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Kuriant Lietuvos žmonių gerovę: 5 žingsniai į priekį ir 5 - atgal
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, idant pateiktų svarbiausią informaciją
rinkėjams.
Rinkėjai ne kartą galėjo įsitikinti, kad vien rinkiminių nuostatų analizių nepakanka, nes politikų
darbai ne visuomet sutampa su jų programomis. Vykdydami rinkiminį projektą „Pagalba rinkėjui
2012“, 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, mūsų analizėje - po 5 teigiamą ir 5 – neigiamą
įtaką Lietuvos ekonomikos vystymuisi turėjusių sprendimų. Vienas sprendimas gali būti priimtas
vienu įstatymu arba daugiau, pavyzdžiui, vykdant naktinę mokesčių reformą buvo priimtas
daugiau negu vienas įstatymas. Maksimalus teigiamas įvertinimas, kurį galėjo surinkti kiekviena
partija yra 100 balų, o maksimalus neigiamas įvertinimas yra -100 balų. Visą metodologijos
aprašymą rasite čia (17psl). Štai kaip atrodo apibendrinti visų 10 sprendimų rezultatai:
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Žingsniai atgal

Žingsniai pirmyn

Apibendrinti rezultatai rodo, kad nei viena partija nepadarė proveržio kuriant Lietuvos žmonių gerovę, o skirtumas tarp daugiausiai ir
mažiausiai balų surinkusių partijų sudaro vos 28 iš galimų 200.
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Lietuvą į priekį pastūmėję žingsniai

1. Verslą kontroliuojančių institucijų reforma
Nuolatinis biurokratinio aparato didėjimas, verslo reguliavimų sudėtingumas ir apimtys bei
priešiškas kontroliuojančių institucijų požiūris į verslą buvo suformavęs neigiamą aplinką privačiai
iniciatyvai ir veiklai. Siekiant sukurti bendradarbiavimo atmosferą, įvesti bendrų problemų
sprendimų principus ir palengvinti verslo sąlygas, pokyčiai buvo būtini.
Verslą kontroliuojančių institucijų reforma siekiama sumažinti ūkio subjektams tenkančią
administracinę naštą, kuri sukuriama atliekant jų priežiūrą, taip pat - mažinti galimybes pasireikšti
piktnaudžiavimo ar korupcijos atvejams. Reforma siekiama verslo priežiūros institucijų veikloje
įdiegti konsultavimu pagrįstą kultūrą ir veiklos principus, taip pat - pašalinti baudomis ir verslo bei
kontroliuojančių institucijų supriešinimu pagrįstus veiklos metodus.
Ši reforma ženkliai prisidėjo prie verslo sąlygų gerinimo šalyje, didina Lietuvos konkurencingumą,
mažina biurokratiją, todėl yra ypatingai svarbi visam šalies ūkiui. Dėl šių priežasčių 2010 m. Seimo
priimtas Viešojo administravimo įstatymas buvo pasirinktas kaip vienas iš „Žingsnių į priekį“.
Balsavimo rezultatai

