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LB priemonės dėl reguliacinės naštos mažinimo finansų įstaigoms, planuojamų 

inspektavimų atidėjimo bei lankstesnio atsakomybės vertinimo, sudarys sąlygas 

komerciniams bankams lanksčiau atsižvelgti į sunkumus patiriantį verslo sektorių. LB 

priemonių poveikis bankams: 

 

 Leis atlaisvinti kapitalo naujų kreditų suteikimui, paskolų restruktūrizavimui 

 Verslui praplečiamos galimybės atidėti paskolos mokėjimą (pratęsiamas paskolų 

terminas) 

 

Atsakinga institucija: komerciniai bankai 

Daugiau informacijos: dėl konkrečių priemonių turėtumėte kreiptis į savo banką 

 

 

Paskolos 

labiausiai nuo 

COVID-19 

nukentėjusiems 

verslams 

Dėl šių paskolų gali kreiptis įmonės, kurių veikla dėl paskelbto karantino buvo uždrausta 

arba kurių apyvarta dėl tos pačios priežasties krito daugiau kaip 60 proc. Likvidumą 

palaikančios paskolos, kurias valstybė finansuoja 100 proc., yra skirtos padėti SVV 

subjektams padengti būtinąsias mėnesio išlaidas – valstybės nekompensuojamą darbo 

užmokesčio dalį, komunalinių, transporto paslaugų išlaidas, patalpų ar įrenginių nuomą kt. 

Kiekvienu individualiu atveju įvertinus tokias išlaidas bus nustatoma paskolos suma.  

 

Atsakinga institucija:  sutelktinio finansavimo platformą „FinBee Verslui“, komerciniai 

bankai (Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Citadele) 

Daugiau informacijos: dėl konkrečios paskolos turite kreiptis į nurodytus bankus 

Informacija Invegos tinklapyje: https://invega.lt/lt/paskolos-likvidumui-palaikyti-

labiausiai-nukentejusiam-verslui-ir-portfelines-garantijos-finiso-tiesiojoje-finansu-istaigos-

kvieciamos-teikti-paraiskas/ 

 

 

Palūkanų 

kompensavimas 

Siekiant padėti smulkiajam ir vidutiniam verslui, patiriančiam sunkumų dėl COVID-19, ir 

sumažinti skolinimosi naštą, nuspręsta kompensuoti 100 proc. palūkanų paskolos ar lizingo 

mokėjimų atostogų laikotarpiu (iki 6 mėn.) nepriklausomai nuo finansų įstaigos tipo, 

skolinimo sandorio tipo, paskolos paskirties bei paskolos gavėjo veiklos pobūdžio. 

https://invega.lt/lt/paskolos-likvidumui-palaikyti-labiausiai-nukentejusiam-verslui-ir-portfelines-garantijos-finiso-tiesiojoje-finansu-istaigos-kvieciamos-teikti-paraiskas/
https://invega.lt/lt/paskolos-likvidumui-palaikyti-labiausiai-nukentejusiam-verslui-ir-portfelines-garantijos-finiso-tiesiojoje-finansu-istaigos-kvieciamos-teikti-paraiskas/
https://invega.lt/lt/paskolos-likvidumui-palaikyti-labiausiai-nukentejusiam-verslui-ir-portfelines-garantijos-finiso-tiesiojoje-finansu-istaigos-kvieciamos-teikti-paraiskas/


 

 

 

Palūkanos bus kompensuojamos nuo karantino paskelbimo pradžios – nuo kovo 16 d. iki 

metų pabaigos suteiktoms paskolų „atostogoms“.  

 

Atsakinga institucija: INVEGA 

Pateikti paraišką: per Invegos tinklapyje esančią formą 

Daugiau informacijos: https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/ 

 

 

Mokesčių 

termino 

pratęsimas 

VMI paskelbė mokesčių mokėtojų sąrašą, kurie yra automatiškai, be jokio prašymo: 

 

 Atleidžiami nuo delspinigių 

 Nevykdomas mokesčių išieškojimas 

 

Pasibaigus ekstremaliajai situacijai per du mėnesius galima sumokėti mokesčius arba 

sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų. 

 

Įmonės, pajutusios COVID-19 pasekmes, bet neįtrauktos į sąrašą, gali VMI pateikti prašymą 

dėl tų pačių priemonių taikymo. 

 

Įmonių sąrašas:  https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus 

Galioja: nuo kovo 16 d. iki ekstremalios situacijos pabaigos   

Atsakinga institucija: Valstybinė mokesčių inspekcija 

Daugiau informacijos:  https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19 

 

 

Parama 

prastovoms 

Darbdavių patiriamos išlaidos bus kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos, darbdaviui 

skiriant subsidiją. Valstybės subsidijų dydžiai: 

 70% nuo darbuotojui priskaičiuoto užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eur bruto 

 90% nuo darbuotojui priskaičiuoto užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eur bruto 

(tuose sektoriuose, kur nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremalios situacijos 

arba karantino metu) 

 Subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali situacija arba karantinas, o 

darbdavys įsipareigoja išlaikyti ne mažiau kaip 50% darbo vietų ne trumpiau nei 3 

mėn. nuo subsidijos mokėjimo pabaigos 

 

Galioja: paraiškas galima teikti nuo 2020 m. balandžio 5 d. 

Atsakinga institucija: Užimtumo tarnyba 

Daugiau informacijos: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams-prastovu-laikotarpiu-2/ 

 

 

Veiklos 

perkėlimas į 

Pagalbos verslui iniciatyva „Internete karantino nėra“: 

 

 Konsultacijos įmonėms, norinčioms greitai ir nesudėtingai perkelti savo veiklą į 

https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/dokumentu-formos/
https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/
https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus
https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19
https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams-prastovu-laikotarpiu-2/


 

 

 

 

virtualią erdvę virtualią erdvę. 

 Jau prekiaujantys verslininkai kviečiami registruoti savo internetines parduotuves, o 

informacija apie jas, įstaiga sieks pasidalinti su kuo daugiau šalies gyventojų 

 

Registracija: www.internetekarantinonera.lt  

Atsakinga institucija: „Versli Lietuva“ 

Daugiau informacijos: https://www.verslilietuva.lt/ 

 

 

Lengvatos 

atsiskaitymui už 

elektrą 

Bendrovė „Ignitis“ visiems savo klientams, kurie susidurs su finansiniais nesklandumais 

įvesto karantino metu, pasiūlė lengvatines atsiskaitymo už paslaugas sąlygas: 

 

 Verslo klientai gali atidėti mokėjimus už suvartotas gamtines dujas ir elektros 

energiją viso karantino laikotarpio metu ir vienam mėnesiui po jo 

 Susikaupus didelėms sąskaitoms, galima išskaidyti mokamas įmokas pagal 

individualų grafiką iki vienerių metų laikotarpiui 

 Kreiptis el. paštu, telefonu arba savitarnos sistemoje į klientų aptarnavimo 

vadybininkus 

 

Galioja: nuo 2020 m. kovo 16 d. 

Atsakinga institucija: „Ignitis“ 

Daugiau informacijos: https://www.ignitis.lt/lt/ignitis-taikys-lengvatines-atsiskaitymo-

salygas-del-karantino-nukentejusiems-klientams 
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