Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius, tel. 8 706 63846, faks. 8 706 63895
el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt , http://www.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604574

Ministerijoms
Lietuvos bankui
Lietuvos bankų asociacijai
Lietuvos darbdavių konfederacijai
Lietuvos pramonininkų konfederacijai
Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“
Lietuvos investuotojų forumui
Lietuvos verslo konfederacijai
Lietuvos prekybos įmonių asociacijai
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijai
Lietuvos savivaldybių asociacijai
VšĮ STRATA

Nr.

DĖL DARBO GRUPĖS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
PRIEMONIŲ TAIKYMO VERSLUI KLAUSIMAMS KOORDINUOTI 2020 M. GEGUŽĖS
12 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO PERSIUNTIMO
Siunčiame 2020 m. gegužės 12 d. įvykusio darbo grupės posėdžio protokolą Nr. LV-213.

Ekonomikos politikos grupės vadovė

Saulius Gaigalas, tel. 8 706 63 789, el. p. saulius.gaigalas@lrv.lt

Lina Liubauskaitė

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA

2020-05-13

Nr. LV-213

DOKUMENTAS PASIRAŠYTAS

DARBO GRUPĖS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
ELEKTRONINIU PARAŠU
PRIEMONIŲ TAIKYMO VERSLUI KLAUSIMAMS KOORDINUOTI
2020-05-13 Nr. LV-213
PASITARIMO PROTOKOLAS
Nr.

Vilnius
Pasitarimas įvyko 2020 m. gegužės 12 d. 15.00 val.
Pasitarimo pirmininkas – Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Lukas Savickas
DALYVAVO:
Alminas Mačiulis

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas

Lina Liubauskaitė

Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės
vadovė

Eglė Neciunskienė

Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės
vadovė

Jurgita Žilinskienė

– Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo grupės
vadovė
Vyriausybės kanceliarijos vyriausioji patarėja teisės klausimais

Eglė Gasiūnaitė
Algirdas Šešelgis

sveikatos apsaugos viceministras

Eglė Radišauskienė

– socialinės apsaugos ir darbo viceministrė

Darius Sadeckas

– finansų viceministras

Marius Skuodis

– ekonomikos ir inovacijų viceministras

Jekaterina Rojaka

ekonomikos ir inovacijų viceministrė

Elijus Čivilis

ekonomikos ir inovacijų viceministras

Česlovas Mulma

– vidaus reikalų viceministras

Rasa Vaitkevičiūtė

– aplinkos viceministrė

Justina Grigaravičienė

– aplinkos viceministrė

Marius Narmontas

- aplinkos viceministras

Valdas Klimantavičius

susisiekimo viceministras

Rytis Kėvelaitis

energetikos viceministras

Eimutis Misiūnas

krašto apsaugos viceministras

Evaldas Gustas

- žemės ūkio viceministras

Gediminas Šimkus

Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo
tarnybos direktorius

Laura Stračinskienė

VšĮ STRATA direktoriaus pavaduotoja

Daiva Kleponė

VšĮ Versli Lietuva generalinė direktorė
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Nerijus Kaučikas

Prezidento patarėjas

Danukas Arlauskas

– Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas

Robertas Dargis

– Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas

Vidmantas Janulevičius

– Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas

Tomas Garuolis

– Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos
„Linava“ sekretorius transporto politikai

Rolandas Valiūnas

- Lietuvos investuotojų forumo valdybos pirmininkas

Rūta Skyrienė
Emilis Ruželė

– Lietuvos investuotojų forumo vykdomoji direktorė
Lietuvos investuotojų forumo vyriausiasis politikos patarėjas