Žingsniai atgal

Žingsniai pirmyn

5

2. Administravimo reforma
Valdžia negali gerai tarnauti piliečiams, jei jos institucijų organizacinė struktūra yra padrika,
funkcijos dubliuojasi, o žmogus ir verslas yra paklaidinti biurokratiniuose valstybės valdymo
mechanizmuose. Poreikis pagerinti valstybės valdymą bei optimizuoti jos funkcijų vykdymą buvo
senai pribrendęs. Viešasis sektorius Lietuvoje yra itin išsikerojęs ir 2010 metais apėmė 1061 įstaigą: 14
ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybą, 14 Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei atskaitingų įstaigų, 10
apskričių viršininkų administracijų, 98 įstaigas prie ministerijų, 596 kitas biudžetines įstaigas, 168
viešąsias įstaigas, 100 valstybės įmonių, 60 akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, 117 Seimo ir jam
atskaitingų, Respublikos Prezidento kanceliarijos, Konstitucinio Teismo, teismų, prokuratūros
institucijų, neskaičiuojant savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių.
Būtent dėl šių priežasčių administracinė apskričių naikinimo reforma bei finansų sektoriaus priežiūros
konsolidavimas mūsų leidinyje priskirti prie svarbių, būtinų ir naudingų pasiekimų. Įgyvendinus šias
reformas, liko mažiau instancijų, su kuriomis žmonės bei finansų įmonės turi derinti savo veiksmus, o
tai sudaro prielaidas išvengti prieštaringų institucijų sprendimų, mažinti biurokratiją.. Taip taupomas
piliečių laikas, gerinamas tarnavimas jiems, o šalies gerovei sudaromos sąlygos žengti „Žingsnį į
priekį“. Vykdant šias reformas galima padidinti veiklos efektyvumą ir sutaupyti lėšų, o tai sudaro
pagrindą tikėtis, kad šis efektas bus pasiektas artimiausiu metu.
Balsavimo rezultatai

Žingsniai atgal

Žingsniai pirmyn
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3. Aukštojo mokslo reforma
Nuo nepriklausomybės atkūrimo aukštasis mokslas Lietuvoje buvo valdomas remiantis rinkos
dėsnius ignoruojančia ir progreso neskatinančia finansavimo ir valdymo sistema, kuri pasižymėjo
neefektyvumu ir kokybės stoka. Brangią, tačiau studentams kokybiškų studijų nesuteikiančią
sistemą buvo būtina keisti.
Aukštojo mokslo reforma padėjo pagrindus dinamiškos, studentų interesus geriau atitinkančios ir
konkurencijos principais pagrįstos aukštojo mokslo sistemos Lietuvoje vystymuisi. Reforma pakeitė iki
tol galiojusį institucinį lėšų skirstymą į studento pasirinkimu pagrįstą finansavimą. Šie pakeitimai leis
Lietuvos aukštojo mokslo sistemai efektyviau ir lanksčiau prisitaikyti prie Lietuvos ir pasaulio darbo
rinkos pokyčių, leis geriau dirbančioms aukštosioms mokykloms pritraukti daugiau studentų ir
finansavimo. Reforma taip pat sudarė sąlygas privačioms aukštosioms mokykloms lygesnėmis
sąlygomis konkuruoti su valstybinėmis įstaigomis. Esminių reformos principų įtvirtinimas praktikoje
leistų Lietuvos aukštosioms mokykloms toliau gerinti mokslo kokybę konkurencinėje aplinkoje ir
suteikti kokybiškesnį išsilavinimą studentams.
2009 m. priimtas Mokslo ir studijų įstatymas palietė platų ratą Lietuvos gyventojų ir turės ilgalaikį
teigiamą poveikį, todėl jo balsavimo rezultatai pasirinkti kaip vienas iš „Žingsnių į priekį

Balsavimo rezultatai

Žingsniai atgal

Žingsniai pirmyn
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4. Biudžeto išlaidų taupymas
Pastarasis Seimas pradėjo dirbti viso pasaulio ekonomikai itin sunkiu laiku – 2008 m. pabaigoje
ištikus giliai krizei. Lietuva sudėtingai išgyveno šį sunkmetį. Mažėjantis bendrasis vidaus produktas,
krentančios biudžeto pajamos privertė Seimą priimti svarbius, tačiau nepopuliarius sprendimus
viešųjų išlaidų srityje.
Šioje kategorijoje analizuojami balsavimų dėl šešių įstatymų rezultatai:
 Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriuo biudžeto išlaidos lyginant su
2008 m. biudžeto įstatymu buvo sumažintos 751 mln. litų.
 Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos
(atlyginimo) bazinio dydžio sumažinimas nuo 475 iki 450 litų;
 Valstybės politikų, prokurorų ir valstybės pareigūnų pareiginių algų koeficientų mažinimas;
 Teisėjų pareiginių algų koeficientų mažinimas;
 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 m. rodiklių patvirtinimo įstatymas ir
Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas, kuriais bendros valstybės
biudžeto ir „Sodros“ biudžeto išlaidos dvejų metų laikotarpiu sumažintos 2 mlrd. 904 mln. litų.
Be įvardintų įstatymų, biudžeto išlaidos buvo mažinamos dar dviejuose įstatymuose (2009 m. liepą
tikslinant 2009 m. biudžetą ir 2012 m. biudžete). Turint omenyje, kad kartu su išlaidų mažinimu buvo
tvirtinamas ir mokesčių didinimas, dėl to jų balsavimo rezultatai nėra analizuojami kategorijoje
„Žingsniai į priekį“.
Biudžeto ir nebiudžetinių fondų išlaidų mažinimas sulėtino valstybės skolos augimą ir sumažino
neefektyvų lėšų panaudojimą, todėl buvo pasirinktas kaip vienas iš „Žingsnių į priekį“.
Balsavimo rezultatai

