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Įžanga
Prieš kiekvienus Seimo rinkimus politinės partijos parengia rinkimines programas, kuriose
raštu įtvirtina savo pažadus rinkėjams. Savo ruožtu, verslininkai, politologai, ekonomistai ir
kitų sričių profesionalai analizuoja programas ir pateikia įžvalgas, kad geriausiai informuotų
rinkėjus. Rinkėjai ne kartą galėjo įsitikinti, kad vien rinkiminių nuostatų analizių nepakanka,
nes politikų darbai ne visuomet sutampa su jų programomis.
Šiuo leidiniu siekiame supažindinti visuomenę su šios kadencijos Seime esančių politinių
partijų frakcijų balsavimais įstatymų priėmimo metu tais klausimais, kurie ypač svarbūs
kuriant Lietuvos žmonių gerovę. Specialiai paruoštame leidinyje „žingsniais į priekį“ yra vadinami tie balsavimai priimant įstatymus, kuomet balsavimas „už“ turėjo teigiamos įtakos
Lietuvos ekonominei padėčiai, mažino biurokratiją, suteikė daugiau laisvės ūkio subjektams,
mažino reguliavimus ir suteikė mums postūmį pirmyn. „Žingsniais atgal“ mūsų analizėje vadinami tie balsavimai priimant įstatymus, kuomet balsavimas „už“ turėjo neigiamos įtakos
šalies ekonominei padėčiai, didino mokesčius ir reguliavimus, sunkino verslo sąlygas, naikino
ankstesnes reformas ir stūmė mus atgal. Iš viso pasirinkta analizuoti 10 svarbių sprendimų.
Vienas sprendimas gali būti priimtas vienu įstatymu arba daugiau, pavyzdžiui, Seimo kadencijos metu didinant mokesčius buvo priimtas daugiau negu vienas įstatymas. Maksimalus teigiamas įvertinimas, kurį galėjo surinkti kiekviena partija yra 10 balų, o maksimalus neigiamas
įvertinimas yra -10 balų. Visą metodologijos aprašymą rasite čia (20 psl.).

Įžanga

Štai kaip atrodo apibendrinti visų 10 sprendimų rezultatai:
•
•
•
•
•
•
•
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Darbo partijos frakcija 0,0 balų;
Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ +0,4 balų;
Liberalų sąjūdžio frakcija +4,0 balų;
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija -2,4 balų;
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija +0,2 balų;
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija -1,3 balų;
Frakcija „Drąsos kelias“1 -2,0 balų.
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Apibendrinti rezultatai rodo, kad nei viena partija nepadarė proveržio kuriant Lietuvos
žmonių gerovę, o skirtumas tarp daugiausiai ir mažiausiai balų surinkusių partijų sudaro vos
6,4 iš galimų 20.
4

1
Frakcija „Drąsos kelias“ Seime buvo iki 2014 m. birželio 19 d. Skaičiuojant galutinį frakcijos vertinimą, vertinti šiai frakcijai anksčiau
priklaususių narių, vėliau perėjusių į mišrią Seimo narių grupę, priimtų sprendimų balsavimo rezultatai ir priskiriami šiai frakcijai.
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Lietuvą į priekį pastūmėję žingsniai

1. Darbo kodekse įtvirtinti lankstesni darbo santykiai
Pasenęs Darbo kodeksas stabdo investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą, trukdo Lietuvai užsitikrinti verslui palankios šalies pozicijas. Tai rodo ne vienas šalių konkurencingumo tyrimas,
nuolat primena ir Europos Komisija, Tarptautinis valiutos fondas, šalies verslas.
Naujame DK yra numatyta daugiau sutarčių rūšių (galimybė sudaryti projektines, nenustatytos darbo apimties sutartis), palengvinta darbo laiko apskaita, tam tikrais atvejais palengvintas darbo sutarčių nutraukimas.
Nors Seimo priimtame naujame Darbo kodekse liko daug tobulintinų nuostatų, jis –
didelis žingsnis darbo santykių lankstumo kryptimi, pagerins investicinę aplinką ir padės
sukurti daugiau naujų darbo vietų.
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2. Socialinės paramos ir Vietos savivaldos įstatymais įvykdyta
socialinės paramos reforma

3. Statybų ir teritorijų planavimo įstatymais palengvintas
teritorijų planavimas ir statybos

Nuo 2014 m. Lietuvoje pakeista piniginės socialinės paramos skyrimo tvarka – socialines
pašalpas savivaldybės teikia savarankiškai. Pagrindinis reformos tikslas buvo padaryti socialinės pašalpos skyrimo procesą skaidresnį bei taiklesnį, sumažinti piktnaudžiavimo ir kitų netikslingų socialinės pašalpos skyrimo atvejų.

