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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
PASITARIMO

PROTOKOLAS
2020 m. gegužės 27 d. Nr. 26
Pirmininkavo Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.
Dalyvavo:
ministrai

viceministrai

– E. Jankevičius, R. Karoblis, L. Kukuraitis,
M. Kvietkauskas, L. A. Linkevičius, K. Mažeika,
A. Monkevičius, J. Narkevič, A. Palionis, V. Šapoka,
R. Tamašunienė, Ž. Vaičiūnas, A. Veryga
– E. Čivilis, N. Germanas, J. Rojaka

Ministro Pirmininko politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojai:
Ministro Pirmininko:
biuro vadovė
patarėjai

iš Vyriausybės kanceliarijos:
Vyriausybės kancleris
Vyriausybės kanclerio pirmasis
pavaduotojas
Vyriausybės kanclerio pavaduotojas
skyrių vedėjos
grupių vadovai

vyriausieji patarėjai
patarėjos
vyriausiosios specialistės

valstybės kontrolieriaus pavaduotojas

– Ž. Navickaitė-Babkin
– R. Andziukevičiūtė-Buzė,
J. Bernatavičius, T. Beržinskas,
I. Gervinskaitė, J. Kairys, A. Kalindra,
U. Kaunaitė, A. Liudkovski, A. Pikžirnis,
L. Počikovska, G. Surplys
– A. Stončaitis
–
–
–
–

L. Savickas
A. Mačiulis
D. Sabaliauskienė, N. Putramentienė
L. Liubauskaitė, E. Neciunskienė,
R. Pilibaitis, D. Žaromskytė-Rastenė,
M. Žičkus, J. Žilinskienė
– E. Gasiūnaitė, D. Kriaučiūnas
– G. Kalvelytė-Silienė, E. Karaliūtė,
R. Kunčinienė, I. Kutkienė
– J. Bzožovska, P. Gerasimovič,
E. Klimienė, N. Makštelienė, E. Norkienė
– A. Misevičius
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Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
direktorius

– A. Matusa

Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji
patarėja
– R. Kiūdytė
Vidaus reikalų ministerijos patarėjas
G. Valiulis

Dėl darbotvarkės
Kalbėjo A. Veryga, V. Šapoka, L. A. Linkevičius, S. Skvernelis.
Papildyti darbotvarkę šiais klausimais:
dėl karantino atšaukimo kriterijų patvirtinimo;
dėl lėšų skyrimo;
dėl pritarimo skrydžių maršrutų atnaujinimui.

1. Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių įgyvendinimo
Pranešėjai – R. Tamašunienė, G. Valiulis.
Kalbėjo S. Skvernelis.
1. Atsižvelgti į Lietuvos migracijos politikos gairėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79 (toliau – Gairės), numatytų
migracijos politikos krypčių įgyvendinimo ir migracijos procesų stebėsenos 2019 m. ataskaitą.
2. Pavesti atsakingoms institucijoms pagal kompetenciją:
2.1. vadovautis Gairių ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, įgyvendinant
susijusias priemones;
2.2. įvertinus Gairių ataskaitoje pateiktas rekomendacijas ir nustačius teisinio
reglamentavimo trūkumus, inicijuoti reikiamus teisės aktų pakeitimus.
3. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai koordinuoti Gairių ataskaitoje pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimo pažangą, prireikus organizuoti tarpžinybinius susitikimus.
Gavėjai: Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Užsienio reikalų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos statistikos departamentas, Užimtumo
tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, A. Genienė
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2. Dėl Lietuvos Respublikos kandidatavimo į Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos
narius 2022–2025 m.
Pranešėjas – A. Veryga.
Kalbėjo S. Skvernelis.
1.
Pritarti Lietuvos Respublikos kandidatavimui į Jungtinių Tautų Narkotinių
medžiagų komisijos narius 2022–2025 m.
2.
Pavesti Užsienio reikalų ministerijai diplomatiniais kanalais informuoti Rytų
Europos regioninę grupę apie Lietuvos Respublikos kandidatavimą į Jungtinių Tautų
Narkotinių medžiagų komisijos narius 2022–2025 m.
Gavėja – Užsienio reikalų ministerija

3. Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 58 straipsnių pakeitimo
įstatymo projekto (TAP-20-660) (20-4069(3)
Pranešėjas – S. Skvernelis.
Šio klausimo svarstymą atidėti.
4. Dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m.
gairių patvirtinimo (TAP-20-302(2) (19-14237(3)
Pranešėjas – J. Narkevič.
Kalbėjo L. Linkevičius, R. Karoblis, V. Šapoka, L. Savickas, S. Skvernelis.
Šį klausimą svarstyti Vyriausybės posėdyje ir atsižvelgti į Užsienio reikalų ministerijos
pastabą.
Gavėjai: Susisiekimo ministerija, T. Stankevičius