Žingsniai atgal

Žingsniai pirmyn
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5. Pridėtinės vertės mokesčio ribos didinimas ir tvarkos
pagerinimas
Europos Sąjungos Pridėtinės vertės mokesčio direktyva leidžia nesiregistruoti PVM mokėtoju tuo
atveju, jeigu bendra atlygio už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas suma neviršija 345 tūkst.
litų. Nepaisant galimybės taikyti tokią ribą, Lietuvoje daugelį metų buvo taikoma daug žemesnė –
100 tūkst. litų riba.
Registravimasis PVM mokėtoju nėra patrauklus smulkiam ir vidutiniam verslui ne tik dėl didesnės
mokesčių naštos, bet ir dėl sudėtingo ir daug laiko užimančio šio mokesčio administravimo.
2011 m. pabaigoje priimtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, kuriuo padidinta registravimosi
PVM mokėtoju riba nuo 100 iki 155 tūkst. litų.
Tame pačiame įstatyme įtvirtinta dar viena nuostata, kurios ilgai laukė Lietuvos verslas. Tai –
leidimas
susigrąžinti
sumokėtą
PVM
tuo
atveju,
jeigu pirkėjas per 12 mėnesių neatsiskaitė už prekę ar paslaugą ir dėl to atsirado beviltiška skola.
Šios nuostatos ypač trūko ekonominio nuosmukio metu, kai buvo daug įsiskolinimų, o įmonės
būdavo priverstos sumokėti PVM nuo negautų ir nebeatgautinų lėšų.
Dėl teigiamo šio sprendimo poveikio visam šalies verslui jis pasirinktas kaip vienas iš „Žingsnių į
priekį“.

Balsavimo rezultatai

Žingsniai atgal

Žingsniai pirmyn
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Lietuvą atgal nubloškę žingsniai

1. Pirmoji naktinė mokesčių reforma
Iki šios dienos turbūt retas yra pamiršęs naktinės mokesčių reformą, skubotai atliktą 2009 m.
išvakarėse. Naujoji valdančioji dauguma siekė papildyti valstybės biudžetą didindama daugumą
pagrindinių mokesčių - pelno ir pridėtinės vertės (PVM) mokesčius, akcizus, apmokestindama
autorines, ūkininkų, sportininkų ir atlikėjų pajamas "Sodros" įmokomis.
Iš viso buvo priimti 106 įstatymų straipsnių pakeitimai, susiję su mokesčių skaičiavimu ir mokėjimu.
Skubotai atskiriant sveikatos draudimo įmokas nuo gyventojų pajamų mokesčio, buvo padarytos
neapdairios klaidos, kurias jau ateinančiais metais Seimui teko taisyti. Prisitaikyti prie naujų tarifų ir
taisyklių gyventojai turėjo minimalų laikotarpį – tarp Kalėdų ir naujųjų metų.
Naktinė mokesčių reforma turėjo neabejotinai neigiamos įtakos šalies ūkiui ir pačiam biudžetui.
Mokesčių didinimas pagilino ekonominį sunkmetį ir iššaukė šešėlinės ekonomikos didėjimą, kuris LLRI
Lietuvos ekonomikos tyrimo duomenimis išaugo nuo 18 proc. nuo BVP 2008 m. iki 28 proc. 2010 m.
To paties tyrimo duomenimis, 26 proc. ekonominės veiklos susitraukimo buvo nulemta netinkamų
valdžios sprendimų, 66 proc. – dėl rinkos aplinkybių.
Sumažėjusios ekonominės veiklos apimtys ir augantis šešėlis nulėmė, kad suplanuotas biudžeto
mokestinių pajamų planas nebuvo vykdomas. Pavyzdžiui, pirminį planą dėl 9 mlrd. 337 mln. litų
pajamų iš PVM teko mažinti iki 6 mlrd. 252 mln., pelno mokesčio pajamų planas sumažintas nuo 2

