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C priedas. Reguliuojančių institucijų veiklos efekty-
vumo didinimo veiksmų ataskaita 

2.5 lentelė. Reguliuojančių institucijų veiklos efektyvumo didinimo veiksmų ataskaita 
(Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2009; 2010; 2011; 2012; 2013) 
Table 2.5. Actions of improving regulatory agencies’ efficiency (Lietuvos Respublikos 
ūkio ministerija 2009; 2010; 2011; 2012; 2013) 

Metai Priemonė Rezultatai 

2009 Apibrėžti prio-
ritetus  pažan-
gių veiklos me-
todų priežiūrai 
institucijose 
įdiegti. 

Apibrėžti šie prioritetai: 

Patikrinimai su viešai paskelbtais kontroliniais klausimy-
nais. 

Vienodas ir prieinamas ūkio subjektų konsultavimas tele-
fonu. 

Priežiūros veiksmų atlikimas vadovaujantis nuolat 
vykdomu rizikingumo vertinimu. 

Vienodas ir adekvatus mažareikšmių teisės aktų reikala-
vimų pažeidimų vertinimas. 

„Dviejų datų“ taisyklės verslo reguliavimui laikymasis. 

Priežiūros institucijų veiklos rezultatyvumo ir efek-
tyvumo vertinimas. 

Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų taikymas. 

2010 Nutarimas dėl 
institucijų 
atliekamų 
priežiūros 
funkcijų opti-
mizavimo. 

Nustatyti institucijų atliekamų priežiūros funkcijų opti-
mizavimo tikslai, uždaviniai, principai, numatomi 
priežiūros funkcijų optimizavimo dalyvių veiksmai ir 
priemonės, skirtos priežiūros funkcijų optimizavimo 
uždaviniams įgyvendinti. 

2011 Ūkio subjektų 
veiklos, 
priežiūros in-
stitucijų at-
liekamų 
priežiūros 
funkcijų opti-
mizavimo 
pažangos 
ataskaita. 

      

Pažanga: 

34 institucijos tinkamai paskelbė nacionalinių 
tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų 
veiklos priežiūrą ir poveikio priemonių taikymą, sąrašus; 

net 87 proc. institucijų konsultuoja ūkio subjektus ir kitus 
asmenis ir tobulina konsultavimo mechanizmus. 

Trūkumai: 

netinkamas institucijų dalyvavimas pertvarkoje, vengi-
mas teikti mėnesines veiklos ataskaitas; 

priežiūros institucijų tarpusavio veiklos nekoordinavi-
mas; 
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2.5 lentelės pabaiga 

Metai Priemonė Rezultatai 

  priemonių, sudarančių galimybę sužinoti ūkio subjektų 
nuomonę apie priežiūros institucijų veiklą, trūkumas; 

priežiūros institucijų skaičiaus mažinimas. 

2012 Ūkio subjektų  
atliekamų 
priežiūros 
funkcijų optimi-
zavimo pažangos 
ataskaitos. 

Pažanga: 

pasirašyta deklaracija dėl pirmųjų verslo metų; 

patvirtinti kontroliniai klausimynai, atliktos priežiūros 
institucijų ir ūkio subjektų vadovų apklausos; 

parengtos rizikos vertinimo gairės ir akcentuotas  verti-
nimo sistemų rizikingumo poreikis. 

Trūkumai: 

nepakankamas ūkio subjektų priežiūros institucijų ben-
dradarbiavimas atliekant patikrinimus; 

tikslintinas ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių 
viešojo administravimo subjektų priskyrimo priežiūros 
grupėms sąrašas. 

2013 Ūkio subjektų 
veiklos 
priežiūros 
funkcijų optimi-
zavimo pažangos 
ataskaita. 

Pažanga: 
patobulinta teisinė aplinka; 
įdiegtos rizikingumo vertinimo ir konsultavimo siste-
mos; 
kontrolinių klausimynų naudojimo plėtra. 
Trūkumai: 
tikslintinas ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių 
viešojo administravimo subjektų priskyrimo priežiūros 
grupėms sąrašas; 
verslo poreikių analizės svarbos nepaisymas; 
informacinių technologijų naudojimo plėtros trūkumai. 

2015 Ūkio subjektų 
veiklos ataskaita.   

Pažanga: 

sumažėjo baudų skaičius. 

Trūkumai: 

per metus padidėjo patikrinimų skaičius. 

2015 Nutarimas dėl 
valstybės infor-
macinių išteklių 
infrastruktūros 
konsolidavimo ir 
jos valdymo opti-
mizavimo. 

Pažanga: 

siekiama konsoliduoti informacinių išteklių infra-
struktūrą. 

Trūkumai: 

nutarimas nevykdomas dėl politinės situacijos 
pasikeitimo. 


