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Projekto rėmuose atliktas problemų, su kuriomis susiduria verslo įmonės,
vykdydamos privalomus įpareigojimus pateikti informaciją valstybės institucijoms, tyrimas.
Taip pat atlikta verslą kontroliuojančių institucijų veiklą reglamentuojančio teisės akto ir verslo
interesų biuro įkūrimo Lietuvoje tikslingumo analizė. Tyrimo tikslas - išanalizuoti ir nustatyti
galimybes sumažinti administracinę naštą verslui, tobulinti verslo teisinį reglamentavimą, kad
būtų sudarytos palankios sąlygos plėtoti verslą Lietuvoje, pritraukti šaliai būtinas investicijas.
Pagrindinės tyrimo sudėtinės dalys:
• Administracinės naštos verslui nustatymo ir įvertinimo metodikos parengimas;
• Kai kurių verslo sričių teisinio reglamentavimo Lietuvoje analizė ir jo įvertinimas
pagal Administracinės naštos verslui Lietuvoje nustatymo ir įvertinimo metodiką;
• Verslą kontroliuojančių institucijų apžvalga;
• Verslo interesų atstovavimo biuro, kuris sistemingai analizuotų teisės aktų projektų
poveikį verslui, atliktų veikiančių teisės aktų poveikio monitoringą, verslo problemų sprendimo
monitoringą, įkūrimo Lietuvoje tikslingumo analizė.
Pirmojo tyrimo etapo (iki 2005-12-28) metu buvo siekiama suformuluoti
administracinės naštos apibrėžimą, nustatyti administracinės naštos verslui įvertinimo kriterijus
ir būdus. Buvo nagrinėjami ES programiniai dokumentai, ES šalių patirtis administracinės
naštos verslui nustatymo ir įvertinimo metodikos taikymo srityje. Įvertintos Europos Sąjungos
šalyse taikomų administracinės naštos verslui nustatymo ir įvertinimo metodikų pritaikymo
galimybės Lietuvoje ir tuo pagrindu sukurtas nacionalinės metodikos projektas. Taip pat atliktas
preliminarus statybų verslo, restoranų, barų ir valgyklų verslo ir kaimo turizmo verslo teisinio
reglamentavimo įvertinimas pagal administracinės naštos verslui Lietuvoje nustatymo
metodiką. Tyrimas buvo atliktas daugiausiai remiantis dokumentų analizės metodu. Taip pat
buvo remiamasi konsultacijomis su verslininkais bei valstybinių institucijų atstovais. Tyrimo
pirmojo etapo metu buvo parengtas Administracinės naštos verslui Lietuvoje nustatymo ir
įvertinimo metodikos projektas, kuris 2005 12 28 buvo pateiktas Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijai; parengta ir išplatinta apklausos anketa, preliminariai išnagrinėtas ir įvertintas
verslo teisinis reglamentavimas statybų ir kaimo turizmo srityse.
Antrojo tyrimo etapo metu (nuo 2006-01-01 iki 2006-07-01) buvo apibendrinami
įmonių apklausos duomenys, nustatomos verslo sritys, kuriose tikslinga išnagrinėti teisinį
reglamentavimą remiantis metodika. Buvo išnagrinėtas ir įvertintas verslo teisinis
reglamentavimas parinktose Lietuvos verslo srityse pagal parengtą metodiką ir pateikti
Lietuvos verslo teisinio reglamentavimo supaprastinimo galimybių studija, verslo interesų
atstovavimo biuro įkūrimo Lietuvoje tikslingumo analizė ir teisės akto, reglamentuojančio
verslą kontroliuojančių institucijų veiklą, projektas.
Tyrimo ataskaitoje pateikiami administracinės naštos verslui nustatymo ir mažinimo,
verslo teisinio reglamentavimo supaprastinimo galimybių bei verslo interesų atstovavimo
institucinių formų tyrimų rezultatai.
Tyrimo rezultatai:
• Parengta administracinės naštos verslui nustatymo ir įvertinimo metodika;
• Pateiktos rekomendacijos administracinės naštos supaprastinimui kaimo turizmo
verslo ir restoranų, barų bei valgyklų verslo srityse;
• Pateiktos rekomendacijos dėl administracinės naštos mažinimo galimybių visame
verslo sektoriuje;
• Pateiktas teisės akto, reglamentuojančio verslą kontroliuojančių institucijų veiklą,
projektas;
• Pateikta verslo interesų atstovavimo biuro įkūrimo tikslingumo analizė.

