas skirti, kaip ir

numatyta įstatyme, šios programos reikmėms įgyvendinti.



Dėl statybos sektoriui aktualių klausimų

Problematika:

1. Statybų skaitmenizavimo skatinimas viešųjų pirkimų

procedūrose;

2. Ekonominio naudingumo kriterijaus taikymas viešuosiuose

pirkimuose;

3. Duomenų centrų ir elektroninio parašo naudojimo skatinimas

statybos sektoriuje;

4. Privalomas ypatingų statinių projektavimo įmonių atestavimas;

5. Privaloma pastatų renovacijos projektų ekspertizė;

6. Darbininkiškų profesijų darbuotojų kompetencijų vertinimo ir

pripažinimo sistemos sukūrimas.



Dėl kelių transporto sektoriui aktualių klausimų 

Lietuvoje

Problematika:

1. Dėl dienpinigių apmokestinimo poveikio kelių transporto

sektoriui;

2. Dėl valstybės skatinamosios politikos kapitalo apmokestinimo

srityje nustatant lengvatinį pelno mokesčio tarifą verslo įmonių

reinvestuojamam pelnui;

3. Dėl trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimo procedūrų

supaprastinimo;

4. Dėl keleivių pavėžėjimo reglamentavimo;

5. Dėl Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo.



Dėl kelių transporto sektoriui aktualių klausimų 

užsienio valstybėse

Problematika:

1. Dėl Lietuvos vežėjų situacijos Vokietijoje, įsigaliojus minimalaus

darbo užmokesčio įstatymui;

2. Dėl Lietuvos vežėjų situacijos Belgijoje ir Prancūzijoje dėl

priimtų nacionalinių teisės aktų, susijusių su griežtesniu darbo

ir poilsio režimo reglamentavimu bei taikomomis baudomis;

3. Dėl Europos Komisijos pasiūlymo pakeisti galiojantį

reglamentavimą darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo

sistemoje;

4. Dėl Baltarusijoje sulaikomų transporto priemonių.



Dėl logistikos sektoriaus veiklą reglamentuojančių 

įstatymų

Problematika. Dabartinis Kelių transporto kodeksas yra

pasenęs ir nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Taip pat kol

kas neįgyvendinta nė viena Viešųjų logistikos centrų (VLC)

koncepcija.

Pasiūlymai. Sudaryti darbo grupę iš ministerijų specialistų ir

teisininkų, taip pat logistikos srityje veikiančių asociacijų

atstovų ir iki 2016 m. pabaigos parengti naują Kelių transporto

kodekso arba bent būtinų KTK pakeitimų projektą.

Pagreitinti VLC steigimo klausimą, ypač aktualų logistikos

sektoriuje dirbančioms įmonėms.



Aplinkosauga

Aplinkosauga



Dėl kvapų reguliavimo teisinio apibrėžimo gamybinei-

ūkinei komercinei veiklai reglamentavimo

Problematika. Sveikatos apsaugos ministerija 2016 m. kovo

mėn. patvirtinto dokumentą, kuriame gamybinės-ūkinės

komercinės veiklos aplinkai taikomi analogiški reikalavimai

kaip ir gyvenamajai aplinkai.

Pasiūlymas. Šio klausimo nagrinėjimui sudaryti tarpžinybinę

darbo grupę, į kurią įeitų ir Sveikatos apsaugos ir Aplinkos

ministerijų bei LPK atstovai.

Aiškiai apibrėžti ir atskirti gyvenamajai arba visuomeninės

paskirties aplinkai ir gamybinei-ūkinei komercinei aplinkai

keliamus reikalavimus.



Dėl lakiųjų organinių junginių reglamentavimo ir 

teisės aktų parengimo

Problematika. Aplinkos ministerijos parengtame įsakymo dėl

lakiųjų organinių junginių kiekių (...) projekte neatsižvelgta į

Aplinkos ministerijos užsakymu prieš metus atliktos studijos

rengėjų siūlymus.

Pasiūlymas. Sukonkretinti ir papildyti lakiųjų organinių

junginių reglamentavimą ir parengti būtinus teisės aktus.



Dėl žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo 

įstatymo projekto

Problematika. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo

Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektas yra tobulintinas.

Pasiūlymas. Bendros pastabos ir ryšys su kitais teisės aktais.