5. Dėl Pasirengimo centralizuoti valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas
Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre priemonių plano įvykdymo ataskaitos pateikimo
Pranešėjas – S. Skvernelis.
Atsižvelgti į Pasirengimo centralizuoti valstybės įstaigų personalo administravimo
funkcijas Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre priemonių plano įvykdymo ataskaitą.
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6. Dėl pritarimo leidimui atvykti į Lietuvos Respubliką
Pranešėjai – Ž. Vaičiūnas, M. Kvietkauskas, J. Narkevič.
Kalbėjo S. Skvernelis.
Pritarti, kad:
1. Lietuvos Respublikos energetikos ministras, laikinai einantis Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, leistų atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją atlikti
būtinųjų darbų: UAB „Dominari“ – 1 asmeniui, UAB „Kormotech“– 11 asmenų, UAB „Metalo
valdymo projektai“ – 1 asmeniui, UAB „AMIC Lietuva“ – 1 asmeniui, UAB „Eline LT“ –
1 asmeniui, UAB „Švyturys–Utenos alus“ – 2 asmenims;
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministras leistų atvykti į Lietuvos Respublikos
teritoriją 57 asmenims: 37 asmenims atlikti magistralinio dujotiekio įrengimo darbų AB
„Amber Grid“, 5 asmenims atlikti valymo ir remonto darbų akcinėje bendrovėje „ORLEN
Lietuva“, 12 asmenų atlikti būtinųjų darbų Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, 1 asmeniui vesti
mokymus UAB „Ramus Baltic“ darbuotojams, 1 Tarptautinės atominės energijos agentūros
inspektoriui ir 1 Europos Komisijos paskirtam Europos atominės energijos bendrijos
(Euratomo) inspektoriui atlikti inspekciją valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje;
3. Lietuvos Respublikos kultūros ministras leistų atvykti Ispanijos Karalystės piliečiui į
Lietuvos Respublikos teritoriją režisuoti kasmetinį Pakruojo dvaro gėlių festivalį;
4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras leistų atvykti į Lietuvos Respublikos
teritoriją 12 Ispanijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos, Vokietijos Federacinės
Respublikos, Nyderlandų Karalystės ir Indijos Respublikos piliečių atlikti būtinųjų transporto
infrastruktūros gerinimo, orlaivio techninės priežiūros ir laivų remonto darbų.
Gavėjos: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Energetikos ministerija, Kultūros ministerija, Susisiekimo
ministerija

