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Baigdami 2015 m. galime pasidžiaugti, kad valstybė per 
pastaruosius metus susikrovė tvirtą bagažą tolimesniam 
stabiliam kilimui – tapome euro zonos nariais, pradėjome 
derybas dėl narystės EBPO, tokiu būdu parodydami, kad  
tarptautinėje erdvėje norime būti matomi kaip ekonomiškai 
išsivysčiusi ir stabili valstybė. Įgyvendinome arba baigiame 
įgyvendinti energetikos projektus, kurie sustiprino valstybės 
energetinį saugumą ir padidino mūsų konkurencingumą. 

Po itin reikšmingos 2009 m. pasaulinės ekonominės krizės, 
Lietuvos ekonomika santykinai greitai atsistojo ant kojų ir 
grįžo į augimo vėžes: sparčiai augusios eksporto apimtys 
galiausiai įsuko investicijas ir vartojimą, ekonomikos augimas 

tapo subalansuotas, nors investicijos į technologinį įmonių atsinaujini-
mą iki šiol vis dar nepasiekia prieškrizinio lygio. 

Pasaulio ekonomikos forumas atlikęs pasaulio šalių vertinimą pagal bendrą konkurencingumo 
indeksą,  nurodė, kad Lietuva pagal šį indeksą 2015 m. šoktelėjo net 5 pakopomis aukštyn ir užėmė 
36-tą vietą. Bet ar tikrai jau galime tik džiūgauti  ir negalvoti  apie ateitį?  Turime nepamiršti, kad 
tolimesnis tvarus valstybės augimas labai priklausys nuo politikų toliaregiškumo ir jų priimamų 
politinių sprendimų, įgyvendinant  konkurencingumą didinančias reformas, ypatingą dėmesį skiriant 
verslo aplinkos gerinimui, inovacijų ir investicijų skatinimui. 

Nepaisant vis dar vyraujančių ūkio augimo tendencijų, Lietuvos vidutinio laikotarpio ekonomikos 
perspektyvos verčia sunerimti. Didžiausią nerimą kelia tai, kad pradeda šlubuoti pagrindinis Lietuvos 
ūkio variklis – eksportas, kuris mažai ir atvirai mūsų ekonomikai buvo tapęs pagrindiniu lokomotyvu. 
Deja, šiuo metu ir artimiausius keletą metų ekonominė padėtis Lietuvai svarbiose užsienio rinkose 
išliks pažeidžiama, o prasidėję eksporto diversifikavimo procesai duos vaisių ne iš karto. 

Tvarią valstybės plėtrą galėsime užtikrinti tik įgyvendinę šiuos tolimesnius politinius sprendimus, 
kurie didins konkurencingumo ir ekonomikos augimą:

- atsakinga viešųjų finansų politika, siekiant biudžeto deficito ir valstybės skolos valdymo 

- struktūrinių Lietuvos ekonomikos ir verslo aplinkos problemų – neproporcingai didelio
  darbo jėgos apmokestinimo ir biurokratinės naštos mažinimas, mokesčių administravimo
  supaprastinimas, darbo santykių liberalizavimas – sprendimas  

- ryžtingas švietimo sistemos reformos, kuri atitiktų rinkos poreikius ir ekonomikos realijas,
  įgyvendinimas

- senstančios visuomenės, mažėjančio darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus ir nelanksčiau-
  sios regione imigracijos politikos klausimų sprendimas

- energetinių išteklių stabilaus tiekimo ir konkurencingos kainos pramonei užtikrinimas,
  stiprinant pramonės produkcijos konkurencingumą. 

Taip pat turime nepamiršti, kad prasideda naujasis ir, tikėtina, paskutinis ES finansinės perspekty-
vos laikotarpis, kai būsime nominalūs ženklių ES fondų finansinių lėšų gavėjai. Tačiau jeigu ir toliau 
didžiąją jų dalį skirsime esamos infrastruktūros išlaikymui ir naujos kūrimui, abejotina, ar tokiu būdu 
sukursime pamatą tvariai ekonomikos ir pačios valstybės plėtrai.  

