
 

 

SUTARTIS DĖL SKATINAMOSIOS FINANSINĖS PRIEMONĖS „PASKOLOS ŪKIO 

SUBJEKTŲ, VEIKIANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS, 

PERDIRBIMO IR PREKYBOS SRITYSE, LIKVIDUMUI UŽTIKRINTI REAGUOJANT Į 

RUSIJOS AGRESIJĄ PRIEŠ UKRAINĄ“ ĮGYVENDINIMO  
 

Šią paskolų ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo 

ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą teikimo sutartį (toliau – 

Paslaugų sutartis) sudarė: 

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė), juridinio 

asmens kodas 124261860, buveinės adresas Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama 

[.........], veikiančio (-ios) pagal [.........],  

ir  

[......] (toliau – Finansų tarpininkas), juridinio asmens kodas [........], buveinės adresas [........], 

atstovaujamas [........], veikiančio (-ios) pagal [........],  

Paslaugų sutartyje Finansų tarpininkas ir Bendrovė kiekvienas atskirai vadinami Šalimi, o kartu – 

Šalimis,  

Paslaugų sutartį Šalys sudarė atsižvelgdamos į tai, kad: 

- pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo 

vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ ir vėlesnių pakeitimų nuostatas Bendrovė yra paskirta įgyvendinti 

finansines priemones žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo, kaimo plėtros, 

miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros srityse. Lietuvos bankas Bendrovę į Nacionalinių plėtros įstaigų 

sąrašą įtraukė 2019 m. sausio 7 d.; 

- 2020 m. birželio 22 d. tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Bendrovės buvo 

pasirašyta Finansavimo sutartis Nr. 5B-2020/17, įskaitant ir jos visus pakeitimus bei papildymus, kuria buvo 

įsteigtas fondų fondas „Žemės ūkio fondas“. Šio fondų fondo valdytoja paskirta Bendrovė; 

- Finansinė priemonė yra įgyvendinama pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio 

subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui 

užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ (toliau – Finansinė priemonė) schemą (toliau – Schema), 

patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3D-518 „Dėl 

skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų 

gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ 

schemos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 

- Bendrovė 2022 m. rugsėjo [...] d. paskelbė kvietimą teikti prašymus dėl dalyvavimo įgyvendinant 

Finansinę priemonę ir Finansų tarpininkas buvo pripažintas atitinkančiu tinkamumo reikalavimus bei atrinktas 

Finansinei priemonei įgyvendinti. 

Šalys toliau susitaria dėl šių Paslaugų sutarties nuostatų: 

 

I. SUTARTIES TIKSLAS IR SĄVOKOS 

1. Sudarydamos Paslaugų sutartį, Šalys siekia tokių tikslų: 

1.1. padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinti ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir 

žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumą reaguojant į Rusijos agresiją prieš 

Ukrainą, teikiant paskolas apyvartiniam kapitalui finansuoti; 

1.2. nustatyti Finansinės priemonės sąlygas Finansų tarpininkui ir Paskolų gavėjams; 

1.3. nustatyti Finansinės priemonės lėšų pervedimo Finansų tarpininkui tvarką; 

1.4. nustatyti Finansų tarpininko ataskaitų teikimo Bendrovei tvarką bei nustatyti ataskaitų formas;  

1.5. nustatyti Finansinės priemonės lėšų grąžinimo tvarką; 

1.6. nustatyti Šalių teises ir pareigas bei jų atsakomybę. 

2. Sudarydamos ir vykdydamos Paslaugų sutartį, Šalys vadovaujasi Schema, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat atsižvelgia į Bendrovės paskelbtas 

Finansinės priemonės įgyvendinimo sąlygas.  

3. Paslaugų sutartyje vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytą reikšmę, išskyrus atvejus, kai 

Paslaugų sutartimi jai suteikiama aiškiai kitokia reikšmė: 
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Finansinės priemonės lėšos  Lėšų suma eurais, kurią Bendrovė skiria Finansų tarpininkui teikti 

Paskolas Galutiniams naudos gavėjams pagal Finansinę priemonę 

Finansinės priemonės 

įgyvendinimo laikotarpis 

Finansinė priemonė įgyvendinama iki 2029 m. kovo 31 d. 

Išskolintos lėšos  Bendrovės Finansų tarpininkui pervestos Finansinės priemonės lėšos, 

kurias Finansų tarpininkas išskolino Paskolų gavėjams Paskolų sutarčių 

pagrindu. Paskolos sutarties pasirašymas laikomas Finansinės priemonės 

lėšų išskolinimu  

Komunikatas 2022 m. kovo 24 d. Europos Komisijos komunikatas „Laikinoji valstybės 

pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis 

reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ 

Lėšų išskolinimo terminas Finansų tarpininkas Finansinės priemonės lėšas Paskolų gavėjams turi 

išskolinti iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Neišskolintos lėšos Bendrovės Finansų tarpininkui pervestos Finansinės priemonės lėšos, 

konkrečiu momentu esančios Finansų tarpininko sąskaitoje, kurių 

Finansų tarpininkas nėra išskolinęs Paskolų gavėjams 

Paskola Finansų tarpininko Paskolos gavėjui iš Finansinės priemonės lėšų 

suteikta paskola pagal Finansinę priemonę atitinkančią Paskolos sutartį 

Paskolos gavėjas arba 

Galutinis naudos gavėjas 

Ūkio subjektas, sudaręs Paskolos sutartį su Finansų tarpininku pagal 

Finansinę priemonę 

Paskolos sutartis Finansų tarpininko su Paskolos gavėju sudaryta sutartis, pagal kurią 

Paskolos gavėjui suteikiama Paskola 

Prašymas Finansų tarpininko Bendrovei pateiktas prašymas dėl dalyvavimo 

įgyvendinant Finansinę priemonę 

Probleminė paskola  Paskola laikoma problemine tada, kai Paskolos gavėjas nevykdo 

finansinių įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, t. y.: 

- Paskolos gavėjui iškeliama bankroto byla, ir (arba) 

- Paskolos gavėjas ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių 

dienų nevykdo finansinių įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį (t. y. 

negrąžina Paskolos dalies) ir neatsako į Finansų tarpininko 

registruotu paštu siunčiamus įspėjimus dėl įsipareigojimų pagal 

Paskolos sutartį nevykdymo arba nepateikia pasiūlymų dėl 

Paskolos grąžinimo grafiko pakeitimų 

Reikalavimo teisių perleidimo 

sutartis 

Finansų tarpininko ir Bendrovės pasirašyta sutartis, kuria Finansų 

tarpininkas, Paskolai tapus Problemine, perleidžia Bendrovei reikalavimo 

teises į Paskolos gavėją, kylančias iš Paskolos sutarties 

Ūkio subjektas Ūkio subjektai, veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės produktų 

gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, tai yra: 

- kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, užsiimantys pirmine 

žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves 
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(kooperatyvus), savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu 

ir iš jų pagamintų produktų realizavimu; 

- pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), 

užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba; 

- kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos 

žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, 

užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, 

kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus, ir jei per paskutinius 

keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos paskolai gauti pateikimą, 

supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų 

vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės 

ūkio produktų vertės;  

- ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo 

pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų 

produktų realizavimu. 

 

4. Paslaugų sutartyje nepaminėtos sąvokos turi tokią pačią prasmę, kokia jos vartojamos Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, Schemoje ir kituose teisės aktuose. Finansinė 

priemonė įgyvendinama Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

5. Paslaugų sutarties sudarymui ir vykdymui tiesiogiai taikomos Schemos nuostatos. 

 

II. SUTARTIES DALYKAS 

6. Paslaugų sutartimi Bendrovė įsipareigoja suteikti Finansų tarpininkui Finansinės priemonės lėšas, 

o Finansų tarpininkas įsipareigoja šias lėšas išskolinti Galutiniams naudos gavėjams. Finansų tarpininkas taip 

pat įsipareigoja užtikrinti Bendrovei galimybę kontroliuoti ir tikrinti, kaip Finansų tarpininkas naudoja suteiktas 

Finansinės priemonės lėšas ir vykdyti kitas Schemoje numatytas Bendrovės funkcijas. 

7. Bendrovė neįsipareigoja skirti Finansų tarpininkui visos Prašyme nurodytos planuojamos išskolinti 

iki 2022 m. gruodžio 31 d. Finansinės priemonės lėšų sumos, jei Finansų tarpininkas Finansinės priemonės lėšų 

neišskolina Paslaugų sutarties 14 punkte nustatyta tvarka arba visos Finansinės priemonės lėšos yra paskirstytos 

finansų tarpininkams. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad Finansinė priemonė yra trumpalaikė, Bendrovė, įvertinusi 

visų Finansų tarpininko Paskolų suteikimo Galutiniams naudos gavėjams laikotarpį ir vadovaudamas 

racionalumo principu, gali pareikalauti Finansų tarpininką grąžinti dalį ar visą nepanaudotų Finansinės 

priemonės lėšų likutį ir jį perskirstyti kitiems finansų tarpininkams. Nepanaudotos Finansinės priemonės lėšos 

apskaičiuojamos iš Finansų tarpininkui pervestos sumos atėmus išmokėtą Paskolų gavėjams sumą. Finansų 

tarpininkas iki Lėšų išskolinimo termino planuoja išduoti Paskolas, kurių bendra suma – [suma skaičiais] Eur 

([suma žodžiais]) (Prašyme nurodyta suma).  

8. Finansinei priemonei įgyvendinti (Paskoloms Galutiniams naudos gavėjams teikti) skirtos lėšos, 

nurodytos Paslaugų sutarties 7 punkte, Finansų tarpininkui suteikiamos Finansinės priemonės įgyvendinimo 

laikotarpiui – iki 2029 m. kovo 31 d. Tuo atveju, jei Finansų tarpininkas Finansinės priemonės lėšų suteikimo 

termino pabaigoje yra negrąžinęs visų grąžintinų Finansinės priemonės lėšų Bendrovei, lėšų suteikimo Finansų 

tarpininkui terminas gali būti pratęstas Reikalavimo teisių perleidimo sutartims sudaryti, bet ne ilgiau kaip trims 

mėnesiams (Finansinės priemonės lėšų skolinimo termino pabaiga 2022 m. gruodžio 31 d., 6 metai maksimali 

Paskolos sutarties trukmė ir 90 kalendorinių dienų, jei Paskolos gavėjas nevykdo finansinių įsipareigojimų pagal 

Paskolos sutartį). Finansinės priemonės lėšų grąžinimo tvarka ir sąlygos nurodytos ir aprašytos Paslaugų 

sutarties 15 punkte. 

9. Finansinės priemonės lėšų suteikimo tikslas – suteikti Finansų tarpininkui lėšų, iš kurių jis teiktų 

Paskolas Paskolų gavėjams, siekiant Finansinės priemonės įgyvendinimo tikslų. 

10. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir bendrai siekti Paslaugų sutartyje nustatytų tikslų, kad būtų 

užtikrintas tinkamas Finansinės priemonės tikslų įgyvendinimas. 

11. Šalys įsipareigoja Paslaugų sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdyti laiku, tinkamai ir 

kokybiškai. 
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12. Šalys prisiima atsakomybę už teikiamos informacijos, asmens duomenų bei dokumentų 

patikimumą ir teisingumą, taip pat užtikrina teikiamos ir gaunamos informacijos, asmens duomenų apsaugą. 

Asmens duomenų teikimas bus vykdomas atsižvelgiant į tarp Šalių sudaromą asmens duomenų teikimo sutartį, 

taip pat vadovaujantis asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įskaitant, bet 

neapsiribojant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu). 