7. Dėl Europos Sąjungos atsako į COVID-19 krizę
Pranešėjas – L. A. Linkevičius.
Kalbėjo S. Skvenelis.
Atsižvelgti į Užsienio reikalų ministerijos pateiktą informaciją.
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8. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl klausimų, svarstomų 2020 m. gegužės 29 d.
Europos Sąjungos neformalioje ministrų, atsakingų už mokslinius tyrimus, vaizdo
konferencijoje (TAP-20-928)
Pranešėjas – S. Skvernelis.
Priimti Vyriausybės sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl klausimų,
svarstomų 2020 m. gegužės 29 d. Europos Sąjungos neformalioje ministrų, atsakingų už
mokslinius tyrimus, vaizdo konferencijoje“.
9. Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2020 m. gegužės 29 d.
neformalioje Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų vaizdo konferencijoje (TAP-20-914)
Pranešėjas – S. Skvernelis.
Priimti Vyriausybės rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų,
svarstomų 2020 m. gegužės 29 d. neformalioje Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų
vaizdo konferencijoje“.
10. Dėl įrodymais grįstų sprendimų duomenų tvarkymo
Pranešėjas – E. Čivilis.
Kalbėjo A. Stončaitis, S. Skvernelis.
Atsižvelgiant į valstybės poreikius turėti sprendimams priimti reikalingus duomenis
„čia ir dabar“, būtina rasti sprendimą, leidžiantį užtikrinti COVID-19 informacinės sistemos
tęstinumą ir transformavimą bei plėtrą, kad būtų visapusiškai užtikrinti valstybės informaciniai
poreikiai. Todėl, siekiant užtikrinti valstybės informacinių išteklių duomenų išsamumą,
struktūrizavimą, nedubliavimą ir sąveikumą, didinti duomenų prieinamumą ir atvirumą,
lengvinti jų valdymą, tarpusavio integravimą ir analizės, ataskaitų kūrimo bei tendencijų
simuliacijos vykdymą ir sukurti centralizuotą sprendimų priėmimo platformą, leisiančią lengvai
keistis informacija ir didinti bendrą duomenų tvarkymo produktyvumą bei greičiau priimti
faktais pagrįstus sprendimus, pavesti:
1. Sveikatos apsaugos ministerijai – pakeisti COVID-19 stebėsenos informacinės
sistemos nuostatus ir nustatyti, kad šios sistemos valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos
statistikos departamentas.
2. Lietuvos statistikos departamentui:
2.1. modernizuoti Integruotos statistikos informacinę sistemą ir į ją integruoti COVID19 stebėsenos informacinę sistemą;
2.2. parengti Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų projektą,
kuriame būtų nustatyta, kad į šią sistemą integruojamos Integruotos statistikos informacinė
sistema, Tarpžinybinė duomenų saugykla ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo
platforma;
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2.3. parengti duomenų valdymo platformos, reikalingos Valstybės duomenų valdysenos
informacinei sistemai veikti, techninę specifikaciją, atsižvelgiant į šiuos būtinuosius poreikius:
2.3.1. užtikrinti galimybę realiu laiku gauti bet kokio formato ir apimties duomenis iš
valstybės informacinių išteklių, didžiųjų duomenų šaltinių ar oficialių užsienio informacinių
sistemų;
2.3.2. užtikrinti duomenų saugumą, atsižvelgiant į Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento ir Reglamento Nr. 223 dėl Europos statistikos reikalavimus, kartu – veiksmingą šių
duomenų panaudojimą ir apyvartą valstybės reikmėms;
2.3.3. užtikrinti galimybę kaupti nestruktūrizuotus duomenis, lanksčiai juos
transformuoti ir jungti atliekant analizę ir sklaidą;
2.3.4. užtikrinti veiksmingą prieigą prie duomenų ir skirtingų naudotojų grupių teisių ir
vaidmenų valdymą;
2.3.5. turėti įvairialypei analizei ir vizualizacijai atlikti reikalingus programinius
įrankius;
2.3.6. užtikrinti lanksčią, greitą ir veiksmingą nurodytų informacinių sistemų
integraciją.
3. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai kartu su Lietuvos statistikos departamentu –
atlikti duomenų valdymo platformos, jos diegimo, naudotojų mokymų, garantinės priežiūros,
programinės įrangos licencijų ir infrastruktūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų procedūras.
4. Finansų ministerijai:
4.1. parengti Lietuvos statistikos departamento nuostatų pakeitimo projektą – Lietuvos
statistikos departamento veiklos tikslus ir funkcijas papildyti valstybės duomenų valdymo ir
tvarkymo funkcijomis, ir šį projektą teikti tvirtinti Vyriausybei;
4.2. parengti Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą, atsižvelgiant į Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos valdymo ir
tvarkymo funkcijų įtaką organizuojant ir koordinuojant oficialiosios statistikos rengimą;
4.3. numatyti lėšų žmogiškiesiems ištekliams, kurių reikia Valstybės duomenų
valdysenos informacinei sistemai diegti ir valdyti, programinės įrangos licencijoms įsigyti bei
diegti ir reikalingai informacinių technologijų infrastruktūrai sukurti.
5. Vyriausybės strateginės analizės centrui, Finansų ministerijai ir Lietuvos statistikos
departamentui – parengti išsamų Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos šaltinių
ir rodiklių, parengtų šių šaltinių duomenų pagrindu, sąrašą.
6. Lietuvos statistikos departamentui – sudaryti sąraše nurodytų rodiklių pateikimo
Valstybės duomenų valdysenos informacinei sistemai planą ir jį įgyvendinti.
7. Šiame sprendime nurodytoms institucijoms – iki 2020 m. birželio 30 d. parengti šiame
sprendime nurodytų teisės aktų projektus ir pateikti juos Vyriausybei.
Gavėjai: Sveikatos apsaugos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos
statistikos departamentas, Vyriausybės strateginės analizės centras, J. Žilinskienė, T. Stankevičius
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11. Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo
priemonių plano pakeitimo
Pranešėjai – Ž. Vaičiūnas, A. Palionis, L. Kukuraitis.
Kalbėjo V. Šapoka, L. Savickas, S. Skvernelis.
Atsižvelgiant į koronaviruso (COVID-19) pandemijos ir šalyje įvesto karantino
neigiamas pasekmes, pritarti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos ir
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlytoms priemonėms ir Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, kuriam pritarta
Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolu Nr. 14 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano“, išdėstyti nauja
redakcija (pridedama).
Gavėjai: visos ministerijos, L. Savickas, S. Gaigalas

