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SANTRAUKA  

 
Didelė reguliavimų našta ūkio subjektams 
lemia neefektyvų išteklių naudojimą, stabdo 
ūkio plėtrą, investicijas, naujų darbo vietų 
kūrimą, mažina konkurencingumą ir stabdo 
šalies ekonomikos augimą. Geresnio 
reglamentavimo politika ir tikslas sumažinti 
verslui tenkančią reguliavimo naštą buvo 
keliamas jau ne vienoje Vyriausybės 

programoje, tačiau iki šiol vykdytos 
priemonės buvo fragmentiškos ir 
sisteminės reguliavimo problemos 
neišsprendė (Pav. 1). 2019 m. Pasaulio 
konkurencingumo indekse pagal verslui 
tenkančios reguliavimo naštos vertinimą 
Lietuva vis dar buvo itin žemoje 85 vietoje iš 
141 valstybės1.

Pav. 1. Dereguliavimo politika Lietuvoje 2009–2020 m: priemonės ir rezultatai 

 

XVIII-osios Vyriausybės programoje 
dereguliavimas ir geresnis verslo klimatas 
yra įvardinti kaip vieni iš tikslų kuriant 
aukštos pridėtinės vertės ekonomiką2. Jo 
siekti numatoma parengiant sektorinius 
reguliavimo naštos mažinimo planus, ūkio 
subjektų prisitaikymo prie reguliavimo 
išlaidų vertinimo metodiką ir reguliuojančių 
institucijų konsolidavimo planą – šios 

                                                             
1 Pasaulio ekonomikos forumas, „Pasaulio 
konkurencingumo ataskaita 2019“, 2019. Prieiga 
per internetą: <http://reports.weforum.org/global-
competitiveness-report-2019/>.  

priemonės yra numatytos Vyriausybės 
programos įgyvendinimo priemonių plane. 

Teisingai pasirinkus konsolidavimo ir 
prisitaikymo naštos vertinimo metodikos 
kriterijus bei sėkmingai įgyvendinus šiuos 
planus, reguliavimo našta šiek tiek 
sumažėtų. Tačiau tam, kad įvyktų 
proveržis, o teigiami pokyčiai būtų tvarūs, 
reikalingas efektyviai veikiantis 

2 Lietuvos Respublikos Seimas, „Nutarimas dėl 
Aštuonioliktosios Vyriausybės programos“, 2021. 
Prieiga per internetą: <https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/973c87403bc3
11eb8c97e01ffe050e1c> 
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mechanizmas, kurio pagrindinė misija būtų 
sisteminiais sprendimais pagrįsta verslui 
tenkančios reguliavimo naštos mažinimo 
politika, turinti ilgalaikį multiplikacinį 
efektą. Būtent sisteminiai sprendimai ir 
nuoseklus iki šiol priimtų ir galiojančių 
teisės aktų taikymas padėtų keisti bendrą 
valstybės institucijų požiūrį į verslą, gerintų 
viešųjų paslaugų kokybę ir skatintų 
institucijų ir piliečių tarpusavio pasitikėjimą.  

Būtina peržiūrėti reguliuojančių institucijų 
misijas, formuluoti joms konkrečius tikslus, 
vertinti jų veiklos rezultatus, reikalauti 
atsakomybės ir motyvuoti. Į reformos 
įgyvendinimo priežiūrą būtina įtraukti ūkio 
subjektus, kurie operatyviai identifikuotų 
reguliavimo ydas, kolizijas bei perteklinę 
biurokratiją. Mat geresnio reguliavimo 
sąvoka ūkio subjektui nebūtinai sutampa su 
politikų, valstybės institucijų suvokimu, 
koks reguliavimas yra tinkamas tam tikrai 
problemai spręsti.  

Dažnas ūkio subjektų pageidavimas 
besikeičiant valdžiai būna nekeisti jokių 
reguliavimų, tik „leisti ramiai dirbti“. Tai 
reiškia, kad politikai ar valdžios institucijos, 
inicijuodamos reguliavimų pakeitimus, ne 
visada įsiklauso į verslo ir visuomenės 
nuomonę ir kartais sukelia dar daugiau 
problemų. O ūkio subjektams geresnis 
reguliavimas reiškia viena – kuo mažesnį, 
neperteklinį ir tik kokybišką reguliavimą.  

Ligšiolinė patirtis parodė, kad vien 
Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo 

ministerijų pastangų nepakanka siekiant 
sisteminių pokyčių, o tarpžinybinis 
institucijų bendradarbiavimas, siekiant 
spręsti reguliavimo problemas – 
neįmanomas be politinės ambicijos ir 
konkrečių tikslų. Sektinu pavyzdžiu Lietuvai 
galėtų būti Danija, kurios Vyriausybė 2004 
m. užsibrėžė tikslą reformuoti viešąjį 
sektorių, supaprastinti ūkio subjektų 
reguliavimą ir administravimo naštą per 6 
metus sumažinant 25 proc. Reformos 
įgyvendinimo priežiūra buvo 
sukoncentruota aukščiausiame valdymo 
lygmenyje ir šis tikslas buvo sėkmingai 
pasiektas. Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacija (EBPO) Daniją įvardija 
kaip gerosios praktikos pavyzdį 
modernizuojant viešąjį sektorių, 
debiurokratizuojant valdymą ir gerinant ūkio 
subjektų reguliavimą3.  

Danijos vyriausybė pripažino, kad ūkio 
subjektų dereguliavimas yra neišnaudotas 
šalies konkurencingumo didinimo šaltinis, 
nereikalaujantis papildomų finansinių 
injekcijų, bet priešingai – atlaisvinantis tiek 
įmonių, tiek viešuosius išteklius. 