 

III. FINANSINĖS PRIEMONĖS LĖŠŲ SUTEIKIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS 

13. Finansinės priemonės lėšos Finansų tarpininkui pervedamos į atskirą sąskaitą, atidarytą Finansų 

tarpininko vardu kredito įstaigoje, skirtą išimtinai Finansinės priemonės lėšoms įskaityti, suteikti Paskolas (jų 

dalis) iš šių lėšų, priimti grąžinamas Finansinės priemonės lėšas ir kitus mokėjimus pagal Paskolų sutartis bei 

atsiskaitymams su Bendrove. Tuo atveju, jeigu Finansų tarpininkas Finansinėje priemonėje dalyvauja pagal 

[data] Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, Finansinės priemonės lėšos pervedamos vadovaujančiai kredito 

įstaigai, t. y. [pavadinimas] (juridinio asmens kodas [kodas]). 

14. Bendrovė Finansinei priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, numatytas Paslaugų sutarties 7II.7 

punkte, Finansų tarpininkui perveda ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Finansų tarpininko 

prašymo išmokėti lėšas pagal Finansinę priemonę pateikimo dienos, dalimis: 

14.1. pirmoji Finansinės priemonės lėšų dalis, iki kol Finansų tarpininkas neįgyvendino prievolių pagal 

Paslaugų sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonių, pervedama pagal Finansų tarpininko prašymą, kuriame jis 

nurodo, kiek planuoja suteikti Paskolų per 5 darbo dienas, bet ne daugiau kaip 2 mln. Eur Lietuvos banko 

prižiūrimam ir ne daugiau kaip 1 mln. Eur Lietuvos banko neprižiūrimam Finansų tarpininkui; 

14.2. antroji Finansinės priemonės lėšų dalis, jei Finansų tarpininkas įgyvendino prievolių pagal 

Paslaugų sutartį įvykdymo užtikrinimo priemones, pervedama pagal Finansų tarpininko prašymą, kuriame jis 

nurodo, kiek planuoja suteikti Paskolų per 1 mėnesį, bet ne daugiau kaip 5 mln. Eur Lietuvos banko prižiūrimam 

ir ne daugiau kaip 3 mln. Eur Lietuvos banko neprižiūrimam Finansų tarpininkui; 

14.3. trečioji (ir paskesnės) Finansinės priemonės lėšų dalis pervedama Finansų tarpininkui, kai Finansų 

tarpininkas išmoka Paskolos gavėjams ne mažiau kaip 70 proc. bendros ankstesniais mokėjimais Finansų 

tarpininkui pervestos Finansinės priemonės lėšų sumos (su prašymu Finansų tarpininkas pateikia ataskaitą apie 

iki prašymo pateikimo dienos išmokėtas Paskolas), bet ne daugiau kaip 5 mln. Eur Lietuvos banko prižiūrimam 

ir ne daugiau kaip 3 mln. Eur Lietuvos banko neprižiūrimam Finansų tarpininkui.  

15. Finansų tarpininkas pagal Paskolų sutartis grįžusias lėšas iš Paskolų gavėjų (Paskolų grąžinimus 

ir Paskolų palūkanas), privalo grąžinti Bendrovei kas ketvirtį. Finansų tarpininkas per ketvirtį faktiškai grąžintas 

Galutinių naudos gavėjų Finansinės priemonės lėšas (Paskolas (ar jų dalis)) ir palūkanas privalo pervesti 

Bendrovei į banko sąskaitą Nr. LT914010051005415723, esančią Luminor Bank AS banke, ne vėliau kaip iki kito 

ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d. (jei kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 diena yra ne darbo diena, iki pirmos 

darbo dienos, einančios iškart po 10 d.). 

16. Finansų tarpininkas privalo Bendrovei grąžinti Paskolą (ar jos dalį), kuri buvo suteikta Paskolos 

gavėjui, jei būtų nustatyta, kad Paskola yra išduota pažeidžiant Paslaugų sutartį. Taip pat Finansų tarpininkas 

Finansinės priemonės lėšas privalo grąžinti anksčiau termino: 

16.1. Paslaugų sutartyje nustatytais pagrindais Bendrovei pareikalavus grąžinti Finansinės priemonės 

lėšas arba nutraukus Paslaugų sutartį; 

16.2. nustačius, kad Paskolas Finansų tarpininkas išdavė pažeisdamas Finansinės priemonės 

įgyvendinimo sąlygas; 

16.3. pasibaigus Lėšų išskolinimo terminui (2022 m. gruodžio 31 d.), Neišskolintos lėšos grąžinamos 

Bendrovei į jos nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų (jei 10 diena yra ne darbo diena, iki pirmos darbo 

dienos, einančios iškart po 10 d.); 

16.4. paaiškėjus faktui, kad Finansų tarpininkas nepagrįstai mažina Paskolos sumą, siekiant gauti 

daugiau Paskolos administravimo mokesčio; 

17. Finansų tarpininkas Bendrovei iki 2022 m. gruodžio 31 d. kas mėnesį teikia duomenis iki kito 

mėnesio 10 dienos (jeigu tai ne darbo diena, tai iki pirmos darbo dienos, esančios iškart po 10 d.) apie iki 

kalendorinio mėnesio pabaigos sudarytas Paskolų sutartis ir išmokėtas Paskolas. Paslaugų sutarties priede Nr. 

3 nurodytos formos ataskaitą Finansų tarpininkas teikia kas ketvirtį, praėjusio ketvirčio duomenis pateikiant 
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Bendrovei ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos (jeigu tai ne darbo diena, tai iki pirmos 

darbo dienos, esančios iškart po 10 d.). Už pateikiamų duomenų teisingumą atsako Finansų tarpininkas. 

18. Finansų tarpininkas Paslaugų sutarties vykdymo ir įsipareigojimų užtikrinimo tikslais atidaro 

Paslaugų sutarties 13 punkte nurodytą sąskaitą ir jos duomenis pateikia Bendrovei. 

19. Finansų tarpininkas visus su Paslaugų sutartimi susijusius mokėjimus vykdo iš/gauna į Paslaugų 

sutarties 13 punkte nurodytą sąskaitą, joje taip pat laiko Neišskolintas lėšas ir Paskolų gavėjų Finansinės 

priemonės lėšomis suteiktų Paskolų grąžintas lėšas bei sumokėtas palūkanas. 

 

IV. FINANSINEI PRIEMONEI SUTEIKTŲ LĖŠŲ UŽTIKRINIMAS 

20. Finansų tarpininkas privalo pateikti Bendrovei savo prievolių pagal Paslaugų sutartį vykdymo 

užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas: 

20.1. Finansų tarpininkas Bendrovei įkeičia visas Paslaugų sutarties 13 punkte nurodytoje sąskaitoje, 

skirtoje išimtinai Finansinės priemonės lėšoms apskaityti, suteikti Paskolas (jų dalis) iš šių lėšų, priimti 

grąžinamas Finansinės priemonės lėšas ir kitus mokėjimus pagal Paskolų sutartis bei atsiskaitymams su 

Bendrove, bet kuriuo metu esančias ir būsimas lėšas ne mažesne nei Finansinės priemonės lėšų, nurodytų 

Paslaugų sutarties 7 punkte, suma; 

20.2. Finansų tarpininkas Bendrovei įkeičia visas būsimas Finansų tarpininko reikalavimo teises, 

kylančias iš visų Finansinės priemonės lėšomis finansuotų Paskolų, kurias Finansų tarpininkas išduos 

Galutiniams naudos gavėjams, ne mažesne nei Finansinės priemonės lėšų, nurodytų Paslaugų sutarties 7 

punkte, suma;  

20.3. Finansų tarpininkas be raštiško Bendrovės sutikimo neturi teisės nutraukti sąskaitos, kurioje bus 

laikomos įkeičiamos lėšos, sutarties ir (ar) uždaryti sąskaitos. Bendrovė suteikia teisę Finansų tarpininkui valdyti 

įkeistas lėšas, kol nėra pradėtas priverstinis skolos išieškojimas; 

20.4. Finansų tarpininkas įsipareigoja ir privalo tinkamai vykdyti Paskolų sutarčių, iš kurių kylančios 

reikalavimo teisės bus įkeičiamos, sąlygas bei užtikrinti, kad įkeičiamos reikalavimo teisės būtų galiojančios visą 

Paslaugų sutarties terminą ir tol, kol Finansinei priemonei įgyvendinti skirtos lėšos bus visiškai grąžintos ir 

įvykdyti kiti Finansų tarpininko įsipareigojimai;  

20.5. Paslaugų sutarties 20.1 ir 20.2 punktuose nurodytuose įkeitimo sandoriuose gali būti nustatytos 

ir kitos paskolų rinkoje įprastai taikomų komercinių įkeitimo sandorių sąlygos, neprieštaraujančios teisės 

aktams; 

20.6. Paslaugų sutarties 20.1 ir 20.2 punktuose nurodytus įkeitimo sandorius tvirtina notaras, o 

įkeitimo sutarčių sudarymo išlaidas apmoka Bendrovė. Tuo atveju, jei Finansų tarpininkas ir Bendrovė yra sudarę 

įkeitimo sutartį, kuriai reikia atlikti pakeitimus, įkeitimo sutarties pakeitimo išlaidas apmoka Finansų tarpininkas. 

 

V. FINANSINĖS PRIEMONĖS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

21. Finansų tarpininkas turi teisę panaudoti Finansinės priemonės lėšas tik Paskoloms, 

atitinkančioms Schemoje, Paslaugų sutartyje nurodytas Finansinės priemonės teikimo sąlygas. 

22. Lėšų išskolinimo terminas – 2022 m. gruodžio 31 d. 

23. Pasibaigus Paslaugų sutarties 22 punkte nurodytam išskolinimo terminui, Finansų tarpininkas ne 

vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pateikia Bendrovei ataskaitą pagal Paslaugų sutarties priede Nr. 3 nurodytą 

formą. 

24. Šalys susitaria, kad Finansų tarpininkas neprisiima Paskolų negrąžinimo ir kitų mokėjimų pagal 

Paskolos sutartis nemokėjimo rizikos. Finansų tarpininkas nėra atsakingas už netinkamai išduotą Paskolą, jeigu 

Paskola buvo išduota netinkamai dėl Paskolos gavėjo pateiktų neteisingų duomenų, o Finansų tarpininkas 

neturėjo galimybės patikrinti Paskolos gavėjo pateiktų duomenų teisingumo. 

25. Suteikiant Paskolą jokios Paskolų užtikrinimo priemonės netaikomos ir Finansų tarpininkas neturi 

teisės jų reikalauti iš Paskolų gavėjų. Tais atvejais, kai administruojant jau suteiktas Paskolas Finansų tarpininkas 

nustato Paskolų gavėjų piktnaudžiavimo atvejus, Finansų tarpininkas turi teisę reikalauti Paskolų užtikrinimo 

priemonių, siekiant užtikrinti paskolintų valstybės lėšų sugrąžinimą. 

 

VI. FINANSINĖS PRIEMONĖS SĄLYGOS PASKOLŲ GAVĖJAMS  
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26. Paskolos, suteikiamos iš Finansinės priemonės lėšų, Paskolų gavėjams teikiamos laikantis 

Finansinės priemonės Schemoje bei Komunikate numatytų nuostatų. Paskolų gavėjams suteikiant Paskolą iš 

Finansinės priemonės lėšų yra suteikiama valstybės pagalba. 

27. Paskolos gavėjas, gavęs pagal kitas priemones paskolą pagal Komunikato 2.3 skirsnį, gali gauti 

Paskolą pagal Finansinę priemonę, jeigu bendra paskolų suma vienam paskolos gavėjui neviršija Schemos 8.2 

papunktyje nustatytų ribų. 

28. Paskolos gavėjas, gavęs pagal kitas priemones paskolos garantiją pagal Komunikato 2.2 skirsnį, 

gali gauti paskolą pagal Finansinę Priemonę, jeigu bendra šių paskolų suma vienam paskolos gavėjui neviršija 

Schemos 8.2 papunktyje nustatytų ribų.  

29. Garantija paskoloms, teikiamoms pagal šią Finansinę priemonę, t. y. pagal Komunikato 2.3 

skirsnį, neteikiama. 

