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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
PASITARIMO

PROTOKOLAS
2020 m. rugsėjo 2 d. Nr. 39
Pirmininkavo Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.
Dalyvavo:
ministrai

–

E. Jankevičius, R. Karoblis, M. Kvietkauskas,
L.A. Linkevičius, K. Mažeika, A. Monkevičius,
J. Narkevič, A. Palionis, R. Sinkevičius, V. Šapoka,
R. Tamašunienė, Ž. Vaičiūnas, A. Veryga
L. Maskaliovienė
– R. Andziukevičiūtė-Buzė, J. Bernatavičius,
T. Beržinskas, J. Kairys, A. Kalindra,
U. Kaunaitė, D. Matuiza, A. Pikžirnis,
L. Počikovska, G. Surplys

finansų viceministrė
–
Ministro Pirmininko patarėjai

iš Vyriausybės kanceliarijos:
Vyriausybės kancleris
Vyriausybės kanclerio pirmasis
pavaduotojas
Vyriausybės kanclerio pavaduotojas
grupių vadovai
skyriaus vedėja
patarėjai
Vyriausiasis specialistas
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė
spaudai

– A. Stončaitis
–
–
–
–
–

L. Savickas
A. Mačiulis
R. Pilibaitis, M. Žičkus, J. Žilinskienė
D. Sabaliauskienė
E. Karaliūtė, R. Kunčinienė, I. Kutkienė,
Š. Navickaitė-Dulaitienė, V. Vervečkaitė
– P. Gerasimovič
– L. Bušinskaitė

1. Dėl Miškų sodinimo programos ir motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio
dalies panaudojimo
Pranešėjas – K. Mažeika.
Kalbėjo S. Skvernelis.
1. Pritarti Aplinkos ministerijos pasiūlymui vietoj Miškų sodinimo programos,
numatytos Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio
įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje, pakeisti Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio
įstatymą ir motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio dalį skirti viešųjų želdynų
plėtrai.
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2. Pavesti Aplinkos ministerijai iki 2020 m. lapkričio 1 d. parengti ir pateikti
Vyriausybei Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo 9 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektą – nustatyti, kad dalis šio mokesčio būtų skirta viešiesiems
atskiriesiems želdynams įrengti, tvarkyti, pertvarkyti, želdynų ir želdinių inventorizacijai,
nepaisant žemės nuosavybės formos, atlikti. Jeigu reikia, kartu pateikti kitų teisės aktų
projektus, reikalingus šiai nuostatai įgyvendinti.
Gavėjai: Aplinkos ministerija, V. Talačka

2. Dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu iš dalies panaikinti
Reglamentą (ES) 2020/1054, Reglamentą (ES) 2020/1055 ir Direktyvą (ES) 2020/1057
(Mobilumo paketas) (TAP-20-1466)
Pranešėjai: E. Jankevičius, J. Narkevič.
Kalbėjo S. Skvernelis.
Priimti Vyriausybės rezoliuciją „Dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo
Teismą su prašymu iš dalies panaikinti Reglamentą (ES) 2020/1054, Reglamentą (ES)
2020/1055 ir Direktyvą (ES) 2020/1057 (Mobilumo paketas)“.
3. Dėl dalyvavimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byloje C−166/20 (TAP-20-1490)
Pranešėjas – E. Jankevičius.
Kalbėjo S. Skvernelis.
Priimti Vyriausybės rezoliuciją „Dėl dalyvavimo Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo byloje C−166/20“.

4. Dėl viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės sistemos modernizavimo
Pranešėja – R. Tamašunienė.
Kalbėjo R. Sinkevičius, V. Šapoka, S. Skvernelis.
Atsižvelgiant į 2020 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime
priimtus sprendimus, kad Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma turi užtikrinti
viešųjų ir administracinių paslaugų duomenų tvarkymą, centralizuotai kaupiant, klasifikuojant,
aprašant metaduomenis, laiku atnaujinant, teikiant ir analizuojant informaciją apie viešąsias ir
administracines paslaugas, pavesti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui
iki 2021 m. liepos 1 d. integruoti Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės
informacinę sistemą į Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos infrastruktūrą.
Gavėjai: Vidaus reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros
komitetas, A. Genienė
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5. Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo
priemonių plano pakeitimo
Pranešėjas – R. Sinkevičius.
Kalbėjos S. Skvernelis.
Pakeisti Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių
mažinimo priemonių planą – papildyti 3 tikslą 9.14 papunkčiu, pakeisti 4 tikslo 9 punktą ir
planą išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Gavėjai: visos ministerijos, L. Savickas, S. Gaigalas, L. Liubauskaitė