Visa tai verčia mus visus susimąstyti – kaip išlikti konkurencingais vis labiau kintančiose bei globalė-
jančiose pasaulio rinkose, ar politikai iki šiol priėmė visus reikalingus sprendimus, ar jie yra pasirengę 
imtis naujų ryžtingų bei šalies pažangą skatinančių veiksmų ateityje.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas 
Robertas Dargis
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Tvarią valstybės plėtrą užtikrinti tolimesniais politiniais sprendimais, 
kurie didintų konkurencingumą ir skatintų ekonomikos augimą

 
  1. Valstybės finansai: 

  - Atsakinga viešųjų finansų politika – biudžeto deficito ir valstybės skolos valdymas. 

     - Ekonomikos augimas per šalies konkurencingumo didinimą – pagrindinis valstybės politikos
           prioritetas.

           - ES investicijas skirti ekonomikos augimui ir ilgalaikių valstybės tikslų įgyvendinimui, atsižvel-
                giant į kaštų ir naudos analizę.

                 - Valstybės valdymą ir investicijas į infrastruktūrą  planuoti, atsižvelgiant į realią demogra-
                     finę padėtį ir kintančius ateities poreikius.

                        - Mokestinė aplinka ir paramos sistema turi didinti motyvaciją dirbti. 

  2.  Ilgalaikės priemonės demografinėms problemoms spręsti:

  - Numatyti ilgalaikes priemones, nukreiptas demografinėms – gimstamumo ir emigracijos – 
     problemoms spręsti, kuriose būtų atsižvelgta į jaunų šeimų poreikius.

        - Formuojant valstybės darbo santykių ir migracijos politiką, atsižvelgti į augančią darbo jėgos
           trūkumo problemą. 

               - Investicijų pritraukimas į regionus turi tapti vienu svarbiausių vyriausybės prioritetų.
 
  3. Konkurencinga ekonomika – svarbiausias valstybės prioritetas:  

  - Mažinti biurokratinę naštą. 

     - Darbo santykių reglamentavimas turi atitikti XXI-ojo amžiaus iššūkius.

        - Užtikrinti konkurencingas energijos išteklių kainas (regiono kainų vidurkį) pramonės vartoto-
           jams bei verslui. 

  4. Kryptinga eksporto plėtra: 

  - Efektyvinti eksporto skatinimo sistemą: optimizuoti esamą Lietuvos prioritetinių eksporto rinkų
       sąrašą ir paramos priemones, sukurti eksporto draudimo schemą eksportui į trečiąsias šalis,
          kompensuoti verslui patiriamus eksporto sertifikavimo kaštus.

           - Stiprinti tiesioginę paramą eksportui, naudojant 2014-2020 m. ES fondų investicijų lėšas,
              mažinti verslui tenkančią ES fondų investicijų administravimo naštą.

              - Vykdyti kryptingą valstybės galimybių pristatymą, padėsiantį didinti eksporto apimtis ir
                 pritraukti užsienio investicijas.

  5. Švietimo ir mokslo sistemos optimizavimas:

  - Ypatingą dėmesį vyriausybė turi skirti mokytojų parengimui, nes tik kūrybingas, globaliai ir
       novatoriškai mąstantis mokytojas galės išugdyti ateities lūkesčius atitinkantį mokinį.

        - Optimizuoti mokslo ir studijų institucijų tinklą, konsoliduojant mokslinį potencialą. 

           - Sukurti paskatų sistemą, sudarysiančią sąlygas į Lietuvos universitetus pritraukti pasaulinio
              lygio mokslininkus, taip pat jaunus talentus, užsienyje dirbančius ar vyresnėse pakopose
                 studijuojančius lietuvius.