30. Paskolos gavėjui, gavusiam pagalbą pagal Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės 

pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (toliau – 

COVID-19 pagalbos komunikatas), gali būti teikiama pagalba pagal šią Finansinę priemonę, išskyrus Paslaugų 

sutarties 36.26.2 papunktyje nurodytą atvejį, jei laikomasi nustatytų sumavimo taisyklių. Kai Paskolos gavėjui 

yra suteikta paskolų arba garantijų pagal Komunikatą ir COVID-19 pagalbos komunikatą ir kai paskolos suma 

apskaičiuojama pagal Paskolos gavėjo deklaruotus likvidumo poreikius, tie likvidumo poreikiai gali būti 

patenkinti pagalbą suteikiant tik vieną kartą. 

31. Paskolos gali būti teikiamos ūkio subjektų projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos 

lėšų ir (ar) kitų šaltinių (išskyrus Schemos 9.2 papunktyje nurodytą atvejį), įgyvendinti, jei nebus viršytas paramos 

teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas didžiausias paramos intensyvumas arba paramos 

suma. 

32. Paskolos teikiamos Ūkio subjektams, kurie yra įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išskyrus 

Ūkio subjektus, užsiimančius akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų 

perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu (atitikimas reikalavimui vertinamas pagal Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenis ir Ūkio subjekto pateiktą informaciją), ir kurie nuo 

2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos Paskolai gauti dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą patyrė sunkumų ir atitinka 

vieną iš šių sąlygų: 

32.1. skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas – Atsargos / 

Trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1. Atitikimas reikalavimui vertinamas pagal Ūkio subjekto 

pateiktas finansines ataskaitas už einamųjų metų ataskaitinį ketvirtį prieš pateikiant paraišką Paskolai gauti (iki 

2022 m. spalio 31 d. – už 2022 m. antrąjį ketvirtį, po 2022 m. spalio 31 d. – už 2022 m. trečiąjį ketvirtį); 

32.2. apyvarta nukrito daugiau kaip 10 proc. Paskolos gavėjo vidutinė mėnesio apyvarta laikotarpiu 

nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos Paskolai gauti lyginama su vidutine mėnesio apyvarta per atitinkamą 

laikotarpį 2021 metais. Atitikimas reikalavimui vertinamas pagal Ūkio subjekto vadovo patvirtintą pajamų, 

gautų pardavus prekes ir (ar) paslaugas, susijusias su veikla (-omis), pagal kurią (-ias) Ūkio subjektas yra 

tinkamas gauti Paskolą, žiniaraštį (ataskaitą) už laikotarpį nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos Paskolai gauti 

pateikimo ir atitinkamą laikotarpį 2021 metais (taip, atitinkamai pagal tame laikotarpyje praėjusių mėnesių 

skaičių, nustatoma vidutinė mėnesio apyvarta 2022 ir 2021 m.). 

33. Prieš atliekant atitikimo vienai iš Paslaugų sutarties 32.1 ir 32.2. papunkčiuose nurodytų sąlygų 

vertinimą, įvertinama, ar paraiškos Paskolai gauti pateikimo metu Ūkio subjektui – ūkininko ūkio atveju – nėra 

iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą, juridinio 

asmens atveju – jam nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų nemokumo įstatymą arba pagal iki jo įsigaliojimo galiojusius atitinkamus nacionalinės teisės aktus 

(vertinama pagal informaciją Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos tinklalapyje nemokumo 

bazėje http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/, Registrų centro tinklalapyje juridinių asmenų paieškos 

bazėje https://www.registrucentras.lt/jar/p/). 

34. Paskolos dydį apskaičiuoja Finansų tarpininkas pagal metodinius nurodymus, apskaičiuojant 

galimą Paskolos dydį Ūkio subjekto likvidumo užtikrinimui reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (toliau – 

Metodiniai nurodymai), kurie skelbiami Bendrovės internetiniame puslapyje www.garfondas.lt. Metodiniai 

nurodymai yra tik pagalbinė priemonė Finansų tarpininkui ir už tinkamą Paskolos išdavimą yra atsakingas 

Finansų tarpininkas. 
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35. Finansų tarpininkas, vertindamas Paskolos gavėjo tinkamumą gauti Paskolą pagal Finansinę 

priemonę, turi teisę atlikti papildomus veiksmus ir patikrinimus, kuriuos paprastai atlieka asmenų, kuriems teikia 

paskolas, atžvilgiu. Gavęs paraišką ir kitus dokumentus Finansų tarpininkas įvertina, ar Galutinis naudos gavėjas 

yra tinkamas Paskolai gauti, ar Paskolos suma atitinka didžiausios Paskolos sumos vienam Paskolos gavėjui 

reikalavimus. Finansų tarpininkas, priėmęs sprendimą dėl Galutinio naudos gavėjo tinkamumo Paskolai gauti ir 

Paskolos sumos, kreipiasi į Bendrovę dėl Paskolos gavėjo tinkamumo gauti pagalbą paskolomis, t. y. dėl 

Paskolos gavėjo žemės ūkio valdos įregistravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (jei 

Paskolos gavėjui tokia sąlyga taikoma), vykdomos veiklos bei pagalbos sumavimo, informacijos apie Paskolos 

gavėjui suteiktą pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro 

patikrinimo. Tik po to, kai gauna informaciją iš Bendrovės apie Galutinio naudos gavėjo tinkamumą gauti 

Paskolą, Finansų tarpininkas gali pasirašyti su Galutiniu naudos gavėju Paskolos sutartį ir išmokėti Paskolos 

lėšas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos iš Bendrovės gavimo. 

36. Finansų tarpininkas, naudodamas Finansinės priemonės lėšas Paskoloms teikti, įsipareigoja 

laikytis šių sąlygų: 

36.1. 70 proc. Finansinės priemonės lėšų skirti Paskoloms teikti Ūkio subjektams, kurių viena iš 2021 

metais vykdomų ir 2022 m. tęsiamų veiklų (patvirtina Ūkio subjektas paraiškoje Paskolai gauti) yra: 

gyvulininkystė, daržininkystė ir sodininkystė, akvakultūra, ekologinė augalininkystė. 30 proc. Finansinės 

priemonės lėšų Finansų tarpininkas įsipareigoja skirti Paskoloms teikti kitas veiklas vykdantiems Ūkio 

subjektams; 

36.2. Likus 1,5 mėnesio iki Finansinės priemonės Lėšų išskolinimo termino pabaigos, t. y. nuo 2022 m. 

lapkričio 16 d. (imtinai), Neišskolintas lėšas skolinti visiems Ūkio subjektams, atitinkantiems Schemos 

reikalavimus; 

36.3. Finansų tarpininkas gali teikti Paskolas tik Paskolų gavėjams, atitinkantiems Schemos 6 punkte 

nustatytus reikalavimus; 

36.4. pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) nėra tinkamos finansuoti išlaidos, išskyrus atvejus, kai 

jį faktiškai ir galutinai sumoka Galutinis naudos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas; 

36.5. finansavimas iš Finansinės priemonės lėšų gali būti skirtas tik naujoms paskoloms teikti. 

Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui ir kitiems įsipareigojimams grąžinti, t. y. Ūkio subjekto 

turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems 

asmenims grąžinti, palūkanoms ir delspinigiams mokėti; 

36.6. finansavimas negali būti skirtas asmeniniam turtui, nesusijusiems su ūkine veikla, įsigyti (pvz. 

gyvenamajam būstui, transporto priemonei ir pan.); 

36.7. finansavimas negali būti skirtas investicijoms į ilgalaikį turtą, išsimokėti dividendus, mažinti 

kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių 

dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams; 

36.8. finansavimas negali būti skirtas biologinio turto, žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos 

atsarginių dalių įsigijimui, kitoms išlaidoms, kurios neatitinka Paskolos paskirties (tinkamų finansuoti išlaidų, 

kurios nurodytos Schemoje); 

36.9. Paskolos sutartis tarp Finansų tarpininko ir Paskolos gavėjo pasirašoma joje nurodant, kad 

Paskolos teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti, tai yra: darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai (ne 

daugiau kaip 6 mėn. laikotarpiu), kuras ir elektros energija ūkio reikmėms, trąšos, augalų apsaugos priemonės, 

dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų ir gyvulių sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, 

skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.), auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti, 

pašarai ir (ar) jų priedai, medžiagos, skirtos pašarams ruošti, veterinarinės priemonės (veterinariniai vaistai, 

veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.), 

kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija ir Paskolos, suteiktos 

pagal Finansinę priemonę, administravimo mokesčio išlaidos; 

36.10. Paskolos sutartis tarp Finansų tarpininko ir Paskolos gavėjo pasirašoma joje nurodant, kad 

Finansų tarpininkas suteikia Paskolą Paskolos gavėjui vadovaudamasis Schemos nuostatomis; 

36.11. Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 (septyniasdešimt dviejų) mėnesių laikotarpiui ir turi 

būti išmokėtos iki 2022 m. gruodžio 31 d. Galutinis Paskolos sutarties terminas gali būti keičiamas, prieš tai 

suderinus su Bendrove ir gavus raštišką Bendrovės sutikimą, tačiau bet kuriuo atveju Paskolos sutarties terminas 

negali būti ilgesnis nei 72 (septyniasdešimt du) mėnesiai (6 m.), terminą skaičiuojant nuo pradinės Paskolos 

sutarties sudarymo dienos; 
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36.12. Paskolos gavėjas turi teisę Paskolą grąžinti anksčiau Paskolos termino be jokių papildomų 

mokesčių; 

36.13. Paskolos gavėjui pageidaujant, gali būti taikomas iki 12 mėnesių Paskolos grąžinimo 

atidėjimas nuo Paskolos sutarties sudarymo dienos. Paskolos grąžinimo terminu nėra prailginama nustatyta 

maksimali Paskolos trukmė, t. y. Paskolos grąžinimo trukmė ne ilgesnė kaip 72 mėn.; 

36.14. Paskola pradedama grąžinti po Paskolos išmokėjimo pagal Paskolos sutartyje nurodytą 

grafiką, kuris turi nustatyti Paskolos grąžinimą lygiomis dalimis pagal piniginius srautus, bet ne rečiau kaip 1 

kartą per metus; 

36.15. Paskolos suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti Schemos 8.2.1 arba 8.2.2 papunkčiuose 

nurodytų dydžių, tai yra: 

36.15.1. 15 proc. Paskolos gavėjo vidutinės bendros metinės apyvartos per paskutinius trejus 

pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius (atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal Ūkio subjekto pateiktas 

finansines ataskaitas už paskutinius trejus pasibaigusius ataskaitinius metus, kartu su metinių pelno (nuostolių) 

ataskaitų straipsnio, kuriame apskaitomos pardavimo pajamos, detalizavimo ataskaita, patvirtinta Ūkio subjekto 

vadovo (detalizavimo ataskaitoje turi būti pateikta tiksli informacija, už kokias prekes / paslaugas gautos 

pajamos (atskirai be PVM) įtrauktos į metinės pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnį „Pardavimo pajamos“ 

(apyvartą sudaro pajamos, gautos pardavus prekes ir (ar) paslaugas, susijusias su veikla (-omis), pagal kurią (-

ias) Ūkio subjektas yra tinkamas gauti Paskolą). Bendra apyvartos suma dalinama iš 3 (taip nustatoma vidutinė 

bendra metinė apyvarta), arba 

36.15.2. 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį 

pateikta paraiška Paskolai gauti (atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal Ūkio subjekto pateiktas per 12 

mėn. laikotarpį gautas PVM sąskaitas-faktūras, kuriose nurodytas Ūkio subjektas, jo veiklos vykdymo / 

registravimo adresas bei elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų teikimo paslaugos). 