6. Dėl pritarimo leidimui atvykti į Lietuvos Respubliką
Pranešėjas – S. Skvernelis.
Pritarti, kad:
1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras leistų atvykti į Lietuvos
Respublikos teritoriją atlikti būtinųjų darbų: UAB „Kormotech“ – 2 asmenims, UAB „ADR8“ –
2 asmenims, UAB „Dalios gintaras“ – 1 asmeniui, UAB Klaipėdos aerouostas – 1 asmeniui;
2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras leistų atvykti į Lietuvos
Respublikos teritoriją Meksikos Jungtinių Valstijų pilietei, kuri atliktų podoktorantūros
studijų stažuotę Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centre;
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras leistų atvykti į Lietuvos
Respublikos teritoriją Rusijos Federacijos piliečiui sąnarių endoprotezavimo operacijai atlikti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose ir dėl paciento sveikatos
būklės jį lydintiems 2 asmenims (iš viso 3 asmenys);
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras leistų atvykti į Lietuvos Respublikos
teritoriją Rusijos Federacijos pilietei įregistruoti santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu ir
Malaizijos piliečiui pripažinti tėvystę ir įregistruoti santuoką su Lietuvos Respublikos piliete;
5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras leistų atvykti į Lietuvos Respublikos
teritoriją Rusijos Federacijos pilietei dalyvauti mirusios sesers laidotuvėse ir Ukrainos pilietei,
norinčiai pateikti prašymą gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje šeimos
susijungimo pagrindu.
Gavėjos: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija
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7. Dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ar žemės gelmių ertmes
Pranešėjai – K. Mažeika, A. Palionis.
Kalbėjo S. Skvernelis.
Atsižvelgti į pateiktą informaciją ir pavesti Aplinkos ministerijai skubos tvarka
suderinti su suinteresuotomis institucijomis įstatymų dėl neregistruotų gėlo požeminio
vandens gavybos gręžinių įteisinimo projektus ir kuo greičiau pateikti juos Vyriausybei.
Gavėjai: Aplinkos ministerija, V. Talačka

