lietuvos pramonininkų konfederacijos

PASIŪLYMAI POLITINĖMS
PARTIJOMS

Lietuva, kaip ir visa Europa, susiduria su ilgalaikiais
iššūkiais: sparčiai blogėjanti demografinė situacija, nerimą
kelianti valstybės finansų būklė, konkurencingumo išlaikymo grėsmė. Siekant, kad iššūkiai nevirstų įsisenėjusiomis
problemomis, būtini konkretūs veiksmai, atliekami vadovaujantis pažangiausių Europos valstybių nusistatytu principu - ekonominė politika turi tapti šalies politikos ašimi.
Pateikiame svarbiausius darbus, kuriuos turime
įgyvendinti kartu: gerinti verslo sąlygas, stabilizuoti
mokesčių sistemą, tobulinti viešojo sektoriaus administravimą, subalansuoti darbo rinką, siekti energetinio saugumo
ir efektyvumo, nusistatyti ekonomiškai pagrįstas užsienio
politikos gaires, turėti pasauliniu mastu konkurencingą
ir nacionalinius interesus atitinkantį švietimą ir mokslą.
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Verslo
aplinka

Verslo aplinka

1

Mokestinius teisės aktus keisti ne dažniau kaip kaimyninėse valstybėse
...
Mokesčių sistemos pakeitimų įsigaliojimui būtina nustatyti ne trumpesnį nei 12 mėn. laikotarpį.
Keičiant mokestinę sistemą, būtina įvertinti naujos mokestinės tvarkos pasekmes verslo jau vykdomiems investiciniams projektams ir siekti neužkrauti verslui papildomos nenumatytos finansinės
naštos

2

Mokestinė aplinka turi skatinti investicijų atėjimą
...

Neriboti Pelno mokesčio įstatyme numatytos investicijų lengvatos laiko ir dydžio atžvilgiu, praplėsti tinkamų turto grupių sąrašą, leisti naudotis lengvata ir tais atvejais, kai įsigyjamas Lietuvos
rinkai/sektoriui inovatyvus turtas, nors jis pats ir nėra naujas

3

Siekti, kad nuolat būtų laikomasi Mastrichto kriterijų

4

Biurokratinė našta būtų mažiausia regione (vertinant pagal tarptautinius indeksus)

5

Sumažinti mokesčių, mokestinių mokėjimų skaičių ir vieno mokėjimo trukmę
...

Reiktų atsisakyti mokesčių, kurių finansinė reikšmė valstybės biudžetui nereikšminga, o mokesčio
mokėtojo ir mokesčio administratoriaus laikas skiriamas mokesčio sumokėjimui bei apskaitymui
sąlyginai didelis. Skirtingi mokesčiai turi būti mokami tuo pačiu metu, apskaitymas ir sumokėjimas
turi būti kiek galima paprastesnis

2

3

Verslo aplinka

6
7

Nacionalinis biudžetas turi būti formuojamas programiniu principu

Turi būti vykdoma aktyvi ir kryptinga valstybės politika pritraukiant užsienio
investuotojus
...

VŠĮ ,,Investuok Lietuvoje” veikla turi būti orientuota į pritraukimą verslų, kurie duoda didžiausios
pridedamos vertės, sukuria daugiausia darbo vietų

8

Šalinti neveiksnių paskolų restruktūrizavimo reguliacines ir teisines kliūtis bei
sumažinti kreditorių ir skolininkų tarpusavio nepasitikėjimą

9

Siekiant tapti kaip galima patrauklesniais užsienio investuotojams, įvesti
biurokratinių procedūrų tvarkymą už investuotojus. VŠĮ ,,Investuok Lietuvoje”
paslaugų investuotojams pakete turėtų atsirasti atlygintinas visų biurokratinių
procedūrų sutvarkymas investuotojo vardu

10

Sudaryti strategiją, kaip palengvinti verslo finansavimo galimybes, naikinant
finansų rinkos dalyvių veiklos sąlygų iškraipymus, skaidrinant ir tikslinant kreditavimo teisinę aplinką

11

Siekti, kad Lietuva taptų vienu iš Baltijos šalių finansinių paslaugų eksporto
centru

5

Viešojo
sektoriaus
veikla

Viešojo sektoriaus veikla

1

Ekonomikos augimas per šalies konkurencingumo didinimą turi tapti
pagrindiniu valstybės politikos prioritetu

2

Keisti verslą kontroliuojančių institucijų veikimo principą prioritetu laikant konsultacinį veiklos pobūdį
...
Nustačius pažeidimą įmonėje, pirmiausia būtų aiškiai apibrėžtos taisytinos vietos ir nurodytas terminas jų pašalinimui. Išskyrus ypatingus atvejus, sankcijas taikyti galima būtų tik neįvykdžius laiku
ir tinkamai pirmojo patikrinimo metu tikrintojo įvardytų įpareigojimų

3

Viešasis sektorius turi laiku ir tinkamai atsiskaityti su verslu
...