36.16. Jei Ūkio subjektai yra naujai įsteigti ir neveikė per visus paskutinius trejus pasibaigusius 

ataskaitinius laikotarpius (2021, 2020 ir 2019 m.), jie gali pasinaudoti Paskola: 

36.16.1. iki 15 proc. Paskolos gavėjo vidutinės metinės apyvartos per paskutinius du pasibaigusius 

ataskaitinius laikotarpius, jei Ūkio subjektas veikia bent 2 metus, arba 

36.16.2. iki 15 proc. Paskolos gavėjo metinės apyvartos per paskutinį pasibaigusį ataskaitinį 

laikotarpį, jei Ūkio subjektas veikia bent 1 metus, arba 

36.16.3. iki 15 proc. Paskolos gavėjo prognozuojamos metinės apyvartos pagal turimą apyvartos 

informaciją iki paraiškos Paskolai gauti, jei Ūkio subjektas veikia iki 1 metų (pvz. jei vidutinė 3 mėn. apyvarta 

yra 10 tūkst. Eur/mėn., tai vidutinė metinė apyvarta bus 12x10 tūkst. Eur=120 tūkst. Eur). 

36.17. Jei Ūkio subjektai yra naujai įsteigti ir atitinkamai nepatyrė gamtinių dujų ir elektros energijos 

išlaidų 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška Paskolai gauti, jie gali pasinaudoti Paskola iki 50 

proc. Paskolos gavėjo gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per laikotarpį, kurį Ūko subjektas veikė iki 

paraiškos Paskolai gauti; 

36.18. visais atvejais Paskolos suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti 500 000 Eur (penkių šimtų 

tūkstančių eurų);  

36.19. vienam Paskolos gavėjui pagal Finansinę priemonę gali būti suteikiama viena Paskola; 

36.20. Paskolos teikiamos eurais. Pasikeitus nacionalinei valiutai – nauja nacionaline valiuta, 

perskaičiuota ekvivalentu, ir (ar) eurais; 

36.21. Paskolai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, priklausomai nuo Paskolos gavėjo dydžio 

ir Paskolos trukmės: 

36.21.1. kai Paskola teikiama labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip jos apibrėžtos 

2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų 

pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais I priede: kai Paskolos trukmė iki 36 

mėnesių – 0,1 proc., kai Paskolos trukmė nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių – 0,51 proc.; 

36.21.2. kai Paskola teikiama didelėms įmonėms: kai Paskolos trukmė iki 12 mėnesių – 0,1 proc.; kai 

Paskolos trukmė nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių – 0,51 proc.; kai Paskolos trukmė nuo 37 mėnesių iki 72 

mėnesių – 1,51 proc.; 

36.22. jei pradinė Paskolos trukmė yra pratęsiama (iki 72 mėnesių imtinai) ir skiriasi fiksuota metinė 

palūkanų norma, kuri nustatyta pagal Paskolos trukmę, visai Paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos Paskolos 

palūkanos pagal palūkanų normą, atitinkančią Schemos nuostatas. Už Paskolos pratęsimą ir Paskolos grąžinimo 
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grafiko keitimo Galutiniam naudos gavėjui atveju gali būti taikomi standartiniai Finansų tarpininko mokesčiai, 

atitinkantys įprastinius Finansų tarpininko įkainius, kurie nėra laikomi Paskolos administravimo mokesčiais; 

36.23. skaičiuojant palūkanas, laikoma, kad metai turi 360 dienų, o mėnuo – 30 dienų; 

36.24. Paskolos gavėjo Finansų tarpininkui mokami Paskolos administravimo mokesčiai, skirti 

Paskolos sutarties sudarymui, negali būti didesni nei 2 proc. nuo Paskolos sumos, tačiau bendra Paskolos 

administravimo mokesčių suma, kurią iš viso Paskolos gavėjas turi sumokėti už Paskolą, negali būti mažesnė 

kaip 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) ir didesnė kaip 2 500 Eur (du tūkstančiai penki šimtai eurų). 

Paskolos lėšos gali būti naudojamos administravimo mokesčiams mokėti. Paskolos administravimo mokestis 

gali būti sumokamas su Paskolos išmokėjimu; 

36.25. už Paskolos pratęsimą ir Paskolos grąžinimo grafiko keitimo Galutiniam naudos gavėjui 

atveju gali būti taikomi standartiniai Finansų tarpininko mokesčiai, atitinkantys įprastinius Finansų tarpininko 

įkainius, kurie nėra laikomi Paskolos administravimo mokesčiais; 

36.26. Paskolos neteikiamos: 

36.26.1. Ūkio subjektų projektams įgyvendinanti pagal tam tikrą Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 

m. programos priemonę, jei pagal tą priemonę yra teikiamos paskolos apyvartiniam kapitalui finansuoti; 

36.26.2. Ūkio subjektams, kurie pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, 

veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti 

COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ yra gavę paskolą 2022 metais; 

36.26.3. jei Paskolos gavėjui ar jo dalyviams taikomos Europos Sąjungos sankcijos reaguojant į 

Rusijos karinę agresiją, kaip nustatyta Komunikato 33 punkte. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas 

sankcijas Rusijos ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 

interneto svetainėje www.urm.lt/sankcijos; 

36.26.4. Ūkio subjektams, kurie yra gavę pagalbą, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir 

Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir 

nesuderinama su vidaus rinka, ir nėra grąžinę visos jos sumos, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta 

tvarka. 

36.27. Finansų tarpininkas į Paskolų sutartis įsipareigoja įtraukti nuostatą, kad tuo atveju, jei 

Bendrovei pareikalavus, Paskolos gavėjas nepateikia Paskolos paskirtį pagrindžiančių dokumentų, kaip tai 

numatyta Paslaugų sutarties 46.6.9 papunktyje, arba Bendrovei nustačius, jog Paskolos gavėjas Paskolą (ar jos 

dalį) panaudojo ne pagal Paskolos sutartyje nurodytą tikslinę paskirtį, ne pagal tikslinę paskirtį panaudota 

Paskola (ar jos dalis) gali būti pripažinta grąžintinomis lėšomis ir išieškoma su perskaičiuotomis palūkanomis, 

kaip tai numato Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, 

žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo 

taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750; 

36.28. Paskolos gavėjo planuojamos patirti finansuotinos išlaidos turi atitikti Paskolų paskirties 

(finansuotinų išlaidų) sąlygas, tačiau neviršijant Schemos 8.2–8.4 papunkčiuose nustatytų ribų. Paslaugų 

sutarties 36.4.-36.8. papunkčiuose esančias nuostatas dėl nefinansuotinų išlaidų Finansų tarpininkas privalo 

perkelti į su Paskolų gavėjais sudaromas Paskolų sutartis; 

36.29. visos Paskolos sutarties sąlygos turi atitikti Schemos reikalavimus. 

 

VII. PROBLEMINIŲ PASKOLŲ ADMINISTRAVIMAS 

37. Finansų tarpininkas administruoja Problemines paskolas pagal savo standartines tvarkas ir 

procedūras, tačiau nepažeisdamas Paslaugų sutarties nuostatų ir Schemos sąlygų. 

38. Paskolai tapus Problemine, Finansų tarpininkas informuoja Paskolos gavėją ir Bendrovę apie 

ketinimą nutraukti Paskolos sutartį. Finansų tarpininkas negali pradėti pats vykdyti skolos išieškojimo proceso 

pagal Probleminę paskolą. 

39. Šalys aiškiai susitaria, kad Paskolai tapus Problemine, Šalys sudarys Reikalavimo teisių perleidimo 

sutartį (Paslaugų sutarties priedas Nr. 2), pagal kurią Finansų tarpininko reikalavimai į Paskolos gavėją, kylantys 

iš Probleminės paskolos, bus neatlygintinai perduodami Bendrovei. 

40. Reikalavimo teisių perleidimo sutartis gali būti sudaroma, jei Finansų tarpininkas Bendrovei 

neatlygintinai pateikia dokumentus (ar Finansų tarpininko patvirtintas kopijas), pagrindžiančius reikalavimo 

teises bei papildomas teises, įskaitant teisę į Paskolos gavėjo mokamas palūkanas bei kurie patvirtina: 

40.1. suteiktos ir negrąžintos Paskolos ar jos dalies dydį bei Paskolos gavėjo nesumokėtų metinių 

palūkanų dydį (skolos detalizavimo pažyma); 
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40.2. Paskolos sutarties (su jos visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais) originalus; 

40.3. Paskolos išmokėjimą bei Paskolos ir palūkanų grąžinimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitos 

išrašus, mokėjimo nurodymus ir pan.); 

40.4. kad Paskolos gavėjas buvo įspėtas dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Paskolos sutartį; 

40.5. kad Paskolos gavėjas buvo įspėtas dėl galimo Paskolos sutarties nutraukimo; 

40.6. įrodymus, kad pranešimai, nurodyti Paslaugų sutarties 40.4 ir 40.5 papunkčiuose, Paskolos 

gavėjui išsiųsti registruota pašto siunta. 

41. Bendrovė ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Reikalavimo teisų perleidimo sutarties 

su priedais pasirašymo, įsipareigoja informuoti Paskolos gavėją apie reikalavimo perleidimą išsiunčiant 

pranešimą dėl kreditoriaus pasikeitimo ir tolimesnio prievolių vykdymo. 

42. Reikalavimo teisių perleidimas yra neatlygintinis. Kiekviena Šalis pasidengia savo patirtas išlaidas, 

susijusias su reikalavimo teisių perleidimo įforminimu ir atitinkamų dokumentų, patvirtinančių reikalavimo 

teises, perdavimu arba priėmimu. 

43. Finansų tarpininkas įsipareigoja nuostatas apie reikalavimo teisių perleidimą perkelti į Paskolų 

sutartis ir tinkamai informuoti Paskolų gavėjus, kad įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį nevykdymo atveju, 

Finansų tarpininkas perleis savo reikalavimą į Paskolos gavėją pagal Paskolos sutartį Bendrovei, kuri turi teisę 

išieškojimą pavesti atlikti trečiajam asmeniui, todėl Paskolos gavėjas neprieštarauja tokiam reikalavimų teisių 

perleidimui ir iš anksto sutinka dėl įsipareigojimų vykdymo pagal Paskolos sutartį, Bendrovei, kaip naujajai 

kreditorei.  

44. Finansų tarpininkas neatsako Bendrovei už Paskolos gavėjų galimybes ar pageidavimą vykdyti 

skolinius įsipareigojimus pagal Paskolos sutartis, pagal kurias Bendrovę įgyja reikalavimus. 

45. Finansų tarpininkui pateikus ne visus Paslaugų sutarties 40 punkte nurodytus dokumentus, visos 

Paskolos gavėjui pagal Paskolos sutartį skirtos Finansinės priemonės lėšos privalo būti grąžintos Bendrovei.  