                    - Panaikinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų,
                       siekiant glaudaus mokslo ir verslo bendradarbiavimo.
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Biurokratinė našta turi būti 
mažiausia regione

(vertinant tarptautinius 
konkurencingumo indeksus) Ekonomikos augimas per šalies 

konkurencingumo didinimą turi 
tapti pagrindiniu valstybės 
politikos prioritetu

Tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, 
siekiant, kad būtų įgyvendintas 
efektyvus teisinis reglamentavimas

Gerėjanti verslo aplinka turi 
skatinti šešėlinio verslo ir 
nelegalaus darbo mažėjimą

Socialinės paramos ir pašalpų 
sistema turi tapti vieninga. Parama turi 
būti skiriama tik tiems, kam ji labiausiai 
reikalinga, vengiant nepagrįsto dubliavi-

mo. Didinti motyvaciją grįžti į darbo 
rinką

Skatinti privataus ir 
viešojo sektoriaus 
bendradarbiavimu (PPP) 
pagrįstą viešosios infrastruk-

tūros moderniza-
vimą

Riboti žaliavinį eksportą į užsienio 
šalis, paliekant didesnę pridėtinę 
vertę Lietuvoje, ypatingą dėmesį 
skiriant medienos sektoriuiSkatinti naudoti skaitmeninės 

statybos modelį įmonėse, 
didinant sektoriaus 
konkurencingumą tarptautinėse 

rinkose
Parengti Lietuvos turizmo 
plėtros ilgalaikę strategiją 
2016-2020 m.: apibrėžti 
turizmo plėtros prioritetus, 

tikslus ir uždavinius, 
nustatyti jų įgyvendinimo 

priemones, finansavi-
mą ir terminus

Konsoliduoti 
esamą elektroninės valdžios 

paslaugų sistemą verslui.  Didinti 
valstybės valdymo ir sprendimų įgyven-
dinimo spartą, taikant skaitmenines 
technologijas (esamų registrų konsolidavimas, 
asmens duomenų apsaugos įstatymo moderniza-
vimas)

Darbo santykių reglamentavimas 
turi būti lankstesnis nei kaimyninėse 
valstybėse
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Mokesčių politika
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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)

Sukurti mokestinę aplinką, kuri 
skatintų investicijų pritraukimą

Sumažinti mokesčių, mokestinių 
mokėjimų skaičių ir vieno mokėjimo 
trukmę

7

6 Panaikinti Pelno mokesčio 
įstatyme įtvirtintą apribojimą 
perkelti nuostolius

Viename įstatyme įtvirtinti 
Nekilnojamo turto ir žemės 
mokesčius

5

4
Mokestinėmis priemonėmis 
sudaryti palankias sąlygas 
verslo bei naujų darbo vietų 

kūrimui. Numatyti darbo 
vietas, skirtas remti 

kuriantį verslą

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

(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)

(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)

(skatinti inovatyvių 
finansinių paslaugų plėtrą ir eksportą, 

užtikrinant mokestinės politikos ir 
valstybės finansų stabilumą bei 

pritraukiant į Lietuvą pasaulinius 
finansinių paslaugų rinkos 

lyderius)
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Vystyti verslumo 
mokymo sistemą 

ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo 
mokymo įstaigose

IKIMOKYKLINIS 
UGDYMAS IR MOKYKLA

NEFORMALUS 
ŠVIETIMAS

Ypatingą dėmesį vyriausybė turi skirti mokyto-
jų rengimui, nes tik kūrybingas, globaliai ir 
novatoriškai mąstantis mokytojas galės 
išugdyti ateities lūkesčius 
atitinkantį mokinį

Vykdyti kryptingą profesinį 
orientavimą mokyklose, įgyvendi-
nant bendras programas su 
verslo atstovais, ypač populiari-
nant technologinius mokslusGerinti mokymo įstaigų vadovų 

skyrimo ir atestavimo tvarkas, 
įtraukiant socialinius partnerius: verslo 
atstovus, tėvus, mokinius

Siekiant įgyvendinti mokymosi 
visą gyvenimą tikslus, sukurti 
neformalaus švietimo rėmimo mecha-

nizmą, finansuojamą valstybinio ir 
privataus sektorių bendradarbia-

vimo principu
Optimizuoti profesinių mokyklų 

skaičių. Peržiūrėti ūkio išlaidų 
skyrimo tvarką, šias susiejant su 
mokykloje besimokančių asmenų 
skaičiumi ir „reikiamas” išlaidas 
skiriant ne atskira eilute, o per 

