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DĖL PRIEMONĖS „COVID- 19 TYRIMŲ KOMPENSAVIMAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO 

SUBJEKTAMS“ SĄLYGŲ APRAŠO 

 
Lietuvos verslo konfederacija išnagrinėjo pateiktą derinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro įsakymo „Dėl priemonės „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio 
verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Aprašas) ir teikia savo pastabas ir 
pasiūlymus. 
 

1. Aprašo 2.6. punkte nustatyta, kad COVID-19 tyrimų kompensavimo priemonė taikoma smulkiojo 
ir vidutinio verslo subjektams pagal „koncepciją, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2021 m. vasario 8 d. pasitarimo sprendimu (pasitarimo protokolas Nr. 8)“. Atkreipiame dėmesį, 
kad ši sąlyga diskriminuoja  dideles įmones, kuriose dirba daugiau nei 250 darbuotojų. Lietuvos 
statistikos departamento duomenimis 2021 m. pradžioje tokių įmonių buvo virš 500, o juose 
dirbo apie 284 tūkst. darbuotojų. Manome, kad valstybė visoms įmonėms ir jose dirbantiems  
darbuotojams turi užtikrinti vienodas galimybes, įskaitytinai ir gauti kompensaciją už Covid-19 
tyrimus. Pažymėtina, kad šiuo metu Vyriausybė ypač akcentuoja tyrimų svarbą, tad įmonės 
neturėtų būti diskriminuojamos pagal dydį taikant šią priemonę, kurios tikslas  skatinti 
darbuotojų testavimą, kad kuo greičiau pavyktų sustabdyti viruso plitimą. Ši priemonė suponuoja 
verslo supriešinimą,  nors ji turėtų būti orientuota į verslo sutelkimą. Įmonių patiriama dėl 
pandemijos  žala nepriklauso nuo įmonės dydžio, o priklauso nuo kitų priežasčių, pavyzdžiui,  tam 
tikro sektoriaus, ypač, jei tame sektoriuje veikla buvo apribota. Jei didelės įmonės veikla dėl 
karantino apribota ir ji neturi lėšų, tai kenčia jos darbuotojai, kuriems nėra užtikrinamos vienodos 
sąlygos būti ištirtiems, nes jie dirba įmonėje, kuriai kompensacija nepriklauso dėl jos dydžio. 
Todėl ši sąlyga turėtų būti dar kartą apsvarstyta ir įvertinta. Siūlome sudaryti vienodas sąlygas 
visoms įmonėms nepriklausomai nuo jų dydžio gauti kompensaciją už Covid-19 tyrimus, bei šių 
įmonių darbuotojams turėti vienodas galimybes išsitirti. 

2. Aprašo 10 punktas nustato, kad paraiškos pradedamos teikti ne anksčiau kaip po 2 darbo dienų 
nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos ir ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 31 dienos. Manome, kad 
terminas yra per trumpas, nes atsigaunant verslams poreikis tyrimams auga, tad šios priemonės 
terminas turėtų būti vertinamas ribojimų atlaisvinimo kontekste, o siekiant priemonės taiklumo, 
siūlome terminą pratęsti ilgesniam laikotarpiui.  
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