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Padėti 

išsaugoti 

darbo vietas ir 

pajamas 

 
Užtikrinti reikiamus 

resursus efektyviai 

sveikatos ir 

visuomenės 

apsaugos sistemų 

veiklai 

 

Padėti verslui 

išsaugoti 

likvidumą  

 

Skatinti 

ekonomiką 

 
Užtikrinti 

valstybės iždo 

likvidumą 

5 mlrd. eurų 

arba 10% BVP 
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UŽTIKRINTI EFEKTYVIĄ VISUOMENĖS SVEIKATOS APSAUGĄ 

Priemonės  

Asmens apsaugos priemonių, reagentų, medicininės ir kitos įrangos įsigijimas. 

 

Papildomos lėšos sveikatos priežiūrai, įskaitant darbuotojų atlyginimų priedus. 

 

COVID-19 ligos židiniuose dirbančių sveikatos priežiūros darbuotojų ir pareigūnų 

papildomos socialinės garantijos. 

 

Ekstremalios situacijos valdyme dalyvaujančių valstybės institucijų papildomas 

finansavimas, įskaitant darbuotojų atlyginimų priedus. 

 

Greitesni ir paprastesni viešieji pirkimai, kurie ekstremalios situacijos metu būtini 

užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą. 

500  

mln. eur 
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PADĖTI IŠSAUGOTI DARBO VIETAS IR GYVENTOJŲ PAJAMAS 

Priemonės  
Valstybės parama prastovos ir dalinės prastovos atvejais. Išmoka darbuotojui ne mažesnė 

nei MMA. Valstybės lėšų dalis 60 procentų, bet ne daugiau kaip  MMA.  

 

Ligos išmokos prižiūrintiems vaikus ir neįgaliuosius, esant karantinui švietimo įstaigose ar 

socialinės priežiūros ir užimtumo centruose. 

 

Savarankiškai dirbantiems gyventojams, kurie mokėjo socialinio draudimo įmokas, iki 3 

mėnesių mokėti 257 eurų/mėn., kai dėl karantino negali vykdyti savo veiklos. 

 

Išplėsti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos nuostatas ir skirti programos 

įgyvendinimui papildomas lėšas 

 

Netekusiems darbo prailginti būsto paskolų įmokų (išskyrus palūkanas) mokėjimo 

atidėjimo laikotarpį nuo 3 iki 6 mėnesių, suteikiant valstybės garantiją. 

 

Sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir 

gamtines dujas UAB „Ignitis“ 

 

Rekomenduoti savivaldybėms sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas 

ir mokėjimus už šilumos energiją 

 

500  

mln. eur 
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PADĖTI VERSLUI IŠSAUGOTI LIKVIDUMĄ  

Priemonės  

Skubios mokestinės paskolos, atidedant arba išdėstant mokesčius sutartu grafiku, netaikant 

palūkanų. 

 

Mokestinių nepriemokų išieškojimo stabdymas, vadovaujantis protingumo kriterijais. 

Mokesčių mokėtojų atleidimas nuo baudų, delspinigių už mokesčių prievolių neįvykdymą laiku 

Galimybė atidėti GPM (gyventojų pajamų mokesčio) mokėjimą. 

 

Padidinti Žemos ūkio paskolų garantijų fondo ir INVEGA garantijų limitą 500 mln. eurų ir išplėsti 

garantijų suteikimo sąlygas. Mažoms ir vidutinėms įmonėms kompensuoti nuo 50 iki 100 proc. 

faktiškai sumokėtų palūkanų sumos.  

 

Sudaryti galimybę verslui atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir 

gamtines dujas UAB „Ignitis“ 

 

Rekomendacija savivaldybėms atleisti mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties 

nekilnojamojo turto, žemės mokesčių.  

 

Rekomenduoti savivaldybėms sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas ir 

mokėjimus už šilumos energiją 

500  

mln. eur 
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SKATINTI EKONOMIKĄ 

Priemonės  

Spartinti investicijų programas, greitinant mokėjimus ir didinant skiriamo finansavimo 

intensyvumą. 

Perskirstyti ES investicijų lėšas sveikatos, užimtumo ir verslo sritims. 

Spartinti valstybės biudžeto lėšų naudojimą einamosioms išlaidoms. 

Panaudoti visas Klimato kaitos, Kelių priežiūros ir plėtros programų lėšas ir spartinti daugiabučių 

namų renovaciją. 

 

Nustatyti papildomą valstybės garantijų limitą, siekiant sukurti arba papildyti esamas finansines 

priemones, valstybei prisiimant pirminę riziką. 

 

Sudaryti sąlygas savivaldybėms įgyvendinti investicinius projektus išplečiant skolinimosi tikslus ir 

užtikrinti skubią likvidumo pagalbą 

 

Įsteigti COVID-19 pasekmių mažinimo fondą, kuriam galės aukoti juridiniai ir fiziniai asmenys. 

 

1  

mlrd. eur 

COVID-19 pasekmių mažinimo fondo sąsk. nr. 

LT 56 1010 0000 0853 2407 
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SKATINTI EKONOMIKĄ 

Priemonės  

 

Rekomenduoti Lietuvos bankui imtis priemonių, siekiant 

padidinti bankų skolinimo potencialą 2,5 milijardais eurų:  

 

1) kredito įstaigų kapitalo pakankamumo reikalavimų mažinimas  

2) likvidumo rezervų sumažinimas 

3) kitų priežiūrinių priemonių sumažinimas 2,5  

mlrd. eur 
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UŽTIKRINTI VALSTYBĖS IŽDO LIKVIDUMĄ 

Priemonės  

 

Suteikti Vyriausybei teisę skolintis papildomai 5 mlrd. eurų. 

5 
mlrd. eur 



rsvp@finmin.lt 



11 