„Būtent sisteminiai sprendimai ir 
nuoseklus iki šiol priimtų ir 

galiojančių teisės aktų taikymas 
padėtų keisti bendrą valstybės 

institucijų požiūrį į verslą, skatintų 
tarpusavio pasitikėjimą.“ 

 

  

                                                             
3 EBPO, „Better Regulation in Denmark“, 2009. 
Prieiga per internetą: 

<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?
doi=10.1.1.376.2814&rep=rep1&type=pdf> 
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1. Link mažesnės reguliavimo naštos: iki šiol taikytos priemonės 
 
 

Nors Valstybės kontrolė, įvairūs ekspertai ir 
už ekonomikos bei verslo aplinkos politiką 
atsakingos valstybės institucijos savo 
analizėse atkreipdavo dėmesį į neefektyvų 
ir perteklinį verslo reguliavimą bei jo 
pasekmes žmonių verslumui bei šalies 
ekonominiam vystymuisi, o valstybės 
strateginiuose dokumentuose priemonių 
spręsti šiai problemai netrūko, reguliavimo 
naštos mažinimo politikos srityje žymaus 
proveržio pasiekti pavyko tik vienai, 15-ajai 
Lietuvos Vyriausybei. Tačiau 2010 m. 
prasidėję pokyčiai vėliau prarado pagreitį, o 
nesprendžiamos problemos kaupėsi ir virto 
rimtesniais iššūkiais.  

Iki 2008-ųjų ekonominės krizės vykę 
užmojai mažinti reguliavimo naštą 
apsiribojo pavienėmis iniciatyvomis gerinti 
reguliacinę aplinką ir didesnį dėmesį skyrė 
administracinei naštai, o ne verslui 
tenkančio reguliavimo visumai. Sistemingo 
ūkio subjektams tenkančios reguliavimo 

naštos mažinimo kaip esminio tikslo 2009 
m. pradėjo siekti konservatorių – liberalų 
vyriausybė, išsikėlusi tikslą žymiai pakelti 
Lietuvos poziciją Pasaulio banko „Doing 
Business“ reitinge. Tuomet ūkio subjektų 
reguliavimo pertvarką buvo pavesta 
koordinuoti Ūkio ir Teisingumo 
ministerijoms.  

Pagrindinis pertvarkos tikslas buvo 
užtikrinti, kad priežiūros funkcijos 
valstybėje būtų atliekamos efektyviai, 
koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis. 
Verslo sąlygų gerinimo veikla ir priemonės 
buvo kryptingai orientuotos į efektyvų 
priežiūros funkcijų vykdymą ir santykio tarp 
reguliuotojų bei verslo įmonių gerinimą. Tai 
buvo pirmosios iniciatyvos, kuriomis siekta 
pertvarkyti verslo reguliavimą pradedant 
sistemine inspektavimo procesų peržiūra ir 
baigiant priežiūrą vykdančių viešojo 
administravimo subjektų veiklos 
efektyvumo vertinimu (Pav. 2). 

 

Pav. 2. 2009 m. verslo reguliavimo reformos siekiai 

 

Reforma 
2009 m.

Mažesnis ūkio subjektų 
veiklos trikdymas ir 

veiksmingesnė ginamų 
teisių ir teisėtų interesų 

apsauga

Institucijų misijos 
sampratos ir tikslų 

keitimas 

Ribotų priežiūros 
institucijų ištekliai  

skiriami didžiausios 
rizikos prevencijai

Aiškūs reikalavimai, 
esamo priežiūros 

reguliavimo keitimas ir 
prognozuojamumas 

Reguliuojančių 
institucijų tarnybinis 
bendradarbiavimas
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2010 m. Vyriausybės nutarimu Nr. 511 buvo 
patvirtintas institucijų atliekamų priežiūros 
funkcijų optimizavimo gairių aprašas ir 
įkurta ekspertų komisija4. Gairėse 
nustatytas institucijų atliekamų priežiūros 
funkcijų optimizavimo tikslas, uždaviniai ir 
principai. Taip pat apibrėžta institucijų 
vadovų atsakomybė, aprašyti institucijų 
veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai, 
kuriuos jos turi įdiegti ir vadovautis. 
Numatyta, kad šie rodikliai ne rečiau nei kas 
ketvirtį būtų matuojami vidinės ir išorinės 
apklausos būdu. 

2012 m. buvo priimtas Administracinės 
naštos mažinimo įstatymas ir patvirtinta 
administracinės naštos skaičiavimo 
metodika5. Įstatymo tikslas – užtikrinti 
darnų administracinės naštos mažinimo 
procesą, orientuotą į piliečių, verslo 
subjektų ir valstybės interesus, kuo 
mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės 
aktuose numatytų tikslų. Jame numatytos 
administracinės naštos mažinimo 
priemonės ir jų taikymo principai. Tačiau 
šiuo teisės aktu reglamentuojama tik 
administracinė našta, ilgą laiką buvusi 
vieninteliu dereguliavimo taikiniu, nors kai 
kurios nuostatos ar priemonės, pavyzdžiui, 
Geresnio reguliavimo komisijos sukūrimas, 
yra susijusios su bendros geresnio 
reguliavimo politikos įgyvendinimu. 

2014 m. Vyriausybė pritarė Ūkio subjektų 
veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir 
konsolidavimo planui6. Jame buvo 
pateiktos rekomendacijos ir siūlymai dėl 

                                                             
4 Lietuvos Respublikos nutarimas „Dėl institucijų 
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 2010 
m. gegužės 4 d. Nr. 511. 
5 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl administracinės 
naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos 
patvirtinimo“, 2012 m. sausio 11 d. Nr. 4. Prieiga 
per internetą: <https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416691/as
r>. 
6 LR Vyriausybės Strateginio komiteto posėdžio 
protokolas, 2014 m. vasario 13 d. Nr. 3.  

konsolidavimo modelio bei pokyčių 
įgyvendinimo eigos. 