mokinio krepšelį

Direktorių atsakomybę 
už skaidrų mokyklos 
mokinių lankomumą susieti su 

skatinimo sistema, siekiant 
užtikrinti aukštą mokymo 

kokybę
Profesinį 

mokymą priartinti prie 
industrijoms būdingų realių 

sąlygų, profesinio mokymo įstaigas 
finansinėmis priemonėmis paskatin-
ti pradėti vykdyti mokymus pameis-

trystės mokymo forma ir per 
keletą metų ženkliai sumažinti 

mokymų, vykdomų  
mokykline mokymo 

forma, kiekį

Įveiklinti sektorinių praktinio 
mokymo centrų infrastruktūrą, 
juos transformuojant į atviros 

prieigos praktinio mokymo centrus

Stiprinti gamtos mokslų, 
technologijos, inžinerijos, 
kūrybiškumo ir matematikos 

ugdymą (STEAM) mokyklose. 
Turi būti sukurtas STEAM 

atviros prieigos centrų 
tinklas
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Skatinti verslo asociacijų dalyvavimą 
profesinių mokyklų ir sektorinių praktinio 

mokymo centrų valdyme (tapti dalininkais), taip 
suformuojant sektorinius profesinių 

mokyklų tinklus

Bendradarbiaujant su verslo 
asociacijomis, pabaigti rengti visų 

sektorių profesinius standartus ir  pagal juos 
optimizuoti mokymo programas ir 

mokymo priemones

Parengti universitetų 
tarptautinio konkurencingu-
mo stiprinimo programą

Sukurti skaidrią aukštųjų 
mokyklų atskaitomybės ir 
atsakomybės visuomenei 

sistemą
Sukurti 

paramos sistemą, grįstą 
aiškiais ir visuotinai sutartais kriteri-
jais, kuri sukurtų  pagrindą Lietuvos ir 
pasaulyje pripažintų universitetų 
bendradarbiavimui mokslinėje ir studijų 

srityse

Sudaryti sąlygas pramoninei 
doktorantūrai ir įteisinti verslo 
administravimo magistro 
kvalifikacinį laipsnį (angl. MBA)

Įvesti minimalų stojamąjį balą 
į aukštąsias mokyklas

Sudaryti sąlygas talentų 
(įskaitant ir užsieniečius) 
pritraukimui ir išlaikymui, 

sukuriant paskatų sistemąRemti ir 
finansuoti mokslo instituci-

jų dalyvavimą tarptautiniuose 
tyrimų tinkluose (pvz., CERN)

Optimizuoti 
mokslo ir aukštojo mokslo 

institucijų tinklą, užtikrinant 
potencialo koncentraciją ir žmonių 

bei infrastruktūros išteklių tarptau-
tinį kokybės lygį

MOKSLAS IR 
AUKŠTASIS 
MOKSLAS
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Panaikinti atotrūkį tarp mokslinių  
tyrimų  ir eksperimentinės plėtros bei 

inovacijų, siekiant, kad mokslas dirbtų 
ne tik sau, bet ir verslui Efektyvinti atviros prieigos 

centrų (slėnių) valdymą, į 
valdymo organus įtraukiant 
verslo organizacijas

Įveiklinti 
slėnius, skiriant jiems 

finansavimą proporcingai teikiamų 
užsakomųjų darbų ir tarptautinių projektų 

apimtims (verslas „atsineša“ 
lėšas slėniui)

Mokslininkų 
vykdomas eksperimentinės 

plėtros bei inovacijų veiklas pagal reikšmę 
prilyginti mokslinėms publikacijoms, vertinant 

mokslininkų pasiekimus Sukurti paskatų 
sistemą,  motyvuojančią 

ūkio subjektus deklaruoti jų vykdo-
mas investicijas į mokslinius  tyrimus ir eksperi-

mentinę plėtrą
Sukurti 

finansinių paskatų sistemą 
mokslininkų darbui verslo 
įmonėse (kompensuojant dalį 

jų užmokesčio)

Formuoti 
užsakymus mokslo 

įstaigoms, siekiant panau-
doti Lietuvos mokslininkų poten-

cialą, kai įgyvendinami stambūs 
nacionaliniai projektai 

(energetika, transportas, 
jūrų ir oro uostai)