Žingsniai atgal

Žingsniai pirmyn
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mlrd. 896 mln. iki 1 mlrd. 743 mln., akcizų – nuo 3 mlrd. 992 mln iki 3 mlrd. 269 mln. litų.
Šioje kategorijoje analizuojami balsavimų dėl šešių svarbiausių mokesčių didinimų Seimo
kadencijos pradžioje rezultatai:
 PVM didinimas nuo 18 iki 19 ir vėliau nuo 19 iki 21 proc. (kadangi PVM buvo didinamas ne
tik „naktinės“ mokesčių reformos metu, bet ir 2009 m. viduryje, į analizę įtraukiami balsavimo
rezultatai dėl abiejų PVM didinimą numatančių įstatymų);
 pelno mokesčio didinimas nuo 15 iki 20 proc.;
 akcizų benzinui, dyzelinui, naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, alkoholiui ir
tabakui didinimas;
 azartinių lošimų mokesčio didinimas;
 autorių,
ūkininkų,
sportininkų
ir
atlikėjų
pajamų
apmokestinimas
„Sodros“ įmokomis.
Naktinė mokesčių reforma palietė daugumą Lietuvos gyventojų, didžioji dalis padidintų mokesčių
tarifų nebuvo sumažinti, šių sprendimų poveikis yra ilgalaikis ir finansine išraiška reikšmingas, todėl
balsavimas dėl šių įstatymų pasirinktas kaip „Žingsnis atgal“.

Balsavimo rezultatai
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2. Antroji mokesčių reforma
2011 m. pabaigoje Lietuvą ištiko dar viena biudžeto krizė. Atnaujinus ekonomines rodiklių
projekcijas išaugo planuojamas biudžeto deficitas, dėl ko Seimas ryžosi dar kartą žengti pražūtingu
mokesčių didinimo keliu.
Pradinis Seimo planas buvo padidinti ir įvesti daug daugiau naujų mokesčių, negu buvo
įgyvendinta.
Šioje kategorijoje analizuojami balsavimų dėl keturių mokesčių didinimų rezultatai:





1 proc. mokestinės vertės dydžio gyventojams priklausančio nekilnojamojo turto
mokesčio įvedimas;
žemės mokesčio didinimas nuo 1,5 proc. iki galimai 4 proc.;
keliagubai didinamas mokestis už valstybinius gamtos išteklius;
kompensacinio atlyginimo už parduodamą įrangą įvedimas (dėl leidimo atgaminti
kūrinius asmeniniais tikslais).

Žingsniai atgal

Žingsniai pirmyn

Vienas iš žalingiausių antrosios mokesčių reformos sprendimų buvo gyventojams priklausančio
nekilnojamojo turto mokesčio įvedimas. Nors pradinis nusistatymas buvo apmokestinti tik 1 mln. litų
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viršijantį, šeimai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tai buvo pirmas žingsnis įgyvendinant visuotinį
nekilnojamojo turto mokestį, kas jau yra atvirai deklaruojama kai kurių politinių partijų.
Šie keturi sprendimai turės neigiamą ilgalaikį poveikį, mažinantį Lietuvos gyventojų gerovę, todėl
buvo pasirinkti kaip reikšmingi „Žingsniai atgal“.

