
 

 

ATMINTINĖ PAREIŠKĖJUI 
DĖL LENGVATINĖS PASKOLOS GAVIMO EIGOS 

(galioja pateikusiems paraišką NMA nuo 2022 m.) 

 

1. PARAIŠKA 
Jūs jau pateikėte paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 

(toliau – NMA) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės 

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 

įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2022 metų (nuoroda į taisykles). 

 

2. PAŽYMA 
NMA įvertino paraišką ir nustatė, kad Jūsų projektas yra tinkamas paramai gauti – Jums yra 

išduodama tinkamumo gauti lengvatinę paskolą pažyma, galiojanti 6 mėn. nuo jos išdavimo. 

 

3. FINANSŲ TARPININKAS 
Su pažyma apie ūkio subjekto, kurio veikla susijusi su žemės ūkiu, tinkamumą gauti lengvatinę 

paskolą kreipkitės į atrinktą finansų tarpininką: UAB Medicinos banką (medbank.lt, tel. 19 300). 

 

4. SPRENDIMAS 
Finansų tarpininkas per 20 darbo dienų nuo kreipimosi ir visos būtinos informacijos gavimo 

priims sprendimą dėl lengvatinės paskolos Jums suteikimo. 

 

5. PASIRAŠOMA PASKOLOS SUTARTIS 
Jei finansų tarpininko sprendimas teigiamas, tolimesnė eiga priklauso nuo Jūsų paskolos tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NEPASIRAŠIUS PASKOLOS SUTARTIES 
Pareiškėjas, nusprendęs atsisakyti pasinaudoti lengvatine paskola arba nesikreipęs į finansų 

tarpininką per 6 mėn. dėl paskolos suteikimo, apie tai raštu informuoja NMA. 

 

Kodėl verta pasinaudoti lengvatine paskola? 
 

• Mažesni skolinimosi kaštai! Pasinaudojus lengvatine paskola, Jums visą paskolos terminą bus 

taikoma ne didesnė kaip 1,25 proc. metinė palūkanų norma, kuri yra mažesnė nei taikoma 

paskoloms, skolinantis rinkos sąlygomis. 

• Aiškios sąlygos! Visą paskolos terminą bus taikoma fiksuota palūkanų norma, tad Jūs būsite 

apsaugotas nuo palūkanų normos augimo, kai kintama palūkanų dalis (Euribor) kyla. 

 

Svarbu! ŽŪPGF palūkanų kompensacija nėra taikoma finansavimui, kuomet pareiškėjai iš finansų įstaigų 

gauna paskolas (tiek lengvatines, tiek standartines) projektams su KPP parama įgyvendinti. 

Lengvatinė paskola nėra 

derinama su subsidija 

► Pasirašoma paskolos sutartis su 

finansų tarpininku. 

Lengvatinė paskola yra 

derinama su subsidija 

► Pasirašoma paskolos sutartis su finansų tarpininku; 

► Finansų tarpininkas apie pasirašytą paskolos sutartį informuoja ŽŪPGF, 

kuris informaciją per 10 darbo dienų nuo paskolos sutarties pasirašymo 

pateikia NMA; 

► ŽŪPGF per 5 darbo dienas apskaičiuoja BSE* ir pateikia jį NMA; 

► NMA, gavusi iš ŽŪPGF informaciją dėl lengvatinės paskolos pareiškėjui 

suteikimo ir apskaičiuoto BSE, per 5 darbo dienas, atsižvelgdama į BSE, 

apskaičiuoja bendrą paramos intensyvumą ir patikslina pareiškėjui skiriamos 

investicinės paramos sumą; 

► Pagal priimtą sprendimą NMA su pareiškėju pasirašo paramos sutartį. 

* BSE – Bendrasis subsidijos ekvivalentas. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/715b33e0f60311ec8fa7d02a65c371ad

