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VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. gruodžio
d. Nr. SVVTPVilnius
Posėdis įvyko 2021 m. gruodžio 3 d. 11:00 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:
Zita Sorokienė (Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija);
Dalius Serafinas (Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija);
Gintautas Barcys (Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija) savo balsavimo
teisę delegavo LSVVT pirmininkei Daliai Matukienei;
Saulius Žilinskas (Lietuvos informacijos verslo asociacija);
Nijolė Uinskienė (Lietuvos nacionalinio verslo konfederacija);
Nijolė Čeičienė (Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacija);
Nora Mikalauskaitė (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija);
DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. XII-2603 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
Nr. XIVP-1093 svarstymas.
2. Žemės ūkio ministerijos administruojamos paramos Kaimo plėtros programos priemonių
sumažinimas. Priemonės, skirtos verslo pradžiai kaime, panaikinimas.
3. Išieškojimo iš darbuotojo darbo užmokesčio proceso peržiūrėjimas ir kiti su antstolių veikla
susiję klausimai.
4. Pridėtinės vertės mokesčio apyvartos ribos padidinimas (papildyta darbotvarkė).
1.
SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. XII-2603 138 straipsnio
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1093 svarstymas.
LSVVT pirmininkė Dalia Matukienė pristatė posėdžio darbotvarkę.
Zita Sorokienė prašo papildyti posėdžio darbotvarkę pridėtinės vertės mokesčio
apyvartos padidinimo klausimu. Darbotvarkė bendru sutarimu papildyta.
D. Matukienė pristato pirmąjį klausimą.
Z.Sorokienė pasiūlė, kad Valstybės institucijos turi ieškoti kitų, nei darbdavio lėšomis,
mamadienių (tėvadienių) finansavimo formų.
LSVVT valdybos narių nuomonės išsiskyrė. D. Matukienė pasiūlė balsuoti dėl:
1.
Pritarti D. Matukienės siūlymui mamadienius (tėvadienius) finansuoti iš darbdavio lėšų
tėvams, turintiems vaikų iki 12 metų ir Z. Sorokienės siūlymui Valstybės institucijoms ieškoti kitų
paramos tėvams, auginantiems vaikus, finansavimo formų.
2.
Nepritarti Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. XII-2603 138 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektui Nr. XIVP-1093.
Pirmajam pasiūlymui pritarė Z. Sorokienė, S.Žilinskas, D.Serafinas, D.Matukienė. Antrajam
pasiūlymui pritarė N.Uinskienė ir V.Butkevičius.
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NUTARTA:
Išsiskyrus nuomonėms, kreiptis raštu į Lietuvos Respublikos Seimą su abiem
pasiūlymais.
2. SVARSTYTA: Žemės ūkio ministerijos administruojamos paramos Kaimo plėtros
programos priemonių sumažinimas. Priemonės, skirtos verslo pradžiai kaime, panaikinimas
D. Matukienė supažindino su klausimu.
NUTARTA:
Kreiptis į Žemės ūkio ministrą ir argumentuotai prašyti grąžinti priemonę, skirtą verslo
pradžiai kaime, finansavimui.
Argumentai Priemonės grąžinimui:
1.
Tai vienintelė priemonė, leidžianti kurti verslą ir darbo vietas kaimo vietovėse ir
regionuose.
2.
Nauji verslai tampa Smulkiųjų ūkininkų produkcijos vartotojais.
3.
Nauji verslai įsijungia į Trumpąsias maisto tiekimo grandines kaip tarpininkai.
4.
Įgyvendinant Pirmojo būsto šeimai programą ,ši Priemonė gali tapti dar viena paskata
kurtis jaunoms šeimoms Regionuose.
5.
Priemonė taptų paskata grįžti iš emigracijos jaunoms šeimoms.
6.
Priemonė galėtų tapti galimybe 50+ žmonėms ,gyvenantiems kaimo vietovėse, bet
neturintiems galimybių ūkininkauti.
7.
LSVVT mato ypatingą sinerginį ryšį su kitomis ŽŪM priemonėms ,kaimiškųjų regionų
atsigavimu ir sisteminiu kaimų atsinaujinimu.
3. SVARSTYTA: Išieškojimo iš darbuotojo darbo užmokesčio proceso peržiūrėjimas ir
kiti su antstolių veikla susiję klausimai.
N. Uinskienė supažindino su situacija, susiklosčiusia antstolių veikloje, kai darbdaviams
sudaroma papildoma administracinė našta.
NUTARTA:
Sušaukti posėdį šio klausimo nagrinėjimui ,į posėdį kviečiant atsakingas institucijas.
4. SVARSTYTA: Pridėtinės vertės mokesčio apyvartos ribos padidinimas.
Z. Sorokienė išsakė susirūpinimą, kad Lietuvos institucijos delsia įgyvendinti Europos
Komisijos siūlomą specialią, smulkiajam verslui skirtą, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)
schemą, tai yra leisti valstybėms narėms, padidinti PVM ribas pagal nustatytus schemos reikalavimus
iki 85 tūkst. eurų per metus.
Z. Sorokienė akcentavo, kad reglamentuota metinė 14 tūkst. eurų suma prekėms, kurias
galima įvežti iš Europos Sąjungos šalių PVM mokėtojų, ir kurią viršijus tampama PVM mokėtoju,
esamoje pandeminėje situacijoje vienareikšmiškai per maža tam, kad smulkieji verslininkai turėtų
galimybę prekes arba paslaugas pirkti iš Europos Sąjungos šalių PVM mokėtojų, gauti teisingus prekių
įsigijimo dokumentus ir būti konkurencingais savo šalies verslo rinkoje. PVM ribų padidinimas leistų
įvairių verslo formų smulkiesiems verslininkams sąžiningai deklaruoti pajamas, jaustis oriai, mokėti
visus mokesčius, didinti socialinio draudimo įmokas, skatintų individualios veiklos plėtrą ir didintų
verslumo bei užimtumo galimybes.
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NUTARTA:
Kreiptis raštu į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę ir Finansų ministeriją ir prašyti:
1. Įgyvendinti Europos Komisijos siūlomą specialią, smulkiam verslui skirtą, PVM schemą
Lietuvoje ir PVM apyvartos metinę ribą padidinti iki 85 tūkst. eurų.
2. Vertinant esamą situaciją verslo rinkoje Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 71¹ straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą 14 tūkst. eurų metinę ribą padidinti iki 30 tūkst.
eurų.
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