Tais pačiais metais Vyriausybės nutarimu 
kiekviena institucija buvo įpareigota 
nustatyti administracinės naštos ūkio 
subjektams mažinimo tikslą – „bendras 
administracinės naštos, kurią sukelia ūkio 
subjektams institucijos kompetencijos 
srityje inicijuotas teisinis reguliavimas, lygis 
per kalendorinius metus turi išlikti nepakitęs 
arba mažėti7“. Tačiau užsibrėžto tikslo 
siekti trukdė menkas kai kurių ministerijų 
politinis suinteresuotumas ir lyderystės 
stoka, nors vadovaujantis 2010 m. priimtu 
Vyriausybės nutarimu Nr. 511,  priežiūros 
institucijos turėjo įdiegti ir vadovautis 
rodikliais, kurie ne rečiau kaip kas mėnesį 
būtų matuojami. 

2015 m. Ūkio ministerija parengė 
rekomendacinį „Verslo priežiūros vadovą“8. 
Jame pateiktas teisės aktų, kuriais 
reglamentuojama ūkio subjektų priežiūra, 
dokumentų, dažnai užduodamų klausimų ir 
atsakymų sąvadas. Leidinyje taip pat 
aprašyti efektyvūs ir optimalūs verslo 
priežiūros principai, paaiškinama, kaip 
tinkamai juos taikyti praktikoje ir geriau 
orientuotis verslo priežiūros pertvarkos 
srityje.  

Leidinio paskirtis buvo keisti verslą 
reguliuojančių institucijų požiūrį į ūkio 
subjektus, taip pat jis buvo naudingas 
verslininkams, norintiems žinoti 
pagrindinius reguliuotojų vykdomos veiklos 
priežiūros principus ir procedūras. 
Praktikoje verslas vis dar dažnai susiduria 
su plečiamu įstatymų taikymu ir 

7 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nutarimas Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 
d. nutarimo Nr.4 „Dėl administracinės našos ūkio 
subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
pakeitimo“, 2014. Prieiga per internetą: <https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/22b0cdf2133e1
1e48595a3375cdcc8a3?jfwid=j4afzs93>.  
8 Ūkio ministerija, „Verslo priežiūros vadovas“. 
Prieiga per internetą: 
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/
ESFproduktai/Verslo_prieziuros_vadovas.pdf>. 
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kontrolierių abejingumu padedant spręsti 
dėl sudėtingo reguliavimo iškilusias 
problemas. Verslą reguliuojančios 
institucijos savo reguliavimo srityje 
nevertina rizikos dėl galimos žalos tam 
tikrai visuomenės grupei ir vienodai 
traktuoja tiek menkavertį, tiek grubų 
pažeidimą. 

Vyriausybė 2018 m. vykdydama valstybinio 
audito rekomendacijas priėmė naujus ūkio 
subjektų priežiūros institucijų 
konsolidavimo sprendimus. Buvo iškelti šie 
konsolidavimo tikslai9:  

• mažinti ūkio subjektų priežiūrą 
atliekančių institucijų skaičių, 

• pertvarkyti esamą priežiūros 
institucijų sistemą,  

• mažinti priežiūros naštą, didinti 
priežiūros kokybę, 

• orientuoti priežiūros institucijų 
veiklą į pagalbą verslui,  

• diegti pažangius priežiūros atlikimo 
metodus ir priemones,  

• didinti biudžeto lėšų, skirtų 
priežiūros institucijų veiklai 
organizuoti, panaudojimo 
efektyvumą, 

• plėtoti institucijų tarnybinį 
bendradarbiavimą.  
 

Taip siekta spręsti ūkio subjektų priežiūros 
sistemos problemas, o priežiūros institucijų 
skaičių iki 2020 m. planuota sumažinti iki 47 
(8 institucijomis, arba 15 proc., palyginti su 
2018 m.). Šis tikslas buvo pasiektas, tačiau 
konsolidavimas koncentruojantis į 
institucijų skaičiaus mažinimą, o ne į 
funkcijų peržiūrą pačios reguliavimo 
naštos nesumažino. Kai kuriais atvejais 
netgi atvirkščiai – reguliavimo našta ūkio 
subjektams padidėjo. 

Siekdama įvertinti, kaip įgyvendinamos 
2018 m. teiktos rekomendacijos, Valstybės 
kontrolė 2020 m. parengė ataskaitą apie 
reguliuojančias institucijas10. Ataskaitos 

                                                             
9 Valstybės kontrolė, „Ūkio subjektų veiklos 
priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimas“, 
2020. Prieiga per internetą:  

išvadose teigiama, kad Lietuvai vis dar 
nepavyksta pasiekti reikšmingų pokyčių 
ūkio subjektų priežiūros srityje. Pagrindine 
to priežastimi Valstybės kontrolė įvardijo 
lyderystės trūkumą koordinuojant procesą, 
todėl taikomos priemonės ir priimti 
sprendimai nepadėjo spręsti sisteminių 
ūkio subjektų priežiūros srities problemų. 
Pirmąkart buvo įvertinta ne tik ūkio 
subjektams, bet ir valstybei tenkanti ūkio 
subjektų priežiūra. Anot auditorių, tokia 
priežiūra kasmet kainuoja vis daugiau: 
palyginus 2019 m. ir 2016 m., ji išaugo 30 
proc. ir siekė apie 300 mln. eurų. Tai sudarė 
iki 3 proc. visų valstybės biudžeto 
asignavimų.  