12. Dėl karantino atšaukimo kriterijų patvirtinimo
Pranešėjas – A. Veryga.
Kalbėjo S. Skvernelis.
1.
Pritarti šiems rekomenduojamiems karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) atšaukimo kriterijams:
1.1. suminis sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rodiklis 100 000
gyventojų per pastarąsias 14 dienų nedidėja nuo kriterijų patvirtinimo datos;
1.2. ne mažiau kaip 90 proc. per savaitę nustatytų naujų COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) atvejų susiję su lokalizuotais ir valdomais ligos protrūkiais;
1.3. vidutiniškai per savaitę teigiamų naujų nustatytų COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) atvejų dalis neviršija 0,5 proc., palyginti su visais atliktais tyrimais;
1.4. per savaitę nustatyta ne daugiau nei 5 įvežtiniai COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) atvejai.
2.
Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai kiekvieną pirmadienį pateikti informaciją
pagal nustatytus kriterijus ir atsižvelgti į šiuos kriterijus, teikiant Vyriausybei pasiūlymus dėl
karantino režimo atšaukimo.
3. Pritarti, kad karantino atšaukimo kriterijai peržiūrimi ne rečiau kaip kas 2 savaitės.
Gavėjos: Sveikatos apsaugos ministerija, J. Žilinskienė, E. Gasiūnaitė
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13. Dėl lėšų skyrimo
Pranešėjas – V. Šapoka.
Kalbėjo L. Kukuraitis, S. Skvernelis.
Šį klausimą svarstyti Vyriausybės posėdyje, patikslinus teikiamą nutarimo projektą
pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pastabą.
Gavėja – Finansų ministerija

14. Dėl pritarimo skrydžių maršrutų atnaujinimui
Pranešėjas – L. A. Linkevičius.
Kalbėjo S. Skvernelis.
Pritarti, kad nuo 2020 m. gegužės 28 d. būtų atnaujintas reguliarusis oro susisiekimas
maršrutais tarp Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos bei Nyderlandų
Karalystės.
Gavėjai: Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos transporto saugos administracija, A. Bendinskas, V. Žegunytė,
I. Kutkienė

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. gegužės 27 d. pasitarimo sprendimo
(protokolo Nr. 26, 11 klausimas) priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. kovo 16 d. pasitarimo sprendimo
(protokolo Nr. 14) priedo nauja redakcija)

EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas

Priemonės

1. Užtikrinti
išteklius, kurių
reikia sveikatos ir
visuomenės
apsaugos
sistemoms
efektyviai veikti

1. Užtikrinti asmens saugos priemonių,
reagentų, medicininės ir kitos įrangos įsigijimą

2. Užtikrinti papildomų sveikatos priežiūros
išlaidų, įskaitant sveikatos priežiūros
darbuotojų atlyginimų priedus, finansavimą
3. Užtikrinti pavojingų užkrečiamųjų ligų
židiniuose dirbančių ir susirgusių užkrečiamąja
liga darbuotojų papildomas socialines
garantijas
4. Užtikrinti ekstremaliosios situacijos
valdyme dalyvaujančių valstybės institucijų
papildomų išlaidų, įskaitant darbuotojų
atlyginimų priedus, finansavimą
5. Nustatyti, kad viešiesiems pirkimams, kurie
ekstremaliosios situacijos metu būtini
visuomenės sveikatos apsaugai užtikrinti, gali
būti taikomos ypatingos skubos aplinkybės
atlikti neskelbiamas derybas

Priemonės
įgyvendinimo
veiksmai
Vyriausybės
nutarimas

sveikatos
apsaugos
ministro
įsakymas
įstatymas

Vyriausybės
nutarimas
įstatymas

Atsakinga institucija
Finansų ministerija

Priemonės
įsigaliojimo
data
per 24 val.
pagal poreikį

Sveikatos apsaugos
ministerija

per 24 val.
pagal poreikį

Sveikatos apsaugos
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
Finansų ministerija

per 48 val.

Ekonomikos ir
inovacijų ministerija

per 48 val.

per 24 val.

