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LIETUVOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m.

d. Nr. SVVTPVilnius

Posėdis įvyko 2021 m. rugsėjo 3 d. 10:00 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);
Zita Sorokienė (Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija);
Dalius Serafinas (Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija);
Raimundas Beinortas (Asociacija „Lietuvos mediena“);
Konstantinas Iljasevičius (Inžinerinės ekologijos asociacija);
Gintautas Barcys (Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija);
Saulius Žilinskas (Lietuvos informacijos verslo asociacija);
Nijolė Čeičienė (Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacija);
Nora Mikalauskaitė (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija);
DARBOTVARKĖ:
1. MMA didinimo iki 730 Eur aptarimas;
2. LSVVT valdybos pozicija dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlomų Covid-19
pandemijos suvaldymo priemonių (ūkinių veiklų ribojimų, Galimybių paso ir kt.) ir
jų kompleksinio įvertinimo dalyvaujant atitinkamų sričių kompetentingiems
ekspertams;
3. Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių pakeitimo,
susijusio su Turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje parduodamų žemės ūkio ir
maisto produktų elektroninis apskaitos žurnalu (Turgavietės e.žurnalas) svarstymas.
1. SVARSTYTA: MMA didinimas iki 730 Eur.
LSVVT pirmininkė Dalia Matukienė pristatė problemas, su kuriomis susidurtų smulkusis
ir vidutinis verslas, ypač regionuose, jeigu bus vienašališkai nuspręsta šiuo sudėtingu Covid-19
pandeminiu laikotarpiu didinti MMA iki 730 EUR. Valdybos narys Saulius Žilinskas informavo apie
Lietuvos įmonių įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (Sodrai) ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (VMI), kuris šiuo metu siekia beveik vieną milijardą EUR, o viena įmonė vidutiniškai yra
įsiskolinusi 1741 EUR; bendrai skolingų valstybės institucijoms įmonių skaičius viršija 40 000.
Pasisakė Valdybos nariai: Zita Sorokienė, Aldas Kikutis, Raimondas Beinortas, Dalius Serafinas.
NUTARTA:
Kreiptis raštu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę (toliau – Vyriausybė) su pasiūlymu
didinti MMA tokiu pačiu dydžiu, kokia buvo praeitų metų (2020) infliacija. Toks MMA didinimas būtų
pagrįstas pragyvenimo išlaidų padidėjimu, nedidintų įmonių skolų valstybės institucijoms ir sumažintų
įmonių nutraukiančių savo veiklą skaičių bei su tuo susijusių socialinių išmokų mąstą, kuris ir taip
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darosi valstybės ir savivaldybių biudžetams nepakeliama našta.
2. SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlomų Covid-19 pandemijos
suvaldymo priemonių (ūkinių veiklų ribojimų ir Galimybių paso (toliau – GP) įtaka smulkiajam ir vidutiniam
verslui.

Pasisakė visi be išimties SVVT Valdybos nariai.
NUTARTA:
Bendru sutarimu klausimą padalinti į dvi dalis:
I.
Parengti raštą Vyriausybei dėl Galimybių paso naudojimo prekyboje:
1.
Atsisakyti ankstesnio LSVVT siūlymo GP reikalauti parduotuvėse, kuriose
yra daugiau, kaip 500 kv.m. bendro ploto.
2.
Siūlyti taikyti GP reikalavimus prekybos vietose (visomis prekėmis
prekiaujančiose, ne vien maisto prekėmis) , kurių bendras plotas yra daugiau, kaip 1500 kv.m.
II.
Dėl GP naudojimo rezultatyvumo, valdant COVID-19 susirgimų ir kitas
(socialines, sveikatos, ekonomines) rizikas verslui bei visuomenei vertinimo:
1.
Kreiptis į Lietuvos mokslininkų sąjungą, kad parengtų kriterijus
ekspertams, kurie galėtų remiantis savo ilgamete atitinkamos srities patirtimi ir žiniomis įvertinti tos
srities rizikas.
2.
Kreiptis į LR Vyriausybę, kad būtų inicijuojamas COVID-19 valdymo
priemonių suderinimo forumas su atitinkamų sričių ekspertais, siekiant įvertinti COVID-19 valdymo
priemonių socialines, ekonomines ir visuomenės sveikatos rizikas. Forumo organizatoriai – LR
Vyriausybė ir LSVVT taryba. Siekiamas rezultatas - COVID-19 valdymo priemonių įgyvendinimo
rizikų valdymas, atsižvelgiant į nustatytų rizikų mąstą ir įtaką verslui bei visuomenei.
3.
SVARSTYTA: Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse
darbo taisyklių pakeitimo, susijusio su Turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje parduodamų žemės
ūkio ir maisto produktų elektroninis apskaitos žurnalu (Turgavietės e.žurnalas) įgyvendinimo
problemos.
Klausimą pristatė Zita Sorokienė - Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų
asociacija. Esamą situaciją ir surinktus dėl šio klausimo parašus pristatė Vytenis Butkevičius.
Diskusijose pasisakė Dalia Matukienė, Aldas Kikutis, Dalius Serafinas.
NUTARTA:
Derinant dokumentą įrašyti reikalavimą sudaryti Darbo grupę prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos, į kurią įeitų LSVVT tarybos, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir
prekybininkų asociacijos, Lietuvos prekyviečių ir turgaviečių asociacijos deleguoti nariai ir šios grupės
darbo rezultatas būtų – taip sureguliuotos nutarimo nuostatos, kad nebūtų didinama administracinė
našta verslui ir nebūtų jokios diskriminacijos maisto produktų prekyboje, nepriklausomai nuo
prekybos vietos.
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