Vilniaus g. 31,
Vilnius, Lietuva
+370 5 2431067
sekretoriatas@lpk.lt
www.lpk.lt

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrei
Agnei Bilotaitei

2021-01-21 Nr. S.

DĖL PASIŪLYMŲ LRV PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANUI
Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) bendruomenės vardu noriu pasveikinti Jus ir Jūsų
komandą pradėjus darbą aštuonioliktoje LR Vyriausybėje.
LPK daugelį metų glaudžiai bendradarbiauja su Vidaus reikalų ministerija kryptingos regioninės
politikos formavimo, migracijos procedūrų tobulinimo ir kitais ministerijos kuruojamose srityse svarbiais
pramonei ir verslui klausimais. Suprasdami, jog tik bendras veikimas bei dialogas gali užtikrinti išsikeltų
valstybinių tikslų įgyvendinimą, tikime, jog mūsų partnerystė ir konstruktyvus dialogas bus vystomas ir
plečiamas.
Siekdama prisidėti prie būtinos ekonomikos transformacijos ir esamų sektorinių problemų
sprendimo, gerinti verslo sąlygas bei formuoti palankią investicinę aplinką, LPK teikia pasiūlymus
Vyriausybės 2020-2024 metų programos įgyvendinimo priemonių planui:
Regioninės politikos srityje
1. Nacionalinių bei užsienio investicijų pritraukimas į regionus turi tapti vienu svarbiausių
Vyriausybės prioritetų. Skatinti regioninių pramonės centrų augimą, su valstybės pagalba
pritraukiant investicijas į šiuos centrus.
2. Regionų finansavimą glaudžiai susieti su regioninės politikos formavimu ir jos
įgyvendinimu, perduodant savivaldybių atsakomybei dalies biudžetinių lėšų valdymą.
3. Stiprinti savivaldybių ir Regioninių plėtros tarybų administracinius gebėjimus.
Užtikrinti verslo atstovavimą regioninės plėtros tarybose.
4. Skatinti viešojo valdymo institucijas įtraukti socialinius ekonominius partnerius į
regionų politikos formavimą.
5. Skatinti regionuose steigti nuolat veikiančius kompetencijų centrus, kurie būtų įrankiu
užtikrinant tvarią regioninę plėtrą.
6. Didinti savivaldybėms, aktyviau plėtojančioms ekonominę veiklą, skiriamą skatinančią GPM
dalį.
Demografijos ir migracijos srityje
7. Deleguoti vienai konkrečiai institucijai migracijos ir demografijos politikos
formavimą ir su tuo susijusių programų įgyvendinimą.
8. Didinti bendrus imigracijos srautus, kompensuojant nuolatinį bendrą gyventojų
skaičiaus ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus sumažėjimą.
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9. Užtikrinti teigiamą migracijos saldo (+11 tūkst. ar daugiau), kad nuo 2025 m. pradėtų
augti bendras gyventojų skaičius.
10. Sudaryti supaprastintas sąlygas atvykti į Lietuvą kvalifikuotiems specialistams ir
įsidarbinti tose srityse, kuriose Lietuvoje yra darbuotojų trūkumas.
Atskiros diskusijos prašytume nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėtos taikyti kvotos užsieniečiams,
kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, įtrauktą į profesijų, kurių darbuotojų trūksta
Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, atsižvelgiant į tai, jog kai kuriems
sektoriams nustatytos kvotos visiškai neatitinka realaus poreikio. Kvotų įvedimas ypač skaudžiai atsilieps
kelių transporto veiklai. Prašome įvertinti, kad kelių transporto sektorius yra paveiktas ne tik COVID
pandemijos sukeltų logistikos grandinių trikdžių, bet ir jau veikiančių mobilumo paketo reikalavimų. Bet
kokie nauji ribojimai ar papildomos administracinės procedūros labiausiai paveiks mažas ir smulkias
įmones, kurių nuo pandemijos pradžios jau prarasta 120. Todėl prašome atsisakyti kvotų taikymo
tolimųjų reisų vairuotojams.
Tikimės, kad pasiūlymai bus įvertinti ir į juos atsižvelgta. Dėkojame už bendradarbiavimą.
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