 

VIII. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI. ATASKAITŲ TEIKIMAS IR KONTROLĖ 

46. Be kitų Paslaugų sutartyje nurodytų Finansų tarpininko teisių ir įsipareigojimų: 

46.1. Finansų tarpininkui ir Paskolos gavėjui pasirašius Paskolos sutartį, Finansų tarpininkas, ne vėliau 

kaip per 5 (penkias) darbo dienas, neatlygintinai privalo pateikti Bendrovei minėtos sutarties ir jos priedų 

Finansų tarpininko patvirtintą kopiją, įskaitant Paskolos grąžinimo grafiką. Finansų tarpininkui ir Paskolos 

gavėjui, pakeitus Paskolos sutarties sąlygas, Finansų tarpininkas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 

apie įvykdytus pakeitimus turi informuoti Bendrovę ir pateikti Paskolos sutarties pakeitimų kopiją, kartu su 

Paskolos sąskaitos išrašu Paskolos sutarties pakeitimo datai (Paskolos grąžinimo grafiko keitimo atveju); 

46.2. Finansų tarpininkas privalo tvarkyti ir saugoti Paslaugų sutarties 48 punkte nurodytus 

dokumentų originalus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paskutinės Paskolos sutarties su Paskolos gavėju 

pasirašymo dienos; 

46.3. Finansų tarpininkas įsipareigoja siekti Paslaugų sutartyje nustatytų tikslų ir tam dėti proporcingas 

pastangas; 

46.4. Finansų tarpininkas privalo nedelsdamas raštu informuoti Bendrovę apie bet kurias aplinkybes, 

kurios trukdo ar gali sutrukdyti Finansų tarpininkui vykdyti įsipareigojimus Paslaugų sutartyje nustatytais 

terminais ir sąlygomis; 

46.5. Finansų tarpininkas, atitinkantis finansų įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos finansų 

įstaigų įstatymą ir teikiančios šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 arba 3 punkte nurodytas finansines paslaugas, 

reikšmingumo kriterijus, nurodytus Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 03-65, 6 priede, įsipareigoja teikti duomenis į Paskolų 

rizikos duomenų bazę. Pagal Lietuvos banko išaiškinimą,  Finansų tarpininkas, atitinkantis kriterijus ir suteikęs 

Paskolą, vadovaujantis AnaCredit reglamento 4 straipsnio nuostatomis ir AnaCredit vadovo pirmosios dalies 

4.3 dalyje (4.3 Activities of an observed agent in the context of Article 4(1)(a)(i)-(iv)) pateiktais paaiškinimais, į 

Paskolų rizikos duomenų bazę įsipareigoja teikti duomenis, kreditoriumi nurodydamas Bendrovę, o 

administratoriumi – Finansų tarpininką; 

46.6. Finansų tarpininkas privalo: 

46.6.1. savo informavimo priemonėse ir sudaromose Paskolų sutartyse su Paskolų gavėjais nurodyti, 

kad finansavimas teikiamas įgyvendinant Finansinę priemonę; 

46.6.2. sudaromose Paskolų sutartyse su Paskolų gavėjais nurodyti, kad Paskolos gavėjas įsipareigoja 

Paskolą naudoti tik pagal Paskolos sutartyje nustatytą paskirtį; 
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46.6.3. sudaromose Paskolų sutartyse su Paskolų gavėjais nurodyti, kad Paskolos gavėjas privalo 

grąžinti Paskolą (ar jos dalį) ir priskaičiuotas palūkanas prieš terminą ir (arba) Paskolos sutartis nutraukiama, 

paaiškėjus, kad Paskolos gavėjas pateikė neteisingus duomenis Finansų tarpininkui ar Bendrovei, siekiant 

sudaryti Paskolos sutartį, gauti Paskolos išmokėjimą ar pagrįsti Paskolos panaudojimą; 

46.6.4. informaciją apie Finansinę priemonę ir pagrindines Paskolų teikimo sąlygas su nuorodomis, į 

ką kreiptis dėl Paskolos gavimo, patalpinti savo internetinėje svetainėje bei socialinių interneto tinklų 

puslapiuose; 

46.6.5. pagal poreikį skirti Finansų tarpininko atstovą dalyvauti Bendrovės ar Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerijos organizuojamose Finansinės priemonės viešinimo kampanijose ar renginiuose; 

46.6.6. leisti Bendrovės atstovams atlikti Finansų tarpininko ūkinės ir finansinės veiklos, kiek tai susiję 

su Finansine priemone, stebėseną, taip pat pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius tinkamą Finansinės 

priemonės įgyvendinimą ir išduotų Paskolų atitikimą Paslaugų sutarčiai; 

46.6.7. priimti ir įvertinti kiekvieno besikreipusio potencialaus Galutinio naudos gavėjo 

(nepriklausomai nuo to, ar jis yra Finansų tarpininko klientas ar ne) paraišką Paskolai gauti, kurios forma 

skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.garfondas.lt, vertinti gautas paraiškas pagal jų gavimo 

eiliškumą, taikant nešališkumo ir skaidrumo principus, paraišką atmesti tik esant Paslaugų sutartyje 

nustatytiems pagrindams. Finansų tarpininkas gautas paraiškas registruoja pagal savo formą ir, esant poreikiui, 

registrą pateikia Bendrovei ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Bendrovės kreipimosi; 

46.6.8. sudaromose Paskolų sutartyse su Paskolų gavėjais nurodyti, kad Paskolos gavėjas įsipareigoja 

Paskolą panaudoti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Paskolos sutarties pasirašymo. Nepanaudojus Paskolos 

per 6 mėnesių terminą, Paskolos gavėjas Finansų tarpininkui privalo grąžinti likusią nepanaudotą Paskolos dalį; 

46.6.9. sudaromose Paskolų sutartyse su Paskolų gavėjais nurodyti, kad Paskolos gavėjas ne 

trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Paskolos sutarties su Finansų tarpininku pasirašymo dienos privalo saugoti 

visą su Paskolos suteikimu susijusią informaciją ir dokumentus, įskaitant Paskolos panaudojimą pagal paskirtį 

pagrindžiančius dokumentus kartu su Paskolos lėšomis apmokėtų išlaidų sąvadu. Paskolos gavėjas visą šį 

laikotarpį dokumentus privalo saugoti šiame punkte nustatytą terminą ir būti pasiruošęs juos pateikti iškart po 

Bendrovės pareikalavimo patikros (audito) tikslais, siekiant užtikrinti, kad teikiama valstybės pagalba atitiktų 

Komunikato ir Schemos nuostatas. Dokumentai, pagrindžiantys Paskolos panaudojimą: patvirtinti darbo 

užmokesčio žiniaraščiai, pirkimo-pardavimo sutartys ir sąskaitos-faktūros, pagal kurias buvo apmokėta 

tiekėjams už perkamą turtą, Paskolos gavėjo sąskaitos išrašai ar įvykdyti mokėjimo nurodymai ir (ar) kiti 

dokumentai. Sąskaitos-faktūros data gali būti ir ankstesnė nei Paskolos sutarties pasirašymo data, bet 

apmokėjimas turi įvykti per 6 mėn. nuo Paskolos sutarties pasirašymo;   

46.6.10. sudaryti Paskolos sutartį su Galutiniu naudos gavėju ir Paskolos lėšas išmokėti ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos iš Bendrovės apie Galutinio naudos gavėjo tinkamumą gauti 

Paskolą, bet ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.;  

46.6.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Paslaugų sutartyje ir galiojančiuose 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose; 

46.6.12. prie sudarytos Paskolos sutarties su Galutiniu naudos gavėju kaip privalomą priedą pridėti 

informaciją „Atmintinė paskolos gavėjui dėl lengvatinės paskolos likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos 

agresiją prieš Ukrainą panaudojimo ir jos pagrindimo“, kuri skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje 

www.garfondas.lt. 

47. Be kitų Paslaugų sutartyje nurodytų Bendrovės teisių ir įsipareigojimų: 

47.1. Finansų tarpininkui įvertinus Ūkio subjekto tinkamumą Paskolai gauti ir priėmus sprendimą 

suteikti nustatytus reikalavimus atitinkančią Paskolą pagal Finansinės priemonės įgyvendinimo Schemą bei 

pateikus Bendrovei pažymą apie Ūkio subjekto tinkamumą gauti Paskolą pagal Finansinę priemonę (Paslaugų 

sutarties priedas Nr. 4) kartu su paraiška Paskolai gauti Finansų tarpininko patvirtinta kopija, Bendrovė ne vėliau 

kaip per 10 (dešimt) darbo dienų (į šį terminą neįskaičiuojami papildomos informacijos pateikimo ir atsakymų 

gavimo terminai) be nepagrįsto delsimo patikrina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą dėl 

žemės ūkio valdos įregistravimo bei Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos 

registrą dėl Paskolos gavėjui suteiktos valstybės pagalbos ir informuoja Finansų tarpininką apie Paskolos gavėjo 

tinkamumą gauti Paskolą; 

47.2. Bendrovė, gavusi Paskolos sutartį, įregistruoja suteiktą valstybės pagalbą Suteiktos valstybės 

pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre; 

47.3. Bendrovė turi teisę atlikti Finansų tarpininko veiklos priežiūrą ir kontrolę, kiek tai yra susiję su 

Paslaugų sutarties sąlygų vykdymu ir Finansinės priemonės lėšų panaudojimu. Šiuo tikslu Bendrovė 
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neatlygintinai turi teisę gauti visą reikiamą informaciją iš Finansų tarpininko, kad būtų galima tinkamai stebėti 

Paslaugų sutarties vykdymą bei Finansinės priemonės įgyvendinimą, taip pat turi teisę atlikti Finansų tarpininko, 

o teisės aktų nustatytais atvejais ir apimtimi – ir Paskolos gavėjo, patikrinimus. Bendrovė Finansų tarpininko ir 

Paskolos gavėjo veiklos priežiūrą ir kontrolę atlieka Paslaugų sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi. 

48. Finansų tarpininkas privalo saugoti ir Bendrovei pareikalavus per 5 (penkias) darbo dienas 

neatlygintinai pateikti: 

48.1. susirašinėjimo su Paskolos gavėju, viešojo administravimo subjektais (su Paslaugų sutarties 

sudarymu ir vykdymu susijusiais klausimais) dokumentų patvirtintas kopijas; 

48.2. kitas su Finansinės priemonės įgyvendinimu susijusių dokumentų kopijas. 

 

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ 

49. Finansų tarpininkas, teikdamas ataskaitas Paslaugų sutartyje numatyta tvarka ir terminais, privalo 

užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą, išsamumą ir tikslumą. 

50. Jeigu Finansų tarpininkas nesilaiko Paslaugų sutartyje ir teisės aktuose nustatytos Finansinės 

priemonės lėšų išskolinimo Paskolų gavėjams tvarkos ir (ar) terminų, Bendrovė turi teisę pareikalauti iš Finansų 

tarpininko grąžinti Neišskolintas lėšas. 

51. Šalys įsipareigoja atlyginti viena kitai visus nuostolius, Šalies patirtus dėl netinkamo kitos Šalies 

įsipareigojimų vykdymo. 

 

X. KELIŲ KREDITO ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS SUTARTYJE  

52. Šio Paslaugų sutarties skyriaus nuostatos taikomos tik tuo atveju, jeigu tenkinamos Paslaugų 

sutarties 53 punkto sąlygos, ir nesuteikiama pagrindo tretiesiems asmenims prie Paslaugų sutarties prisijungti 

po jos sudarymo. 

53. Jeigu tokią galimybę numato Finansinės priemonės įgyvendinimo sąlygos, Bendrovei priėmus 

atitinkamą sprendimą, Finansų tarpininko teises ir pareigas pagal Paslaugų sutartį įgyja kredito įstaigų grupė 

(toliau – Kredito įstaigų grupė), [data] sudariusi Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. [...] (toliau – Jungtinės 

veiklos sutartis), kuri bus laikoma Finansų tarpininku pagal Paslaugų sutartį. 

54. Kredito įstaigų grupės, pagal Paslaugų sutartį veikiančios kaip Finansų tarpininkas, narių 

tarpusavio teisinius santykius, teises ir pareigas reglamentuoja šių subjektų Bendrovei pateikta Jungtinės veiklos 

sutartis ir jiems taikomi teisės aktai. Bendrovė tokiuose kredito įstaigų grupės santykiuose nedalyvauja, o jos 

teisiniai santykiai su kredito įstaigų grupe yra apibrėžiami ir apribojami tik šio skyriaus nuostatomis. 

55. Kredito įstaigų grupė bendrai privalo atitikti visas Finansinės priemonės įgyvendinimo sąlygas ir 

kitus Finansų tarpininkui teisės aktų taikomus kriterijus.  

56. Kredito įstaigų grupės atsakomybė Bendrovei yra solidari. Kiekviena Kredito įstaigų grupės narė 

visiškai atsako už visos prievolės Bendrovei įvykdymą. Kiekviena Kredito įstaigų grupės narė, pasirašydama 

Paslaugų sutartį, aiškiai patvirtina, kad su tokiu atsakomybės paskirstymu sutinka ir atsisako visų ir bet kokių 

teisių reikalauti, kad Bendrovė pirmiausiai nukreiptų išieškojimą į konkrečią kredito įstaigą ar kitų panašaus 

pobūdžio teisių. 