Balsavimo rezultatai
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3. Pensijų kaupimo naikinimas

Prieš dešimtmetį Lietuvoje buvo pradėta vykdyti pensijų reforma, kuri sumažino finansinę gyventojų
priklausomybę nuo valstybinės "Sodros" sistemos ir leido gyventojams susitaupyti lėšų senatvei
savarankiškai. Įmokos pervedimas į gyventojų asmenines sąskaitas pensijų fonduose buvo
pradėtas 2004 m. Palaipsniui kaupimo įmokos tarifas didėjo nuo 2,5 proc. ir 2007 m. pasiekė 5,5
proc. Pensijų kaupimo įmokos buvo vykdomos per „Sodrą“, kuris buvo tik tarpininkas pervedant
lėšas.
Dėl ekonominio sunkmečio viešiesiems finansams atsidūrus blogoje padėtyje ir ieškant būdų
sutaupyti, pervedimai į gyventojų asmenines sąskaitas buvo klaidingai prilyginti "Sodros" išlaidoms,
o ne tarpininkavimui pervedant lėšas kaupimui, ir sumažinti. Gelbėjant "Sodros" sistemą, pensijų
kaupimo įmokos tarifas buvo sumažintas tris kartus.

Žingsniai atgal

Žingsniai pirmyn

Šioje kategorijoje analizuojami balsavimų dėl trijų pensijų kaupimo įmokos tarifo mažinimų
rezultatai:




Pensijų kaupimo įmokos sumažinimas nuo 5,5 iki 3 proc. nuo 2009 m. sausio 1 d.;
Pensijų kaupimo įmokos sumažinimas nuo 3 iki 2 proc. nuo 2009 m. liepos 1 d.;
Pensijų kaupimo įmokos sumažinimas nuo 2 iki 1,5 proc. nuo 2012 m. sausio 1 d.
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Gyventojams šie sumažinimai reikš didelius finansinius nuostolius ateityje. Pavyzdžiui, 3 000 litų
uždirbantis gyventojas vien per šiuos ketverius metus tiesiogiai neteko 5 040 litų. Įvertinus galimą 5
proc. metinį investicijų prieaugį, jo praradimai 2012 m. pabaigoje sudarys 5 530. Jeigu į pensija jis
išeis 2040 m., visi praradimai vien dėl ketverius metus trukusių sumažinimų sudarys 21 700 litų.
Pensijų kaupimo apimčių sumažinimas neišgelbėjo "Sodros" fondo biudžeto nuo deficito ir
augančios skolos (šiuo metu ji sudaro apie 10,5 mlrd. litų), o tik sumažino žmonių ateities pensijas,
pakirto pensijų sistemos reformą ir gyventojų pasitikėjimą dėl įstatymais įtvirtintų pažadų vykdymo.
Kadangi trijuose Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimo įstatymuose įtvirtintas pensijų
kaupimo įmokos tarifo mažinimas jau dabar tiesiogiai palietė milijoną dirbančiųjų, jis turi ilgalaikį ir
finansine išraiška itin reikšmingą poveikį Lietuvos gyventojų gerovei, balsavimas dėl šių įstatymų
buvo pasirinktas kaip vienas iš sprendimų, nubloškusių šalį didžiuliu "Žingsniu atgal".

Balsavimo rezultatai
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4. Viražai gamtinių dujų sektoriuje

