LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖ
IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. 24 „DĖL
PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS“ LĖŠŲ
SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
PROJEKTO
TAP-21-171; TAIS NR. 21-20382
2021-02-23

Nr.NV-354

Vilnius
Skubos tvarka įvertinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl priemonės „Subsidijos nuo
COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ projekto (toliau – Projektas) atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Projektu keičiamo Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų
skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 17.7 papunktyje siūloma nustatyti naują
reikalavimą pareiškėjui - turėti savo vardu atidarytą sąskaitą ir nurodyti ją subsidijų paraiškoje.
Siekiant aiškumo, siūlytina patikslinti vartojamą sąvoką „sąskaita“, nurodant jog tai yra
atsiskaitomoji ar mokėjimo kortelės sąskaita, be to siekiant sklandaus atitikties šiam reikalavimui
patikrinimo subsidijų paraiškos vertinimo metu bei galimo subsidijos ar jos dalies ir mokėtinų
delspinigių ir palūkanų išieškojimo proceso metu, siūlytina įvertinti dėl papildomų reikalavimų savo
vardu atidarytai sąskaitai nustatymo, pvz., kokiose ir kur registruotose įstaigose ji turi būti atidaryta.
2. Aprašo 39 punkte siūloma nustatyti, kad viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
(toliau – LVPA), įvertinusi pareiškėjų atitiktį Aprašo 37 punkte nustatytiems reikalavimams, priima
sprendimą, kuriems pareiškėjams ir kokio dydžio valstybės pagalba gali būti teikiama ir kuriems
pareiškėjams valstybės pagalba negali būti teikiama, todėl jų subsidijų paraiškos netenkinamos, ir
apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, informuoja VMI. VMI apie LVPA
sprendimą netenkinti subsidijų paraiškos informuoja pareiškėją per „Mano VMI“ ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo informacijos apie pareiškėją gavimo iš LVPA dienos ir nurodo subsidijų paraiškos
netenkinimo pagrindą. Įvertintinas šių nuostatų suderinamumas su Viešojo administravimo įstatymo
5 straipsnio nuostatomis, nes viešajai įstaigai yra suteikiami nauji viešojo administravimo įgaliojimai
– priimti administracinius sprendimus pareiškėjų, pateikusių subsidijų paraiškas, atžvilgiu.
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3. Aprašo 49 punkte siūloma nustatyti, kad VMI ir LVPA iki 2021 m. gruodžio 1 d. atlieka
atrankines pareiškėjų, kuriems skirtos subsidijos, patikras, siekdama įvertinti subsidijų paraiškoje
pateiktos informacijos (duomenų), dokumentų tinkamumą ir ar pareiškėjai nukentėjo nuo COVID-19
pagal valstybės registruose ir informacinėse sistemose esančius ar kitus subsidijų skyrimo ir
panaudojimo teisėtumui nustatyti svarbius duomenis, įskaitant ir VMI ir (arba) LVPA prašymu
pareiškėjų pateiktus papildomus duomenis (informaciją), dokumentus. Siūlytina patikslinti šias
nuostatas, nes trūksta teisinio aiškumo, ar turimas omenyje naujas šių subjektų prašymas, kuris
teikiamas pareiškėjui atrankinių patikrų procese, ar Aprašo 35 punkte nustatyta tvarka paraiškos
vertinimo metu gauti papildomi duomenys (informacija) ir dokumentai. Tuo atveju, jei atrankinių
patikrų procese yra vertinami Aprašo 35 punkte nustatyta tvarka gauti papildomi duomenys
(informacija) ir dokumentai, atkreiptinas dėmesys, kad pagal siūlomas Aprašo 37 punkto nuostatas,
LVPA pareiškėjo atitikties Komunikato ir valstybės pagalbos schemos reikalavimams, Aprašo 18, 19
ir 20 punktuose nustatytiems reikalavimams įvertinimui gali naudotis kitų informacinių sistemų
(registrų) duomenis bei kreipiantis informacijos į kitas institucijas, nurodytas Ekonominių ir kitų
tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnyje, o LVPA teikiamas prašymas pareiškėjui
pateikti papildomus duomenis (informaciją) ir dokumentus paraiškų vertinimo procese Apraše nėra
numatytas.
4. Projekto 3 punkte siūloma nuostata, kad šis nutarimas taip pat taikomas vertinant iki šio
nutarimo įsigaliojimo pateiktas subsidijų paraiškas, dėl kurių iki šio nutarimo įsigaliojimo nėra
priimtas sprendimas dėl subsidijų paraiškos netenkinimo yra neaiški jos taikymo aspektu - kokią
papildomą administracinę naštą ji sukeltų (ar reikalinga būtų teikti patikslintą paraišką, taip pat kuri
data tuomet būtų laikoma paraiškos pateikimo data, nes tai be kita ko aktualu atsižvelgiant į Aprašo
10 punkto nuostatas, pagal kurias subsidijos skiriamos atsižvelgiant į subsidijų paraiškų pateikimo
datą), be to ši nuostata gali būti vertinama ir kaip teisės akto galiojimas atgal, kadangi pareiškėjai
turėtų atitikti Projektu siūlomus naujus reikalavimus, kurių nebuvo paraiškos pateikimo momentu.
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