Siūlome įdiegti valdžios skolų (bei Valstybės valdomų įmonių) privačiam sektoriui stebėsenos ir
valdymo sistemą, užtikrinančią atsiskaitymą laiku su tiekėjais ir rangovais bei apsaugą nuo skolų
susidarymo ir didėjimo

4

Mažinti administracinę naštą verslui
...

Pvz., Bet koks kreipimasis į verslo subjektus galimas tik tais atvejais,kai informacijos negalima gauti
iš kitų informacijos šaltinių

5

Saulėlydžio ir Saulėtekio komisijų darbas turi būti nuolatinis, rekomendacijos
turi būti priimamos prioritetine tvarka

6

7

Viešojo sektoriaus veikla

6

Tobulinti viešųjų pirkimų sistemą
...

Koreguoti Viešųjų pirkimų įstatymą, atsisakant ydingos, žemiausios kainos taikymo, kuo plačiau
naudojant ekonominio naudingumo būdą.
Atsisakyti viešųjų pirkimų procedūrų taikymo, kai pirkimo sumos yra mažos arba pirkimai vykdomi
labai specifinėse srityse (pvz., LR Ambasadose užsienyje).
Panaikinti ydingą praktiką, kai privačių ūkio subjektų paslaugos valstybinėms įmonėms yra teikiamos per tarpininkus, kurių steigėjai arba savininkai yra tos pačios valstybinės institucijos

7

Optimizuoti e. paslaugų plėtrą kuruojančias institucijas

8

Spartinti viešų paslaugų įskaitmeninimą, prioritetą teikiant sveikatos apsaugos,
socialinio draudimo sistemoms bei savivaldybių teikiamoms paslaugoms

9

Sukurti viešojo sektoriaus elektroninių tinklalapių (svetainių) skaidrumo ir
vartojimo patogumo vertinimo sistemą. Taikyti į šias vertybes orientuotą lyginamąją analizę

10
11

Didinti valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą ir imtis priemonių gero
valdymo principams jose įdiegti. Šių įmonių valdymas turi būti pagrįstas atvirumo, aktyvaus dalyvavimo valdant kapitalą ir gero valdymo principais
Peržiūrėti medienos iš valstybinių miškų pirkimo procedūras
...

Sudaryti ilgalaikes sutartis medienos iš valstybinių miškų pirkimui su Lietuvoje esančiomis medienos
perdirbimo įmonėmis. Vietinės medienos sektoriaus įmonės negali pasiūlyti aukštesnės kainos nei
užsienio rinkos dalyviai. Taip prarandama geriausia Lietuvos mediena, kuri perdirbta vietinių įmonių
sukurtų didesnę pridėtinę vertę - todėl nukenčia baldų pramonė, bioenergetika

9

Užsienio politika

Užsienio
politika
Lietuvos užsienio politikos veiksmai turi vadovautis nacionaliniais interesais, vertybinėmis
nuostatomis bei ekonomine logika. Valstybės institucijos turi turėti konkrečius ekonominius
vertinimus ir paskaičiavimus apie užsienio politikos veiksmų įtaką Lietuvos ekonomikai ir verslui

Užsienio politika

1

Būtinas glaudesnis užsienio politikos veiksmų derinimas su verslo
bendruomene

2

Įsteigti Ekonominės diplomatijos tarybą, sudarytą iš valstybės institucijų ir asocijuotų verslo institucijų atstovų

3

Komercijos atašė skyrimo tvarka turi būti atvira, skaidri ir paremta kandidatų
kvalifikaciniais gebėjimais

4

Daugiau dėmesio ir resursų skirti šalies ekonominiam diplomatiniam atstovavimui

10

11

Užsienio politika

5

Palaikyti konstruktyvų politinį ir ekonominį dialogą su kaimyninėmis valstybėmis

6

Parengti ekonominių santykių su kaimyninėmis šalimis, Skandinavijos šalimis,
JAV bei Kinija strategijas, kurios turėtų tapti Lietuvos ekonominės diplomatijos
ašimi