Per pastaruosius metus pagaliau priimti investuotojų ilgai laukti teritorijų planavimą ir statybas palengvinantys įstatymai.

Leidus savivaldybėms pačioms tvarkytis, šios gali tiksliau identifikuoti tuos gyventojus,
kuriems iš tiesų reikia paramos. Sumažėjo tiek socialinę pašalpą gaunančiųjų skaičius,
tiek bendra pašalpoms skiriama suma. Nors situacija gerėja, vis dėlto dar nėra pasiektas
prieškrizinis lygis, kai tiek socialinės pašalpos išlaidos, tiek gavėjų skaičius buvo perpus
mažesnis. Tad savivaldybės turėtų ir kitais būdais siekti mažesnio pašalpų gavėjų skaičiaus:
gerinti verslo aplinką, skatinti ūkio subjektų veiklą, pritraukti bei didinti investicijas.

Priėmus Teritorijų planavimo įstatymą, planuojant teritorijas gerokai sumažėjo biurokratijos,
sutrumpėjo terminai. Neliko reikalavimo investuotojams rengti teritorijų planavimo dokumentus, detaliuosius planus, jie gali remtis tokiais dokumentais, kokie yra parengti. Jei sprendiniai netinka, atsirado galimybė dokumentus keisti arba koreguoti. Priimtame įstatyme
viešasis interesas teritorijų planavime aiškinamas ir kaip privačios nuosavybės teisių apsauga
ir investicijų skatinimas.
2017 m. įsigalios naujas Statybų įstatymas, kuris nors ir turi abejotinų ir kritikuotinų nuostatų,
supaprastino statybų procedūras ir pagreitino statybų procesą statytojams. Priimti pakeitimai Lietuvai leis pakilti Pasaulio banko „Doing business” indekse bei užtikrins palankesnę
investicinę aplinką Lietuvoje.
Įstatyme numatyti trumpesni projekto patikrinimo ir statybos leidimų išdavimo terminai bei
mažiau biurokratijos statytojams. Nebėra privalomi specialieji architektūros reikalavimai, numatytos lankstesnės statybos užbaigimo procedūros, tam tikrų statinių statytojams sudarytos sąlygos naudotis privačių ekspertų statybos užbaigimo paslaugomis.
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4. Pelno mokesčio įstatymu sumažinta mokestinė našta
investicijoms

5. Koncesijos įstatyme oro uosto valdymas patikėtas
investuotojams

Vienas svarbiausių dalykų, investuotojams renkantis šalį, yra palanki mokestinė aplinka. Dėl
to mažesni mokesčiai ir lengvesnis jų administravimas turėtų būti valdžios prioritetas. Deja,
tokių sprendimų pastaraisiais metais buvo labai mažai.

Priimtu Koncesijos įstatymu siekiama didinti Lietuvos oro uostų transporto sistemos
konkurencingumą, gerinti oro uostų veiklos valdymo efektyvumą bei užtikrinti oro uostų infrastruktūros plėtrą pritraukiant privačias investicijas.

Nors atidėliojamas sprendimas neapmokestinti viso reinvestuojamo pelno, jį investuojant
į veiklos plėtrą, vienas geras sprendimas šioje srityje vis tik įvyko. Seimas nusprendė toliau
neapmokestinti pusė pelno įmonėms vykdančioms investicinius projektus (investuojančioms
į ilgalaikį materialinį turtą).

Lietuvos oro uostų valdomų trijų oro uostų koncesijos įstatymo projektas numato oro vartų
valdymą patikėti tarptautinę patirtį turinčiam operatoriui. Oro uostai išliks valstybės nuosavybe, tačiau investicijos ir valdymas bus patikėtas privačiam kapitalui.