Suma

Šaltinis

500 mln. eurų

Vyriausybės
rezervas,
valstybės rezervas,
skolintos lėšos,
ES lėšos
Privalomojo
sveikatos draudimo
fondo (PSDF)
rezervas
Valstybinis
socialinio draudimo
fondas (VSDF)
Vyriausybės
rezervas,
valstybės rezervas,
skolintos lėšos
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6. Numatyti priemones, kurių reikia
neigiamoms COVID-19 pasekmėms psichikos
sveikatai mažinti, ir užtikrinti jų finansavimą

7. Užtikrinti nevyriausybinių organizacijų,
veikiančių socialinėje srityje ir teikiančių
būtinąsias socialines paslaugas, papildomų
išlaidų finansavimą
8. Užtikrinti geresnes sąlygas vyresnio amžiaus
žmonėms įsitraukti į visuomenės socialinį ir
kultūrinį
gyvenimą
ir
kitas
veiklas,
įgyvendinant šias priemones:
8.1. Formuoti teigiamą vyresnio amžiaus
žmonių įvaizdį visuomenėje rengiant ir
skleidžiant
informaciją
(vaizdo
klipai,
informaciniai pranešimai ir kita), padedančią
keisti visuomenės požiūrį į vyresnio amžiaus
žmones, jų teisių užtikrinimą.
8.2. Plėtoti savanorišką veiklą – teikti pagalbą
vyresnio
amžiaus
žmonėms,
remti
nevyriausybinių
organizacijų
projektus,
kuriuose numatomas savanorių rengimas dirbti
su vyresnio amžiaus žmonėmis, aprūpinimas
apsaugos priemonėmis, savanorių veiklos
priemonių modernizavimas, savanoriškos
veiklos išlaidų kompensavimas ir kita.
8.3. Remti bendrus jaunų ir vyresnio amžiaus
žmonių projektus, numatant veiklas, kurių metu
jauni asmenys ugdytų vyresnio amžiaus žmonių

sveikatos
apsaugos
ministro
įsakymas,
socialinės
apsaugos ir
darbo ministro
įsakymas,
švietimo,
mokslo ir
sporto ministro
įsakymas
socialinės
apsaugos ir
darbo ministro
įsakymas
Vyriausybės
nutarimas

Sveikatos apsaugos
ministerija, Švietimo,
mokslo ir sporto
ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija

per 48 val.,
pagal poreikį

valstybės biudžetas,
skolintos lėšos,
PSDF rezervo lėšos

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

per 48 val.,
pagal poreikį

skolintos lėšos

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

pagal poreikį

280 tūkst.
eurų

skolintos lėšos
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2. Padėti išsaugoti
darbo vietas ir
gyventojų
pajamas

gebėjimus ir įgūdžius informacinių technologijų
srityje
1. Padėti verslui išsaugoti darbo vietas
COVID-19 epidemijos metu ir jai pasibaigus,
skatinti kurti naujas darbo vietas po COVID-19
epidemijos ir įgyvendinti šias priemones:
1.1. Valstybės lėšomis solidariai prisidėti prie
darbdavių pastangų išsaugoti darbo vietas,
kompensuojant darbdaviams už prastovos laiką
jų darbuotojams mokamo darbo užmokesčio
dalį.
1.2. Pasibaigus prastovai ir (ar) karantinui,
valstybės lėšomis padėti darbdaviams išlaikyti
darbuotojus po prastovos ar priimti tikslinėms
grupėms priklausančius bedarbius, iki 6
mėnesių mokant darbo užmokesčio subsidijas,
kai intensyvesnė parama taikoma pirmuosius
2 mėnesius ir palaipsniui, kas 2 mėnesiai,
mažinama iki 4 mėnesių pagal terminuoto ar
sezoninio darbo sutartis.
1.3. Skatinti darbdavius aktyviau dalyvauti
įgyvendinant profesinį mokymą pameistrystės
forma.
1.4. Organizuoti profesinį mokymą užimtiems
asmenims, be to, daugiau lėšų skirti bedarbiams
ir užimtiems asmenims, įgyjantiems aukštą
pridėtinę vertę kuriančias profesijas ir
kompetencijas.
1.5. Paremti darbo vietų steigimą įmonėse ir
nereikalauti pateikti sutarties galiojimo
užtikrinimo.
1.6. Teikti paramą darbo vietoms, skirtoms
bedarbiams, kuriems nustatytas 45–55 proc.
darbingumas, steigti
2. Padėti darbo netekusiems asmenims
išsaugoti bent dalį pajamų, skatinti sugrįžimą į
darbo rinką COVID-19 epidemijos metu ir po
jos ir įgyvendinti šias priemones:

