
 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2020 m. vykdyti specialieji įpareigojimai 

 

Eil. 

nr. 
Funkcija Tikslas 

Skirti valstybės 

biudžeto 

asignavimai, tūkst. 

Eur 

Teisės aktai įpareigojantys 

atlikti funkciją 
Specialiųjų įpareigojimų kriterijai Pastabos 

1. Finansinių priemonių įgyvendinimas 

ir administravimas: 

1.1. Paskolų portfelio garantijų 

teikimas; 

1.2 Paskolų žemės ūkio technikai ir 

įrangai įsigyti teikimas. 

1.3. Paskolų pirmine gamyba 

užsiimantiems ūkio subjektams 

teikimo (žemės ūkio technikai, 

įrangai, veislinėms pieno krypties 

telyčioms ir genetinei medžiagai 

įsigyti) priemonei 

 

1. Paskolų portfelio garantijų teikimo 

tikslas - sudaryti palankesnes sąlygas 

ūkio subjektams, užsiimantiems 

pirmine žemės ūkio produktų 

gamyba, ir kooperatinėms 

bendrovėms (kooperatyvams) 

pasiskolinti lėšų apyvartinėms lėšoms 

papildyti ir (ar) biologiniam turtui 

įsigyti. 

2. Paskolų teikimo tikslas - sudaryti 

palankesnes sąlygas ūkio subjektams, 

užsiimantiems pirmine žemės ūkio 

produktų gamyba, pasiskolinti lėšų 

žemės ūkio technikai ir žemės ūkio 

įrangai įsigyti. 

 

 

 

210,45 

 

2 111,55 

 

4 005,75 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas 

Nr.886 „Dėl įgyvendinant Lietuvos 

kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos finansines priemones 

grąžintų ir grąžintinų lėšų 

panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

1. Funkcijos atlikimas finansuojamas 

iš grąžintų ir grąžintinų lėšų bei 

sukauptų palūkanų ir kitų pajamų, 

gautų įgyvendinant Lietuvos kaimo 

plėtros 2007-2013 metų programos 

finansines priemones (valstybės 

biudžeto lėšos). 

Kainodara 

nereguliuojama 

1.4. Paskolos nukentėjusiems nuo 

nepalankių klimato reiškinių 

1.5. Paskolos ūkio subjektų, veikiančių 

žemės ūkio ir žuvininkystės produktų 

gamybos, perdirbimo ir prekybos 

srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 

ligos protrūkio laikotarpiu 

3. Paskolų nukentėjusiems nuo 

nepalankių klimato reiškinių tikslas – 

suteikti galimybę žemės ūkio 

sektoriuje veikiantiems ūkio 

subjektams, nukentėjusiems nuo 

nepalankių klimato reiškinių ir 

patiriančių laikinus veiklos ir (ar) 

plėtros finansavimo sunkumus, 

pasiskolinti lėšų investicijoms ir (arba) 

apyvartiniam kapitalui. 

2 500,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas 

Nr.912 „Dėl Žemės ūkio paskolų 

garantijų fondo“ 

2. Funkcijai atlikti yra skiriamos 

valstybės biudžeto lėšos 

Kainodara 

nereguliuojama 



 

4. Paskolų likvidumui užtikrinti 

COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu 

tikslas – padidinti finansinių paslaugų 

prieinamumą ir sumažinti ūkio 

subjektų, veikiančių žemės ūkio ir 

žuvininkystės produktų gamybos, 

perdirbimo ir prekybos srityse, 

skolinimosi kaštus COVID-19 ligos 

protrūkio laikotarpiu, suteikiant 

paskolas apyvartinėms išlaidoms 

finansuoti. 

134 818,00 

2. Licencijuotų sandėlių administravimas Fondo tikslai: 

1. Kaupti lėšas finansų įstaigų 

reikalavimo teisėms, atsirandančioms 

iš kreditavimo santykių, užtikrinti, taip 

pat sandėliuojamų prekių savininkų 

nuostoliams dėl galimo prekių 

netekimo ar sugedimo, kurių 

neatlygins sandėlis ir (ar) draudimo 

įmonė, kompensuoti; 

2. Kompensuoti paprastų 

sandėliavimo liudijimų, dvidalių 

sandėliavimo liudijimų ar nuo 

dvidalių sandėliavimo liudijimų 

atskirtų įkeitimo liudijimų turėtojų  

patirtus nuostolius. 

 

502,47 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. spalio 1 d. nutarimas 

Nr.1523 „Dėl licencijuotų sandėlių 

kompensavimo fondo nuostatų 

patvirtinimo“ 

1. Funkcijos atlikimo sąnaudos yra 

dengiamos kitų VVĮ vykdomų veiklų 

pajamomis. 

 

Įnašų dydis 

patvirtintas 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 2002 

m. spalio 1 d. 

nutarimu Nr.1523 

3 Dalies palūkanų ir dalies garantinės 

įmokos kompensavimo 

administravimas 

Vykdyti Žemės ūkio, maisto ūkio ir 

kaimo plėtros skatinimo programos 

priemonės „Finansinių priemonių 

įgyvendinimas“ papriemonę „UAB 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 

valstybės pagalbos priemonių 

administravimas ir veiklos plėtros 

užtikrinimas“ 

38,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas 

Nr.912 „Dėl Žemės ūkio paskolų 

garantijų fondo“ 

1. Funkcijai atlikti yra skiriamos 

valstybės biudžeto lėšos 

Kainodara 

nereguliuojama 

 

___________ 