Galimybė mažinti apmokestinamąjį pelną didina Lietuvos verslo aplinkos konkurencingumą ir skatina naujų darbo vietų kūrimą, todėl ją būtina plėsti naikinant kriterijus ir reikalavimus investicijoms. Dabar galimybe sumažinti apmokestinamąjį pelną gali pasinaudoti tik
nedidelė dalis šalies įmonių. Apmokestinant tik paskirstytąjį pelną, šalies mokesčių sistema
taptų daug patrauklesnė.
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Šis projektas leis padidinti šalies pasiekiamumą kiekviename iš Lietuvos oro uostų: keleivių,
skrydžių ir krypčių didėjimą, galimybes atsivesti naujų oro bendrovių išnaudojant koncesininko tinklą. Taip bus gerinamas šalies investicinis klimatas ir tvirtinamas susisiekimas su
eksporto rinkomis.
Taip pat projektas leis iš esmės pagerinti valstybės kapitalo grąžą iš Lietuvos oro uostų naudojamo valstybės turto. Tikėtina, bus užtikrintas modernus oro uostų valdymas, į keleivį
orientuotas aptarnavimas ir paslaugos, geresnis komercinių zonų išnaudojimas ir aukštesnė
teikiamų paslaugų kokybė.
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1. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymu apribotas
žemės įsigijimas ir pardavimas

2. Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintas nepagrįstas
sąskaitų tikrinimas

2014 m. gegužę įsigaliojo nauja Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo redakcija, vadinamasis Žemės „saugiklių“ įstatymas. Įstatyme įtvirtinti reikalavimai apribojo asmenų teisę
laisvai pirkti ir parduoti žemę.
•
•
•

Neleidžiama ūkininkams ir susijusiems asmenims įsigyti daugiau nei 500 hektarų žemės.
Daugiau jos gali pirkti tik gyvulių augintojai, o konkretus kiekis priklauso nuo auginamų
gyvulių skaičiaus.
Pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, diskriminuojami jauni ūkininkai – norint įsigyti
10 ha ir daugiau dirbamos žemės, privalu turėti trejų metų žemės ūkio veiklos patirties
arba su žemės ūkiu susijusią specialybę.
Įsigyjant daugiau kaip 10 ha žemės reikia gauti Nacionalinės žemės tarnybos leidimą, parduoti ją galima tik pagal paskirtį naudojus ją penkerius metus.

Draudimais laisvai pirkti ir parduoti dirbtinai sumažinama žemės kaina, sėkmingi ūkininkai
negali plėsti savo ūkį, sudaromos kliūtys pradėti ūkininkauti naujiems. Įstatymą oficialiai prašo keisti Europos Komisija, konstatavusi, kad jis apriboja laisvo kapitalo judėjimą ir
pažeidžia įsisteigimo laisvę, prieštarauja Lietuvos su kitomis šalimis sudarytoms užsienio investicijų apsaugos sutartims.

-1

-0,9

-0,8

-0,7 -0,6

-0,5

-0,4 -0,3

-0,2

-0,1

0

+0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,8

+0,9 +1

2015 m. priimtomis pataisomis numatyta, kad bankai ir kitos finansų institucijos Valstybinei
mokesčių inspekcijai (VMI) automatiškai privalo teikti duomenis apie visų gyventojų sąskaitų
likučius ir turimus įsiskolinimus. Mokesčių administratoriui taip pat automatiškai teikiama
informacija apie sąskaitų įplaukas – tiek gyventojų, tiek juridinių asmenų, visais atvejais, kai
metų pabaigoje visose jų sąskaitose viename banke likutis siekia 5 000 eurų, arba jei gyventojas ar įmonė per metus gauna daugiau kaip 15 000 eurų įplaukų.
Tai – pertekliniai reikalavimai. Mokesčių administratorius ir anksčiau galėjo pagal užklausą
gauti visus kovai su mokesčių vengimu ir neteisėtu praturtėjimu būtinus duomenis. Priimtas
įstatymas reiškia, kad kiekvienas šiek tiek pinigų sutaupęs žmogus iš esmės bus įtariamasis,
t. y. VMI automatiškai galės tikrinti jo sąskaitas.
Duomenys apie asmens pajamas, santaupas ir skolas yra privatūs, kitaip tariant, tai jo privataus gyvenimo dalis. Šios Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos yra tiesiogiai
nukreiptos į šią privataus gyvenimo dalį ir ją iš esmės varžo.
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3. Miškų įstatyme įtvirtinta miškų valdymo sistemos stagnacija

4. Pieno įstatyme* įtvirtinti suvaržymai pieno sektoriuje

Priėmęs Miškų įstatymo pataisą, kuria įteisinta nuostata, kad Lietuvoje veiklą vykdo konkretus 42 miškų urėdijų skaičius, Seimas užkirto kelią būtinoms valstybinių miškų ūkio valdymo reformoms.

