
VERSLO PRIEŽIŪROS 

PERTVARKA  
 

 

Kur esame ir kur einame? 



PRIEŽIŪRA 

 Visuma priemonių, užtikrinančių tinkamą teisės 

aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų 

pažeidimų skaičių 

 

 Apima: 

1) konsultavimą  

2) kitus prevencinius veiksmus 

3) gautos informacijos apie verslą vertinimą 

4) patikrinimus; poveikio priemonių taikymą 



ŠEŠIOLIKTOSIOS VYRIAUSYBĖS  

2012–2016 METŲ PROGRAMA

 

88 p. – atkursime pasitikėjimą tarp valdžios ir verslo subjektų, 

gerinant bendrą verslo aplinką, mažinant administracinę ir 

reguliavimo naštą, siekiant išlaisvinti verslo kūrybinį ir inovacijų 

potencialą. Bus tobulinami verslą prižiūrinčių institucijų veiklos 

metodai.  

90 p. - plėsime elektroninės valdžios paslaugas verslui. 

 

93 p. - sieksime verslą kontroliuojančių institucijų konsolidacijos. 

Priežiūros institucijos turėtų tapti pirmiausia verslo konsultantais 

ir tik tyčinio piktnaudžiavimo atvejais – baudėjais. 

 



Inspektorius - ne baudėjas, bet 

konsultantas 



PERTVARKA 

    Tikslai: 
 

 Sumažinti priežiūros 

naštą verslui 

 

 Padidinti verslo 

priežiūros institucijų 

efektyvumą 



KODĖL REIKIA POKYČIŲ 

Nes: 

 Daug dėmesio patikrinimams, ar 

ūkio subjektai laikosi teisės aktų, 

tačiau reikalavimų laikymasis 

negerėja 

 Gausu reikalavimų ūkio 

subjektams, neretai net 

prieštaringų, neaiškių 

 Didelis patikrinimų skaičius:  

150 000 tikrinimų per metus – apie 

60 % visų ūkio subjektų 



NAUJOMIS PERTVARKOS SKATINIMO 

PRIEMONĖMIS BUS SIEKIAMA NAIKINTI:

3 
Rasti 956 pažeidimai 

2 
Rasti 1026 pažeidimai 

1 
Rasti 1562 pažeidimai 



ESAMOS PRIEMONĖS 

 

 

1. Ūkio subjektų, objektų, ūkinių veiklų rizikos vertinimas 

2. Kontrolinių klausimynų naudojimas tikrinimams 

3. Vieningas ūkio subjektų konsultavimas telefonu 

4. Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų nuostatų taikymas 

5. „Dviejų datų“ taisyklės įgyvendinimas 

6. Mažareikšmių pažeidimų vertinimas 

7.   Priežiūros institucijų veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo 

rodikliai 

 

 



Priežiūros institucijos ūkio subjektų priežiūrai turi taikyti rizikos 

vertinimo sistemas, leidžiančias suskirstyti ūkio subjektus pagal jų 

rizikingumą ir atitinkamai planuoti patikrinimų bei kitų priežiūros 

priemonių intensyvumą.  

Rizikos vertinimu pagrįsta priežiūra leidžia: 

 pašalinti didžiausius, pavojingiausius pažeidimus  

 institucijos išteklius panaudoti efektyviausiai, neeikvojant atsitiktinėms 
veikloms 

 priežiūros veiksmus atlikti skaidriai, pagrįstai  

 didžiausią priežiūros naštą nukreipti didžiausiems ir nuolatiniams 
pažeidėjams 

TIKSLAS – visos priežiūros institucijos yra įdiegusios ir taiko rizikos 
vertinimo sistemas 

1. RIZIKOS VERTINIMAS ATLIEKANT 

PRIEŽIŪRĄ 



2. KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ 

TAIKYMAS  

 Klausimai aiškūs verslininkui 

 Tikrinami tik svarbūs teisės aktų 

reikalavimai 

 Už  neatitiktį reikalavimams, 

neįtrauktiems į kontrolinį klausimyną, 

baudos neskiriamos, išskyrus išimtinius 

atvejus 

TIKSLAS –  per 2013 m. parengti 30 

naujų kontrolinių klausimynų, 

peržiūrėti esamus 



3. VIENINGAS KONSULTAVIMAS 

TELEFONU 

 