Skatinti 
inovacijų paklausą, plėto-

jant ikiprekybinius ir inovaty-
vius pirkimus (energetika, 
transportas, jūrų ir oro uostai)

Įteisinti elektroninį balsavimą

Įgyvendinti 
sisteminę mokslo ir 

inovacijų viešojo valdymo struktūrų 
peržiūrą, įtvirtinančią atsakomybę už prioritetų 

įgyvendinimą, bendradarbiavimo kultūrą, 
skaidrų ir veiksmingą dalinininkų 

įtraukimą į mokslo ir 
inovacijų politikos 

procesus

Teikti 
paramą tyrimus 

vykdančioms įmonėms, 
siekiančioms įsijungti į 
tarptautinius technologinius 

tinklus ir užmegzti ryšius 
su pirmaujančiais 

užsienio centrais bei 
įmonėmis

Stiprinti 
Lietuvos įmonių interesų 

atstovavimą ES institucijose, 
sprendžiant perspektyvinius ir strateginius 
MTEPI (moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, 
inovacijos), dalyvavimo tarptautiniuose 
tinkluose ir kitus technologijų plėtros 
klausimus

Kurti ir plėtoti 
technologinius centrus, 

kurie teiktų verslui eksperi-
mentinės plėtros bei 

inovacijų paslaugas
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Keisti galiojančią teisinę bazę sukurto socialinio modelio principų 
pagrindu. Darbo santykių reguliavimas turi atspindėti 
šiuolaikinius darbo santykius ir skatinti šalies 
konkurencingumą tarptautiniu 

mastu

Siekiant pažaboti nelegalų 
darbą, numatyti Valstybinio 
socialinio draudimo fondo 
valdybos turimų duomenų apie 

darbdavio mokamą vidutinį 
darbo užmokestį 

išslaptinimą

Nustatyti reikalavimą viešuosiuo-
se pirkimuose numatyti dalyvau-
jančių įmonių mokamo vidutinio 

mėnesio darbo užmokesčio dydį, 
lyginant su to regiono ar ūkio sekto-

riaus atitinkamos verslo srities darbo 
užmokesčio vidurkiu. Tokiu būdu 

užkertant kelią dalyvauti ir laimėti 
viešuosius pirkimus įmonėms, kuriose 

mokamas nelegalus darbo 
užmokestis

Skatinti socialines iniciatyvas – 
įvedus mokestines lengvatas 
įmonėms, taikančioms  socialines 
iniciatyvas, būtų atvertos naujos galimy-

bės motyvuoti darbuotojus

Nustatyti laipsnišką darbo jėgos 
apmokestinimo mažėjimą, t.y. perkėlus 
bendrosios pensijos dalies mokėjimą į 
valstybės biudžetą, kasmet mažinti 

darbdavio mokamas socialinio 
draudimo įmokas, įvertinus lėšų 

poreikį naujai kuriamam 
išeitinių išmokų mokėjimo 

fondui

Sukurti priemones 
(programas), kurių pagalba 
esami arba būsimi įmonės 

darbuotojai galėtų įgyti 
tinkamas kompetencijas, 

reikalingas konkrečiai darbo 
vietai

Įtvirtinti valstybinio socialinio 
draudimo ir privalomojo 
sveikatos draudimo įmokų 
lubas
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Užtikrinti konkurencingas energijos išteklių kainas 
pramonės vartotojams bei verslui, tokiu 
būdu stiprinant pramonės 
konkurencingumą 

regione

Lietuvos 
energetika ir turima 

infrastruktūra turi tapti 
konkurencingomis ir turi būti 
valdomos, siekiant kuo didesnės 
pridėtinės vertės. Teikiamos 

paslaugos turi tapti paklausia 
eksporto preke

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

kompleksiniais tyrimais

Valstybės 
vykdoma politika turi 
užtikrinti subalansuotą 
atskirų energetikos sektorių 

plėtrą

Dabar 
veikiantys viešuo-

sius interesus atitinkančių 
paslaugų (VIAP) nustatymo principai 

turi būti peržiūrėti. Privalo būti užtikrinta, 
kad peržiūrint VIAP nustatymo principus ir 
jų kompensavimo tvarką, būtų numatyta 