įstatymai

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

672,11 mln.
eurų

Garantinis fondas,
valstybės biudžetas,
ES lėšos,
skolintos lėšos

įstatymai

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

615 mln. eurų
(iš jų: 350
mln. eurų – iš
VSDF lėšų,

VSDF, valstybės
biudžetas
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2.1. Iki 9 mėnesių mokėti nedarbo socialinio
draudimo išmokas bedarbiams.
2.2. Mokėti bedarbiams stipendijas, kai dėl
paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir
karantino sustabdoma bedarbio profesinio
mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės
sutartį ar stažuotės teikėjo veikla.
2.3. Mokėti laikiną darbo paieškos išmoką
bedarbiams, nedalyvaujantiems aktyvios darbo
rinkos politikos priemonėse (iki 6 mėn.).
3. Padėti užtikrinti gyventojų pajamas COVID19 epidemijos metu ir po jos ir įgyvendinti šias
priemones:
3.1. Užtikrinti ligos išmokų mokėjimą
asmenims, prižiūrintiems vaikus, senatvės
pensijos amžių sukakusius žmones ir
neįgaliuosius, kai sustabdoma ar apribojama
švietimo įstaigų, nestacionarių socialinių
paslaugų įstaigų (dienos centrų) veikla, taip pat
sunkiomis lėtinėmis ligomis sergantiems
asmenims.
3.2. Savarankiškai dirbantiems asmenims
ekstremaliosios
situacijos
ir
karantino
laikotarpiu ir 2 mėnesius karantinui pasibaigus
mokėti fiksuoto dydžio išmoką, lygią
1 minimalaus vartojimo poreikio dydžiui per
mėnesį.
3.3. Remti tuos savarankiškai dirbančius
asmenis, gavusius savarankiškai dirbančio
asmens išmoką, kurie keis savo vykdytą veiklą.
3.4. Išmokėti socialinio draudimo pensijų ir
šalpos išmokų gavėjams vienkartines 200 eurų
dydžio išmokas (2020 m. rugpjūtį).
3.5. Papildomai skiriant išmoką vaikui (,,vaiko
pinigus“) vaikams iš nepasiturinčių šeimų
(auginančių 1 ar 2 vaikus), šeimos pajamų
vertinimo laikotarpį sutrumpinti nuo 12 iki
3 mėnesių.

265 mln. eurų
– iš valstybės
biudžeto ir
skolintų lėšų

įstatymai

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos

532,27 mln.
eurų

VSDF, skolintos
lėšos, valstybės
biudžetas,
savivaldybių
biudžetai
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3.6. Trumpinti socialinio būsto laukimo
terminus ir nustatyti minimalų būsto nuomos
mokesčio dalies kompensacijos bazinį dydį.
3.7. Skiriant piniginę socialinę paramą
nepasiturintiems
gyventojams,
laikinai
nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės
remiamų pajamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki
1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti.
4. Išplėsti Meno kūrėjų socialinės apsaugos
programos nuostatas ir skirti šiai programai
įgyvendinti papildomų lėšų
5. Prailginti nuo 3 iki 6 mėnesių būsto
paskolų įmokų (išskyrus palūkanas) mokėjimo
atidėjimo laikotarpį netekusiems darbo,
suteikiant valstybės garantiją
6. Sudaryti galimybę atidėti arba dalimis
išdėstyti įmokų už sunaudotą elektros energiją
ir gamtines dujas mokėjimą UAB „Ignitis“
7. Rekomenduoti savivaldybėms sudaryti
galimybę atidėti arba dalimis išdėstyti
komunalinių įmokų ir įmokų už šilumos
energiją mokėjimą

Vyriausybės
nutarimas

Kultūros ministerija

valstybės biudžetas

įstatymas

Finansų ministerija

per 48 val.

finansų
ministro
sprendimas
Vyriausybės
sprendimas

Finansų ministerija

per 48 val.

valstybės garantijos
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3. Padėti verslui
išsaugoti
likvidumą

taikoma

įstatymas

Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijos (toliau –
Valstybinė mokesčių
inspekcija), Valstybinė
socialinio draudimo
fondo valdyba prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
(toliau – Valstybinė
socialinio draudimo
fondo valdyba),
Lietuvos muitinė
Valstybinė mokesčių
inspekcija, Valstybinė
socialinio draudimo
fondo valdyba,
Lietuvos muitinė
Valstybinė mokesčių
inspekcija, Valstybinė
socialinio draudimo
fondo valdyba,
Lietuvos muitinė
Finansų ministerija

įstatymas

Finansų ministerija

per 48 val.