Dėl Rusijos embargo ir ES pieno gavybos kvotų panaikinimo nukritus pieno supirkimo kainoms, valdžia ėmėsi bandymų ūkininkus „gelbėti” įvairiais reguliavimais. Tačiau tokių sprendimų efektas priešingas – reguliavimai nepagelbėjo nei ūkininkams, nei vartotojams. Atvirkščiai, sukurta papildoma administracinė našta ir apribota konkurencija.

Pertvarkyti grandiozišką urėdijų tinklą Lietuvai rekomenduoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Tai būtina padaryti siekiant efektyvinti ir supaprastinti
valstybinių miškų valdymą ir mažinti išlaidas. Tačiau Seimas, nepaisydamas EBPO rekomendacijų ir neatsižvelgdamas į Prezidentės veto, vis tik paliko veikti 42 urėdijas.
Urėdijų išskyrimas iš bendrų taisyklių, taikomų valstybei priklausančioms įmonėms, yra ydingas, trukdo siekti valdymo efektyvumo ir ekonominės grąžos savininkams, t. y. valstybei.
Įstatymu nepagrįstai apribotos savininko (valstybės) teisės, pavyzdžiui, pasikeitus aplinkybėms keisti urėdijų skaičių, jas reorganizuoti ar likviduoti.
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2015 m. įtvirtinta pareiga gaminių etiketėse nurodyti, kokioje ES valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje primelžtas pienas, kuris naudojamas, kaip sudedamoji produkto dalis. Taip pat būtina nurodyti visas valstybes nares ar trečiąsias šalis, jei pienas primelžtas ne vienoje šalyje.
Uždrausta vienašališkai nutraukti žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartį apie tai nepranešus
kitai sutarties šaliai per sutartyje nustatytą ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą. Draudžiama
„nepagrįstai” mažinti žalio pieno pirkimo kainą. Jei žalio pieno pirkėjas mažina žalio pieno
pirkimo kainą daugiau nei 3 procentiniais punktais, jis privalo pagrįsti šios kainos mažinimą ir
tokį pagrindimą pateikti Rinkos reguliavimo agentūrai.
Nė vienas šių reguliavimų niekaip neprisideda prie pagrindinio įstatymo tikslo įgyvendinimo – pagerinti ūkininkų padėtį. Tačiau buvo sukurtos papildomos išlaidos pieno produktų
gamybos ir prekybos grandinėje, padidėjo galutinė prekės kaina, užkrauta papildoma administracinė našta gamintojams, pardavėjams ir kontrolės institucijoms.
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* Ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme
įtvirtinti ribojimai pieno sektoriuje
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5. Pelno, gyventojų pajamų mokesčių, akcizų ir miškų įstatymų
pakeitimais padidinti mokesčiai gyventojams ir verslui
Seimas šios kadencijos metu vėl didino įvairius mokesčius:
•

•

•

•

Įmonėms, skaičiuojant pelno mokestį, sumažinta riba, nuo kurios dėl nuostolių galima
mažinti apmokestinimąjį pelną – ne daugiau kaip 70% apmokestinamojo pelno. Vadinasi,
nuo 30% apmokestinamojo pelno reikia mokėti pelno mokestį, net jei įmonė turi sukaupusi didžiulius mokestinius nuostolius iš ankstesnių laikotarpių.
Nors Lietuvoje kai kurie akcizo mokesčiai ir taip žymiai didesni nei leistini minimalūs, Seimas šiuos mokesčius dar didino net tris kartus. Didinti akcizai alkoholiniams gėrimams bei
tabako gaminiams. Jau dabar akcizinių prekių įperkamumas Lietuvoje yra vienas mažiausių
ES. Mokesčiai sudaro 80 proc. cigarečių pakelio, apie 60 proc. benzino ir stipriųjų alkoholinių gėrimų kainos. Dideli mokesčiai skatina šešėlį – LLRI apklausa parodė, kad dauguma
žmonių aukštą apmokestinimą laiko pagrindine šešėlinės ekonomikos priežastimi.
Padidinti mokesčiai taupantiems – nuo 2014 m. apmokestinamosiomis pajamomis laikomos palūkanos, mokamos už ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie išleisti iki
2013 m. gruodžio 31 d. ir pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo.
Toks sprendimas mažina žmonių paskatas taupyti ir investuoti.
Įvestas naujas 5% mokestis miškų savininkams nuo visų pajamų už parduotą mišką ir
medieną.