Veiksmai Lietuvos gamtinių dujų sektoriuje yra pavyzdys, kaip reikalingus tikslus – pigesnės energijos
siekį - galima sukompromituoti netinkama taktika.
Kritikuotinas ne visas Gamtinių dujų įstatymas, o skubotas valdžios pasirinkimas įgyvendinti ES
Gamtinių dujų direktyvą pačiu griežčiausiu būdu, t.y. atskiriant tiekimą ir vamzdynus. Atskyrimas
pats savaime nesukuria konkurencijos, konkurenciją sukuria nauji vamzdynai arba importo
terminalai. Norint pastatyti jungtis ar terminalus, atskyrimas nėra būtinas. Pasirinkdama griežčiausią
Direktyvos variantą, Lietuva negavo nei pigesnių dujų, nei konkurencijos, tik žalingus ginčus su
Vokietijos ir Rusijos investuotojais.
Statyti suskystintųjų gamtinių dujų terminalą buvo galima ir nepriimant naujo Suskystintųjų gamtinių
dujų terminalo įstatymo. Tačiau šis įstatymas svarbus tuo, kad leidžia valdžiai nesilaikyti savo pačios
priimto Gamtinių dujų įstatymo. Dar daugiau, Suskystintųjų gamtinių dujų įstatymu yra paminama
esminė ES energetikos politikos ašis – vartotojo pasirinkimo laisvė. Pirma, įteisintas mechanizmas,
kad projektą finansuotų vartotojai (projekto kaštus numatant finansuoti iš gamtinių dujų perdavimo
tarifo). Antra, dujas importuojančios įmonės (o taigi ir vartotojai) 25 proc. dujų privalės pirkti iš SGD
terminalo. Deklaruojamos naudos, t.y. pigesnių gamtinių dujų vartotojai gali ir nesulaukti, bet jiems
yra perkeliama terminalo verslo rizika.
Galima sutikti, kad nemažai politikų priešinosi, išsakė savo neigiamą nuomonę šių pertvarkų
atžvilgiu ar net inicijavo alternatyvias formuluotes. Tačiau galutinis nuomonės pareiškimas, vis dėlto
yra balsavimas.
Balsavimo rezultatai

Žingsniai atgal

Žingsniai pirmyn
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5. Vaistų kainų reguliavimas

Kainų reguliavimas yra viena didžiausių ir viena žalingiausių intervencijų į rinką. Socialistinėje
ekonomikoje dėl visuotinio kainų reguliavimo žmonės kentėjo deficitą, juodąją prekių rinką, o
parduotuvių lentynose užsigulėdavo prekės, kurių niekam nereikėjo. Būtent todėl nepriklausoma
Lietuva reformas pradėjo nuo prekių kainų dereguliavimo.
Nuo 2010 metų balandžio 1 dienos įsigaliojo Farmacijos įstatymo pakeitimas, sugrąžinęs visų vaistų
kainų reguliavimą. Šios itin plataus masto ir žalingo poveikio intervencijos buvo atsisakyta 2002
metais, kuomet vaistų kainų reguliavimas apsunkino vaistų prieinamumą pacientams (kai kuriuos
vaistus vaistinėms pardavinėti buvo nuostolinga) ir sumažino konkurenciją rinkoje (nes mažų
vaistinių sąnaudos „netilpo“ į antkainį). Vaistų kainų reguliavimo 2002 – aisiais buvo atsisakyta ir
kaip antikonstitucinio, žymiai suvaržančio ūkinės veiklos laisvę.
2006-2008 metais augant ekonomikai, ir pasaulio valstybėms neribotai spausdinant pinigus, buvo
fiksuojamas daugelio prekių kainų augimas. Vaistų rinkoje pinigų infliacijos sąlygoto kainų kilimo irgi
būta, tačiau bendro kainų lygio stiprų kilimą mažino pasibaigusios galioti etinių vaistų licencijos ir
generinių vaistų dalies augimas.
Lietuvos Vyriausybė, nesigilindama į kainodaros principus, priežastis, lėmusias vaistų kainų
svyravimus bei neišvengiamas kainų reguliavimo pasekmes, neįsiklausydama į argumentus, pasiūlė
Seimui riboti receptinių vaistų kainas. Seimas gi, pasiūlymą dar išplėtė ir apribojo visų vaistų
didmeninius ir mažmeninius antkainius. Šis sprendimas palietė daugumą Lietuvos gyventojų, kurie
arba rado artimiausią vaistinę uždarytą, arba negavo savo įprasto vaisto, arba mokėjo brangiau
už anksčiau pigesniais buvusius vaistus. SAM pateikiama informacija apie vaistų kainų mažėjimą šių
pasekmių neįvertina, selektyviai eksponuojami tik ministerijai palankūs vaistų kainų sumažinimo
atvejai. Dėl plataus, ilgalaikio ir precedentiniu požiūriu reikšmingo šio sprendimo poveikio, jis yra
vertinamas kaip vienas iš „Žingsnių atgal“.
Balsavimo rezultatai