Švietimas, mokslas ir inovacijos



Dėl mokyklos reformos ir mokytojų rengimo

Problematika. Būtinas valstybės įsipareigojimas remti ir

gerinti švietimo kokybę, numatyti ilgalaikius tikslus, siekiant

padidinti mokytojo specialybės patrauklumą, planuoti naujai

parengtų ir atitinkamo lygio mokytojų pamainą.

Pasiūlymas. Siekiant esminių pokyčių, būtinas integralaus

švietimo sistemos reformos klausimų sprendimas, kuris būtų

atspindėtas 2016-2030 metų Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo politikos strateginėse gairėse. LPK siūlo pagrindinį

dėmesį skirti mokyklos reformai ir mokytojų rengimui,

įgyvendinat siūlomus žingsnius.



Dėl karjeros planavimo sistemos sutvarkymo plano

Problematika. Nuo 2003 m. karjeros planavimo veikla

vykdoma tik įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamus

projektus, kuriems pasibaigus, nėra užtikrinamas kryptingas

karjeros planavimo paslaugų teikimas. Įvairios interesų

grupės taip pat siekia sukurti naujus ar papildomus karjeros

specialistų etatus mokyklose, bet problemos tai neišspręs ir

taps sunkia finansine našta švietimo sistemai.

Pasiūlymas. Sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri

parengtų integralų karjeros planavimo veiksmų planą,

tvirtinamą LRV nutarimu. Į darbo grupę įtraukti socialinių

partnerių, profesinio mokymo ir švietimo tarybų atstovus.



Dėl nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos 

sistemos funkcionavimo

Problematika. Svarbu nuolat vykdyti žmogiškųjų išteklių

stebėseną, užtikrinti stebėsenos pastovumą, nes tai sudarys

sąlygas analizuoti absolventų įsidarbinimo situaciją.

Pasiūlymas. Siekiant užtikrinti sistemos funkcionalumą,

siūloma kuo greičiau patvirtinti 2016 m. vasario 18 d. Nr. 162

Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių

stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“ priede nurodytų

rodiklių aprašus (turėjo būti patvirtinti iki 2016 m. kovo 31 d.).



Verslo galimybių pristatymas



Dėl Lietuvos turizmo rinkodaros finansavimo

Problematika. Šiuo metu pagrindinis nacionaliniu lygmeniu

vykdomos Lietuvos turizmo rinkodaros finansavimo šaltinis

yra ES Struktūrinių fondų lėšos.

Pasiūlymas. Diversifikuoti turizmo rinkodaros finansavimo

šaltinius, tęsti finansavimą ES SF lėšomis. nemažinant

apimčių, ir didinti finansavimą iš valstybės biudžeto.



Dėl Lietuvos galimybių pristatymo užsienyje 

koordinavimo tarybos įsteigimo

Problematika. Šiuo metu valstybės galimybių pristatymas,

Lietuvos įvaizdžio formavimas yra vykdomas itin chaotiškai ir

fragmentiškai.

Pasiūlymas. Vyriausybės nutarimu įsteigti Ministro Pirmininko

vadovaujamą Lietuvos galimybių pristatymo užsienyje

koordinavimo tarybą, kurią sudarytų ne tik valstybės

institucijos, bet ir viešasis sektorius, tarptautinės

organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, išeivija,

visuomenė ir verslas.



Dėl trumpalaikės apartamentų nuomos nakvynės 

paslaugoms reglamentavimo

Problematika. Šiuo metu Lietuvoje yra 382 viešbučiai ir

daugiau nei 1000 trumpalaikei nakvynei nuomojamų butų,

kurių veikla neregistruojama, nereglamentuojama, neatitinka

higienos normų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Tokia

tvarka prisideda prie didelio nelegalių nakvynės paslaugų

paplitimo.

Pasiūlymas. Sugrąžinti iki 2010 m. taikytą verslo liudijimo

išdavimo tvarką, papildomai įtraukiant privalomą registraciją

Valstybiniame turizmo departamente, jei subjektas teikia

trumpalaikės nakvynės paslaugas.



Domina papildoma informacija? 

Susisiekime:

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA

A.Vienuolio g. 8,

LT-01104 Vilnius

Tel. +370 5 243 10 67

Faks. +370 5 212 52 09

El.p. sekretoriatas@lpk.lt
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