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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 

VšĮ Versli Lietuva 

 

 

 

DĖL DARBO GRUPĖS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PRIEMONIŲ TAIKYMO VERSLUI KLAUSIMAMS KOORDINUOTI 2020 M. GEGUŽĖS 

19 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO PERSIUNTIMO 

 

Siunčiame 2020 m. gegužės 19 d. įvykusio darbo grupės posėdžio protokolą Nr. LV-228. 

 

 

 

Ekonomikos politikos grupės vadovė Lina Liubauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Nr.  

Elektroninio dokumento nuorašas
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DARBO GRUPĖS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PRIEMONIŲ TAIKYMO VERSLUI KLAUSIMAMS KOORDINUOTI  

PASITARIMO PROTOKOLAS 

 

  Nr.  

 

Vilnius 

 

Pasitarimas įvyko 2020 m. gegužės 19 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 

Eglė Gasiūnaitė  Vyriausybės kanceliarijos vyriausioji patarėja teisės klausimais 

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 

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 

Marius Jurgilas  Lietuvos banko valdybos narys 

Giedrius Padvilkis VšĮ STRATA vyr. politikos analitikas 

Daiva Kleponė  VšĮ Versli Lietuva generalinė direktorė 

Kęstutis Motiejūnas INVEGA generalinis direktorius 
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Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas 

Robertas Dargis – Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas 

Vidmantas Janulevičius  – Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas 

Ričardas Sartatavičius  Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdantysis 

direktorius 

Tomas Garuolis – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos 

„Linava“ sekretorius transporto politikai 

Rolandas Valiūnas - Lietuvos investuotojų forumo valdybos pirmininkas 

Rūta Skyrienė – Lietuvos investuotojų forumo vykdomoji direktorė 

Emilis Ruželė   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: Atsižvelgti į VšĮ STRATA pateiktą informaciją, įvertinant tai, kad informacija 

kasdien aktualizuojama oficialiame Vyriausybės tinklapyje www.koronastop.lt. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl vieno langelio verslo konsultacijoms įdiegimo. 

 

NUTARTA: Atsižvelgti į VšĮ Versli Lietuva pristatytą informaciją dėl vieno langelio verslo 

konsultacijoms įdiegimo. Esant poreikiui tobulinti teikiamų konsultacijų verslui formatą, 

prašyti asocijuotų verslo asociacijų teikti konkrečius pasiūlymus. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl informacijos apie vieningo bankų sektoriaus moratoriumo verslo 

paskoloms įgyvendinimo eigą pateikimo. 

 

NUTARTA: Atsižvelgti į Lietuvos bankų asociacijos pateiktą informaciją apie vieningo 

bankų sektoriaus moratoriumo verslo paskoloms įgyvendinimo eigą. Pažymėti, kad visi 

bankai vieningai sutarė verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19, suteikti 6 mėnesių „kredito 

atostogas“, šiuo metu verslui atidėtų paskolų suma sudaro 1,2 mlrd eurų. Akcentuoti, kad 

verslas dėl paskolų atidėjimo gali kreiptis iki 2020 m. liepos 1 dienos. Paskirus klausimus, 

kylančius dėl paskolų atidėjimo, asocijuotoms verslo oraganizacijoms spręsti su Lietuvos 

bankų asociacija. 

 

http://www.koronastop.lt/
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4. SVARSTYTA. Dėl galimybės plačiau taikyti išimtį dėl 14 dienų karantino netaikymo iš 

užsienio atvykstantiems asmenims, ypač kai tai susiję su darbo santykiais.  

 

NUTARTA: Pavesti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai šią savaitę informuoti asocijuotas 

verslo organizacijas, kaip operatyviai sutvarkyti formalumus (be kita ko, dėl karantino 

sąlygų), susijusius su verslo poreikiu įsivežti reikiamos kvalifikacijos specialistus 

atitinkamiems darbams atlikti, taip pat nurodyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

kontaktinį asmenį konsultacijoms šiuo klausimu suteikti. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl galimybės padidinti visų ES ir Lietuvos koofinansuojamų paramų, 

kurioms kvietimai vykdomi nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2021 metų gruodžio 31 d, 

intensyvumą 15 procentų. 