Audito ataskaitoje taip pat pažymima, kad 
pokyčiai turi būti grindžiami duomenimis, 
todėl siekiant pertvarkos tikslų svarbu atlikti 
ne tik kokybinį, bet ir kiekybinį esamos 
situacijos įvertinimą, nustatyti siekiamą 
rezultatą ir aiškius rodiklius, kuriais tas 
rezultatas bus matuojamas. Iki šiol tai 
nebuvo daroma. 

Taip pat Valstybės kontrolės auditas 
parodė, kad priežiūros našta ūkio 
subjektams nebuvo vertinta nė vienu Ūkio 
subjektų veiklos priežiūrą atliekančių 
institucijų konsolidavimo plane numatytų 
atvejų, o konsolidavimo kaštai ir nauda 
neskaičiuoti daugiau nei puse tokių 
atvejų.  Nebuvo įvertinta, ar ūkio subjektų 
veiklos priežiūrą atliekančių institucijų 
vykdomos priežiūros funkcijos išlieka 
aktualios ir ar tikslinga, kad jas toliau 
vykdytų valstybės institucijos. Dėmesys 
dažniausiai buvo kreipiamas į institucijų 
skaičiaus mažinimą, o ne į priežiūros 
funkcijų peržiūrėjimą, todėl konsolidavimu 
pagrindinis tikslas nebuvo pasiektas. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 2018 m. 
parengė, o vėliau atnaujino ūkio subjektų 
priežiūros institucijų pažangumo vertinimo 

<https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.asp
x?id=25093>. 
10 Ten pat.  
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(švieslentės) metodiką11. Metodikoje 
numatyta, kad priežiūros institucijų 
pažangumo vertinimui išskirta 10 
kategorijų, kurių paskutinė – „Grįžtamasis 

ryšys“, apimanti priežiūros institucijų 
pareigą aktyviai dalyvauti tobulinant teisinį 
reglamentavimą savo vykdomos priežiūros 
srityse (Pav. 3). 

 

Pav. 3. Priežiūros institucijų pažangumo vertinimo kriterijai pagal švieslentės metodiką

   

 

Kasmet skelbiamų švieslenčių rezultatai 
buvo motyvuojantis veiksnys institucijoms 
tobulinti savo darbą. Tačiau švieslentė kaip 
motyvacijos priemonė nėra išnaudojama 
pakankamai. Informacijos apie savo veiklą 
neteikiančioms institucijoms nėra numatyta 
jokia atsakomybė. Be to, sudėtinga įvertinti, 
kiek buvo įgyvendinta ministerijoms 
pavaldžių institucijų teikiamų pasiūlymų dėl 
geresnio, efektyvesnio Viešojo 
administravimo įstatyme apibrėžtus 
principus atitinkančio ūkio subjektų veiklos 
reglamentavimo. O juk pasiūlymus 
teikiančių institucijų nuomonė yra labai 
svarbi – vykdydamos ūkio subjektų 
priežiūrą ir tiesiogiai su jais 
komunikuodamos, apie reguliavimų 
sukuriamas problemas jos sužino ir analizę 
atlieka pirmosios.  

2020 m. lapkritį įsigaliojęs Viešojo 
administravimo įstatymo 31 straipsnis 
apibrėžė ūkio subjektų veiklos priežiūrą 

                                                             
11 Ekonomikos ir inovacijų ministerija, „Priežiūros 
institucijų pažangumo vertinimo (švieslentės) 
metodika, 2020 m. redakcija. Prieiga per internetą: 
<https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/file
s/2020%20redakcija%20_%20Svieslentes%20metod
ika%20_final.pdf>.  

atliekančio subjekto kompetenciją12. 
Straipsnio 1 punktas  numato, kad viešojo 
administravimo subjektas, atlikdamas ūkio 
subjektų veiklos priežiūrą, turi teikti 
metodinę pagalbą ūkio subjektams, siekti 
užkirsti kelią žalai teisės normų 
saugomoms vertybėms atsirasti ir išlaikyti 
tvarų ekonominės veiklos vykdymą bei 
verslo plėtrą. Taigi, ūkio subjektams 
taikomos poveikio priemonės negali 
pabloginti jų ekonominės padėties, nes tai 
trukdytų tvariam ekonominės veiklos 
vykdymui ir kenktų bendram šalies gėriui. 
Tačiau praktikoje vis dar pasitaiko atvejų, 
kai reikalaudamos ištaisyti vieną ar kitą 
mažareikšmį pažeidimą ar plečiamai 
taikydamos teisės aktus, priežiūros 
institucijos neįvertina, kad dėl tokių 
reikalavimų įmonės gali būti priverstos 
nutraukti veiklą arba parduoti verslą. 
(pavyzdžiui, „Sviesto Sviestuoto“ atvejis)13. 

12Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymas, 31 straipsnis. Prieiga per internetą: 
<http://www.infolex.lt/ta/63276:str31>. 
13 Lrt.lt, „Sviestas sviestuotas“ keičia savininkus – 
sprendimą parduoti paskatino skandalas dėl prekės 
ženklo“. Prieiga per internetą: 
<https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1420562/s