7

Būtina užtikrinti efektyvų nacionalinių ekonominių interesų atstovavimą ir gynimą Europos Sąjungos institucijose

8

Koncentruoti Lietuvos įvaizdžiui skirtas lėšas vienoje institucijoje, į jos veiklą
įtraukti verslo ir visuomeninių organizacijų atstovus

9

Partijoms deleguojant atstovus į Vyriausybę juos vertinti vadovaujantis ne tik
politiniais ar profesiniais gebėjimais veikti nacionaliniame lygmenyje, bet ir
įvertinant Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai laikotarpio svarbą kreipti dėmesį
į skiriamo Ministro pirmininko bei ministrų galimybes ir kompetenciją vadovauti
ES vadovų ir ministrų taryboms

Užsienio politika

4

5

13

5

Imigracija

Lietuvos darbo rinka pastaruoju metu susiduria su sunkiai įveikiamomis kliūtimis, tokiomis
kaip didelis nedarbas, emigracija, šešėlinis verslas, socialinės paramos gavėjų skaičiaus didėjimas, visuomenės senėjimas, akivaizdus kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Didėjantis šių
problemų mastas skatina atidžiai įvertinti esamą situaciją ir imtis aktyvių priemonių problemų sprendimui. Darbas yra pagrindinė vertybė ir gerovės šaltinis, todėl būtina visokeriopai
remti darbo vietų kūrimą, kvalifikacijos kėlimą ir persikvalifikavimą, mokymąsi visą gyvenimą,
kad būtų pasiektas kuo didesnis gyventojų užimtumas. Mokestinė sistema turėtų tai skatinti

Darbo rinka

1
2

Darbo santykių reglamentavimas turi būti liberalesnis nei kaimyninėse valstybėse (pagal tarptautinius rodiklius; Doing Business ir kt.)

Numatyti darbo vietas kuriančio verslo rėmimą
...

Šiuo metu dirbančiųjų yra tik 1,238 mln., iš jų 220 tūkst. finansuojamų iš biudžeto (tarp jų bibliotekininkai, mokytojai, gydytojai, valstybės valdymo aparato darbuotojai)

3

Stiprinti kovą su šešėliniu verslu ir nelegaliu darbu
...

25,5 proc. dirbančiųjų gauna mažesnį darbo užmokestį nei minimali mėnesinė alga, t.y. jie beveik
nemoka mokesčių.
2012 m. nelegalaus darbo atvejų užfiksuota tris kartus daugiau nei 2011 m.
Sodros skola 2012 m. išaugs iki 9,14 mlrd. litų.
Kas trečias bedarbis dirba nelegaliai

4

Socialinės paramos ir pašalpų sistema turi tapti vieninga. Parama turi būti skiriama tik labiausiai jos reikalingiems, vengiant nepagrįsto dubliavimo
...
Nemaža dalis socialinės paramos, pašalpų gavėjų paramą gauna slėpdami savo tikrąsias pajamas,
dirbdami nelegaliai, nemokėdami mokesčių.
Socialinės pašalpos gavėjų, iš jų gaunančių daugiau nei vieną pašalpą skaičius 2007 m. buvo 36,6
tūkst., o 2011 m. jau 221 tūkst.
Sodra moka 1,105 mln. įvairių rūšių pensijų

5

Mažinti darbo apmokestinimą

14

15

Darbo rinka

6

Apriboti neturtinės žalos atlyginimą darbo ginčuose iki 20 tūkst. litų
...

Įmonių darbuotojų neturtinės žalos atlyginimas šiuo metu yra neribotas. Taip yra švaistomi ištekliai
ilgai trunkančiuose teismo procesuose. Be to, dažnai galutinis rezultatas neatneša naudos nei
įmonei, nei darbuotojui:
Draudimo bendrovių neturtinės žalos apribojimai siekia 1000 eurų;
Smurtiniais nusikaltimais padarytos neturtinės žalos atlyginimas iš valstybės lėšų įstatymu yra
apribotas iki 120 MGL, t.y. 15600 litų

7

Netaikyti progresinių mokesčių tarifų darbo jėgos apmokestinimui
...

Lietuvos dirbančiųjų atlyginimo dydis ir procentinė tokį atlyginimą gaunančiųjų dalis:
Daugiau nei 5000 litų gauna 1.8 %;
Daugiau nei 6000 litų gauna 1.3 %;
Daugiau nei 7000 litų gauna 0.9 %;
Daugiau nei 10000 litų gauna 0.1 %.