 

NUTARTA:  

1. Pavesti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai kartu su Finansų ministerija, pakviečiant 

asocijuotas verslo organizacijas, organizuoti atskirą posėdį ir aptarti, kas yra padaryta ir ką dar 

būtų galima padaryti dėl priemonių intensyvumo limitų padidinimo. 

2. Pavesti Finansų ministerijai įvertinti galimybę padidinti išmokamo avanso dydį. 

3. Šiais klausimais po 2 savaičių grįžti į darbo grupės formatą, kuriame Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija ir Finansų ministerija informuotų apie priimtus sprendimus dėl iškeltų 

klausimų įgyvendinimo galimybių. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl draudimo garantijų prekiniams kreditams. 

 

NUTARTA: Šio klausimo svarstymą, po diskusijų atitinkamame Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos formate su verslo organizacijomis, pratęsti ateinantį antradienį darbo grupės 

posėdyje, pavedant Ekonomikos ir inovacijų ministerijai kartu su INVEGA pateikti konkretų 

veiksmų planą dėl draudimo garantijų prekiniams kreditams įgyvendinimo, siekiant suteikti 

Lietuvos įmonėms apsaugą nuo komercinės prekybos skolų nemokėjimo ar vėlavimo 

sumokėti. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl subsidijų už prastovas taikymo įmonėms, kurios bus priverstos skelbti 

prastovas po karantino. 

 

NUTARTA: Atsižvelgti į keliamo klausimo argumentus (be kita ko, dėl apyvartų, užsakymų 

kritimo, sutrikus tiekimo grandinėms, dėl kritusio vartojimo) ir iš esmės pritarti siūlomam šio 

klausimo sprendimo būdui, prieš tai suderinus teisinius sprendimus dėl karantino teisinio 

traktavimo.  

 

7. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo 

COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ atitinkamų nuostatų/reikalavimų (be kita ko, dėl 

susijusių asmenų, kompensavimo laikotarpio skaičiavimo, kreditinės sąskaitos pripažinimo, 

nuomos sutarčių įregistravimo VĮ Registrų centre ir kt.), pagrįstumo. 

 

NUTARTA: Pritarti, kad kreditinės sąskaitos bus pripažintos, kaip tinkamas dokumentas, ir 

kompensavimo skaičiavimo laikotarpis bus patikslintas, sprendžiant nuomos mokesčio 

kompensavimo klausimą. Pažymėti, kad kitos nuostatos lieka nekeičiamos. Atsižvelgiant į 
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asocijuotų verslo organizacijų keliamą klausimą, kad turto registravimo procedūros VĮ 

Registrų centre trunka ilgai, pavesti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai informuoti darbo 

grupės narius, kiek pastaruoju metu buvo gauta prašymų įregistruoti turtą, kiek iš jų 

patenkinta, kiek atmesta, ir kiek vidutiniškai trunka įregistravimo procedūra. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl uždarų viešojo maitinimo įstaigų, maitinančių tik darbuotojus 

(gamyklose, įstaigose ir pan.), veiklos karantino metu. 

 

NUTARTA: Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai įvertinti keliamą klausimą (be kita ko, 

kad tai yra pamaininis darbas) ir apie galimus/planuojamus sprendimo būdus informuoti 

asocijuotas verslo organizacijas.  

 

9. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

 

NUTARTA:. 

1. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai informuoti asocijuotas verslo organizacijas apie 

receptinių vaistų pardavimo nuotoliniu būdu sprendimo eigą. 

2. Pavesti Susisiekimo ministerijai kitą savaitę informuoti asocijuotas verslo organizacijas 

apie iškeltų klausimų dėl valstybės pagalbos aviacijos sektoriui sprendimo eigos. 

3. Pavesti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ateinančio antradienio darbo grupės posėdyje 

pristatyti informaciją apie turizmo sektoriui numatytų priemonių įgyvendinimo eigą. 

4. Atkreipti Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos dėmesį, kad turgaviečių 

administratoriai turi užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų saugos reikalavmų. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl kito darbo grupės posėdžio datos. 

 

NUTARTA: Kitą darbo grupės posėdį sušaukti 2020 m. gegužės 26 d., 15.00 val. 

 

 

Pasitarimo pirmininkas     Lukas Savickas 
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