Veiklos rodikliai Rizikos vertinimas ir 
valdymas

Kontroliniai 
klausimynai Tikrinimų vykdymas Konsultavimas

Privalomos 
informacijos 

teikimas
Veiklos skaidrumas "Veiklos naujoko" 

statuso taikymas Mažareikšmiškumas Grįžtamasis ryšys
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Pozityvus žingsnis vertinant reguliavimo 
naštą buvo Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos 2018 m. parengta Ūkio 
subjektų prisitaikymo prie reguliavimo 
išlaidų vertinimo metodika, kurią šiemet 
numatoma patvirtinti Vyriausybės nutarimu 
(šiuo metu yra parengtas ir su institucijomis 
suderintas Nutarimo projektas; numatoma 
jo įsigaliojimo data – 2022 metų sausio 1 
d.)14. Prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų 
metodikos kurios tikslas yra objektyviai ir 

kiekybiškai pamatuoti prisitaikymo prie 
reguliavimo išlaidų sukeliamą naštą ūkio 
subjektams, prisitaikymo prie reguliavimo 
išlaidų pokytį, sudaryti galimybes nustatyti 
prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų 
mažinimo tikslus, juos matuoti, palyginti ir 
vykdyti nustatytų teisinio reguliavimo tikslų 
įgyvendinimo pažangos stebėseną. Pagal 
dabar galiojančią Administracinės naštos 
metodiką vertinama tik informacinių 
įpareigojimų sukeliama našta. 

2. Gerosios praktikos pavyzdys Lietuvai – Danija

Geresnio, taiklesnio reguliavimo politikos 
pavyzdžiu Lietuvai galėtų būti Danija, kurios 
Vyriausybė 2004 m. užsibrėžė kardinaliai 
sumažinti reguliavimo naštą  ir šiam tikslui 
pasiekti 2005-aisiais parengė Nacionalinę 
reformų programą15. Pagrindinis motyvas 
sistemiškai mažinti reguliavimų sukeliamą 
naštą buvo siekis padidinti šalies 
ekonomikos konkurencingumą  ir pagerinti 
viešojo sektoriaus efektyvumą bei paslaugų 
kokybę. Reforma pradėta įgyvendinti prieš 
16 metų, tačiau jos vaisius Danija raško iki 
šiol – šalis nuolat pirmauja pasaulio 
konkurencingumo indeksuose. 

„Pagrindinis motyvas mažinti 
reguliavimų sukeliamą naštą buvo 
siekis padidinti ne tik ekonomikos 
konkurencingumą, bet ir pagerinti 
viešojo sektoriaus efektyvumą bei 

paslaugų kokybę.“ 

Danijos Vyriausybės pavedimu kiekviena 
ministerija turėjo parengti savo veiksmų 
planą Vyriausybės programoje numatytam 
reguliavimo naštos mažinimo tikslui 
                                                             
viestas-sviestuotas-keicia-savininkus-sprendima-
parduoti-paskatino-skandalas-del-prekes-zenklo>. 
14Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 
ūkio subjektų prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų 
vertinimo metodikos patvirtinimo“, projektas. 
Prieiga per internetą: <https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/64e82d90b8ae

pasiekti. Ekonomikos ministerija užsibrėžė 
verslui tenkančią administracinę naštą 
sumažinti 25 proc. Didžiausias dėmesys 
buvo sutelktas į tas sritis, kurios 
reguliuojamos labiausiai. Ministerija į 
konsultacijas įtraukė verslo bendruomenę, 
o jos darbo rezultatai buvo vertinami tam 
tikslui įkurtame  Ekonomikos komitete prie 
Vyriausybės. Ekonomikos komitetas buvo 
atsakingas ne tik už reformos įgyvendinimą, 
bet taip pat turėjo išimtinę teisę blokuoti 
naujus ar keičiamus teisės aktus, jei jų 
išankstinio vertinimo metu buvo nustatoma, 
kad reguliavimo našta verslui padidės tam 
tikra skaitine išraiška. 

Savo veiksmų planuose ministerijos buvo 
įpareigotos taikyti įvairias metodines verslo 
reguliavimo supaprastinimo priemones, 
pavyzdžiui: 

• supaprastinti ūkio subjektų 
reguliavimo taisykles, 

• numatyti optimalų tikrinimų dažnį, 
• supaprastinti administravimą, 

apjungiant institucijų naudojamas 
duomenų bazes ar sukuriant 
vieningas platformas, 

11eb91e294a1358e77e9?positionInSearchResults=
0&searchModelUUID=33015ac5-4319-4134-bd0f-
bfefbdf63197>. 
15 EBPO, „Better Regulation in Denmark“, 2009. 
Prieiga per internetą: 
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?
doi=10.1.1.376.2814&rep=rep1&type=pdf>. 
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• diegti e-valdžios ir skaitmenizavimo 
priemones, 

• gerinti paslaugų kokybę ir 
tarpžinybinę komunikaciją, 

• taikyti rizikos vertinimu pagrįstą 
požiūrį. 

Ūkio subjektų reguliavimo reforma vyko 
viso Danijos viešojo sektoriaus reformos 
kontekste. Ji buvo nutaikyta į reguliavimų, 
sukeliančių nereikalingą naštą, 
supaprastinimą arba atsisakymą ir apėmė 
tiek centrinę valdžią, tiek savivaldą. 
Ministerijų lygmenyje buvo parengti 
veiksmų planai, o valstybės tarnautojai 
buvo įgalinti mažinti biurokratiją ir 
įgyvendinti inovatyvius sprendimus 
viešajame sektoriuje. Apie reformos 
pasiekimus lengvinant administracines 
procedūras ir diegiant  e-valdžios 
sprendimus buvo viešai komunikuojama. 

Nors Danijos reformos tikslai didele dalimi 
sutapo su Lietuvos 2009 m. geresnio 
reguliavimo reformos tikslais, pasiekimai 
buvo skirtingi. Danijos sėkmę mažinant 
reguliavimo naštą lėmė keturi esminiai 
faktoriai (šalis Pasaulio banko „Doing 

Business“ reitinge 2011 metais buvo 
aukštoje 6-oje vietoje): 

• Vyriausybė išsikėlė ambicingą ir 
konkretų tikslą reformuoti viešąjį 
sektorių ir 25 proc. sumažinti verslui 
tenkančią administravimo naštą, o 
šiam tikslui pasiekti sutelkė 
profesionalų komandą 
aukščiausiame lygmenyje – 
Ekonomikos komitete prie 
Vyriausybės. 