8

Numatyti pajamų natūra apmokestinimo lengvatas
...

Individualios pajamos natūra yra pilnai apmokestinamos gyventojų pajamų, socialinio draudimo
ir privalomojo sveikatos draudimo mokesčiais, t.y. apmokestinamos tokiu pat lygiu kaip ir darbo
užmokestis. Tokia sistema neskatina nei darbdavių, nei tuo labiau darbuotojų, trukdo įgyvendinti
socialines iniciatyvas.

Imigracijos politika

9
10

Parengti skatinimo programą užsienio šalių mokslininkų ir išradėjų pritraukimui
į Lietuvą

Sudaryti supaprastintas sąlygas atvykti į Lietuvą kvalifikuotai darbo jėgai į tas
sritis, kur Lietuvoje remiantis oficialia statistika yra darbo jėgos trūkumas

17

Energetika

Energetika

1

Užtikrinti konkurencingą kainą gyventojams ir verslui

2

Energetikos sektoriaus reformos turi būti pagrįstos jų įgyvendinimo padarinių
šalies ekonomikai ir energijos vartotojams kompleksiniais tyrimais

3

Skatinti tos atsinaujinančios energijos gamybą, kurios gamybos kaina artėja
prie elektros energijos rinkos kainos Lietuvoje

4

Spartinti centralizuoto šilumos ūkio modernizavimą užtikrinant konkurencinę
aplinką šilumos gamybos srityje

18

19

Energetika

5

Remiantis geriausiais ES pavyzdžiais sukurti ,,Lietuvos žalios plėtros 2050”
strategiją

6

Suskystintų gamtinių dujų terminalas privalo užtikrinti laisvą gamtinių dujų
regioninę rinką ir netapti našta Lietuvos verslui ir gyventojams

7

Visagino atominės elektrinės projektą būtina patvirtinti nuodugniu Baltijos
šalių elektros energetikos sistemos raidos tyrimu

8

Energijos taupymas turėtų tapti vienu svarbiausiu energetikos politikos
prioritetu

Energetika

21

Švietimas
ir mokslas

Mokslas ir švietimas

1

Plėsti šalies aukštųjų mokyklų konkurencingumą tarptautinėje rinkoje - sukurti
stipendijų mechanizmą, pritraukiantį į Lietuvą užsienio studentus ir dėstytojus

2

Užtikrinti dėstytojų atestaciją, susiejant ją su taikomojo darbo ir praktinio darbo rinka
...

Dėstytojai (kaip ir studentai) turi dėstomos srities verslo šakoje atlikti praktinį kvalifikacijos kėlimą.
Remiantis dabartine dėstytojų vertinimo sistema daugiau dėmesio yra skiriama akademinių darbų
vertinimui nei mokslinių darbų vykdymui ar praktiniam patyrimui

3

Mokslo institucijų ir mokslininkų vertinimas turėtų labiausiai priklausyti nuo
taikomųjų darbų, o ne nuo straipsnių kiekio

4

Koreguoti stojimo į aukštąsias mokyklas tvarką
...

Susiaurinti studijų programų pasirinkimų spektrą ir skaičių, siekiant ateityje sumažinti žmonių,
norinčių persikvalifikuoti baigus studijas, skaičių.
Peržiūrėti studijų krypčių klasifikatorių siekiant sukurti sąlygas vykdyti aktyvią valstybės politiką
siekiant, kad baigę studijas asmenys geriau prisitaikytų darbo rinkoje.
Nustatyti inžinerinių profesijų specialistų poreikį Lietuvos rinkai iki 2030 m., įvertinant laisvą piliečių
judėjimą ES viduje
Krepšelių skaičių technologijos srities studijų programoms padidinti iki 3000 (šiuo metu jų skiriama
apie 2300), fizinių mokslų srities studijų programoms padidinti iki 1500 (šiuo metu jų skiriama apie
1300)

22

23

Mokslas ir švietimas

5

Praktikos turi tapti sudėtinė studijų kaip ir jas finansuojančio krepšelio dalimi

6

Skatinti technologinių mokslų populiarumą. Kryptingai vystyti profesinį orientavimą mokyklose
...

