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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 

 

 

 

DĖL DARBO GRUPĖS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PRIEMONIŲ TAIKYMO VERSLUI KLAUSIMAMS KOORDINUOTI 2020 M. GEGUŽĖS 

26 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO PERSIUNTIMO 

 

Siunčiame 2020 m. gegužės 26 d. įvykusio darbo grupės posėdžio protokolą Nr. LV-241. 

 

 

 

Ekonomikos politikos grupės vadovė Lina Liubauskaitė 
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DARBO GRUPĖS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS 

PRIEMONIŲ TAIKYMO VERSLUI KLAUSIMAMS KOORDINUOTI  

PASITARIMO PROTOKOLAS 

 

  Nr.  

Vilnius 

 

Pasitarimas įvyko 2020 m. gegužės 26 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 

Kristina Garuolienė  sveikatos apsaugos viceministrė 

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 

Vladislav Kondratovič  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 

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 vykdomasis 

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: Šio klausimo atskirai nepristatyti, nes informacija kasdien aktualizuojama 

oficialiame Vyriausybės tinklapyje www.koronastop.lt. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų 

pasekmių mažinimo priemonių plano papildymo priemonėmis, susijusiomis su žemės ūkio 

sektoriaus likvidumo užtikrinimu. 

 

NUTARTA: Atkreipti Žemės ūkio ministerijos dėmesį, kad priemonės turi būti susijusios 

išskirtinai su COVID-19 sukeltomis pasekmėmis žemės ūkio sektoriui. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl pagalbos verslui fondo kūrimo eigos. 

 

NUTARTA: Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija pritarė valstybės pagalbos schemai, 

konstatuoti, kad Fondas turėtų pradėti veikti šių metų birželio mėnesio viduryje.  

 

4. SVARSTYTA. Dėl turizmo sektoriui, įskaitant viešbučių ir restoranų veiklą, numatytų 

priemonių įgyvendinimo eigos.  

 

NUTARTA: Šiuo klausimu Vyriausybės kanceliarijai artimiausiu metu organizuoti atskirą 

nuotolinį pasitarimą, pakviečiant Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, Užsienio reikalų 

http://www.koronastop.lt/
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ministeriją, VšĮ Keliauk Lietuvoje ir suinteresuotas verslo organizacijas, dalyvaujančias darbo 

grupės formate, aptarti asocijuotų verslo organizacijų parengtus konkrečius 

pasiūlymus/priemones turizmo sektoriaus (įskaitant viešbučių ir restoranų veiklą, skrydžių 

atidarymą) veiklos likvidumui išsaugoti ir šio sektoriaus veiklai paskatinti. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl valstybės pagalbos aviacijos sektoriui sprendimo eigos. 

 

NUTARTA: Konstatuoti, kad aviacijos sektoriaus įmonės turi aplikuoti į horizontalias 

priemones verslo subjektų likvidumui išlaikyti bei ekonomikai paskatinti. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl receptinių vaistų pardavimo nuotoliniu būdu sprendimo eigos. 

 

NUTARTA: Šiuo klausimu Vyriausybės kanceliarijai artimiausiu metu organizuoti atskirą 

nuotolinį pasitarimą, pakviečiant Sveikatos apsaugos ministeriją, VĮ Registrų centrą ir 

suinteresuotas verslo organizacijas, dalyvaujančias darbo grupės formate. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl draudimo garantijų prekiniams kreditams (klausimo svarstymo 

pratęsimas). 

 

NUTARTA: Pažymėti, kad Vyriausybės 2020 m. gegužės 27 d. pasitarimo darbotvarkėje 

numatyta svarstyti Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių 

mažinimo priemonių plano pakeitimo projektą, papildant Planą nauja prekinio kredito 

garantijos priemone. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl vairuotojų saviizoliacijos reikalavimų sušvelninimo, nes Lietuvos 

transporto įmonėse dirbantys užsienio piliečiai susiduria su problema dėl privalomų 

saviizoliacijos reikalavimų, dėl kurių jiems draudžiama nuvykti į valstybines įstaigas, tokias 

kaip Migracijos departamentas ir prasitęsti tiesiogiai su darbu bei teise būti Lietuvoje 

susijusius dokumentus. 

 

NUTARTA: Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai įvertinti keliamą klausimą dėl vairuotojų 

saviizoliacijos reikalavimų sušvelninimo ir apie galimus/planuojamus sprendimo būdus 

informuoti asociaciją LINAVA. Nepavykus rasti sprendimo, grįžti į kitą darbo grupės posėdį. 

 

9. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

 

NUTARTA: 

1. Nuo COVID-19 nukentėjusių mikroįmonių subsidijų priemonės nuostatų, susijusių su 

darbuotojų skaičiumi, nekeisti, taip pat konstatuoti, kad nustatant faktinį darbuotojų skaičių 

turi būti vadovaujamasi finansų ministro 2002-05-15 įsakymo Nr. 134 „Dėl vidutinio metinio 

darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis. 

2. Finansų ministerijai užtikrinti galimybę pagrindinėms asocijuotoms verslo organizacijoms 

išsakyti pastabas ir siūlymus parengtam Ateities ekonomikos DNR plano projektui. 

3. Pasiūlyti Lietuvos darbdavių konfederacijai konkrečius klausimus dėl savivaldybių veiklos 

pateikti Savivaldybių klausimų darbo grupei, vadovaujamai Vyriausybės vicekanclerio A. 

Mačiulio.  
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10. SVARSTYTA. Dėl kito darbo grupės posėdžio datos. 

 

NUTARTA: Kitą darbo grupės posėdį sušaukti 2020 m. birželio 2 d., 15.00 val. 

 

 

Pasitarimo pirmininkas     Lukas Savickas 
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