
PATVIRTINTA: 

Vienintelio dalininko 2020-05-08 sprendimu Nr. 1/2020-05-08 

 

KARANTINO LAIKOTARPIU IŠKILUSIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMO GEROS 

VALIOS FONDE TVARKA 

 

1. Ši Karantinio laikotarpiu iškilusių klausimų sprendimo Geros valios fonde tvarka 

(toliau – Tvarka) reglamentuoja, kaip Viešojoje įstaigoje „Geros valios kompensacijos už žydų 

religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ (toliau – GVF) sprendžiami 

procedūriniai klausimai, iškilę LR Vyriausybei 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbus visoje Lietuvos Respublikos 

teritorijoje karantiną. 

2.  Jei dėl karantino pas projekto vykdytoją darbuotojams yra paskelbta prastova, 

pirmiausiai projekto vykdytojas turi teisės aktų nustatyta tvarka gauti išmokas (subsidijas) iš 

valstybės, o jau tuomet valstybės subsidijomis nepadengta prastovos išmokos dalis (prastovos 

„likutis“), esant rašytiniam projekto vykdytojo prašymui, GVF administracijos sprendimu gali 

būti dalinai kompensuojama iš GVF lėšų, pagal dalinio finansavimo sutartį skirtų projekto 

įgyvendinimui (jei projekte yra numatytos konkrečios darbo užmokesčio eilutės, taip pat jei 

projekto vykdytojas, kad ir vėliau, pasiekė dalinio finansavimo sutartyje numatytus projekto 

tikslus už atitinkamą laikotarpį). 

Jeigu projekto vykdytojui valstybės subsidija dėl darbuotojams paskelbtos prastovos 

nebuvo skirta, preziumuojama, kad projekto vykdytojas yra padaręs įstatyme numatytus teisės 

pažeidimus, dėl kurių jam iš valstybės negalėjo būti skirta minėta subsidija. Tokiu atveju iš 

GVF lėšų joks finansavimas projekto vykdytojo darbuotojų prastovoms negalimas. 

Projekto vykdytojo darbuotojų prastovų išlaidų dalis, kuri buvo finansuota (apmokėta) 

iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir/arba savivaldybių biudžetų, kitų piniginių 

išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, yra netinkamos projekto išlaidos ir 

GVF teikiamose ataskaitose nedeklaruojama. 

3. Projektų vykdytojai, norintys valstybės subsidijomis nepadengtą savo darbuotojų 

prastovos išmokos dalį (prastovos „likutį“) padengti projekto lėšomis, pagal dalinio 

finansavimo sutartį skirtomis projekto įgyvendinimui, turi GVF pateikti šiuos dokumentus ir 

informaciją: 

1) rašytinį motyvuotą prašymą (jame nurodant, kodėl darbuotojai negalėjo būti 

atleidžiami, pagrindžiant jų būtinumą projekto vykdymui, konkrečius darbuotojų prastovų 

laikotarpius, o taip pat nurodant iš valstybės gautas subsidijų sumas bei projekto vykdytojo 

savo darbuotojams išmokėtas prastovos dalies sumas, procentines išraiškas); 

2) projekto vykdytojo vidaus norminius aktus, susijusius su prastovos paskelbimu savo 

darbuotojams bei darbuotojams išmokėtu darbo užmokesčiu prastovos laikotarpiu (įsakymai; 

prašymai LR Užimtumo tarnybai; darbuotojų algalapiai, žiniaraščiai ir kt.; iš valstybės gautų 

subsidijų mokėjimo pavedimų kopijos/išrašai iš projekto vykdytojo bankinių sąskaitų; ir kt.);  

3) kitus GVF paprašytus dokumentus ir informaciją, susijusią su valstybės subsidijų 

skyrimu/išmokėjimu projekto vykdytojui (jei GVF to trūks). 

4. Jei dėl karantino projekto vykdytojas projekte numatytu laiku (terminais) 

neįgyvendino (neįvykdė) projekte numatytų veiklų, esant rašytiniam projekto vykdytojo 

prašymui GVF sprendimu gali būti pratęsti projekto įgyvendinimo terminai (perkeliamos 

projektines veiklos vėlesniems laikotarpiams) bei atitinkamai koreguojamos projektų išlaidų 

sąmatos – visi šie projekto įgyvendinimo pasikeitimai turi būti įforminami raštu, GVF su 

projekto vykdytoju pasirašant dalinio finansavimo sutarties pakeitimus. 

5. Bendra faktinė projekto finansavimo suma įskaitant darbuotojų prastovos dalinę 

kompensaciją iš projekto lėšų negali būti didesnė nei projekto dalinio finansavimo sutartyje 

nurodyta suma. 

______________ 