8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagalbos Baltarusijos žmonėms plano
įgyvendinimo
Pranešėjas – L. A. Linkevičius.
Kalbėjo R. Sinkevičius, R. Karoblis, A. Pikžirnis, R. Tamašunienė, S. Skvernelis.
Įvertinus Užsienio reikalų ministerijos ir kitų ministerijų pateiktą informaciją:
1. Pritarti užsienio reikalų ministro pateiktam Lietuvos Respublikos Vyriausybės
pagalbos Baltarusijos žmonėms planui.
2. Pavesti Finansų ministerijai Vyriausybės posėdžiui pateikti nutarimo projektą dėl
iki 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų skyrimo iš Vyriausybės rezervo Sveikatos
apsaugos ministerijai humanitarinei pagalbai nuo represijų nukentėjusiems Baltarusijos
žmonėms teikti.
3. Pavesti ministerijoms pagal kompetenciją išnagrinėti galimybes skirti finansavimą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagalbos Baltarusijos žmonėms planui įgyvendinti iš
2020 m. valstybės biudžeto asignavimų ir apie priimtus sprendimus iki 2020 m. rugsėjo 8 d.
informuoti Užsienio reikalų ministeriją.
4. Pritarti pasiūlymui iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų asignavimų
skirti 100 valstybinių stipendijų studentams iš Baltarusijos studijuoti Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikti pasiūlymus dėl šių
stipendijų skyrimo tvarkos.
5. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai, įvertinus galimybes, skirti 200 000 (du
šimtai tūkstančių) eurų Europos humanitariniam universitetui iš 2020 m. skirtų asignavimų
Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti.
6. Pavesti ministerijoms pagal kompetenciją įvertinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pagalbos Baltarusijos žmonėms planui įgyvendinti reikalingų lėšų poreikį
2021 m. ir apie tai informuoti Finansų ministeriją ir Užsienio reikalų ministeriją.
7. Pasiūlyti Viešajai įstaigai Rytų Europos studijų centrui atnaujinti Demokratijos ir
vystymo paramos fondo veiklą.
8. Pritarti nuostatai, kad laikinai, ne ilgiau nei 6 mėnesius, Baltarusijos Respublikos
piliečiams nacionalinės vizos gali būti išduodamos supaprastinta tvarka ne ilgesniam nei 6
mėnesių laikotarpiui, kai jie atvyksta tarpininkaujant Lietuvos Respublikoje teisėtai
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veikiančiam juridiniam asmeniui arba vyksta į Lietuvos Respubliką ilgalaikiam buvimui, arba
yra nacionalinę vizą turinčio Baltarusijos Respublikos piliečio šeimos nariai.
9. Pavesti:
9.1. Užsienio reikalų ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai – parengti atitinkamų
teisės aktų, reglamentuojančių vizų išdavimą, pakeitimus, prireikus pateikti Vyriausybei
reikiamų sprendimų projektus;
9.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai –
įvertinti ir prireikus parengti teisės aktų pakeitimus dėl supaprastintos atvykusių Baltarusijos
Respublikos piliečių patekimo į Lietuvos Respublikos darbo rinką tvarkos ir dėl jų
nepilnamečių vaikų mokymosi galimybių;
9.3. Vidaus reikalų ministerijai – įvertinti ir prireikus parengti teisės aktų,
reglamentuojančių leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą, pakeitimus,
siekiant supaprastinti šių dokumentų išdavimo procedūras aukštos profesinės kvalifikacijos
užsieniečiams;
9.4. Vidaus reikalų ministerijai kartu su Tarptautinės migracijos organizacijos
Vilniaus biuru – įvertinti galimybę Migracijos informacijos centre „Renkuosi Lietuvą“ teikti į
Lietuvos Respubliką atvykusiems Baltarusijos Respublikos piliečiams konsultacinę pagalbą
darbo, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitais su integracija susijusiais klausimais.
10. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai koordinuoti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pagalbos Baltarusijos žmonėms plano įgyvendinimą.
11. Pavesti Finansų ministerijai kartu su Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų
ministerija ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija išnagrinėti teisines galimybes, kaip,
laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, supaprastinti užsienio šalių rezidentams ir užsienio
įmonėms banko sąskaitų atidarymą Lietuvoje, ir prireikus parengti atitinkamų teisės aktų
pakeitimo projektus.

Gavėjai: visos ministerijos, Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, viešoji įstaiga Rytų Europos
studijų centras, M. Žičkus

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. rugsėjo 2 d. pasitarimo sprendimo
(protokolo Nr. 39, 5 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

Priemonės
įgyvendinimo
veiksmai
Vyriausybės
nutarimas

2. Užtikrinti papildomų sveikatos priežiūros
išlaidų, įskaitant sveikatos priežiūros
darbuotojų atlyginimų priedus, finansavimą

sveikatos
apsaugos ministro
įsakymas

Sveikatos apsaugos
ministerija

per 24 val.
pagal poreikį

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

įstatymas

Sveikatos apsaugos
ministerija,
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija
Finansų ministerija

per 48 val.

Ekonomikos ir
inovacijų ministerija

per 48 val.