57. Kredito įstaigų grupei santykiuose su Bendrove atstovauja vadovaujanti kredito įstaiga, paskirta 

kredito įstaigų sudaryta Jungtinės veiklos sutartimi. Tik vadovaujanti kredito įstaiga: 

57.1. gauna Finansinės priemonės lėšas iš Bendrovės; 

57.2. pagal poreikį nustato Paskolų teikimo priemonės lėšų dydį kitoms kredito įstaigoms ir išmoka 

Finansinės priemonės lėšas kitoms kredito įstaigoms, kurios išduoda Paskolą Paskolos gavėjui; 

57.3. surenka iš kitų kredito įstaigų Bendrovei mokėtinas pagal Paslaugų sutartį sumas ir jas 

nukreipia Bendrovei; 

57.4. priima iš kitų kredito įstaigų ir perduoda Bendrovei visą su Paslaugų sutarties sudarymu ir 

vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus; 

57.5. priima iš Bendrovės ir perduoda kitoms kredito įstaigoms visą su Paslaugų sutarties sudarymu 

ir vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus; 

57.6. priima administracinio ir techninio pobūdžio sprendimus visų kredito įstaigų vardu dėl bet 

kokių su Paslaugų sutarties sudarymu ir vykdymu susijusių klausimų. 

58. Kiekviena kredito įstaiga atskirai ir savarankiškai: 
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58.1. priima sprendimus dėl Paskolų suteikimo Paskolų gavėjams ir atlieka su tuo susijusias 

kreditingumo vertinimo ir kitas procedūras, patikrinimus, tyrimus; 

58.2. atlieka veiksmus, susijusius su prievolių pagal Paslaugų sutartį įvykdymo užtikrinimu, kaip 

numatyta Paslaugų sutarties 20 punkte; 

58.3. įgyvendina savo teises ir vykdo įsipareigojimus kitų Kredito įstaigų grupės narių atžvilgiu, 

kylančius iš Kredito įstaigų grupės tarpusavio santykius nustatančių dokumentų. 

59. Bendrovė neturi pareigos tikrinti Kredito įstaigų grupės narių tarpusavyje sudarytų dokumentų, 

duotų įgaliojimų ir kitų kredito įstaigų tarpusavio teisinių santykių elementų teisėtumo. Bendrovė visus 

vadovaujančios kredito įstaigos pateiktus dokumentus, duomenis, pranešimus, lėšas priims kaip perduotus 

teisėto visų Kredito įstaigų grupės narių atstovo. Kredito įstaigų grupės narės atleidžia Bendrovę nuo bet kokios 

teisinės atsakomybės, susijusios su tuo, kad Bendrovė priėmė iš vadovaujančios kredito įstaigos lėšas, 

dokumentus ar duomenis arba juos perdavė vadovaujančiai kredito įstaigai. 

60. Aplinkybė, kad Finansų tarpininko teises ir pareigas pagal Paslaugų sutartį įgyja Kredito įstaigų 

grupė, neatleidžia jų visų kartu ir kiekvienos atskirai nuo Paslaugų sutartyje numatytų Finansų tarpininko 

įsipareigojimų vykdymo. 

 

XI. SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

61. Paslaugų sutartis laikoma sudaryta nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių 

įsipareigojimų pagal Paslaugų sutartį įvykdymo. Paslaugų sutarties galiojimas gali būti pratęstas remiantis 

Paslaugų sutarties 8 punktu. 

62. Paslaugų sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu ir įsigalioja Šalims juos pasirašius. 

63. Paslaugų sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: 

63.1. yra keičiami teisės aktai, tiesiogiai reglamentuojantys Bendrovės ar Finansų tarpininko veiklą 

įgyvendinant Finansinę priemonę, ir tai turi įtakos Paslaugų sutarties ar jos nuostatų galiojimui; 

63.2. po Paslaugų sutarties pasirašymo įstatymu ar kitu teisės aktu nustačius papildomas priemones, 

už kurių įgyvendinimą yra atsakinga Bendrovė, arba pakeitus nustatytąsias; 

63.3. Šalims susitarus kitais atvejais, jeigu toks susitarimas neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų 

nuostatoms. 

64. Visi Paslaugų sutarties pakeitimai ir papildymai tampa Paslaugų sutarties neatskiriama dalimi ir 

įgyja teisinę galią tik sudaryti raštu bei pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. 

65. Paslaugų sutarties galiojimo metu bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Paslaugų sutartį dėl 

esminių kitos Šalies padarytų pažeidimų iš anksto įspėjusi kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų, jei kita Šalis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įspėjimo gavimo dienos nepašalina 

įspėjime nurodytų Paslaugų sutarties vykdymo trūkumų, sąlygojančių Paslaugų sutarties nutraukimo 

aplinkybes. 

66. Bendrovė turi teisę nutraukti Paslaugų sutartį 65 punkte nustatyta tvarka dėl esminio Paslaugų 

sutarties pažeidimo, jeigu Finansų tarpininkas: 

66.1. naudoja Finansinės priemonės lėšas ne pagal jų tikslinę paskirtį; 

66.2. naudoja Finansinės priemonės lėšas jas išskolindamas pažeidžiant Finansinės priemonės 

įgyvendinimo sąlygas; 

66.3. nesilaiko Finansinės priemonės sąlygų ir lėšų panaudojimo reikalavimų, nustatytų Paslaugų 

sutartyje; 

66.4. vėluoja grąžinti Finansinės priemonės lėšas pagal Paslaugų sutartį mokėtinas sumas ilgiau nei 

14 (keturiolika) kalendorinių dienų;  

66.5. pažeidžia pagrindinius Finansų tarpininko veiklai, atsakomybei ir atskaitomybei taikomus 

reikalavimus, įskaitant veiklos riziką ribojančius normatyvus, du kalendorinius ketvirčius iš eilės; 

66.6. tampa nemokus arba jo atžvilgiu yra inicijuojamas nemokumo bylos iškėlimas; 

66.7. nepagrįstai mažina Paskolos sumą, siekiant gauti daugiau Paskolos administravimo mokesčio; 

66.8. kitaip iš esmės pažeidžia Paslaugų sutarties sąlygas. 

67. Bendrovei nutraukus Paslaugų sutartį bet kuriuo iš Paslaugų sutarties 66 punkte išvardintų atvejų 

Bendrovė turi teisę reikalauti ir Finansų tarpininkas privalo grąžinti visas suteiktas Finansinės priemonės lėšas. 

Visas su Paslaugų sutarties nutraukimu susijusias Bendrovės išlaidas apmoka Finansų tarpininkas. 

68. Paslaugų sutarties 65-66 punktuose numatytais atvejais, taip pat paaiškėjus Lietuvos banko 

patvirtintai informacijai, kad Finansų tarpininkas susidūrė su mokumo ir (ar) likvidumo problemomis, Bendrovė, 
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nepanaikinant jos teisių, numatytų Paslaugų sutarties 65-66 punktuose, turi teisę reikalauti, kad Finansų 

tarpininkas grąžintų visas Neišskolintas lėšas bei Paskolų gavėjų grąžintas Finansinės priemonės lėšas, taip pat 

turi teisę perimti iš Finansų tarpininko reikalavimus, kylančius iš jo sudarytų Paskolų sutarčių su Paskolų gavėjais, 

o Finansų tarpininkas įsipareigoja nedelsiant po reikalavimo gavimo pervesti Bendrovei visas Neišskolintas lėšas 

bei Paskolų gavėjų grąžintas Finansinės priemonės lėšas, taip pat perleisti Bendrovei Finansų tarpininko 

reikalavimus, kylančius iš jo sudarytų Paskolų sutarčių. Finansų tarpininkas privalo užtikrinti, kad Paskolų 

sutartyse būtų numatytas išankstinis Paskolų gavėjų sutikimas tokiam perleidimui, o pats perleidimas bus 

laikomas įvykusiu nuo Bendrovės rašytinio pranešimo išsiuntimo Finansų tarpininkui dienos. Bendrovės teisės 

perimti iš Finansų tarpininko visas teises ir pareigas, kylančias iš jo sudarytų Paskolų sutarčių su Paskolų gavėjais 

neįgyvendinimas negali būti laikomas kliūtimi Bendrovei pasinaudoti kuria nors Paslaugų sutartimi jam 

suteikiama pažeistų teisių gynybos ar kita teise. 

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

69. Šalys susitaria konfidencialia laikyti visą vienai iš kitos gautą su iš Paslaugų sutarties kylančių 

įsipareigojimų vykdymu susijusią informaciją (taip pat ir asmens duomenis) ir jos neatskleisti ar nesuteikti 

kitokios galimybės bet kokia forma su ja susipažinti tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos Paslaugų 

sutarties Šalies sutikimo, išskyrus informaciją, reikalingą: a) Finansinės priemonės įgyvendinimo rinkodaros ir 

viešinimo priemonių įgyvendinimui užtikrinti, remiantis ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatomis; b) audito 

įmonei, kuri atlieka Šalių veiklos ar finansinių ataskaitų auditą; c) pagrindiniam Šalies akcininkui, kuriam 

priklauso daugiau kaip pusė visų Šalies akcijų, arba su Šalimi ar su pagrindiniu Šalies akcininku susijusioms 

įmonėms; d) teisinių paslaugų teikėjams bet kuriai iš Šalių. 

70. Šalys, pasirašydamos Paslaugų sutartį, pareiškia, kad yra susipažinusios su visais reikalingais 

teisės aktais, kuriais vadovausis savo veikloje vykdydamos iš Paslaugų sutarties kylančius įsipareigojimus. 

71. Siunčiami pagal Paslaugų sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) pateikiami 

elektroniniu paštu žemiau Paslaugų sutartyje nurodytais Šalių adresais. Siunčiami pagal Paslaugų sutartį arba 

susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminami raštu. Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti 

pasirašyti arba dokumentų kopijų tikrumas patvirtintas dokumentus pateikiančios Šalies įgalioto darbuotojo 

kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Bendrovei: 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 

Blindžių g. 17, 08111 Vilnius 

Tel. (8 5) 260 84 06 

El. p. UKRpaskolos@garfondas.lt 

 

Finansų tarpininkui: 

[pavadinimas] 

[adresas] 

Tel. [...] 

El. p. [...] 

72. Kiekviena Paslaugų sutarties Šalis, pakeitusi adresą, telefono ir (ar) el. pašto adresą, nedelsdama 

apie tai informuoja kitą Šalį. To nepadarius, pranešimas, pateiktas aukščiau nurodytu el. pašto adresu, laikomas 

įteiktu tinkamai; 

73. Paslaugų sutartis sudaryta ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

74. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Paslaugų sutarties aiškinimo ir vykdymo, sprendžiami derybų būdu. 

Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme įstatymų nustatyta 

tvarka. 

75. Paslaugų sutartis surašyta vienu egzemplioriumi ir pasirašyta galiojančiais saugiais kvalifikuotais 

elektroniniais parašais (kurie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 2014 m. 

liepos 23 d. dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus 

rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB).  

76. Visi Paslaugų sutarties priedai yra neatskiriama Paslaugų sutarties dalis:  

76.1. Paslaugų sutarties priedas Nr. 1. Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, 

veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti 

reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ Finansų tarpininko prašymas išmokėti lėšas; 
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76.2. Paslaugų sutarties priedas Nr. 2. Reikalavimo teisių perleidimo sutartis su priedais; 

76.3. Paslaugų sutarties priedas Nr. 3. Ataskaita apie Paskolų teikimą pagal skatinamąją finansinę 

priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir 

prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“; 

76.4.  Paslaugų sutarties priedas Nr. 4. Pažyma apie Ūkio subjekto tinkamumą gauti Paskolą pagal 

skatinamąją Finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų 

gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“. 

 

XIII. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas  [Finansų tarpininkas] 

Įmonės kodas 124261860 

Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, Lietuva 

Tel. (8 5) 260 84 06 

El. p. info@garfondas.lt 

 

 Įmonės kodas [kodas] 

[adresas]  

Tel. [...] 

El. p. [...] 

