LIETUVOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBA
LIETUVOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. birželio 18 d. Nr. SVVTPVilnius
Posėdis įvyko 2021 m. birželio 17 d.
Posėdžio pirmininkė – Dalia Matukienė (Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos
(toliau – LSVVT) pirmininkė).
Posėdžio sekretorius – Vytenis Butkevičius (Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo
tarybos valdybos sekretorius).
DALYVAVO:
Gintautas Barcys (Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija);
Nijolė Čeičienė (Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacija);
Aldas Kikutis (Lietuvos žaislų ir suvenyrų asociacija);
Nijolė Uinskienė (Lietuvos nacionalinio verslo konfederacija);
Dalius Serafinas (Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija);
Zita Sorokienė (Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija);
Saulius Žilinskas (Lietuvos informacijos verslo asociacija);
Danukas Arlauskas (Lietuvos darbdavių konfederacija);
Evalda Šiškauskienė (Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija);
Sandra Jarockytė-Aleksejevienė (Mažeikių verslininkų asociacija);
Indra Grigonienė (Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija);
Gintaris Stoškus (Jurbarko rajono verslininkų organizacija);
Jurgita Trainaitė (Lietuvos grožio specialistų federacija);
Deividas Vyšniauskas;
Gediminas Rainys (Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija);
Rimgaudas Steikūnas, (UAB "Neste Lietuva");
Osvaldas Šmitas (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija);
Raimondas Velička (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija);
Vita Baliukevičienė (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija);
Vaidotas Kalinauskas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija);
Deivis Stankevičius (Lietuvos bankas);
Tomas Karpavičius (Lietuvos bankas);
Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba);
Anastasija Skunčikaitė (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba);
Rimas Valungevičius (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba);
Tomas Pilukas (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija);
Sergėjus Volkovas (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija);
Nora Mikalauskaitė (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija);
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl MMA ir NPD.
2. Dėl pozicijos atlyginimų mokėjimo grynaisiais ir bankomatų klausimais.
3. Dėl dujų ir elektros kainų.
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4. Dėl individualios veiklos subsidijavimo.
5. Dėl Susisiekimo ministerijos rengiamo aprašo
6. Dėl situacijos darbo rinkoje, kai trūksta darbuotojų ir Užimtumo tarnybos teikiamų paslaugų
1. SVARSTYTA: Dėl MMA ir NPD.
Prieš pirmojo darbotvarkės klausimo svarstymą D.Matukienė informavo, kad SVVT Valdybos
narys Raimundas Beinortas posėdyje nedalyvaus ir savo balso teisę delegavo D.Matukienei.
Pirmąjį darbotvarkės klausimą pristatė V.Baliukevičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Darbo teisės skyriaus vedėja, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos poziciją šiuo klausimu pristatė
O.Šmitas, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento direktorius ir
R.Velička, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento
Ekonomikos politikos skyriaus vedėjas, į Valdybos narių klausimus atsakė visų institucijų atstovai.
Kalbėjo D.Matukienė, D.Arlauskas, V.Butkevičius, N.Čeičienė, G.Stoškus, D.Serafinas.
NUTARTA:
Parengti bendrą SVVT ir kitų darbdavių organizacijų atstovų raštą, kuriame prašoma:
1. Sustabdyti MMA dydžio ir jo skaičiavimo formulės svarstymą 1 metams.
2. Per šiuos metus atlikti išsamią MMA dydžio poveikio regionams (užimtumui, verslo sąlygoms,
ekonominei situacijai ir kt.) analizę.
3. Pasitelkti siūlomą bendrą SVVT, darbuotojų ir profsąjungų atstovų ekspertinę pagalbą, nustatant
MMA skaičiavimo formulę.
2. SVARSTYTA: Dėl pozicijos atlyginimų mokėjimo grynaisiais ir bankomatų klausimais.
Klausimo svarstyme dalyvavo: T.Karpavičius iš Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros
departamento, D.Stankevičius iš Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento, D.Matukienė,
G.Stoškus, A.Kikutis, D.Arlauskas, Z.Sorokienė, V.Butkevičius, N.Uinskienė, G.Barcys, D.Serafinas.
NUTARTA:
Inicijuoti LSVVT kartu su Vartotojų aljansu ir Lietuvos savivaldybių asociacija memorandumą dėl
darbo užmokesčio mokėjimo grynais uždraudimo, kuris apimtų įmonių veiklos laisvės ribojimus,
papildomus kaštus įmonėms, bankomatų trūkumą ,konkurencijos rinkoje iškraipymą.
3. SVARSTYTA: Dėl dujų ir elektros kainų
Klausimą pristatė: J.Grudzinskaitė-Gainovskė, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Dujų ir
elektros departamento direktorė, A.Skunčikaitė, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Dujų ir
elektros departamento Elektros skyriaus patarėja, l.v. vedėjo f-cijas, R.Valungevičius, Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas. Kalbėjo D.
Matukienė, A.Kikutis, V.Butkevičius, D.Serafinas.
NUTARTA:
Sulaukti daugiau informacijos iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) ir šį
klausimą dar kartą svarstyti kitame SVVT posėdyje.
4. SVARSTYTA: Dėl individualios veiklos subsidijavimo
Z.Sorokienė pristatė parengtas pastabas „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią
veiklą vykdantiems asmenimis“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo pakeitimo projektui.
NUTARTA:
Pritarta Z.Sorokienės parengtoms pastaboms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 24
d. nutarimo Nr.167 „Dėl priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą
vykdantiems asmenimis“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
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projektui ir informuoti apie pritarimą Ekonomikos ir inovacijų ministeriją atskiru raštu.
5. Dėl Susisiekimo ministerijos rengiamo aprašo
Klausimą pristatė Susisiekimo ministerijos Kelių ir transporto politikos grupės (l. e. grupės vadovo
pareigas T.Pilukas ir vyresnysis patarėjas S.Volkovas. Kalbėjo G..Barcys, R.Steikūnas, Z.Sorokienė,
D.Matukienė.
NUTARTA:
Susisiekimo ministerijai pateikti LSVVT derinti teisės akto projektą Nr. 21-26684 "Dėl pritarimo
projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo patvirtinimo", kaip to numato
teisės aktų reikalavimai. SVVT parengti ir pateikti išvadas dėl šio teisės akto projekto Nr. 21-26684
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7e1ccf84cf7611eb91e294a1358e77e9).
6. Dėl situacijos darbo rinkoje, kai trūksta darbuotojų ir Užimtumo tarnybos teikiamų paslaugų
Su problemomis darbo rinkoje susipažindino N.Čeičienė.
NUTARTA:
Pasiūlyta pavesti situacijos darbo rinkoje, kai trūksta darbuotojų klausimą kuruoti Nijolei
Čeičienei. Iki LSVVT posėdžio, kuris preliminariai numatomas 2021 m. liepos 8 d., parengti
konkrečius pasiūlymus ir sprendimus dėl darbuotojų trūkumo ir dėl užimtumo skatinimo. Į kitą posėdį
pakviesti Prezidentūros, Seimo Socialinių reikalų ir darbo bei Seimo ekonomikos komitetų, Socialinės
apsaugos ir darbo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų ir Užimtumo tarnybos atstovus kartu
diskutuoti ir aptarti konkrečius problemų sprendimo būdus.
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