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Vertindami visuomenės ir Vyriausybės pastangas bei veiksmus kuo greičiau 

įveikti koronaviruso sukeltą situaciją Lietuvoje, siūlome kuo skubiau tobulinti ir 

detalizuoti „Ekonominių ir finansinių priemonių planą dėl COVID-19“, priimti 

sprendimus dėl galimybės daliai verslų leisti atnaujinti veiklą. 

 

Didžiausią dėmesį prašome skirti pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms: 

dirbantiesiems savarankiškai, smulkiems ir šeimos verslams, žmonėms, kurie 

pratęsus karantino laikotarpį iki balandžio 13 d., nebetenka pajamų. 

 

Atsižvelgdami į Vyriausybės siūlomas priemones, taip pat pasikeitusią poziciją 

dėl smulkaus ir vidutinio verslo apribojimų, siūlome: 

 

 tam tikruose sektoriuose dirbančiam smulkiausiam verslui (įmonėms, 

įdarbinančioms iki 5 žmonių ir žmonėms, įdarbinantiems save – dirbantiems 

su verslo liudijimais – ir užsiimančioms maisto prekyba), įgyvendinantiems 

Vyriausybės keliamus reikalavimus (apsaugos priemonių naudojimas, 

patalpų, kuriose vykdoma prekyba, dezinfekavimas, tiesioginio ar 

netiesioginio fizinio kontakto su klientais neturėjimas, atsiskaitymas ne 

grynaisiais pinigais) leisti atnaujinti veiklą arba atnaujinti veiklą bent jau 

ribotomis darbo valandomis; 

 karantino metu leisti dirbti ir prekiauti žemės ūkio produkcija (sodinukais, 

medeliais, trąšomis ir pan.). Jei situacija gerėtų ir būtų užtikrintas 



apsisaugojimo priemonių naudojimas (apsauginės pirštinės, kaukės, 

dezinfekcinės ir  informacinės priemonės, saugaus atstumo laikymasis ir kt.), 

svarstyti šiam sektoriui galimybes veikti išplėsti; 

 karantino laikotarpiu savarankiškai dirbantiesiems ir kitiems smulkiausio 

verslo subjektams – kompensuoti arba dvejiems  metams atidėti privalomojo 

sveikatos draudimo (PSD) ir kitų mokesčių mokėjimą, nes smulkiausių verslų, 

kurių veikla yra sustabdyta arba apribota, pajamos ir apyvarta šiuo metu yra 

nulinė, tačiau tenka mokėti nuomos, komunalinius ir kitus mokesčius 

(pavyzdžiui, PSD); 

 tikslinti ir tobulinti paramos savarankiškai dirbantiesiems priemones:  

a) numatytą 257 eurų subsidiją dėl prarastų pajamų karantino metu – 

dvigubinti: ji turi sudaryti 514 eurų, antraip siūloma parama nebus 

veiksminga;  

b) šios subsidijos gavimą, pasibaigus karantinui, pratęsti bent 2 mėnesiams; 

c) galinčių pretenduoti į šią subsidiją ir pasinaudoti PSD įmokų atidėjimu iki 

dviejų metų asmenų ratą peržiūrėti – parama pirmiausia turi pasiekti tuos, kam 

labiausiai jos reikia. Pagal dabartinį reguliavimą, savarankiškai dirbančiais 

asmenimis laikomas labai platus galimų paramos gavėjų ratas. 
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