Vyriausybės
nutarimas
įstatymas

Atsakinga
institucija
Finansų ministerija

Priemonės
įsigaliojimo
data
per 24 val.,
pagal poreikį

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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Tikslas

Priemonės
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

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

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

Priemonės
įsigaliojimo
data
per 48 val.,
pagal poreikį

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

per 48 val.,
pagal poreikį

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

pagal poreikį

Suma

Šaltinis
valstybės biudžetas,
skolintos lėšos,
PSDF rezervo lėšos

skolintos lėšos

280 tūkst.
eurų

skolintos lėšos
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Tikslas

2. Padėti išsaugoti
darbo vietas ir
gyventojų
pajamas

Priemonės
žmonių 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

Priemonės
įgyvendinimo
veiksmai
įstatymai

Atsakinga
institucija

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

Priemonės
įsigaliojimo
data

Suma

672,11 mln.
eurų

Šaltinis

Garantinis fondas,
valstybės biudžetas,
ES lėšos,
skolintos lėšos
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Tikslas

Priemonės
2. Padėti darbo netekusiems asmenims
išsaugoti bent dalį pajamų, skatinti sugrįžimą į
darbo rinką COVID-19 epidemijos metu ir jai
pasibaigus ir įgyvendinti šias priemones:
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
COVID-19 epidemijos metu ir jai pasibaigus 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 minimalių vartojimo poreikių dydžiui per
mėnesį;
3.3. remti tuos savarankiškai dirbančius
asmenis, gavusius savarankiškai dirbančio
asmens išmoką, kurie keis savo vykdytą veiklą;

Priemonės
įgyvendinimo
veiksmai
įstatymai

įstatymai

Atsakinga
institucija

Priemonės
įsigaliojimo
data

Suma

Šaltinis

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

615 mln. eurų
(iš jų: 350
mln. eurų – iš
VSDF lėšų,
265 mln.
eurų – iš
valstybės
biudžeto ir
skolintų lėšų)

VSDF, valstybės
biudžetas

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos

604,27 mln.
eurų

VSDF, skolintos
lėšos, valstybės
biudžetas,
savivaldybių
biudžetai
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Tikslas

Priemonės
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;
3.6. sutrumpinti 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;
3.8. išmokėti vienkartinę išmoką šeimoms,
auginančioms vaikus (įvaikius), ir vaikams,
netekusiems tėvų globos: 120 eurų –
kiekvienam vaikui (asmeniui), gaunančiam ar
turinčiam teisę gauti universalią išmoką vaikui,
200 eurų – vaikams iš nepasiturinčių šeimų,
tris ir daugiau vaikų auginančių šeimų bei
neįgaliems vaikams
4. Išplėsti Meno kūrėjų socialinės apsaugos
programos nuostatas ir skirti šiai programai
įgyvendinti papildomų lėšų
5. Pailginti nuo 3 iki 6 mėnesių būsto paskolų
įmokų (išskyrus palūkanas) mokėjimo
atidėjimo laikotarpį netekusiems darbo
asmenims, suteikiant valstybės garantiją
6. Sudaryti galimybę atidėti arba dalimis
išdėstyti įmokų už sunaudotą elektros energiją
ir gamtines dujas mokėjimą UAB „Ignitis“

Priemonės
įgyvendinimo
veiksmai

Atsakinga
institucija

Priemonės
įsigaliojimo
data

Vyriausybės
nutarimas

Kultūros ministerija

įstatymas

Finansų ministerija

per 48 val.

finansų ministro
sprendimas

Finansų ministerija

per 48 val.

Suma

2 mln. eurų

Šaltinis

valstybės biudžetas,
skolintos lėšos
valstybės garantijos
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Tikslas

Priemonės
7. Rekomenduoti savivaldybėms sudaryti
galimybę atidėti arba dalimis išdėstyti
komunalinių įmokų ir įmokų už šilumos
energiją mokėjimą
8. Finansuoti vaikų vasaros stovyklas ir kitas
neformaliojo vaikų švietimo veiklas

3. Padėti verslui
išsaugoti
likvidumą

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

Priemonės
įgyvendinimo
veiksmai
Vyriausybės
sprendimas
švietimo, mokslo
ir sporto ministro
įsakymas

Atsakinga
institucija

Priemonės
įsigaliojimo
data

Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija

2020 m. III
ketvirtis

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

taikoma

taikoma

taikoma

Suma

5,5 mln. eurų

Šaltinis

skolintos lėšos
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Tikslas

Priemonės
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
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;

Priemonės
įgyvendinimo
veiksmai
įstatymas

Finansų ministerija

Priemonės
įsigaliojimo
data
per 48 val.