Žingsniai atgal

Žingsniai pirmyn
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Metodologija

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 10 balų, jei frakcijos narys balsuoja už teigiamą sprendimą, ir -10
balų, jei balsuoja prieš teigiamą sprendimą. Ir atvirkščiai, frakcija gauna -10 balų jei
balsuoja už neigiamą sprendimą ir 10 balų, jei balsuoja prieš neigiamą sprendimą.
Frakcijos narių susilaikymas arba nedalyvavimas balsavimuose vertinamas 0 balų.
Skaičiuojant frakcijos vertinimą konkrečiame sprendime, frakcijos balų suma dalinama iš
frakcijos narių skaičiaus.
Frakcijos seimo nario balsas

Žingsnis į priekį
(teigiamas sprendimas)

Žingsnis atgal (neigiamas
sprendimas)

Už

10

-10

Prieš

-10

10

Susilaikė

0

0

Nedalyvavo

0

0

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:

(

)

=2 balai

Maksimalus frakcijos vertinimas konkrečiame sprendime yra 10 balų, minimalus -10 balų.
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 -100 iki 100 balų.
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Priedas. Nuorodos į balsavimo rezultatus.
1. Verslą kontroliuojančių institucijų reforma
a. Viešojo administravimo įstatymo 1, 2, 9, 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo,
Įstatymo papildymo nauju ketvirtuoju skirsniu ir 9(1) straipsnio pripažinimo
netekusiu galios įstatymas
2. Administravimo reforma
a. Apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios
įstatymas
b. Finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymas
c. Lietuvos banko įstatymo 3, 6, 8, 11, 12, 41, 51, 52 straipsnių, septintojo skirsnio ir
priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo septintuoju (1) skirsniu ir
nauju 1 priedu įstatymas
3. Aukštojo mokslo reforma
a. Mokslo ir studijų įstatymas
4. Biudžeto išlaidų taupymas
a. 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas
b. Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų
pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3
straipsnio pakeitimo įstatymas
c. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio
pakeitimo įstatymas
d. Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas
e. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų rodiklių patvirtinimo
įstatymas
f. Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas
5. Pridėtinės vertės mokesčio ribos didinimas ir tvarkos pagerinimas
a. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5(1), 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47, 49, 53, 57, 64,
66, 71, 71(1), 78, 79, 80, 83, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 2 priedo
papildymo, 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo
63(1), 78(1), 89(1) straipsniais įstatymas
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6. Pirmoji naktinė mokesčių reforma
a. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių
pakeitimo ir 125(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
b. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58, 91 ir 125(1) straipsnių pakeitimo
įstatymas
c. Pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 382, 41, 58 straipsnių pakeitimo ir
papildymo ir įstatymo papildymo 40(1) straipsniu ir IX(1) skyriumi įstatymas
d. Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas
e. Akcizų įstatymo 21, 22, 23, 24, 28, 33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
f. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 29 ir 31 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymas
7. Antroji mokesčių reforma
a. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2, 4, 6, 7, 11, 12, 14 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymas
b. Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas
c. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
33, 39, 58, 75 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo
papildymo 20(1) straipsniu ir 1, 2 priedais įstatymas
d. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6, 7 straipsnių ir 1, 2 priedų
pakeitimo ir papildymo įstatymas
8. Pensijų kaupimo naikinimas
a. Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo
įstatymas
b. Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
c. Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
9. Viražai gamtinių dujų sektoriuje
a. Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo įstatymas
b. Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymas
10. Vaistų kainų reguliavimas
a. Farmacijos įstatymo dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo
papildymo 59(1) straipsniu įstatymas
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