Valdas Sutkus

– Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas

Rūta Vainienė

– Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomoji
direktorė

Rimas Varkulevičius

– Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos
prezidentas

Dalia Matukienė

Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė

Mantas Zalatorius

Lietuvos bankų asociacijos prezidentas

Evalda Šiškauskienė

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė

1. SVARSTYTA. Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimo stebėsena.
NUTARTA:
1. Pasiūlyti VšĮ STRATA patobulinti asocijuotoms verslo organizacijoms pristatomos
informacijos formatą apie ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimą pagal išsakytas pastabas
ir pasiūlymus.
2. Pasiūlyti Lietuvos bankui kartu su Lietuvos bankų asociacija aptarti kilusį klausimą dėl
kredito įstaigų reguliacijos priemonių, siekiant padidinti bankų skolinimo potencialą 2,5 mlrd.
Eurų, ir prireikus šiuo klausimu grįžti į darbo grupės formatą.
2. SVARSTYTA. Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plano papildymo priemonėmis, susijusiomis su verslo
likvidumo didinimu, su turizmo sektoriaus likvidumo užtikrinimu bei šio sektoriaus
skatinimu.
NUTARTA: Atkreipti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos dėmesį į asocijuotų verslo
organizacijų išsakytas pastabas dėl turizmo sektoriaus rėmimo (be kita ko, dėl vietinio
turizmo rėmimo, turizmo infrastruktūros plėtros, inovacijų turizmo sektoriuje skatinimo,
paramos viešbučiams) ir pasiūlyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai kartu su asocijuotomis
verslo organizacijomis artimiausiu metu aptarti jų keliamus klausimus.
3. SVARSTYTA. Dėl papildomų lėšų skyrimo statybos darbams, atlikti, programoms ir
priemonėms, susijusiems su šalies ekonomikos palaikymu ir vystymu, finansuoti.
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NUTARTA: Atsižvelgti į Finansų ministerijos pateiktą informaciją dėl papildomos 500 mln.
Eurų greito poveikio injekcijos šalies ekonomikai, iš kurių: 345 mln. eurų statybos darbams,
150 mln. Eurų kelių sektoriui ir 5 mln. Eurų kultūros sektoriui. Visos šios lėšos suplanuotos
panaudoti iki šių metų pabaigos.
4. SVARSTYTA. Dėl subsidijų mikroįmonėms.
NUTARTA: Pasiūlyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai kartu Lietuvos smulkaus ir
vidutinio verslo tarybos atstovais aptarti kylančius klausimus dėl savarankiškai dirbančių
asmenų.
5. SVARSTYTA. Dėl INVEGA administruojamų paramos verslui priemonių (be kita ko, dėl
nuomos mokesčio kompensavimo) įgyvendinimo eigos.
NUTARTA:
1. Pažymėti, kad INVEGA atsižvelgs į asocijuotų verslo organizacijų pasiūlymus dėl
kreditinės sąskaitos pripažinimo ir kompensavimo laikotarpio skaičiavimo, sprendžiant
nuomos mokesčio kompensavimo klausimą.
2. Pasiūlyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai kartu su Lietuvos pramonininkų
konfederacija artimiausiu metu aptarti jos keliamą klausimą dėl draudimo garantijų
(prekiniams kreditams).
6. SVARSTYTA. Dėl užimtumo priemonių, siekiant išsaugoti darbo vietas ir gyventojų
pajamas, įgyvendinimo eigos, taip pat dėl Seimo patvirtintų specialių pagalbos ir paramos
priemonių darbuotojams, savarankiškai dirbantiems asmenims, darbo netekusiems žmonėms
ir darbdaviams po karantino įgyvendinimo.
NUTARTA: Atsižvelgti į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą informaciją (be
kita ko, darbdaviai išlaikydami darbuotojus galės tikėtis subsidijų dar pusę metų pasibaigus
karantinui, pameistrystės sutartis leis darbdaviui pasamdyti darbuotoją, mokyti jį praktinių ir
teorinių profesinių žinių bei gauti 70 proc. darbo užmokesčio kompensaciją iš Užimtumo
tarnybos, Užimtumo tarnyba galės dosniau finansuoti profesinį mokymą – iki 5,6 tūkst. eurų
kvalifikacijai įgyti ir iki 2,8 tūkst. eurų kvalifikacijai tobulinti bei kompetencijai įgyti).
7. SVARSTYTA. Dėl karantino išimties (14 dienų izoliacijos netaikymo) ne tik
atvykstantiems iš Lenkijos bet ir iš Vokietijos.
NUTARTA: Pasiūlyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai kartu su Sveikatos apsaugos
ministerija įvertinti galimybę plačiau taikyti išimtį dėl 14 dienų karantino netaikymo
atvykstantiems asmenims, ypač kai tai susiję su darbo santykiais, ir pateikti atitinkamo
sprendimo projektą Vyriausybei.
8. SVARSTYTA. Dėl kitų darbotvarkės klausimų.
NUTARTA: Likusius neapsvarstytus darbotvarkės klausimus perkelti į kitą darbo grupės
posėdį.
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9. SVARSTYTA. Dėl kito darbo grupės posėdžio datos.
NUTARTA: Kitą darbo grupės posėdį sušaukti 2020 m. gegužės 19 d., 15.00 val.

Pasitarimo pirmininkas

Lukas Savickas
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