• Ekonomikos komitetas prižiūrėjo 
reformos įgyvendinimo eigą, 
reikalavo atskaitomybės iš šakinių 
ministerijų ir sistemiškai vertino 
progresą.   

• Ekonomikos komitetas turėjo 
mandatą atmesti teikiamus teisės 
aktus, sukeliančius žymią 
administracinę naštą16, taip 
skatindamas valdžios institucijas iš 
esmės keisti  teisėkūros kultūrą ir 
požiūrį į naujus reguliavimus. 

• Reforma apėmė visą viešąjį 
sektorių, mažinant biurokratizmą, 
modernizuojant procesus ir 
skatinant inovacijas. 
 

 

3. Kaip sistemiškai sumažinti ūkio subjektams tenkančią reguliavimo 
naštą?  
 
 

Kaip minėta, iki šiol kardinaliai sumažinti 
reguliavimo naštos Lietuvai nepavyko dėl 
to, kad šio tikslo buvo siekiama 
fragmentiškai, o ne sistemiškai. Ilgą laiką 
dėmesys buvo skiriamas tik administracinei 
naštai; sisteminei reformai inicijuoti trūko 
ambicijos, todėl progresas nebuvo 
matuojamas, o už geresnio reglamentavimo 
politiką atsakinga institucija – Ekonomikos 
ir inovacijų ministerija neturėjo pakankamai 
galių įtakoti kitų žinybų reguliavimo srityse 
būtinų reformų. 

                                                             
16 Žymi administracinė našta buvo įvertinta pinigine 
išraiška – 10 000 valandų arba 350 000 eurų. 

To pasekmė – iki šiol švaistomi viešieji ir 
verslo ištekliai, neišnaudotos galimybės be 
papildomų valstybės investicijų sukurti 
geresnes verslo sąlygas, padidinti įmonių 
produktyvumą, šalies konkurencingumą ir 
atsparumą išorės grėsmėms. Ypatingai 
reguliavimo ydos išryškėjo pandemijos 
metu, kai verslas turėjo skubiai prisitaikyti 
prie pasikeitusių sąlygų ir naujų 
reguliavimų. Valstybės vaidmuo 
sprendžiant globalius iššūkius auga, o jos 
ištekliai riboti. Todėl labai svarbu, kaip šie 
ištekliai naudojami - žmonės turi jausti, kad 



11 
 

jų sumokami mokesčiai paskirstomi 
efektyviai.  

„Kardinaliai sumažinti reguliavimo 
naštos Lietuvai nepavyko dėl to, 

kad šio tikslo buvo siekiama 
fragmentiškai, o ne sistemiškai.“ 

Nemažai pokyčių ūkio subjektų reguliavimo 
tobulinimo srityje pavyko pasiekti XV-ajai 
Vyriausybei, kurios iniciatyvų dėka buvo 
sistemiškai peržiūrėti inspektavimo 
procesai bei pradėtos vertinti priežiūrą 
vykdančios institucijos. 2009–2012 m. ir 
vėliau priimti teisės aktai, 
reglamentuojantys šiuos dalykus, galioja iki 
šiol, tačiau ne visos institucijos jų laikosi.  

18-osios Vyriausybės programoje 
dereguliavimas ir debiurokratizacija 
įvardinti kaip vieni uždavinių kuriant 

aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką, 
nors programos įgyvendinimo priemonių 
plane dereguliavimas nėra iškeltas kaip 
tikslas, o numatytos priemonės nėra 
pakankamos, kad šioje srityje būtų 
pasiektas proveržis.  

Tad kaipgi pasiekti proveržį tobulinant 
reguliavimo politiką ir siekiant sukurti 
palankesnes sąlygas ekonominei veiklai? 

Proveržio dereguliuojant ir 
debiurokratizuojant ūkio subjektų veiklą 
galima pasiekti pradėjus praktiškai 
įgyvendinti jau sukurtus ir galiojančius 
teisės aktus, pritaikius anksčiau 
pasiteisinusias praktikas ir įgyvendinus 
Valstybės kontrolės vykdytų auditų 
rekomendacijas. Horizontalioms ir 
papildomų finansinių išteklių 
nereikalaujančioms priemonėms 
įgyvendinti yra būtinas sisteminis 
valdymas (Pav. 4).

Pav. 4. Dereguliavimo reformos schema 

 

Dereguliavimas yra šalies 
konkurencingumo didinimo šaltinis, 
skirtingai nuo kitų priemonių 
nereikalaujantis papildomų finansinių 

išteklių, horizontaliai ir efektyviai 
pasiekiantis visas įmones. 

Reformai inicijuoti svarbiausia:  
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• į valstybės tarnybos centrą iškelti 
pilietį kaip klientą ir siekti, kad 
valstybės institucijos talkintų 
kuriant gerovę, 

• įsipareigoti vertybėmis grįstai 
politikai – vardan stiprios ir 
konkurencingos valstybės,  

• laikytis visų teisinėje sistemoje 
įtvirtintų principų, 

• įtraukti visas valstybės institucijas į 
reformą. 

Išsamūs praktiniai sisteminio 
dereguliavimo pasiūlymai pateikiami 
lentelėje.