 TIKSLAS – užtikrinti, kad vieningas ir kokybiškas 
konsultavimo paslaugas įrašant pokalbius teiktų visos 
priežiūros institucijos 

 

 Šiuo metu konsultacijas įrašo: VMI, VMVT, VDI, VNMPI, 
VTPSI, PAGD, AAA, VLK, SoDra, VVTAT 



 pirmaisiais ūkio subjekto 

veiklos metais netaikyti 

poveikio priemonių 

(išskyrus išimtinius 

atvejus) 

 identifikavus pažeidimus, 

nustatyti tinkamą terminą 

pažeidimams ištaisyti; 

 skirti papildomų išteklių 

konsultuoti ir teikti 

metodinę pagalbą. 

4. DEKLARACIJA DĖL PIRMŲJŲ VERSLO 

METŲ 



5. DVIEJŲ DATŲ TAISYKLĖ 

Gegužės 1 d. 

Lapkričio 1 d. 



2013 M. VEIKLOS KRYPTYS 

 Metinių ūkio subjektų priežiūros veiklos rezultatų peržiūra ir 
vertinimas 

 Priežiūros institucijų konsolidavimo plano parengimas 

 Rizikos vertinimo sistemos priežiūros institucijose ir veiklos procesų 
įvertinimas 

 Tikrinamų ūkio subjektų pagrindinių teisių ir pareigų sąvado 
parengimas 

 Mokymų ciklo - priežiūrą vykdantiems specialistams organizavimas 

 PAIIS kūrimo darbų plano parengimas 

 Skundų nagrinėjimo tvarkos 

 Priežiūros institucijų veiklos vertinimo rodiklių diegimo ir taikymo gairių 
patvirtinimas 



RODIKLIAI 

Daug dėmesio skiriama priežiūros institucijų 

veiklos rodikliams.  

 

Rodiklių nustatymas priežiūros institucijose 

neginčijamai svarbus darbas. 

 

Tačiau reikalavimas matuoti daug rodiklių įnešė ir 

daug painiavos.  



Nustatyti rodiklius yra būtina, nes: 

 neįmanoma pagerinti to, kas nematuojama 

 institucijos įsteigtos ir iš biudžeto išlaikomos ne 

šiaip sau, o dėl kažkokio tikslo 

 jei nėra aišku, dėl kokio tikslo institucija 

egzistuoja, kyla klausimas, ar institucija 

reikalinga 

 vienintelis būdas išlaikyti ir didinti finansavimą 

institucijai, kurti ir didinti sukuriamą vertę 

visuomenei 

RODIKLIAI 



RODIKLIŲ LYGIAI 

Tikslo 

rodiklis 

Proceso 

rodikliai Čia pateikiate daug duomenų 

Čia, deja, nematuojate 

Taip, jūs daug dirbate 

Kaip jums sekasi siekti 
savo veiklos tikslo? 



REIKALAVIMAI VEIKLOS TIKSLO 

FORMULUOTEI 

• Institucijos veiklos tikslas turi atsakyti į klausimą, 

kodėl institucija egzistuoja apskritai 

 

• Tikslas turi būti išmatuojamas 

 

 

Suprantame, kad tikslą ir jo pasiekimo lygį 

suformuluoti yra labai sudėtinga. Bet neišvengiama. 

 

 



MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ 

1. Su kokiomis problemomis susidūrėte iki šiol 

vykdydami verslo priežiūros institucijų funkcijų 

optimizavimą? Bendradarbiavimas su 

ministerija, ataskaitos, pertvarkos tikslų 

suvokimas ir pan. 

 

2. Jūsų pasiūlymai, kaip paspartinti pertvarką? 



 

 

 
Daugiau informacijos apie  

verslo priežiūros pertvarką: 

 
www.ukmin.lt 
www.verslovartai.lt  

 

El.p: 

versloprieziura@ukmin.lt  
 


