LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖ
PAŽYMA
DĖL VYRIAUSYBĖS 2021 M. KOVO 24 D. NUTARIMO NR.167 „DĖL PRIEMONĖS
„SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIEMS INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ VYKDANTIEMS
ASMENIMS“ LĖŠŲ SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO (TAP-21-1202) (TAIS NR. 21-31677)
2021-10-28 Nr. NV-2705
Vilnius
Rengėjas: Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Tikslas: numatyti galimybę subsidiją gauti savarankiškai dirbantiems kūrybinių profesijų atstovams pagal
autorines ir kitas savarankiškos veiklos sutartis, taip pat numatyti galimybę dalinai kompensuoti
pastoviąsias išlaidas (kurios suprantamos, kaip nukentėjusio nuo COVID-19 individualią veiklą vykdančio
asmens patirtos išlaidos, susijusios su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu ir įtrauktos į nukentėjusio nuo
COVID-19 individualią veiklą vykdančiam asmeniui šių paslaugų teikėjo išrašomus pastoviąsias išlaidas
pagrindžiančius dokumentus: patalpų nuomos mokestis, vandens, šilumos, elektros energijos tiekimo, lifto,
patalpų valymo ir saugojimo, pastato ir aplinkos priežiūros, pastato rekonstrukcijų ir įrengimų taisymo,
automobilių stovėjimo vietų, nuomos mokesčio indeksavimo pagal pradinę nuomos sutartį išlaidos), kai
nuomojama prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vieta yra laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje.
Esama situacija: Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. protokoliniu sprendimu Ekonomikos ir inovacijų
ministerija kartu su Kultūros ministerija buvo įpareigotos įvertinti, suderinti ir pateikti Vyriausybei esamų
priemonių pakeitimus arba pasiūlymą dėl atskiros priemonės, skirtos savarankiškai dirbančių kūrybinių
profesijų atstovų prarastoms pajamoms, vykdant individualią veiklą, dirbant pagal autorines ir kitas
savarankiškos veiklos sutartis, kompensuoti.
Esmė:
 nustatyti papildomai išimtis pareiškėjams, siekiantiems gauti subsidiją nuo COVID-19 nukentėjusių
individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos likvidumui palaikyti: į tinkamų pareiškėjų – nuo
COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų – 2019 m. pajamas, kurios negali
viršyti 12 minimalių mėnesio algų (toliau – MMA) dydžio (taikomas 2019 m. galiojęs MMA
dydis), siūloma neįskaityti individualios veiklos pajamų ir papildomai pajamų, gautų pagal
autorines sutartis, ir honoraro bei kitų pajamų, gautų už kūrinių ir gretutinių teisių objektų
panaudojimą iš kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų;
 įvertinus tai, kad paramos daliniam pastoviųjų išlaidų kompensavimui negali gauti nuo COVID-19
nukentėję individualią veiklą vykdantys asmenys, kurių prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vieta yra
nuomojama laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje, siūloma nustatyti, kad pastoviųjų išlaidų
dalies kompensavimo gali kreiptis nuo COVID-19 nukentėję individualią veiklą vykdantys
asmenys, kurių vykdoma ūkinė veikla iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m.
lapkričio 6 d. imtinai) buvo ir kompensacijos paraiškos pateikimo metu yra vykdoma nuomojamose
patalpose ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietoje laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje, dėl
kurių patirtų dalies pastoviųjų išlaidų padengimo kreipiamasi. Nustatomi nauji paraiškų teikimo ir
kompensacijų išmokėjimo terminai: siūloma paraiškas leisti teikti iki 2021 m. lapkričio 22 d., o
kompensacija turėtų būti išmokėta iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Derinimas:
 derinta su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansų, Teisingumo, Kultūros, Aplinkos ministerijomis,
Konkurencijos taryba, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Valstybine mokesčių inspekcija,
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru, Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnyba, INVEGA, Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija;
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Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Kultūros ministerija, Konkurencijos taryba, Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra derino be pastabų;
patikslinta pagal Teisingumo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, INVEGOS,
Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas, patikslinimai suderinti darbo tvarka;
su Finansų ministerija suderinta darbo tvarka. Pastabų nepateikė Nacionalinis bendrųjų funkcijų
centras, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija.

Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatos neįgyvendinamos.
Dalykinio vertinimo išvada: siūlytina klausimą aptarti tarpinstituciniame pasitarime.
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