įstatymas

Finansų ministerija

per 48 val.

finansų ministro
sprendimas

Finansų ministerija

per 48 val.

Atsakinga
institucija

Suma

Šaltinis

500 mln. eurų

valstybės garantijos

1 196 mln.
eurų

valstybės biudžetas,
skolintos lėšos

Vyriausybės
sprendimas
Vyriausybės
sprendimas
Vyriausybės
sprendimas

Ekonomikos ir
inovacijų ministerija,
Finansų ministerija
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Tikslas

Priemonės
9.12. kitos garantijos;
9.13. turgavietės mokesčio kompensacija;
9.14. skatinti įmonių verslo mainus
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
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

Priemonės
įgyvendinimo
veiksmai

Atsakinga
institucija

Vyriausybės
sprendimas

Žemės ūkio
ministerija

žemės ūkio
ministro įsakymas

Žemės ūkio
ministerija

ekonomikos ir
inovacijų ministro
įsakymas

Ekonomikos ir
inovacijų ministerija

Priemonės
įsigaliojimo
data

2020 m.
II ketvirtis

Suma

Šaltinis

52 mln. eurų

valstybės biudžetas,
skolintos lėšos

165,5 mln.
eurų

valstybės biudžetas,
skolintos lėšos

31 mln. eurų

valstybės biudžetas,
skolintos lėšos
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Tikslas
4. Skatinti
ekonomiką

Priemonės
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.;
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.;
1.2.7. akcinės bendrovės Lietuvos pašto
teikiamoms periodinių leidinių pristatymo
kaimo vietovėse ir miestuose paslaugoms
kompensuoti (0,6 mln. eurų);
1.3. įgyvendinti Ateities ekonomikos DNR
planą (6,3 mlrd. eurų)

Priemonės
įgyvendinimo
veiksmai
Vyriausybės
sprendimas

Atsakinga
institucija
visos ministerijos

Priemonės
įsigaliojimo
data

Suma
900 mln. eurų

Šaltinis
ES lėšos, kitų
tarptautinių
programų lėšos,
valstybės biudžeto
lėšos,
skolintos lėšos
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Tikslas

Priemonės
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;
2) sumažinti likvidumo rezervus;
3) sumažinti kitų priežiūrinių priemonių

Priemonės
įgyvendinimo
veiksmai
Vyriausybės
sprendimas

Atsakinga
institucija
Finansų ministerija

Priemonės
įsigaliojimo
data
per 24 val.
pagal poreikį

Vyriausybės
sprendimas
Vyriausybės
sprendimas

visos ministerijos
Finansų ministerija

taikoma

finansų ministro
sprendimas

Finansų ministerija

per 24 val.

įstatymas

Finansų ministerija

per 48 val.

finansų ministro
sprendimas

Finansų ministerija

Vyriausybės
sprendimas

Suma
250 mln. eurų

Šaltinis
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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Tikslas

Priemonės
9. Mažinti COVID-19 epidemijos sukeltas
pasekmes turizmo sektoriuje, sukuriant ir
įgyvendinant rinkodaros ir kitas priemones
(įskaitant šių priemonių administravimą):
9.1. sukurti atostogų sistemą Lietuvos
Respublikoje dirbantiems sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojams;
9.2. taikyti inovacijas ir kurti naujas turizmo
paslaugas per priemonę „Turizmo inovacijos“;
9.3. sukurti kelionių garantijų fondą (arba tik jo
modelį);
9.4. 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

Priemonės
įgyvendinimo
veiksmai
Vyriausybės
sprendimas /
ministro įsakymas

Ekonomikos ir
inovacijų ministerija,
Finansų ministerija

įstatymas

Finansų ministerija

Atsakinga
institucija

Iš jų iš viso Vyriausybės priemonėms įgyvendinti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų

––––––––––––––––––––

Priemonės
įsigaliojimo
data

Suma
18 mln. eurų

Šaltinis
valstybės biudžetas,
jei nebūtų gautos
ES lėšos, skolintos
lėšos

skolintos lėšos

per 48 val.

6 261,7 mln.
eurų
4 356,4 mln.
eurų
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