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VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m.

d. Nr. SVVTPVilnius

Posėdis įvyko 2021 m. liepos 20 d. 9:30 val. nuotoliniu būdu.
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:
Aldas Kikutis (Lietuvos žaislų ir suvenyrų asociacija);
Nijolė Uinskienė (Lietuvos nacionalinio verslo konfederacija);
Zita Sorokienė (Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija);
Saulius Žilinskas (Lietuvos informacijos verslo asociacija);
Nijolė Čeičienė (Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacija);
Daiva Čibirienė (Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija);
Gintautas Barcys (Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija);
Nijolė Čeičienė (Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacija);
Sigitas Vasiliauskas (Farmacijos pramonės įmonių asociacija);
Viktoras Matukaitis (Urmo prekybos miestelis);
Alvita Armanavičienė (Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija);
Vaiva Baliukonytė (Lietuvos Respublikos Vyriausybė);
Rūta Bilkštytė (Lietuvos Respublikos finansų ministerija);
Audronė Misiūnaitė (Lietuvos Respublikos finansų ministerija);
Redas Zelba (Lietuvos Respublikos finansų ministerija);
Artūras Klerauskas (Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos);
Laima Bendikienė (Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos);
Rolandas Puncevičius (Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos);
Rolandas Valatkevičius (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija);
Jolita Martutaitytė (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija);
Audronė Mikalauskienė (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba);
Rita Armonienė (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija);
Olga Celova (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija);
Ieva Žiaunierienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento
Verslo politikos skyriaus vedėja
Nora Mikalauskaitė (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija)
DARBOTVARKĖ:
1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 30 d.
įsakymo Nr. 3D-413 ,,Dėl prekybos žemės ūkio ir Maisto produktais turgavietėse darbo
taisyklių“ (toliau – Taisyklės) įgyvendinimo ir įsakymo pakeitimo galimybių aptarimas;
2.
Priemonės ,,Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią
veiklą vykdantiems asmenims” lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo papildymo
aptarimas.
1.
SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m.
birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-413 įsakymo ,,Dėl prekybos žemės ūkio ir Maisto produktais
turgavietėse darbo taisyklių“ įgyvendinimo ir įsakymo pakeitimo galimybių aptarimas.

Klausimą pristatė valdybos pirmininkė Dalia Matukienė ir valdybos narė Zita
Sorokienė. Pranešėjai posėdžio dalyviams pateikė Taisyklių įgyvendinimo problemas, esminius
argumentus, priežastis ir siūlymus dėl Taisyklių liberalizavimo, administracinė ir finansinės naštos
mažinimo bei diskriminacinių nuostatų panaikinimo.
Kalbėjo Artūras Klerauskas (Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos) ir savo pasisakyme akcentavo, kad įsakymas keičiamas dėl maisto
produktų atsekamumo bei jų saugos, taip pat paminėjo, kad įsakyme numatyta griežta
skaitmenizuota apskaita įtakos tikslesnį pajamų apskaitymą ir deklaravimą, tačiau nepateikė jokių
pasiūlymų apskaitai supaprastinti, neatsakė į klausimus, kas kompensuos verslininkui patirtas
išlaidas dėl perteklinės administracinės ir finansinės naštos.
Kalbėjo Rūta Bilkštytė (Lietuvos Respublikos finansų ministerija - viceministrė).
Viceministrė komentuodama verslo atstovų pasisakymus, išsakytą poziciją dėl Taisyklių
įgyvendinimo galimybių diskriminacijos ir pateiktus siūlymus akcentavo, kad ji pritaria pateiktiems
siūlymams, kad neteisinga taikyti skirtingus reikalavimus skirtingoms verslo formoms ir kad
administracinė našta neturėtų būti perteklinė, įtakoti finansines, fizines ar gebėjimų galimybes juos
įvykdyti. Pritarė, kad reaguos į valdybos posėdyje priimtus siūlymus.
Kalbėjo Alvita Armanavičienė (Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos atstovė) ir
akcentavo, kad šias Taisykles smulkiesiems verslininkams įvykdyti bus neįmanoma, nes tai didžiulė
administracinė ir finansinė našta ir pritarė jų keitimo būtinumui.
Kalbėjo Nijolė Uinskienė (Lietuvos nacionalinio verslo konfederacija). Ji išsakė labai
griežtą poziciją dėl perteklinių reikalavimų taisyklėse, taip pat pažymėjo, kad Taisyklėmis
mėginama griežtinti ir reguoliuoti smulkujį verslą, tačiau neieškoma ar nenorima iešoti priemonių
pažeidimams užkardyti įvežimuose, išvežimuose, gamybos ar didžiosios prekybos rinkose. Pritarė,
kad Taisykles keisti būtina, pagal verslo atstovų pateiktus siūlymus.
Kalbėjo Vytenis Butkevičius (Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos valdybos
sekretorius).
Jo pozicija vienareikšmiška, šios Taisyklės sukelia didžiulę administracinę - finansinę
naštą yra diskriminacinio pobūdžio, prieštarauja įstatymams ir turi būti keičiamos.
NUTARTA:
Siūlyti:
1. Keisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 30 d. įsakymą
Nr. 3D-413 „Dėl Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-453 „Dėl Žemės ūkio
ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto
produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
2. Siekiant sumažinti Taisyklių įgyvendinimo administracinę ir finansinę naštą
nustatyti, kad duomenys apie parduotą, nurašytą mėsą ir mėsos produktus paukštieną ir paukštienos
produktus į Turgavietės e. žurnalą būtų suvedami vieną kartą per mėnesį. Rašytine arba skaitmenine
forma.
3. Siekiant išvengti smulkaus verslo subjektų diskriminacijos, užtikrinti visų verslo
subjektų lygiateisiškumą ir duomenų apie šių produktų gamybą ir realizaciją, kaupimą analitiniams,
ekonominiams, mokestiniams, tame tarpe ir ,,šešėlio“ tyrimams, analogišką apskaitą nustatyti
visiems verslo subjektams, susietiems su mėsos, paukštienos ir jų gaminių auginimu, eksportu,
importu, gamyba, tiekimu ir pardavimais visose gamybos, realizacijos ir prekybos verslo
sektoriuose.
2. SVARSTYTA: Priemonės ,,Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią
veiklą vykdantiems asmenims” lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo“ (toliau - Aprašas)
papildymo aptarimas.
Klausimą pristatė valdybos narė Zita Sorokienė.
Z. Sorokienė akcentavo, kad Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija
reaguodama į Aprašo projekto nuostatų neapibrėžtumą dėl individualios veiklos verslo subjektams

paramos teisingą skyrimą, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikė argumentus ir siūlymus dėl
Aprašo papildymo siūlomomis nuostatomis, tačiau iš ministerijos jokių atsakymų nėra gavusi,
atsakingi ministerijos atstovai informacijos apie projekto eigą nepateikia, motyvuodami, kad jie
apie asociacijos pasiūlymų įrašymą į Aprašą informacijos neturi. Todėl šį klausimą nori pateikti
posėdyje dalyvaujančios ministerijos atstovės.
Kalbėjo Rita Armonienė (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija)
Ji informavo, kad Asociacijos pasiūlymai į Aprašą yra įtraukti ir artimiausiame Vyriausybės
posėdyje bus svarstomi.
NUTARTA:
Pritarti Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pateiktiems
siūlymams dėl Aprašo pakeitimo ir pateikti pritarimo raštą Vyriausybei.
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Dalia Matukienė

Posėdžio sekretorius

Vytenis Butkevičius
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