1. Kuo skubiau suteikti mokestines paskolas
atidedant arba dalimis išdėstant mokesčius
pagal sutartą grafiką, netaikant palūkanų

2. Sustabdyti mokestinių nepriemokų
išieškojimo veiksmus, vadovaujantis
protingumo kriterijais
3. Atleisti mokesčių mokėtojus nuo baudų,
delspinigių už mokesčių prievolių neįvykdymą
laiku
4. Sudaryti galimybę atidėti arba dalimis
išdėstyti išskaičiuoto gyventojų pajamų
mokesčio mokestinės nepriemokos
sumokėjimą
5. Padidinti Žemės ūkio paskolų garantijų
fondo ir INVEGA garantijų limitą
500 mln. eurų ir išplėsti garantijų suteikimo
sąlygas.

taikoma

taikoma

per 48 val.

500 mln. eurų

valstybės garantijos
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6. Sudaryti galimybę atidėti arba dalimis
išdėstyti įmokų už sunaudotą elektros energiją
ir gamtines dujas mokėjimą UAB „Ignitis“
verslo klientams
7. Rekomenduoti savivaldybėms sudaryti
galimybę atidėti arba dalimis išdėstyti
komunalinių įmokų ir įmokų už šilumos
energiją mokėjimą
8. Rekomenduoti savivaldybėms atleisti
mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties
nekilnojamojo turto, žemės mokesčių
9. Didinti verslo subjektų likvidumą,
įgyvendinant šias priemones:
9.1. apmokėtinų sąskaitų paskolų priemonė;
9.2. paskolos labiausiai nuo COVID-19
nukentėjusiems verslams;
9.3. nuomos mokesčio kompensavimas;
9.4. finansinė priemonė „Alternatyva“;
9.5. Pagalbos verslui fondas;
9.6. subsidijos mikroįmonėms;
9.7. kompensavimas mažoms ir vidutinėms
įmonėms nuo 50 iki 100 proc. faktiškai
sumokėtų palūkanų sumos;
9.8. tiesioginės INVEGA paskolos;
9.9. portfelinės garantijos paskoloms 2;
9.10. eksporto kredito garantijos;
9.11. prekinio kredito garantijos;
9.12. kitos garantijos
10. Sudaryti sąlygas išsaugoti žemės ūkio
sektoriaus likvidumą ir didinti finansinių
paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, kurių
veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu,
maisto ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, bei
sumažinti skolinimosi kaštus, taip pat sudaryti
sąlygas kompensuoti palūkanas ir garantinę
įmoką tiems ūkio subjektams, kurie nebegali
pretenduoti į jų kompensavimą

finansų
ministro
sprendimas

Finansų ministerija

per 48 val.

Vyriausybės
sprendimas
Vyriausybės
sprendimas
Vyriausybės
sprendimas

Ekonomikos ir
inovacijų ministerija,
Finansų ministerija

1 200 mln.
eurų

valstybės biudžetas,
skolintos lėšos

Vyriausybės
sprendimas

Žemės ūkio ministerija

52 mln. eurų

valstybės biudžetas,
skolintos lėšos
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4. Skatinti
ekonomiką

11. Sudaryti sąlygas išsaugoti žemės ūkio
sektoriaus gamybos potencialą ir tvarią maisto
tiekimo grandinę (teikti laikinąją valstybės
pagalbą pieno gamintojams, galvijų, kiaulių
laikytojams ir daržovių augintojams; užtikrinti
paramos mokėjimą įmonėms, vykdančioms
žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą pieno,
galvijienos, paukštienos ir kiaušinių
sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl
COVID-19 epideminės situacijos)
12. Užtikrinti turizmo sektoriaus likvidumą:
12.1. suteikti paskolą turizmo paslaugų
teikėjams;
12.2. kompensuoti už organizuotą turistų
pargabenimą iš užsienio valstybių po
nepaprastosios situacijos paskelbimo
1. Spartinti investicijų programas:
1.1. greitinti mokėjimus ir didinti skiriamo
finansavimo intensyvumą (1,2 mlrd. eurų);
1.2. skirti papildomų lėšų (0,5 mlrd. eurų):
1.2.1. į Valstybės investicijų programą
įtrauktiems investicijų projektams sparčiau
įgyvendinti;
1.2.2. kitiems suplanuotiems ir į Valstybės
investicijų programą netraukiamiems
investicijų projektams (įvairių statybos rūšių,
informacinių ir ryšių technologijų ir kitiems)
sparčiau įgyvendinti bei suplanuotam
ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam
turtui sparčiau įsigyti;
1.2.3. įvairių rūšių naujiems investicijų
projektams pradėti įgyvendinti ir
nesuplanuotam kitam ilgalaikiam
materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti,
jei sutartys dėl numatomų atlikti darbų ir
numatomo įsigyti turto būtų sudarytos iki š. m.
liepos 1 d.;