Pvz.: Iš 45,000 abiturientų tik 3,000 abiturientų laikė fizikos, o 1,800 – informacinių technologijų
valstybinius brandos egzaminus. Valstybės finansuojamų vietų, skirtų socialiniams mokslams, kiekis
viršija vietų, skirtų tiksliesiems mokslams, skaičių

7

Pagal supaprastintą finansavimo schemą (pvz., vaučerių sistema) remti praktikos atlikimą technologinėse darbo vietose

8

Vystyti verslumo mokymo sistemą ikimokyklinėse ir bendrojo lavinimo mokymo
įstaigose. Kurti palankias sąlygas, leidžiančias jauniems žmonėms pradėti verslą

9

Įteisinti pareigą aukštųjų ir kitų joms prilyginamų mokyklų absolventams,
baigusiems valstybės remiamas studijas, išdirbti nustatytą laiką (pvz., 2 metus)
Lietuvoje, arba grąžinti valstybės skirtą studijų krepšelį. Tokiu būdu būtų apsaugotos ir efektyviau panaudojamos valstybės investicijos į aukštąjį mokslą

10

Pertvarkyti profesinio – techninio ruošimo sistemą, kad ji atitiktų kiekybinius ir
kokybinius ūkio poreikius

25

Transportas
ir
logistika

Transportas ir logistika

1

Aktyviai siekti, kad Lenkijos geležinkelių tarifai būtų priimtini Lietuvos įmonėms

2

Siekti, kad nedidėtų mokesčiai transporto priemonėms

3

Užtikrinti pakankamą finansavimą kelių infrastruktūros gerinimui ir plėtrai ir
didinti Lietuvos kaip tranzito valstybės patrauklumą

4

Plėsti ir pritaikyti pasienio postų infrastruktūrą greitam, kokybiškam ir aplinkai
draugiškam krovinių gabenimui. Didinti pasienio postų pralaidumą

5

Įgyvendinti viešųjų logistikos centrų programas

6

Užtikrinti, kad viešojo transporto įmonėms būtų visiškai kompensuojami nuostoliai, patirti vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus, bei kompensuojami
nuostoliai už negautas pajamas dėl lengvatų taikymų keleivių vežimui

7

Užtikrinti tolesnį uosto infrastruktūros kūrimą, tobulinimą bei modernizavimą.
Siekti išlaikyti dabartinę Klaipėdos uosto veikos dinamiką bei užtikrinti uosto
konkurencingumą kitų Baltijos regiono uostų atžvilgiu

26

27

Transportas ir logistika

8

Įgyvendinti Laisvojo uosto ir specialiosios ekonominės zonos statusą Klaipėdos
uoste

9

Užtikrinti konkurencingus geležinkelio tarifus, ypač išskiriant tranzitinius
pervežimus. Susisiekimo ministerijai ir AB „Lietuvos geležinkeliai” — turėti ir
deklaruoti ilgalaikę krovinių vežimo geležinkeliais tarifų politiką, kiekvienų
metų viduryje skelbti geležinkelio tarifus kitiems metams

10

Įvesti vieningą viso visuomeninio transporto (autobusų, troleibusų, traukinių ir
pan.) elektroninį bilietą. Sistemiškai organizuoti visą visuomeninio transporto
veiklą

11

Užtikrinti greitą ir patogų susisiekimą su Lietuva oro transportu

12

Reglamentuoti ir vykdyti netinkamų eksplotuoti transporto priemonių įvežimo
į Lietuvą kontrolę

13

Tikslingai skirstyti valstybės paramą geležinkelių infrastruktūros objektams ir
keleivių vežimui

29

Darni
plėtra ir
statyba

Darni plėtra ir statyba

1

Atnaujinti ir užbaigti Lietuvos Respublikos infrastruktūros plėtros įstatymo koncepcijos, apimančios inžinerinės infrastruktūros planavimo, finansavimo, perdavimo eksploatavimui sistemos, įteisinimo, sukūrimo ir įgyvendinimo veiklas

2

2012-2013 metais skirti lėšas ir užbaigti šiuo metu sustabdytų ar labai mažomis
dalimis finansuojamų objektų statybą
...

Vidutinio objekto (pvz., nuo 5 iki 50 mln. Lt) statybą ištęsiant per 3-7 m. ir ilgiau, statyba tampa
neracionali ir atskirais atvejais gali kainuoti 2 ir daugiau kartų brangiau. Visuomet atsiranda
papildomi kaštai dėl būtinybės objektą konservuoti ir vėl atnaujinant statybą, papildomi kaštai dėl
specialistų, dalyvaujančių statybos procesuose kaitos, nepriduotas objektas nesukuria pridėtinės
vertės, kiekvienais metais susidaro dideli papildomi administraciniai kaštai, susiję vien tik su planavimo ir administravimo veiklomis ir t.t.