galimybė diferencijuoti VIAP įkainius 
energijai imliai pramonei 

Užtikrinti Valstybinės 
kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 
nepriklausomumą, priimant 

sprendimus
Gamtinių 

dujų infrastruktūros 
tolesnė plėtra turi būti adekvati 

ilgalaikiams vartotojų poreikiams 
ir nemažinti verslo 

konkurencingumo
Skatinti 

elektros energijos 
gamybą, panaudojant atsinaujinan-
čius išteklius, jeigu jos gamybos kaštai 

yra konkurencingi Lietuvos elektros 
energijos rinkoje

Naujų 
technologijų 

biomasės naudojimui ener-
gijos gamyboje kūrimas ir vietinės 

tokių technologinių įrenginių gamybos ska-
tinimas turėtų išlikti vienu iš valstybės 

prioritetų, nes šilumos ir elektros 
gamybos iš biokuro technologijų 

kūrimas ir tobulinimas yra labai 
svarbi, pamatinė šio sekto-

riaus dalis

Inicijuoti nau-
dingųjų iškasenų naudoji-
mo strategijos parengimą ir 
tvarią bei efektyvią naciona-
linę šių išteklių naudojimo ir 
apsaugos programą

Lietuvos energe-
tikos strategija ir tikslai 

turi prisidėti prie Lietuvos ekono-
mikos ir gamybos vystymosi ir didinti 
eksportuojančių įmonių 
konkurencingumą
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Užtikrinti tolesnį infrastruktūros kūrimą ir moderni-
zavimą. Siekti išlaikyti uostų, kelių ir geležinkelių 
infrastruktūros konkurencingumą kitų Baltijos 
regiono šalių atžvilgiu 

Kelių priežiūros ir plėtros 
programai finansuoti skirti 80 
proc. akcizo pajamų, gautų už 
realizuotus degalus, vietoj 
šiuo metu numatytų 65 proc.Stiprinant sąžiningą konkurenciją ir 

didinant paslaugų kokybę, skatinti 
transporto rinkos liberalizavimą

Peržiūrėti skirtingų transporto rūšių 
degalų apmokestinimą, suvienodinant 
sąlygas visų rūšių infrastruktūros (taip pat 
ir geležinkelių) plėtrai, sudarant lygias 

konkurencines sąlygas visoms trans-
porto rūšims

Skatinti daugiarūšio vežimo 
logistikos grandinių veiklos 
optimizavimą, įskaitant 
platesnį efektyviau išteklius 
naudojančio transporto rūšių 
naudojimą, diegiant naujas 

pažangias technologijas, 
išvystant efektyvius 

ekologiškus krovinių 
vežimo koridorius

Lengvatinio keleivių vežimo 
kompensacijų mokėjimo funkciją 
perkelti iš savivaldybės biudžetų 
valstybės biudžetui, laikantis principo, 

kad lėšas, reikalingas transporto 
lengvatų kompensacijoms, turėtų 

skirti tas subjektas, kuris nustato 
transporto lengvatas

Aktyviai ginti Lietuvos vežėjų intere-
sus, derantis su trečiosiomis šalimis. 
Užtikrinti, kad  ES viduje nebūtų 
įvestos protekcionistinės priemonės, 
kurios sukeltų grėsmę laisvam trans-

porto paslaugų teikimui ES vidaus 
rinkoje

Restruktūrizuoti transporto 
rinkliavas ir mokesčius, 
suvienodinant Pelno mokesčio 
lengvatų taikymą, įsigyjant 

krovininius automobilius ir 
geležinkelių riedmenis
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Eksporto ir 
investicijų 
skatinimas
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Daugiau dėmesio ir resursų 
skirti šalies ekonomi-

niam–diplomatiniam 
atstovavimui naujose 
rinkose

Stiprinti 
tiesioginę paramą 

eksportui, naudojant 
2014-2020 m. ES fondų 
investicijų lėšas, mažinti 

verslui tenkančią ES fondų 
investicijų administravi-

mo naštą

Didinti asocijuo-
tų verslo struktūrų vaidmenį,

 įgyvendinant Lietuvos eksporto bei 
investicijų skatinimo priemones. Skirti verslo 
struktūroms didesnę ES fondų investicijų paramos 
lėšų dalį, kuri būtų skirta verslo misijoms, 

