LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Institucijoms ir įstaigoms pagal gavėjų sąrašą
DĖL PRIEMONĖS, SIEKIANT MAŽINTI KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO
SUKELTAS PASEKMES, VYKDYMO

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 16 d. pasitarime pritarė Ekonomikos
skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planui
(protokolas Nr. 14). Atsižvelgdama į šio plano ketvirto tikslo „Skatinti ekonomiką“ trečiąją priemonę
„Spartinti valstybės biudžeto asignavimų einamosioms išlaidoms naudojimą“, Finansų ministerija
teikia rekomendacijas ir prašymus dėl šios priemonės vykdymo:
1. paankstinti prekių ir paslaugų įsigijimus, kuriuos esate suplanavę atlikti per šiuos metus,
ir, esant galimybei, juos atlikti vienu pirkimu, o ne dalimis per metus, prireikus perskirstant
asignavimus tarp ketvirčių;
2. peržiūrėti sudarytas galiojančias sutartis ir, jei numatyta sutarties nuostatose, susiderinti su
prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais ir atlikti jiems skirtus avansinius mokėjimus ar mokėjimus
dalimis;
3. mokėjimo paraiškas sumokėti už prekes ir paslaugas pagal gautas iš prekių tiekėjų ir
paslaugų gavėjų sąskaitas faktūras ar kitą lygiavertį dokumentą pateikti per 1 ar 2 darbo dienas nuo
apmokėjimo dokumento gavimo.
Atkreipiame dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnyba yra pateikusi rekomendacijas dėl sutarčių
keitimo
galimybių
(http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/rekomendacijos-del-sutarciu-terminu-keitimogalimybiu). Taip pat pažymime, kad ir spartinant asignavimų naudojimą turi būti laikomasi
efektyvaus lėšų naudojimo ir protingumo kriterijų.
Ministerijų ir įstaigų prašome šią informaciją perduoti ministro valdymo srities ir (arba)
pavaldžioms įstaigoms ir užtikrinti, kad rekomendacijos būtų įgyvendinamos.
Lietuvos savivaldybių asociacijos prašome šią informaciją perduoti visoms savivaldybėms ir
siūlome visoms savivaldybėms prisidėti prie šios priemonės vykdymo ir vadovautis rašte pateiktomis
rekomendacijomis.
Tikime, kad bendromis pastangomis įveiksime iškilusius sunkumus ir dėkojame už
geranorišką bendradarbiavimą.
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Aplinkos ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Energetikos ministerija
Finansų ministerija
Krašto apsaugos ministerija
Kultūros ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Susisiekimo ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Teisingumo ministerija
Užsienio reikalų ministerija
Vidaus reikalų ministerija
Žemės ūkio ministerija
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Nacionalinė teismų administracija
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Lietuvos savivaldybių asociacija