3

Pradėti municipalinio ir nuomojamo būsto plėtrą

4

Skatinti privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimu pagrįstą viešosios
infrastruktūros modernizavimą
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Darni plėtra ir statyba

5

Tobulinti žemės ir nekilnojamojo turto apmokestinimo sistemą
...

Dabartinė nekilnojamojo turo apmokestinimo sistema yra fragmentiška – žemė ir kitas nekilnojamas turtas apmokestinamas pagal atskirus teisės aktus, nustatančius skirtingus apmokestinimo
principus bei taisykles.
Siūlome:
Nustatyti vienodas taisykles, taikytinas viso nekilnojamo turto apmokestinimui ir pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą apmokestinti visą nekilnojamą turtą, t.y.
tiek žemę, tiek kitą nekilnojamą turtą;
Jungtiniame nekilnojamo turto mokesčio įstatyme turto apmokestinimui taikyti nuo 0,3 iki 1
procento dydžio mokesčio tarifą, kurio konkretų dydį (dydžius) nustatytų savivaldybių tarybos;
Jeigu būtų apsispręsta numatyti žemės ūkio paskirties žemei taikyti apmokestinamąją vertę
mažinantį koeficientą, koeficiento netaikyti apleistai žemės ūkio paskirties žemei;
Taikyti žemės mokesčio lengvatas nacionaliniams ir regioniniams parkams bei draustiniams,
vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemei ir gamtos, archeologijos, istorijos, dailės paminklų teritorijų žemei. Iš šiuo metu galiojančio žemės mokesčio įstatymo perkelti mokesčio lengvatą,
taikomą bendro naudojimo kelių užimtai žemei.

6

Supaprastinti ir padaryti skaidresnes teritorijų planavimo procedūras

7

Sukurti skaitmeninės statybos modelį ir skatinti jo naudojimą versle

8

Suformuoti specialų fondą, skirtą vystyti demonstracinius energijos efektyvumo didinimo projektus
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Aplinkosauga

Aplinkosauga

1

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) srityje atskirti teisėkūros ir
kontrolės funkcijas. TIPK ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai (PAV)
ataskaitų nagrinėjimą perduoti vienai centrinei institucijai
...

Šiandien Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos rengia ir tvirtina teisinius reikalavimus,
išduoda Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kontroliuoja įmonių veiklą ir baudžia
veiklos vykdytojus. Teisėkūros ir kontrolės funkcijos turėtų būti atskirtos

2

Ūkio, Žemės ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijų funkcijas atliekų tvarkymo
srityje perduoti Aplinkos ministerijai
...

Ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijos nevykdo Atliekų tvarkymo įstatymu priskirtų funkcijų, t.y.
neinicijuoja ir neįgyvendina atliekų tvarkymo pajėgumų sukūrimo projektų

3

Parengti normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius biologiškai skaidžių
atliekų (BSA) tvarkymą bei skatinimo priemones. BSA atliekas tvarkyti nešalinant jų sąvartynuose; nustatyti priemones kvapų kontrolei užtikrinti (kiaulių,
galvijų kompleksuose)
...
Lietuvoje kritiška padėtis dėl biologiškai skaidžių atliekų (BSA) tvarkymo. Beveik visos BSA šiandien
šalinamos sąvartynuose. Lietuva nevykdo įsipareigojimų ES dėl BSA tvarkymo, nevykdo Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano veiksmų programos. Iš BSA galima gaminti kompostą,
išgauti biodujas. Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos neparengė normatyvinių komposto gamybos ir
komposto kokybės dokumentų. Žemės ūkio ministerija neparengė komposto naudojimo normatyvinių dokumentų. Žemdirbiai neskatinami naudoti komposto ir substratų dirvos kokybės gerinimui. Jei pramonė ir verslas šiandien pagamintų didelį kiekį komposto, jo panaudoti žemės ūkyje
negalėtume. Tam trūksta teisinio reguliavimo ir žemdirbių skatinimo

4

Centralizuoti Regioninių aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) veiklą,
įgaliojimus suteikiant 5 didžiausiems RAAD, kurie atliks planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai (PAV) ataskaitų nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą
...

Šiandien PAV ataskaitas nagrinėja ir sprendimus priima visi regionų aplinkos apsaugos departamentai (RAAD). Tokiu būdu neracionaliai naudojamos biudžetinės lėšos, RAAD trūksta kompetentingų specialistų. Siūlome šią veiklą centralizuoti, t.y. iš RAAD šią funkciją perduoti vienai centrinei
institucijai.

