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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL SĄSKAITOS NAUJOJO KORONAVIRUSO (COVID-19) PADARINIAMS MAŽINTI

2020 m. kovo 19 d. Nr. 1K-73 / V-460
Vilnius
Preambulės pakeitimai:
2020 m. balandžio 24 d. Nr. 1K-115 / V-985

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152
„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, kuriuo paskelbta valstybės lygio
ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, ir
įgyvendindami Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių
mažinimo priemonių plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d.
pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 14), 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ 5 priemonę, kuria siekiama
sudaryti galimybes juridiniams ir fiziniams asmenims aukoti lėšas, reikalingas teikti paramai
priemonėms, mažinančioms naujojo koronaviruso (COVID-19) padarinius visuomenei naudingose
srityse:
1. S k e l b i a m e Lietuvos banke atidarytą sąskaitą Nr. LT 56 1010 0000 0853 2407, į kurią
juridiniai ir fiziniai asmenys gali pervesti lėšas naujojo koronaviruso (COVID-19) padariniams
mažinti.
2. N u s t a t o m e, kad:
2.1. fondo – į šio įsakymo 1 punkte nurodytą sąskaitą pervestų lėšų (toliau – Fondas)
naudojimo kryptis ir strategiją (tikslus ir priemones) tvirtina Fondo taryba, atsižvelgusi į Fondo
valdybos siūlymus ir (arba) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą
informaciją apie lėšų naujojo koronaviruso (COVID-19) padariniams mažinti poreikį;
2.2. Fondo valdyba priima sprendimus dėl Fondo tarybos patvirtintų priemonių
įgyvendinimo būdo, lėšų priemonėms įgyvendinti dydžio ir šių lėšų gavėjų;
2.3. Sveikatos apsaugos ministerija užtikrina:
2.3.1. informacijos, reikalingos Fondo tarybos ir (arba) Fondo valdybos sprendimams
priimti, surinkimą, apibendrinimą ir pateikimą Fondo tarybai ir (arba) Fondo valdybai;
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2.3.2. mokėjimų prašymų, kuriuose nurodoma informacija, reikalinga mokėjimams įvykdyti
(įskaitant mokėjimų paskirtį), pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, kai veiksmus,
reikalingus Fondo valdybos priimtiems sprendimams įgyvendinti, atlieka Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija;
2.3.3. detalios informacijos apie Fondo panaudojimą parengimą ir pateikimą Finansų
ministerijai per 5 darbo dienas pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų mėnesiui;
2.4. Fondo lėšas jų gavėjams, atsižvelgdama į Sveikatos apsaugos ministerijos mokėjimų
prašymus, perveda Finansų ministerija;
2.5. Fondo apskaitą tvarko Finansų ministerija;
2.6. Fondo surinkimo ir išmokėjimo ataskaitą pagal gavėją ir išmokėtų lėšų paskirtį rengia
Finansų ministerija, tvirtina Fondo taryba;
2.7. Fondo surinkimo ir išmokėjimo ataskaita per 7 darbo dienas pasibaigus kiekvienam
kalendorinių metų mėnesiui skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos ir Finansų ministerijos
interneto svetainėse;
2.8. Fondo tarybos ir Fondo valdybos darbas organizuojamas jų pasitvirtintuose darbo
reglamentuose nustatyta tvarka;
2.9. Fondo tarybą ir Fondo valdybą techniškai aptarnauja Finansų ministerija.
3. S u d a r o m e Fondo tarybą:
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė – Fondo tarybos pirmininkė;
Rimvydas Baltaduonis – Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės
pirmininkas;
prof. habil. dr. Feliksas Jankevičius – Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų
generalinis direktorius;
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų generalinis direktorius.
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4. S u d a r o m e Fondo valdybą:
Vilius Šapoka – Lietuvos Respublikos finansų ministras (Fondo valdybos pirmininkas);
prof. Aurelijus Veryga – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras (Fondo
valdybos pirmininko pavaduotojas);
Gediminas Almantas – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas;
akad. prof. habil. dr. Vladas Algirdas Bumelis – Inovatyvios medicinos centro
Biofarmacijos skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas;
prof. habil. dr. Viktoras Butkus – visuomenės veikėjas;
Bronius Einars – Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas;
Simonas Gurevičius – labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorius;
Arūnas Kučikas – Lietuvos Carito tarybos pirmininkas;
Linas Kukuraitis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras;
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Algimantas Markauskas – UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius;
doc. dr. Paulius Skruibis – Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centro vadovas;
Rolandas Valiūnas – advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ vadovaujantysis
partneris.
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