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Paramos priemonės

Latvija 1. Bendroji paramos verslui programa – iki 1 mlrd. eurų.

2. ALTUM kredito garantijos ir paskolos, jeigu įmonė iki COVID-19 protrūkio nebuvo patyrusi finansinių sunkumų. Garantija iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 5 mln. eurų vienai įmonei, 

terminas – iki 10 metų. Naujos paskolos apyvartiniam kapitalui papildyti – iki 1 mln. eurų vienai įmonei, terminas – iki 3 metų, atidėjimo laikotarpis iki 1 metų. Programa vis dar 

tobulinama, bendra suma bus paskelbta (TBD) ir suderinta su (TBC) Europos Komisija.

3. Mokesčių mokėjimo atidėjimas iki 3 metų tam tikruose ūkio sektoriuose (TBD), jeigu mokėti vėluojama dėl COVID-19 poveikio.

4. Vyriausybės finansuojamos nedarbingumo dėl ligos išmokos už pirmąsias 10 dienų (šiuo metu moka darbdaviai), jeigu darbuotojas užsikrėtė COVID-19 virusu arba turi laikytis 

saviizoliacijos.

5. Atlyginimų mokėjimas laikinai veiklą sustabdžiusių įmonių darbuotojams (TBD) COVID-19 protrūkio labiausiai paveiktuose ūkio sektoriuose (75 proc. ankstesnio atlyginimo, bet ne 

daugiau kaip 700 eurų atskaičius mokesčius per mėnesį). Mokesčius nuo šių atlyginimų įmonės turės mokėti atnaujinusios veiklą.
Lietuva 1. Paramos verslui programa – 5 mlrd. eurų.

2. Darbo vietų ir gyventojų pajamų išsaugojimui skirta 500 mln. eurų – parama prastovos atvejais su pašalpa darbuotojams, savarankiškai dirbantiems gyventojams, kurie dėl karantino 

negali vykdyti veiklos iki 3 mėnesių – 257 eurai/mėn, leisti atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamtines dujas UAB „Ignitis“, rekomenduoti savivaldybėms 

atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas ir mokėjimus už šilumos energiją. Parama dirbantiems žmonėms, kuriems dėl COVID-19 poveikio buvo paskelbta prastova – 42 mln. eurų. 

3. Verslo likvidumo išsaugojimui – 500 mln. eurų: i) mokesčių atidėjimas arba išdėstymas netaikant palūkanų; išieškojimo veiksmų stabdymas, vadovaujantis protingumo kriterijais; ii) 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir INVEGA garantijų limito padidinimas 500 mln. eurų; iii) galimybė verslui atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamtines 

dujas UAB „Ignitis“; iv) rekomendacijos savivaldybėms atleisti verslą nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės mokesčių ir sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti 

komunalines įmokas ir mokėjimus už šilumos energiją.

4. Ekonominėms ir finansinėms priemonėms – 1 mlrd. eurų. 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.

5. Valstybės kredito garantijų limitą padidinti iki 50–100 % mokamų palūkanų kompensavimo (Garantijų fondas, „Invega“) ir taikyti kitus paramos mechanizmus.

6. Sumažinti bankų kapitalo pakankamumo ir likvidumo rezervų reikalavimus siekiant išplėsti bankų galimybes suteikti iki 2 mlrd. eurų naujų paskolų.

7. Pakeisti hipotekos įstatymus ir nustatyti 6 mėnesių kredito atidėjimo laikotarpį hipotekos paskolas paėmusiems klientams, kurie dėl koronaviruso neteko darbo.

8. Sveikatos priežiūros sektoriui skirti 500 mln. eurų asmeninėms apsaugos priemonėms, reagentams, medicininei ir kitai įrangai įsigyti. Papildomi sveikatos priežiūros ištekliai, įskaitant 

darbuotojų atlyginimus.
Estija 1. Finansinės paramos paketas – nuo 1,5 iki 2 mlrd. eurų.

2. Sustabdyti palūkanų už atidėtuosius mokesčius mokėjimą kovo ir balandžio mėn.

3. Laikinas mokesčių sumažinimas. Vartojimo mokesčių sumažinimas (už degalus, elektrą, dujas), iš viso 140–150 mln. eurų per metus.

4. „Kredex“ kapitalizacijos padidinimas. Garantijos iki 1 milijono eurų ir tiesioginis „Kredex“ skolinimas iki 500 mln. eurų.

5. Parama ūkininkams per Kaimo plėtros fondą – 100 mln. eurų atnaujinamųjų paskolų ir 50 mln. eurų garantijų.

6. Sumažinti reikalavimai bedarbio pašalpoms. Savarankiškai dirbantiems asmenims atšaukiamas reikalavimas mokėti avansinį socialinį mokestį. Darbo užmokesčio subsidija iš Nedarbo 

draudimo fondo.