34

35

Aplinkosauga

5
6
7

Supaprastinti Lietuvoje naudojamo gaminių ekoženklo gavimo taisykles
...

Lietuva nepasiruošusi vykdyti žaliųjų pirkimų. Būtina papildyti Viešųjų pirkimų įstatymą. Lietuvoje
aplinkosauginio ženklinimo reikalavimai („Baltoji lelija“) yra perkelti iš Europos ekologinio ženklo
ir yra labai sudėtingi. Gauti ženklą yra finansiškai sunku, Lietuvoje trūksta akredituotų laboratorijų.
Siūlome keisti aplinkosauginio ženklinimo reikalavimus, kaip pavyzdžiu siūlome Vokietijos „Žydrąjį
angelą“

Užtikrinti efektyvų pirminių ir antrinių atliekų tvarkymą

Iš esmės peržiūrėti „Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą
skaičiavimo tvarkos aprašą“, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 03-217
...

Patvirtintas nutarimas diskriminuoja verslą ir pramonę. Nustatyta bazinė tarša neatspindi realios
padėties. Apraše nepagrįstai naudojamos įvairios formulės

8

Nustatyti nemalonių kvapų mažinimo ir prevencijos priemones
...

Netobuli kvapų kontrolės reikalavimai. Kvapų kontrolė vykdoma tik pagal gyventojų skundus. Šia
spraga naudojasi kiaulių, galvijų ir paukščių auginimo kompleksai. Nėra teisinių reikalavimų kiaulių,
galvijų ir paukščių augintojams naudoti kvapų prevencijos ir šalinimo priemones. Nesant reikalavimų,
bloginamos kaimynystėje gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygos, nuvertėja jų nekilnojamasis turtas.
Būtina teisiškai nustatyti prievolę sąvartynų steigėjams, kiaulių, galvijų, paukščių ir žvėrelių augintojams naudoti nemalonių kvapų prevencijos ir šalinimo priemones

9

Inicijuoti pavojingų pelenų ir dulkių tvarkymo projektą
...

Lietuvoje planuojama sukurti atliekų degimo pajėgumus. Deginant atliekas susidarys pavojingi pelenai ir dulkės. Be to, pavojingos dulkės susidaro ir kitose pramonės įmonėse. Pajėgumų pavojingų
pelenų ir dulkių tvarkymui Lietuvoje neplanuojama. Šias pavojingas atliekas teks eksportuoti ir toks
jų tvarkymas yra labai brangus. Yra galimybės panaudoti esamus pajėgumus, atlikus rekonstrukciją.

Aplinkosauga

10

Skatinti antrinių žaliavų ir atliekų perdirbimą bei produktų, pagamintų iš atliekų, naudojimą

11

Sukurti tinkamą įstatyminę bazę lietaus nuotekų tvarkymui, kainodarą,
įteisinant reikiamą ir teisingą atsiskaitymą už lietaus nuotekų įrenginių eksploatavimą, nuotekų surinkimą, perpumpavimą ir valymą

12

Depolitizuoti vandentvarkos bendrovių valdymą, o ginant viešąjį interesą
įtvirtinti savalaikio ir teisingo atsiskaitymo už geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugas
...

Esame įsitikinę, kad Lietuvos Respublikos Seimui pateiktoje svarstyti naujojo Geriamojo vandens įstatymo redakcijoje turėtų būti įtvirtintos šios dgnuostatos:
- realus sąvokos „teršėjas moka“ įgyvendinimas. Gyventojų fekalinių duobių išvežimą turėtų
reguliuoti rinka. Dabartinėje redakcijoje, nors ir su išlygomis, prievolė tvarkyti fekalines
duobes palikta vandens tiekimo įmonėms.
- ginant viešąjį interesą būtina, kad be prievolės vandens tiekimo įmonėms nutiesti
tinklus turi būti numatyta ir prievolė vartotojams ir abonentams (teršėjams) prie jų
prisijungti.
- kelia pagrįstas abejones ir įstatymo projekte pateiktos nuostatos dėl garantinio
vandens tiekėjo ir sąlygų bei galimybės jį parinkti atsitikus nenumatytoms ekstremalioms situacijoms. Vietos savivaldos įstatymas neleidžia kitai „geresnei“ savivaldybei
organizuoti geriamojo vandens tiekimo svetimoje teritorijoje, o Valstybinė kainų
ir energetikos kontrolės komisija negali atimti teisės iš savivaldybės organizuoti
geriamojo vandens tiekimo. Manome, kad ši nuostata gali įnešti tik sumaištį
atsiradus tikrosioms ekstremalioms situacijoms.
- Būtina stambinti vandentvarkos įmones, tačiau tai turi būti įgyvendinama
dviem etapais ir laisvu savivaldybių, kaip turto savininkių, apsisprendimu.
Pirmuoju etapu įmonės turėtų stambėti pagal principą „vienai savivaldybei
– viena vandens tiekimo įmonė“. Tokiu būdu vandens tiekėjų sumažėtų
maždaug 6 kartus. Antruoju etapu savivaldybėms turėtų būti leista apsispręsti (esant palankioms, ekonomiškai pagrįstoms prielaidoms) jungtis į
teritorines vandentvarkos įmones.
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Turizmo
plėtra