Tai tik keletas padidintų ar naujų mokesčių. Visi šie sprendimai mažina Lietuvos konkurencingumą ir tuština žmonių kišenes, skatina šešėlinę ekonomiką.
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Galutinis frakcijos balas susideda iš frakcijos vertinimų dešimtyje LLRI ekspertų
parinktų sprendimų (5 žingsniai į priekį – teigiami sprendimai, ir 5 žingsniai atgal – neigiami
sprendimai). Konkrečiame sprendime frakcija vertinama pagal tai, kaip balsavo
frakcijai priklausantys nariai. Frakcija gauna 1 balą, jei frakcijos narys balsuoja už teigiamą
sprendimą, ir -1 balą, jei balsuoja prieš teigiamą sprendimą. Ir atvirkščiai, frakcija gauna -1 balą,
jei balsuoja už neigiamą sprendimą ir 1 balą, jei balsuoja prieš neigiamą sprendimą.
Frakcijos narių susilaikymas vertinamas taip: frakcija gauna 1 balą, jei frakcijos narys susilaiko
už neigiamą sprendimą, ir -1 balą, jei susilaiko prieš teigiamą sprendimą. Frakcijos narių
nedalyvavimas balsavimuose vertinamas 0 balų. Skaičiuojant frakcijos vertinimą
konkrečiame sprendime, frakcijos balų suma dalinama iš frakcijos narių skaičiaus.
Žingsnis į priekį (teigiamas sprendimas)
PRIEŠ/
SUSILAIKĖ

-1

Žingsnis atgal (neigiamas sprendimas)

NEDALYVAVO

UŽ

UŽ

NEDALYVAVO

0

+1

-1

0

PRIEŠ/
SUSILAIKĖ

+1

Pavyzdžiui, jei už teigiamą sprendimą konkrečios frakcijos 5 nariai balsavo „už“, 3 nariai
„prieš“, 2 susilaikė, ir vienas balsavimuose nedalyvavo, frakcijos vertinimas šiame sprendime
skaičiuojamas taip:
Frakcijos vertinimas =

5*1+3*(-1)+2*(-1)+1*0
=0 balų
11

Maksimalus frakcijos vertinimas konkrečiame sprendime yra 1 balas, minimalus -1 balas.
Jeigu konkretų sprendimą sudaro keli balsavimai, vedamas frakcijos surinktų balų atskiruose
balsavimuose vidurkis. Galutinis frakcijos balų skaičius yra dešimties sprendimų suma, kuri
gali svyruoti nuo -10 iki 10 balų.
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4. Ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais,
nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme įtvirtinti ribojimai pieno sektoriuje
a) Ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais,
nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo projektas
5. Pelno, gyventojų pajamų mokesčių, akcizų ir miškų įstatymų pakeitimas padidinti
mokesčiai gyventojams ir verslui
a) Pelno mokesčio įstatymo 12, 30, 43 straipsnių ir 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
b) Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 17, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas
c) Akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
d) Akcizų įstatymo 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
e) Akcizų įstatymo 30, 31 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
f) Miškų įstatymo 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
6. Darbo kodekse įtvirtinti lankstesni darbo santykiai
a) Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
b) Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (nauja redakcija) (perbalsavimas po Prezidentės veto)
Nuorodos į balsavimo rezultatus:
1. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymu apribotas žemės įsigijimas ir
pardavimas
a) Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymo
projektas (nauja redakcija)
2. Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtina nepagrįstas sąskaitų tikrinimas
a) Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 61, 68, 87, 89, 101, 104(1), 104(2),
110, 111, 129, 131, 154 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu bei 56, 57,
58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas
3. Miškų įstatyme įtvirtina grandioziška miškų valdymo sistema
a) Miškų įstatymo Nr. I-671 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
b) Miškų įstatymo Nr. I-671 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (perbalsavimas po
Prezidentės veto)
22

7. Socialinės paramos ir Vietos savivaldos įstatymais įvykdyta socialinės paramos
reforma
a) Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
b) Vietos savivaldos įstatymo 6, 7, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 1, 2, 4
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
8. Statybų ir teritorijų planavimo įstatymais palengvintas teritorijų planavimas ir
statybos
a) Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
b) Statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
9. Pelno mokesčio įstatymas sumažino mokestinę naštą investicijoms
a) Pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 12, 42, 46(1) ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
10. Koncesijos įstatyme oro uosto valdymas patikėtas investuotojams
a) Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo projektas
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