parodoms ir konferencijoms 
organizuoti

Sukurti 
eksporto paskatas 

sektoriams, generuojantiems 
aukštos pridėtinės vertės prekių 
ir paslaugų eksporto 

srautus

Užtikrinti 
aktyvų valdžios 

dalyvavimą verslo misijose, 
ypatingą dėmesį skiriant 

naujoms eksporto 
rinkoms

Plėtoti ir stiprinti 
Lietuvos atvykstamąjį turizmą, 

kaip Lietuvos eksporto paslaugą. Prioritetinį  
dėmesį skirti konferenciniam turizmui, 
didinti sveikatinimo ir sveikatingumo 
paslaugų eksportą į kitas 

valstybes

Užtikrinti 
adekvatų Lietuvos 
turizmo rinkodaros 

finansavimąSkatinti 
tranzitą, atveriant 

trečiųjų šalių transporto paslaugų ir 
investicijų rinkas, transporto klausimą 

įtraukiant į visas tarptautinio bendradar-
biavimo ir prekybos derybas

Užtikrinti 
komercijos ir kitų 

sričių atašė skyrimo skaidrumą 
ir kandidatų kvalifikacijos gebėjimų 

atitikimą pareigoms, į jų skyrimo procedūrą 
įtraukiant asocijuotas verslo 
struktūrasSukurti 

eksporto draudimo 
schemą eksportui į 
trečiąsias šalis

Kryptingai 
dirbti su eksportuo-

tojams perspektyviomis ir 
svarbiomis rinkomis, taip optimizuojant 
esamą Lietuvos prioritetinių 
eksporto rinkų sąrašą

12

14

13
Kompensuoti 

verslui patiriamus 
eksporto sertifikavimo 
kaštus

Vykdyti 
kryptingą valsty-

bės galimybių pristatymą, 
padėsiantį didinti eksporto apimtis 
ir pritraukti užsienio 
investicijas Siekiant 

tapti kaip galima 
patrauklesniais užsienio in-

vestuotojams, įvesti biurokratinių pro-
cedūrų tvarkymą už investuotojus.VŠĮ ,,Inves-

tuok Lietuvoje” paslaugų investuotojams pakete turėtų 
atsirasti atlygintinas visų biurokratinių procedūrų 
sutvarkymas investuotojo vardu 19
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Numatyti ilgalaikes priemones, nukreiptas demografinėms problemoms 
– gimstamumo ir emigracijos – spręsti, kuriose būtų atsižvelgta į 
jaunų šeimų poreikius (išmokos už vaikus ir jaunų šeimų 

būsto programa), kryptingą  investicijų 
pritraukimą į regionus, sukuriant 

darbo vietas
Formuojant valstybės migracijos 
politiką, atsižvelgti į demografinę 
situaciją ir didėjantį darbo jėgos 

trūkumą
Nustatyti palankesnes atvykimo 
sąlygas tiems užsieniečiams, kurie 
atvyksta užsiimti teisėta veikla Lietuvoje, 

įvertinant ne tik veiksmingos nelegalios 
migracijos kontrolės poreikį, bet ir siekį 

efektyviai pritraukti investicijas į Lietuvą

Sukurti specialias programas, 
skirtas pritraukti Lietuvoje studija-
vusius užsienio studentus, užsienio 

mokslininkus ir ekspertus dirbti ir kurti 
Lietuvoje

Maksimaliai sutrumpinti sprendimo dėl 
leidimo atvykti kvalifikuotai darbo jėgai 
priėmimo terminą. Daugiau galių, 
priimant sprendimą, deleguoti 

teritorinėms darbo biržoms
Optimizuoti leidimų 
gyventi trečiųjų šalių 
piliečiams/darbuotojams 
išdavimą

Valstybės valdymą ir investicijas į 
infrastruktūrą planuoti pagal realią 
demografinę padėtį ir demografines 
projekcijas

