
AKTUALU 

Rūmų pozicija dėl atsiskaitymo grynais mokant darbo užmokestį ribojimo  

     Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai parengė kreipimąsi į  Seimo ekonomikos komitetą 

dėl parengtų teisės aktų keitimų riboti darbo užmokesčio ir dienpinigių mokėjimą grynais pinigais. 

Absoliuti dauguma Rūmų narių darbo užmokestį savo darbuotojams ir kitas susijusias pinigines išmokas 

jau šiandien moka ne grynaisiais pinigais. 

   Rašte teigiama, jog kreipimasis parengtas atsižvelgiant į tai, kad rūmai turi stiprią regioninio atstovavimo 

dimensiją, mato smulkaus verslo veiklą, gyventojų, ypač pagyvenusių, galimybes ir gebėjimus atsiskaityti 

už paslaugas. 

    Šalies mažmeninių atsiskaitymų už paslaugas, prekes ir darbus rinkoje apie pusė operacijų 

tebevykdoma grynais pinigais. Gryni pinigai – legali mokėjimų priemonė. Europos Centrinio banko 

vertinimu, gryni pinigai turi cirkuliuoti atsiskaitymų rinkoje. Atsiskaitymas už darbą – taip pat šios rinkos 

dalis. Bent dalies išmokų mokėjimo grynais pinigais būtinumą iliustruoja SODROS pavyzdys. Didžiąją 

dalį pensijų mokant pavedimu, daliai pensininkų išmoka grynais pristatoma į namus, tam tikslui skelbiant 

konkursą atrinkti kurjerių įstaigą. 

   Rūmų nuomone, įstatymiškai drausti atlyginimo ir jam prilygintų išmokų mokėjimą grynais 

pinigais yra gerokai per anksti. Reikėtų nustatyti pereinamąjį bent 3-5 metų laikotarpį, numatyti 

priemones, leisiančias išspręsti nurodytas problemas. Taip pat  ir pavedimų mokėjimų 

infrastruktūros sutvarkymą. Pastangos šešėlio suvaldymui turi būti nukreiptos nelegaliems 

(neapskaitytiems) pajamų srautams mažinti. 

 

 

Europos sankcijų Baltarusijai teisinis pagrindas - ES reglamentai  

- 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų 

priemonių 2 straipsnis. Šio reglamento  2 straipsnyje nurodytų asmenų sąrašas yra I priede, kuris  buvo 

publikuotas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje:   https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32006R0765 

- 2020 ES sankcijų taikymas Baltarusijai suintensyvėjo: 2020 lapkričio 6 d. sąrašas buvo papildytas 

(patvirtinus II sankcijų Baltarusijai paketą) ir publikuotas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:370I:FULL&from=EN ir dar kartą 

papildytas (patvirtinus III sankcijų paketą) 2020 m. gruodžio 17 d. ir paskelbtas  Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:426I:FULL&from=EN 
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Šiuo metu vyksta svarstymai dėl IV ES sankcijų Baltarusijai paketo. Daugiau informacijos: 

https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/eastern-partnership/belarus/. 

 

 

„SAS Scandinavian Airlines“ iš Palangos oro uosto atnaujins skrydžius į Oslą  

     Nuo birželio 30 d. oro bendrovė „SAS Scandinavian Airlines“ atnaujins tiesioginį maršrutą tarp 

Palangos oro uosto ir Oslo. Šiuo maršrutu skrydžiai vyks du kartus per savaitę – trečiadieniais ir 

sekmadieniais. 

Tiesioginio skrydžio bilieto kaina, teigiama, bus nuo 46 eurų į vieną pusę. Bilietus keliautojai įsigyti gali 

„SAS Scandinavian Airlines“ svetainėje. 

Pagal dabartinius planus, „SAS Scandinavian Airlines“ lėktuvas Palangos oro uoste numatytomis 

dienomis leisis 14.25 val., o išvyks iš Palangos į Oslą  – 15.05 val. 

Visas esamas ir artimiausiu metu planuojamas skrydžių kryptis iš Lietuvos oro uostų, taip pat 

reikalavimus keliautojams rasite čia. 

 

 

Verslui paskirstyta parama už 148 mln. eurų  

     Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, jog iki birželio 7 d. iš viso yra patvirtinusi 148,1 

mln. eurų paramą nuo karantino suvaržymų nukentėjusiam verslui. 

   Subsidijoms skirta 109,1 mln. eurų, lengvatinėms paskoloms – 31,26 mln. eurų, turgavietės mokesčio 

kompensacijoms – 2,13 mln. eurų, o savarankiška veikla besiverčiantiems asmenims skirta 5,6 mln. 

eurų subsidijų. 
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