 

 PRAKTINIAI SISTEMINIO DEREGULIAVIMO PASIŪLYMAI  

1. DEREGULIAVIMO TIKSLAS: KARDINALIAI SUMAŽINTI REGULIAVIMO NAŠTĄ 

Siekiant apčiuopiamai sumažinti reguliavimo naštą, būtina nuosekliai ir kryptingai siekti 
užsibrėžtų tikslų. Vienas iš jų – tam tikru procentu sumažinti administracinę naštą. Tikslu 
taip pat galėtų būti siekis pakilti tarptautiniuose verslo aplinkos sąlygas vertinančiuose 
reitinguose. 

2. POLITINIS MANDATAS 

Tikslinga sukoncentruoti reformos valdymą aukščiausią politinį mandatą turinčios 
vykdomosios valdžios lygmenyje – Vyriausybės kanceliarijoje arba suteikiant specialų 
mandatą Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Taip būtų užtikrintas nuoseklus Vyriausybei 
pavaldžių institucijų darbo koordinavimas. Procesą koordinuoti galėtų Kanceliarijoje suburta 
Reformos įgyvendinimo priežiūros komanda, kuri pavestų šakinėms ministerijoms paskirti 
už reformos įgyvendinimą atsakingus projekto vadovus. Šie turėtų įgaliojimus organizuoti 
ministerijos padalinių darbą taip, kad būtų pasiekti reguliavimo naštos mažinimo tikslai 
ministerijos kuruojamose srityse. Suformuluoti reguliavimo naštos mažinimo metmenis ir 
teikti metodinius pasiūlymus galėtų Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 
 

3. PILIETIS KAIP KLIENTAS  

Valdžios sprendimai ir tarnautojų veiksmai turi būti nukreipti į žmogiškojo ryšio, santykio 
puoselėjimą ir į institucijų atvirumą pokyčiui. Ūkio subjektai turi būti įtraukti į nuolatinį 
reguliavimo problemų identifikavimo ir jų sprendimo procesą. Tai leistų operatyviai 
nustatinėti reguliavimo ydas, kolizijas bei perteklinę biurokratiją. Taip būtų užtikrintas visų 
rinkos dalyvių motyvavimas ir grįžtamasis ryšis, kuris suteiktų pokyčiams tvarumo.  

4. PROVERŽIO VEKTORIUS NUKREIPTAS Į VISAS NAŠTAS  

Užsibrėžtas reguliavimo naštos mažinimo tikslas bus pasiektas tik tuomet, jei visos ūkinę 
veiklą reguliuojančios institucijos savo reguliavimo srityse sumažins visas reguliavimo 
naštas: 

• teisinio reguliavimo ydų (kolizijų, perteklinių reguliavimų, interpretacijų), 
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• prisitaikymo, 

• priežiūros ir 

• administracinę, susijusią su informacijos rengimu, kaupimu ir teikimu priežiūros 
institucijoms. 

Tikslinga išplėsti Administracinės naštos mažinimo įstatymo taikymą pakeičiant jį 
reguliavimo naštos mažinimo įstatymu. 

Jame prasminga įtvirtinti nuolat veikiantį reguliavimo naštos mažinimo mechanizmą. 

5. ĮGYVENDINIMO MECHANIZMAI  

Principai. Geresnio reguliavimo principai yra įtvirtinti teisės aktuose. Vadovavimasis šiais 
principais ir jų laikymosi stebėsena yra esminės prielaidos proveržiui pasiekti.  

Pareiga mažinti reguliacinę naštą. Ūkinės veiklos priežiūrą vykdančios institucijos turi 
tinkamai vykdyti teisės aktuose numatytą pareigą teikti pasiūlymus dėl reglamentavimo 
spragų šalinimo ir administracinės naštos mažinimo, o jų steigėjos – ministerijos – juos 
įgyvendinti. Tam turi pasitarnauti tiek ūkio subjektų grįžtamojo ryšio rezultatai, tiek 
administracinės ir prisitaikymo naštos skaičiavimai. 

Sisteminis ex-post. Matuoti reguliavimo naštos pokytį padėtų teisinio reguliavimo ex-post 
poveikio vertinimas. Jis užtikrintų grįžtamąjį ryšį teisės aktų rengėjams bei praverstų 
tobulinant teisės aktus. 

Reguliavimų galiojimo terminai. Kai įmanoma, ūkinės veiklos reguliavimams turi būti 
nustatomas galiojimo terminas ar reguliavimų peržiūrėjimo periodiškumas. Tai padėtų 
vertinti reguliavimų veiksmingumą ir atitikimą iškeltiems tikslams. Ūkio subjektų požiūriu tai 
kurtų lengviau prognozuojamą teisinę reguliavimų aplinką. 

„One-in, two-out“. Mažinti reguliavimų skaičių padėtų taisyklės „one-in, two-out“ taikymas 
(vienam naujam reguliavimui reikia panaikinti du esamus). Taisyklė suteiktų aiškius rėmus 
ir matavimo įrankius iškeltam vertybiniam tikslui. Svarbu nuolat stebėti ir atsisakyti 
reguliavimų ir taisyklių, kurios neleidžia pasiekti užsibrėžtų tikslų, yra pasenusios arba 
dubliuojasi. 

Funkcijų konsolidavimas. Konsoliduoti tikslinga verslo priežiūros funkcijas, ne institucijas. 

Proporcinga verslo priežiūra. Proporcingumo principas numato, kad visais valstybės ir 
savivaldybių taikomo reguliavimo atvejais priežiūrą atliekančių subjektų funkcijos ir 
veiksmai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui įgyvendinti, ūkio subjektų 
dydžiui ir administraciniams gebėjimams. Jie turi būti atliekami siekiant kuo mažiau trikdyti 
ūkio subjektų veiklą ir skiriant turimus ribotus išteklius didžiausiems rizikos šaltiniams.   
 