Sudaryti supaprastintas sąlygas 
atvykti į Lietuvą kvalifikuotai 
darbo jėgai ir įsidarbinti tose 

srityse, kuriose Lietuvoje yra 
darbo jėgos trūkumas
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Aplinkosauga
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Atlikti Europos Sąjungos 2007–2013 m. struktūrinės paramos aplinkos 
apsaugai panaudojimo efektyvumo auditą, įvertinant aplinkosauginės 
naudos ir viešųjų paslaugų (atliekų tvarkymas, vandens tiekimas ir 

nuotekų tvarkymas, nuotekų dumblų tvarkymas) pabrangi-
mo santykį, o pagal gautus audito rezultatus 

pakoreguoti paramos skyrimo 
kriterijus

Užtikrinti klimato kaitos politikos 
srities tikslų vykdymą ir keliamus 
uždavinius formuoti, atsižvelgiant 
į Lietuvos pramonės įtaką pasau-

liniam klimato kaitos procesui, 
taip pat įvertinus pramonės 

įmonių konkurencingumo 
aspektus

Stiprinti Lietuvos įmonių 
interesų atstovavimą ES instituci-
jose, sprendžiant perspektyvinius ir 

strateginius aplinkosaugos, klimato 
kaitos ir kitus klausimus

Nuotekų valymo srityje 
įgyvendinti principą „teršė-
jas moka“ ne pagal 
deklaruotą, o pagal faktinę 

taršą

Sutelkti reikalingas kompetencijas 
vienoje valstybės institucijoje, kuri 
būtų atsakinga už gamyboje ir kitoje 
ūkinėje veikloje susidarančių atliekų 
(įskaitant pavojingas ir bioskaidžias 

atliekas) tvarkymo sistemos 
įdiegimą, antrinių žaliavų 

surinkimo ir perdirbimo 
organizavimą, pavojingų 

atliekų sąvartynų 
įrengimą ir eksploa-

tavimą, atliekų 
deginimą ir 

eksploatavi-
mą

(pagal tarptautinius rodiklius; „Doing business“ ir kt. indeksus)
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Pritaikyti kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigų veiklą 
kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) poreikiams, orientuoti jų veiklą į 
turizmo skatinimą, išlaikyti pusiausvyrą tarp kultūros 

paveldo objektų aktualaus (modernaus) pritaiky-
mo ir jų autentiškumo išsaugojimo

Neįveiklintuose paveldo ir viešosios 
infrastruktūros objektuose vystyti 
kultūros ir kūrybines industrijas 
(KKI), plėtojant naujas kultūros 
paslaugas, kuriant naujus produktus, 
užtikrinant efektyvesnę jų sklaidą, 
komunikaciją ir rinkodarą, skatinant 
kultūros įstaigas ir kūrybinių 

industrijų sektorių kartu įgyven-
dinti meno, verslo, mokslinių 

tyrimų, eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų 

programas

Plėtoti ir stiprinti 
filmų gamybai bei 
platinimui reikalingą kino 
infrastruktūrą, didinant šio 
sektoriaus konkurencingumą. 
Skatinti lietuviško bei europietiško 
kino prieinamumą ir populiarumą tarp 
šalies gyventojų. Pritaikyti kultūros 
centrų infrastruktūrą, sudarant sąlygas 
kokybiškai profesionalaus meno sklaidai ir 
įvairių visuomenės grupių dalyvavimui kultūros 
veiklose, edukacijai bei visuomeninio aktyvumo 
skatinimui

Skatinti scenos menų 
atstovus orientuoti savo 
repertuarus užsienio 

turistams, taip pat vykdyti 
tarptautinę rinkodarą

Reformuoti muziejų sektorių, sukurti 
muziejų valdybas, įtraukiant verslo, 
mokslo, jaunimo, kitų nevyriausyb-
inių organizacijų ir bendruomenės 

atstovus. Skatinti viešą ir privačią 
partnerystę, komunikuojant 

istorinį Lietuvos valstybės 
paveldą pasauliui: 

užsienio turistams ir 
Lietuvos visuomenei
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