žemės ūkio
ministro
įsakymas

Žemės ūkio ministerija

165,5 mln.
eurų

valstybės biudžetas,
skolintos lėšos

ekonomikos ir
inovacijų
ministro
įsakymas

Ekonomikos ir
inovacijų ministerija

31 mln. eurų

valstybės biudžetas,
skolintos lėšos

Vyriausybės
sprendimas

visos ministerijos

500 mln. eurų

ES lėšos,
Valstybės
investicijų
programa

2020 m.
II ketvirtis

9

1.2.4. valstybinės ir vietinės reikšmės keliams
rekonstruoti, taisyti (remontuoti);
1.2.5. naujiems ir skaitmeniniams kultūros
produktams ir / ar paslaugoms kurti, kino
industrijai skatinti;
1.2.6. programoms ir / ar priemonėms,
susijusioms su šalies ekonomikos palaikymu ir
/ ar vystymu, sparčiau įgyvendinti, jei sutartys
dėl numatomų atlikti darbų ir įsigyti prekių
būtų sudarytos iki š. m. liepos 1 d.
2. Perskirstyti Europos Sąjungos investicijų
lėšas sveikatos, užimtumo, verslo ir turizmo
sritims
3. Spartinti valstybės biudžeto asignavimų
einamosioms išlaidoms naudojimą
4. Leisti naudoti visas Klimato kaitos
programos (18 mln. eurų), Kelių priežiūros ir
plėtros programos (142 mln. eurų) lėšas ir
spartinti daugiabučių namų renovavimo
programą (90 mln. eurų)
5. Įsteigti COVID-19 plitimo pasekmių
mažinimo fondą ir sudaryti galimybes
juridiniams ir fiziniams asmenims aukoti lėšas
6. Nustatyti papildomą valstybės garantijų
limitą, siekiant sukurti arba papildyti esamas
finansines priemones, valstybei prisiimant
pirminę riziką
7. Sudaryti sąlygas savivaldybėms įgyvendinti
investicinius projektus išplečiant skolinimosi
tikslus ir užtikrinti skubią likvidumo pagalbą
8. Rekomenduoti Lietuvos bankui imtis šių
kredito įstaigų reguliacijos priemonių, siekiant
padidinti bankų skolinimo potencialą 2,5 mlrd.
eurų:
1) sumažinti kredito įstaigų kapitalo
pakankamumo reikalavimus;

Vyriausybės
sprendimas

Finansų ministerija

Vyriausybės
sprendimas
Vyriausybės
sprendimas

visos ministerijos
Finansų ministerija

taikoma

finansų
ministro
sprendimas
įstatymas

Finansų ministerija

per 24 val.

Finansų ministerija

per 48 val.

finansų
ministro
sprendimas
Vyriausybės
sprendimas

Finansų ministerija

per 24 val.
pagal poreikį

250 mln. eurų

ES lėšos
valstybės biudžetas

250 mln. eurų

valstybės biudžeto,
ES lėšos,
kitos viešosios
lėšos
privačios lėšos

500 mln. eurų

valstybės garantijos

kredito įstaigų lėšos
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2) sumažinti likvidumo rezervus;
3) sumažinti kitų priežiūrinių priemonių
9. Įgyvendinti priemones, skirtas turizmo
sektoriui skatinti po COVID-19 epidemijos
pabaigos, sukuriant rinkodaros priemones, ir
skatinti atskiromis priemonėmis (įskaitant šių
priemonių administravimą):
9.1. sukurti atostogų sistemą Lietuvos
Respublikoje dirbantiems medikams;
9.2. skatinti turizmo sektoriaus transformaciją
per priemonę „E. verslo modelis“;|
9.3. taikyti inovacijas ir kurti naujas turizmo
paslaugas per priemonę „Turizmo inovacijos“;
9.4. sukurti kelionių garantijų fondą (arba tik jo
modelį);
9.5. paspartinti Sporto rūmų rekonstrukciją į
Nacionalinį kongresų centrą
Suteikti teisę Vyriausybei skolintis papildomai
5 mlrd. eurų

5. Užtikrinti
valstybės iždo
likvidumą
Iš viso Vyriausybės priemonėms įgyvendinti

Vyriausybės
sprendimas /
ministro
įsakymas

Ekonomikos ir
inovacijų ministerija,
Finansų ministerija

įstatymas

Finansų ministerija

14 mln. eurų

skolintos lėšos

per 48 val.

5,782 mlrd.
eurų
––––––––––––––––––––

valstybės biudžetas,
jei nebūtų gautos
ES lėšos, skolintos
lėšos
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