Turizmo plėtra

1

Parengti Lietuvos turizmo plėtros ilgalaikę strategiją 2014-2020 m. Apibrėžti turizmo plėtros prioritetus, tikslus ir uždavinius, nustatyti jų įgyvendinimo
priemones, finansavimą ir terminus. Prioritetu laikyti konferencinio ir medicininio turizmo plėtrą
...
,,2011 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose apsistojo rekordinis užsienio turistų skaičius – pirmą
kartą pasiekta ir viršyta 1 mln. riba – sulaukta 1 mln. ir 4 tūkst. turistų.”
Lietuvos banko duomenimis, kelionių paslaugų eksportas (kelionių kreditas) 2011 m. sudarė 3,5
mlrd. litų arba 21,2 proc. daugiau nei 2010 m. ir 1,3 mlrd. Lt viršijo Lietuvos išvykstamojo turizmo
išlaidas (2010 m.– 0,8 mlrd. Lt).
2011 metų duomenimis:   
4,8 mlrd. litų pajamų gauta iš turizmo (iš jų 1,3 mlrd. iš vietinio turizmo, 3,5 mlrd.iš užsieniečių)
4,6 proc. BVP;
kelionių kreditas sudarė 25 proc. paslaugų eksporto;
27 proc.augimas;
41,3 tūkst. darbo vietų( 20 000 maitinimo įstaigose, 11 000 apgyvendinimo įstaigose, 3000
sanatorijose ir kt.).

2

Įteisinti atvykstamąjį turizmą kaip Lietuvos eksporto paslaugą
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Kūrybinės
industrijos

Kūrybinės industrijos

1

Įvardyti Kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) sritį kaip prioritetinę sritį Lietuvos strategijoje Lietuva 2030, Nacionalinėje pažangos programoje, Tarpinstituciniame veiklos plane, ES paramos 2014-2020 m. Veiksmų programose

2

Inicijuoti diskusijas dėl galimybės plačiau įtraukti KKI į su jomis susijusias sritis:
Inovacijų strategiją, Eksporto plėtros strategiją, Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategiją, darnaus vystymosi strategiją, globalios Lietuvos strategiją
ir pan.

3

Skatinti kūrybinių industrijų plėtrą tarp verslo šakų. Kurti tyrimų bazes ir laboratorijas aukštos pridėtinės vertės produkcijos kūrimui įmonėse
...

Didžiosios Britanijos dizaino tarybos duomenimis, dizaino projektų investicijos atsiperka vidutiniškai
per 20 mėn., o Prancūzijos Ekonomikos, finansų ir pramonės ministerijos duomenys rodo, kad šalies
smulkaus ir vidutinio verslo kompanijų investicijos į dizainą, neviršijančios 50 tūkst. EUR 60 proc.
atvejų atsipirko mažiau nei per dvejus metus. Britanijos pramonės konfederacijos 2008 m. atliktas
tyrimas rodo, jog net 55 proc. kompanijų dizainą ir vystymą per 5 artimiausius metus mato kaip
pagrindinį savo konkurencinio pranašumo šaltinį

4

Skatinti investicijas į kūrybos ir kultūros produkcijos eksportą
...
Dizaino politikos pavyzdžiais galėtų būti Suomijos 2000 m. įtvirtintas siekis, kad 2010 m. 50 proc.
suomių kompanijų naudotųsi profesionaliu dizainu kaip sudėtine verslo operacijų dalimi. Pietų Korėja savo dizaino politika siekė, kad 2010 m. dizainas sudarytų 3 proc. BVP; Danijos vyriausybė savo
dizaino politikoje nusimatė, jog viešosios įstaigos turi padidinti dizaino panaudojimą savo veikloje
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Už

Lietuvą!