Rizikos vertinimu paremti priežiūros veiksmai. Kadangi priežiūros institucijų misija yra 
apsaugoti visuomenę nuo konkrečių rizikų, jų veiklos prioritetai turi būti nustatomi 
vadovaujantis rizikos vertinimu pagal įdiegtas rizikos nustatymo sistemas. Laikantis 
minimalios ir proporcingos priežiūros naštos principo, poveikio priemonės ūkio subjektams 
taikomos tik tada, kai priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu. Jos turi būti proporcingos 
pažeidimo pobūdžiui ir juo padarytai žalai.   
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Ūkio subjektų vykdomų reguliavimų priežiūros gerosios praktikos aspektai turėtų būti 
privalomi tiek valstybės, tiek savivaldybių priežiūros institucijoms. Tam pasitarnautų 
neformalus bendradarbiavimo tarp institucijų tinklas, viešinami gerosios praktikos 
pavyzdžiai. 

6. SVARBU MATUOTI POKYTĮ 

Svarbu periodiškai matuoti pokytį, kaip vyksta reguliavimo naštos mažinimas, kokios 
mažinimo priemonės pasiteisina, o kokios – ne. 

7. MOTYVACIJA KAIP KURAS  

Motyvuotos ir įgalintos valstybės institucijos būtų atviresnės pokyčiams, plačiau naudotųsi 
joms suteiktu teisiniu mandatu bei prisiimtų atsakomybę už savo veiklos rezultatyvumą. 

Vertybės ir misija. Ūkinę veiklą reguliuojančių institucijų misija turi apimti ūkinės veiklos 
sąlygų gerinimą ir reguliavimo ydų šalinimą. Pagal šią misiją turi būti formuojami strateginiai 
tikslai, veiklos principai bei iš jų išplaukiantys veiklos rezultatų rodikliai ir vertinimo įrankiai. 

Skatinimo ir poveikio priemonės. Pasitikėjimą tarp žmonių ir valdžios institucijų padidintų 
konkrečios skatinimo ir poveikio priemonės, skirtos viešojo administravimo tarnautojams ir 
siekiančios šalinti konkrečius įtampos šaltinius: perteklinius reguliavimus, plečiamą teisės 
aktų taikymą, išskirtinių sąlygų atskiriems ūkio subjektams ar jų grupėms taikymą. 

Valstybės tarnyba. Svarbu identifikuoti ir pašalinti iš Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų 
susijusių teisės aktų kylančias kliūtis valstybės institucijoms imtis būtinų priemonių 
pokyčiams įgyvendinti. 

Švieslentė. Ūkinę veiklą prižiūrinčių institucijų švieslentė yra efektyvus įrankis ne tik vertinti 
jų atitikimą nustatytiems veiklos kriterijams, bet ir motyvuoti pažangai mažinant reguliavimo 
naštą.  

8. ATSKAITOMYBĖ KAIP REFORMOS SĖKMĖS GARANTAS 

Vertinti pagal pokytį. Ūkinę veiklą reguliuojančių institucijų darbas vertintinas pagal pokytį, 
pasiektą mažinant reguliavimo naštą. Svarbu atsižvelgti ne į rastų pažeidimų ar skirtų baudų 
skaičių, bet į tai, kaip pavyksta siekti tikslų, susijusių su ūkinės veiklos sąlygų gerinimu ir 
reguliavimo ydų šalinimu, tai pat kaip laikomasi proporcingumo, protingumo, sąžiningumo ir 
teisingumo principų. 
 
Skatinimo ir poveikio priemonės ūkinę veiklą reguliuojančioms institucijoms. Tikslinga 
skatinimo ir poveikio priemones sieti su reguliavimo naštos mažinimo ir ūkinės veiklos 
sąlygų gerinimo rezultatais. Vienas pagrindinių kriterijų, lemiančių ūkinę veiklą 
reguliuojančioms institucijoms skiriamus biudžeto asignavimus, turi būti jų pasiekti 
rezultatai mažinant reguliavimo naštą. 
 
Ūkio subjektų konsultavimas. Ūkio subjektų konsultavimas yra prioritetinė, aktyviai 
vykdoma ir viešinama jų veiklos priežiūros dalis. Ūkio subjektui neturi būti taikomos poveikio 
priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija. 
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9. NAUJOS REGULIAVIMO INICIATYVOS 

Atsakinga teisėkūra, grįsta principais. Teisinio reglamentavimo principai yra įtvirtinti 
Civiliniame kodekse ir Teisėkūros pagrindų įstatyme. Svarbu jais vadovautis, užtikrinti jų 
laikymosi stebėseną.  

Ex-ante – būtinas. Svarstant naują teisinį reguliavimą ir siekiant išvengti nepagrįstų ir 
neproporcingų ūkinės veiklos ribojimų, reikia atsižvelgti į galimą reguliavimo poveikį. Tam 
būtina atlikti kokybišką ex-ante poveikio vertinimą. Įsigaliojus teisiniam reguliavimui, ex-ante 
analizė suteiktų pagrindą ex-post ir periodiniam vertinimui. Teisinio reguliavimo iniciatyvų 
ex-ante poveikio vertinimą svarbu glaudžiai susieti su galiojančių teisės aktų stebėsena. 

10. FILTRUOTI/STABDYTI REGULIAVIMO INICIATYVAS  

Vyriausybės kanceliarijos lygmenyje yra koordinuojamas naujų teisėkūros iniciatyvų 
derinimas. Nauja tvarka ir kultūra leistų užkirsti kelią teisėkūros iniciatyvoms, 
neatitinkančioms kokybiško ex-ante poveikio vertinimo reikalavimų, o taip pat toms, kurios 
reikšmingai padidina reguliavimo naštą.  

 