 

[Vardas, pavardė]  [Vardas, pavardė] 

[Pareigos]  [Pareigos] 

 



Paslaugų sutarties priedas Nr. 1 

 

(Finansų tarpininko pavadinimas)   
 

 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui 

 

 

SKATINAMOSIOS FINANSINĖS PRIEMONĖS „PASKOLOS ŪKIO SUBJEKTŲ, VEIKIANČIŲ 

ŽEMĖS ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS, PERDIRBIMO IR PREKYBOS 

SRITYSE, LIKVIDUMUI UŽTIKRINTI REAGUOJANT Į RUSIJOS AGRESIJĄ PRIEŠ UKRAINĄ“ 

FINANSŲ TARPININKO PRAŠYMAS IŠMOKĖTI LĖŠAS 
 

_____________  

(data) 

 

Vadovaudamiesi [...Paslaugų sutarties pasirašymo data...] Paslaugų sutarties dėl skatinamosios finansinės 

priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir 

prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ įgyvendinimo, pasirašytos tarp 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir [...Finansų tarpininko pavadinimas...] (toliau – Paslaugų sutartis) 

nuostatas, teikiame Prašymą išmokėti lėšas. Šiame Prašyme išmokėti lėšas vartojamos sąvokos reiškia tą patį, ką ir 

Paslaugų sutartyje, nebent Prašyme išmokėti lėšas nurodyta kitaip.  

 Prašome per 5 darbo dienas išmokėti skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, 

veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti 

reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ (toliau – Finansinė priemonė) lėšas pagal toliau pateiktą informaciją: 

1. Pildo Finansų tarpininkas, kai iki užtikrinimo priemonių įgyvendinimo teikiamas pirmas Prašymas išmokėti 

lėšas (Paslaugų sutarties 14.1. papunktis)1: 

Planuojama suteikti Paskolų per 5 darbo dienas, Eur  

Prašoma išmokėti suma, Eur  

 

2. Pildo Finansų tarpininkas, kai įgyvendinus užtikrinimo priemones teikiamas antras Prašymas išmokėti lėšas 

(Paslaugų sutarties 14.2. papunktis)2:  

Planuojama suteikti Paskolų per 1 mėnesį, Eur  

Prašoma išmokėti suma, Eur  

 
1 Maksimali Finansinės priemonės lėšų suma, kuri pirmuoju mokėjimu gali būti skirta Lietuvos banko prižiūrimam Finansų 

tarpininkui – 2 mln. Eur, neprižiūrimam – 1 mln. Eur. 
2 Maksimali Finansinės priemonės lėšų suma, kuri antruoju mokėjimu gali būti skirta Lietuvos banko prižiūrimam Finansų 

tarpininkui – 5 mln. Eur, neprižiūrimam – 3 mln. Eur. 



3. Pildo Finansų tarpininkas, jei Finansinės priemonės lėšos buvo išmokėtos pagal Prašymo išmokėti lėšas 1-

2 punktus (Paslaugų sutarties 14.3. papunktis)3 ir ne mažiau kaip 70 proc. bendros jų sumos išmokėta 

Paskolų gavėjams (Finansų tarpininkas kartu turi pateikti ataskaitą apie suteiktas Paskolas iki Prašymo 

išmokėti lėšas pateikimo dienos): 

Paskolų gavėjams išmokėta suma, Eur  

Prašoma išmokėti suma, Eur  

 

Atsiskaitomoji sąskaita, į kurią prašoma perversti lėšas, Nr. [numeris]. 

 

_______________________________________________ 

(Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas) 

Įgaliotas (-a) pasirašyti 

[...Finansų tarpininko pavadinimas...] vardu 

 
3 Maksimali Finansinės priemonės lėšų suma, kuri trečiuoju (ir paskesniais) mokėjimu gali būti skirta Lietuvos banko 

prižiūrimam Finansų tarpininkui – 5 mln. Eur, neprižiūrimam – 3 mln. Eur. 



Paslaugų sutarties priedas Nr. 2  

 

REIKALAVIMO TEISIŲ PERLEIDIMO SUTARTIS  

[data] 

 

[Finansų tarpininko pavadinimas] (toliau – Pradinis kreditorius), juridinio asmens kodas [......], esanti [.......], 

atstovaujama [......] veikiančio (-ios) pagal [......], iš vienos pusės,  

ir  

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Naujasis kreditorius), 

juridinio asmens kodas 124261860, esanti Blindžių g. 17, Vilniuje, atstovaujama [......], veikiančio (-ios) pagal 

[......], iš kitos pusės,  

toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarėme šią sutartį dėl reikalavimo teisių perleidimo (toliau – Sutartis), 

atsižvelgdamos į tai, kad: 

Pradinis kreditorius turi į ūkio subjektą [ūkio/įmonės pavadinimas/ūkininko vardas, pavardė], ūkio įregistravimo 

pažymėjimas ŪP Nr. [numeris], ūkio identifikavimo kodas [kodas], ūkio subjekto asmens/įmonės kodas [kodas], 

ūkio adresas [adresas], (toliau – Paskolos gavėjas), reikalavimo teises, kylančias iš [paskolos sutarties data] tarp 

Pradinio kreditoriaus ir Paskolos gavėjo sudarytos paskolos sutarties Nr. [numeris] su jos visais vėlesniais 

pakeitimais ir papildymais (toliau – Paskolos sutartis), kurią [reikalavimo teisių perleidimo data] sudaro [suma 

skaičiais] Eur ([suma žodžiais]) negrąžinta paskola ir [suma skaičiais] Eur ([suma žodžiais]) nesumokėtos metinės 

palūkanos (toliau – Reikalavimas).  

Šalys susitaria dėl šių Sutarties sąlygų: 

I. SUTARTIES ESMĖ IR AIŠKINIMAS 

1. Šia Sutartimi Pradinis kreditorius neatlygintinai perleidžia, o Naujasis kreditorius neatlygintinai perima 

Reikalavimą. 

2. Šalys susitaria, jog Naujajam kreditoriui šia Sutartimi ir Reikalavimo perleidimo aktu perleidžiami visi 

Pradinio kreditoriaus reikalavimo teises Paskolos gavėjui patvirtinantys dokumentai, nurodyti Sutarties 8 

punkte. 

3. Sutartyje nurodytos sąvokos turi būti taikomos sudarant ir vykdant kiekvieną dokumentą, susijusį su šia 

Sutartimi. Sutarties tekste vartojami žodžiai iš didžiosios raidės reiškia sąvokas. 

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

4. Pradinis kreditorius įsipareigoja šioje Sutartyje numatytais terminais bei sąlygomis įforminti ir perduoti 

Naujajam kreditoriui Reikalavimą bei jį ir jo perleidimą patvirtinančius dokumentus, taip pat laikytis kitų 

šios Sutarties nuostatų.  

5. Naujasis kreditorius įsipareigoja perimti Pradinio kreditoriaus perduodamą Reikalavimą, taip pat laikytis 

kitų šios Sutarties nuostatų. 

  



III. REIKALAVIMO PERLEIDIMO SĄLYGOS 

 

6. Naujasis kreditorius nuosavybės teisę į Reikalavimą įgyja nuo šios Sutarties, Reikalavimo perleidimo akto 

pasirašymo bei dokumentų, nurodytų Sutarties 8 punkte, perdavimo momento.  

7. Reikalavimo perleidimo tarp Šalių faktą patvirtina Reikalavimo perleidimo aktas, kurį Naujasis kreditorius ir 

Pradinis kreditorius turi pasirašyti šios Sutarties pasirašymo metu. Reikalavimo perleidimo aktas yra 

neatskiriama šios Sutarties dalis. 

8. Kartu su Reikalavimo perleidimo aktu Pradinis kreditorius perduoda Naujajam kreditoriui šiuos 

perleidžiamą Reikalavimą patvirtinančius bei kitus susijusius dokumentus: 

8.1. skolos detalizavimo pažymą apie suteiktos ir negrąžintos paskolos ar jos dalies dydį bei Paskolos 

gavėjo nesumokėtų metinių palūkanų dydį; 

8.2. Paskolos sutarties (su jos visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais) originalus; 

8.3. paskolos išmokėjimą bei paskolos ir palūkanų grąžinimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitos 

išrašus, mokėjimo nurodymus ir pan.); 

8.4. dokumentus, patvirtinančius, kad Paskolos gavėjas buvo įspėtas dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal 

Paskolos sutartį; 

8.5. dokumentus, patvirtinančius, kad Paskolos gavėjas buvo įspėtas dėl galimo Paskolos sutarties 

nutraukimo; 

8.6. įrodymus, kad pranešimai, nurodyti Sutarties 8.4 ir 8.5 papunkčiuose, Paskolos gavėjui išsiųsti 

registruota pašto siunta. 

9. Naujasis kreditorius per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Šalys pasirašo šią Sutartį, Reikalavimo 

perleidimo aktą ir Pradinis kreditorius perduoda Naujajam kreditoriui visus Reikalavimo teisę 

patvirtinančius ir kitus susijusius dokumentus, nurodytus šios Sutarties 8 punkte, įsipareigoja informuoti 

Paskolos gavėją apie Reikalavimo perleidimą, pateikdamas Reikalavimo perleidimo aktą ir, esant 

reikalingumui, Sutartį. Naujasis kreditorius įsipareigoja pareikšti atitinkamus prašymus, siekiant pakeisti 

Pradinio kreditoriaus procesinę padėtį ir įtraukti Naująjį kreditorių.  

10. Jei po Reikalavimo perleidimo akto pasirašymo Pradinis kreditorius gauna mokėjimą (-us) iš Paskolos 

gavėjo pagal Paskolos sutartį, iš kurios kylantis Reikalavimas buvo perleistas Naujajam kreditoriui, Pradinis 

kreditorius įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti ir neatlygintinai pervesti gautą mokėjimą (-us) Naujajam 

kreditoriui į Naujojo kreditoriaus sąskaitą Nr. [numeris], esančią [banko pavadinimas] bei pateikti mokėjimo 

pavedimo detalizaciją. 

11. Reikalavimo teisių perleidimas yra neatlygintinis. Kiekviena Šalis pasidengia savo patirtas išlaidas, susijusias 

su Reikalavimo teisių perleidimu įforminimu ir atitinkamų dokumentų, patvirtinančių Reikalavimo teises, 

perdavimu arba priėmimu. 

 

IV. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS 

 

12. Pradinis kreditorius patvirtina, kad šios Sutarties sudarymo dienai Paskolos gavėjas nėra įvykdęs 

Reikalavimo ar jo dalies. 

13. Pradinis kreditorius patvirtina, kad šia Sutartimi perleidžiamas Reikalavimas yra galiojantis ir privalomas 

Paskolos gavėjui. Pradinis kreditorius neatsako Naujajam kreditoriui už tai, kad Paskolos gavėjas 

Reikalavimo gali nevykdyti. 

14. Pradinis kreditorius patvirtina, kad Paskolos gavėjui neturi esminės reikšmės kreditoriaus, kaip Paskolos 

sutarties šalies, asmuo. 

15. Šalys patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad: 

15.1. jos ir jų atstovai turi visus įgaliojimus ir teisę pasirašyti šią Sutartį bei Reikalavimo perleidimo aktą ir 

vykdyti visas šiuose dokumentuose numatytas prievoles ir įsipareigojimus; 



15.2. nei šios Sutarties sudarymas, nei jos sąlygų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokio teismo, 

arbitražo, valstybės arba savivaldos institucijų sprendimo, įsakymo, potvarkio arba nurodymo, jokios 

sutarties, susitarimo arba kito sudaryto įsipareigojimo, kurio Šalimi jos yra, taip pat kreditoriaus ir 

(arba) kitos sandorio šalies teisių; 

15.3. Sutartis neprieštarauja jos, kaip juridinio asmens tikslams; 

15.4. yra susitarta dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad Sutartis kiekvienos iš Šalių būtų laikoma 

sudaryta. 

 

V. NENUGALIMA JĖGA 

 

16. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu šios Sutarties sąlygos 

nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir nenugalimos jėgos aplinkybės 

atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo bei nebuvo žinomos šios aplinkybės Sutarties sąlygų 

nevykdančiai Šaliai iki šios Sutarties pasirašymo. 

17. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos aplinkybes ir dėl to neįvykdžiusi prievolės, nustatytos pagal Sutartį, turi 

per protingą terminą pateikti kitai Šaliai pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių konkreti 

Sutarties sąlyga buvo neįvykdyta, atsiradimą, kuriame turi būti nurodyta: 

17.1. nenugalimos jėgos aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė buvo neįvykdyta; 

17.2. visi galimi nenugalimos jėgos aplinkybes patvirtinantys įrodymai, kuriuos turi Šalis, patyrusi 

nenugalimos jėgos aplinkybes; 

17.3. nenugalimos jėgos aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga. 

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS 

18. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki šioje Sutartyje aptartų Šalių atitinkamų 

įsipareigojimų įvykdymo. 

19. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro 

negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi sudaryta ir 

neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. 

20. Sutartis keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. 

21. Jei yra Sutartyje ar įstatymuose numatytas pagrindas nutraukti Sutartį, tai suinteresuota Šalis turi teisę 

Sutartį nutraukti rašytiniu pranešimu, įteiktu kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Sutarties 

nutraukimo. Rašytinis pranešimas kitai Šaliai įteikiamas Sutarties 27 punkte nustatyta tvarka. 

22. Jei Sutartis nutraukiama, Naujasis kreditorius įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

Sutarties pabaigos rašytiniu pranešimu informuoti Paskolos gavėją, kad pasikeitė kreditorius ir nurodyti, 

kad Paskolos gavėjas toliau privalo įsipareigojimus vykdyti Pradiniam kreditoriui. Taip pat Naujasis 

kreditorius įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pabaigos Pradiniam 

kreditoriui grąžinti iš jo gautus Sutarties 8 punkte nurodytus dokumentus. 

VII. KONFIDENCIALUMAS 

23. Konfidencialią informaciją gavusi Šalis privalo ją naudoti tik vykdydama Sutartį ir užtikrinti, kad gauta 

konfidenciali informacija nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.  

24. Konfidenciali informacija negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją 

perdavusios Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti: 

24.1. perduodama teismui dėl ginčo tarp Šalių, susijusio su Sutartimi ar teisės aktų nurodytais atvejais;  

24.2. pateikiama audito įmonei, kuri pagal sutartį atlieka Šalių veiklos ar finansinės atskaitomybės auditą; 

24.3. perduodama pagrindiniams Šalių akcininkams, su jais susijusioms įmonėms; 



24.4. perduodama advokatams ar kitiems įgaliotiems atstovams, kurie Šalims teikia teisines ir kitas 

paslaugas. 

VIII. GINČŲ SPRENDIMAS 

25. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai ir kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios 

Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybomis. 

26. Nepavykus ginčo (ar kito nesutarimo) išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčas 

sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

IX. KITOS NUOSTATOS 

27. Susitariama, kad Sutarties Šalys dokumentus viena kitai gali įteikti siųsdamos kvalifikuotu elektroniniu 

parašu pasirašytus dokumentus Sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais. Elektroniniu paštu 

perduoti dokumentai laikomi įteiktais kitą dieną po elektroninio laiško išsiuntimo dienos. Registruotu paštu 

siunčiamas raštiškas dokumentas laikomas gautu kitos Šalies vėliausiai 5 (penktą) dieną nuo jo išsiuntimo 

dienos, jeigu toks pranešimas buvo išsiųstas šioje Sutartyje pateiktu adresu. Jei Šalys yra raštu 

informavusios viena kitą apie Sutartyje nurodytų adresų pasikeitimus, dokumentai siunčiami kitais Šalių 

viena kitai nurodytais adresais. Šalis, iš anksto neinformavusi kitos Šalies apie savo adreso pasikeitimą, 

negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų remiantis jai paskutiniais žinomais duomenimis. Kol 

bus gautas registruotu paštu išsiųstas bet kuris dokumentas (-ai) pagal šią Sutartį, Šalys naudojasi 

elektroniniu paštu perduotais dokumentais.  

28. Sutartis surašyta vienu egzemplioriumi ir pasirašoma galiojančiais saugiais kvalifikuotais elektroniniais 

parašais (kurie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 2014 m. liepos 23 d. 

dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, 

kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB). 

 

PRIDEDAMA. 

1 priedas. Reikalavimo perleidimo akto forma; 

2 priedas. Pranešimo dėl kreditoriaus pasikeitimo ir tolimesnių prievolių vykdymo forma; 

[kiti priedai] 

Šalių parašai ir duomenys 

Pradinis kreditorius: 

 

[Finansų tarpininko pavadinimas] 

Įmonės kodas [kodas] 

[adresas] 

El. paštas [....] 

Tel. [...] 

 

[atsakingo asmens vardas, pavardė] 

[pareigos] 

 

Naujasis kreditorius:  

 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas  

Įmonės kodas 124261860  

Blindžių g. 17, Vilnius 

El. paštas info@garfondas.lt  

Tel. (8 5) 2608406 

 

[atsakingo asmens vardas, pavardė] 

[pareigos] 

 

 

  



Priedas Nr. 1 prie Reikalavimo teisių perleidimo sutarties 

REIKALAVIMO PERLEIDIMO AKTAS  

(Prie [data] Reikalavimo teisių perleidimo sutarties) 

[data]  

[Finansų tarpininko pavadinimas] (toliau – Pradinis kreditorius), juridinio asmens kodas [......], esanti [.......], 

atstovaujama [......] veikiančio (-ios) pagal [......], iš vienos pusės,  

ir  

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Naujasis kreditorius), juridinio 

asmens kodas 124261860, esanti Blindžių g. 17, Vilniuje, atstovaujama [......], veikiančio (-ios) pagal [......], iš kitos 

pusės,  

toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarėme šį Reikalavimo perleidimo aktą (toliau – Aktas), atsižvelgdamos į tai, 

kad: 

1. Vadovaujantis [data] sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi (toliau – Sutartis) Pradinis 

kreditorius neatlygintinai perleido, o Naujasis kreditorius priėmė Sutartyje nustatytą reikalavimo teisę (toliau – 

Reikalavimas) į ūkio subjektą [ūkio/įmonės pavadinimas], ūkio įregistravimo pažymėjimas ŪP Nr. [numeris], ūkio 

identifikavimo kodas [kodas], ūkio adresas [adresas] (toliau – Paskolos gavėjas). 

2. Šiuo Aktu Pradinis kreditorius perduoda, o Naujasis kreditorius perima šiuos perleidžiamą Reikalavimą 

pagrindžiančius dokumentus (jų originalus ar kopijas): 

2.1. skolos detalizavimo pažymą apie suteiktos ir negrąžintos paskolos ar jos dalies dydį bei Paskolos 

gavėjo nesumokėtų metinių palūkanų dydį; 

2.2. Paskolos sutarties (su jos visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais) originalus; 

2.3. paskolos išmokėjimą bei paskolos ir palūkanų grąžinimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitos išrašus, 

mokėjimo nurodymus ir pan.); 

2.4. dokumentus, patvirtinančius, kad Paskolos gavėjas buvo įspėtas dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal 

Paskolos sutartį; 

2.5. dokumentus, patvirtinančius, kad Paskolos gavėjas buvo įspėtas dėl galimo Paskolos sutarties 

nutraukimo; 

2.6. įrodymus, kad pranešimai, nurodyti Sutarties 8.4 ir 8.5 papunkčiuose, Paskolos gavėjui išsiųsti 

registruota pašto siunta. 

3. Šis Aktas surašytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas galiojančiais saugiais kvalifikuotais 

elektroniniais parašais (kurie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 2014 m. liepos 

23 d. dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 

panaikinama Direktyva 1999/93/EB). 

 

PRIDEDAMA. 

1. Dokumentai pagal sąrašą (nurodyti šio Akto 2.1. – 2.6. p.). 

Šalių parašai ir duomenys 

Pradinis kreditorius: 

 

[Finansų tarpininko pavadinimas] 

Įmonės kodas [kodas] 

[adresas] 

El. paštas [....] 

Naujasis kreditorius:  

 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas  

Įmonės kodas 124261860  

Blindžių g. 17, Vilnius 

El. paštas info@garfondas.lt  



Tel. [...] 

 

[atsakingo asmens vardas, pavardė] 

[pareigos] 

Tel. (8 5) 2608406 

 

[atsakingo asmens vardas, pavardė] 

[pareigos] 

 



Ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigai

Per 

ataskaitinį 

laikotarpį

Ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigai

Per ataskaitinį 

laikotarpį

Paskolos 

palūkanų 

norma,

proc.

Ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigai

Per 

ataskaitinį 

laikotarpį

Pradelsta 

grąžinti 

paskolos 

suma

Pradelstų 

dienų 

skaičius

Pradelsta 

sumokėti 

palūkanų 

suma

Pradelstų 

dienų 

skaičius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(atsakingo asmens pareigos) (vardas, pavardė)

Pradelsti mokėmai 

(nesumokėta paskolos, palūkanų dalis) Probleminės 

paskolos 

atsiradimo 

data

Pastabos

Išduota 

paskolos 

suma 

(ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigai)

Paskolos 

išdavimo data 

(faktinis 

paskolos 

išdavimas 

paskolos 

gavėjui)

Priskaičiuota grąžinti 

paskolos suma pagal 

grafiką

Faktiškai grąžinta 

paskolos suma

Paskolos 

likutis 

(ataskaitonio 

laikotarpio 

pabaigai)

____________

Faktinis paskolos 

palūkanų mokėjimas

(užpildymo data)

Eil. 

Nr.

Paskolos 

gavėjo 

pavardė, 

vardas/ 

Pavadinimas

Paskolos 

gavėjo  

asmens/ 

juridinio 

asmens 

kodas

Paskolos 

sutarties 

Nr.

Paskolos 

sutarties 

pasirašymo 

data

Paskolos 

panaudojimo 

terminas

Paskolos 

grąžinimo 

terminas 

(galutinis)

Paskolos 

valiuta

Paskolos 

suma 

(nurodyta 

paskolos 

sutartyje)

Paslaugų sutarties priedas Nr. 3

(Finansų tarpininko pavadinimas)

ATASKAITA APIE PASKOLŲ TEIKIMĄ PAGAL SKATINAMĄJĄ FINANSINĘ PRIEMONĘ 

„PASKOLOS ŪKIO SUBJEKTŲ, VEIKIANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS, PERDIRBIMO IR PREKYBOS SRITYSE, LIKVIDUMUI UŽTIKRINTI REAGUOJANT Į RUSIJOS AGRESIJĄ PRIEŠ UKRAINĄ“

nuo: ____________iki: ____________

(ataskaitinis laikotarpis)



v.UKR.2022.01

PASKOLOS GAVĖJAS YRA GAVĘS PAGALBĄ, KURI BUVO SUTEIKTA PAGALBOS TEIKĖJO 

LIETUVOJE IR EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU (dėl individualios pagalbos arba pagalbos 

schemos) PAGALBA BUVO PRIPAŽINTA NETEISĖTA IR NESUDERINAMA SU VIDAUS RINKA, IR 

NĖRA GRĄŽINTA VISA JOS SUMA, ĮSKAITANT PALŪKANAS, TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTA 

TVARKA?

Vykdoma (-os) veikla (-os)

PASKOLOS GAVĖJAS PASKOLOS LĖŠAS NAUDOS APYVARTINĖMS IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS 

SU PASKOLOS GAVĖJO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ IR (AR) 

KITŲ ŠALTINIŲ, ĮGYVENDINIMUI (išskyrus aukščiau nurodytą atvejį dėl Lietuvos kaimo plėtros 

2014-2020 m. programos)?

PLANUOJAMOS SUTEIKTI PASKOLOS INFORMACIJA

PASKOLOS GAVĖJAS 2022 M. YRA GAVĘS LENGVATINĘ PASKOLĄ PAGAL SKATINAMĄJĄ 

FINANSINĘ PRIEMONĘ "PASKOLOS ŪKIO SUBJEKTŲ, VEIKIANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR 

ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS, PERDIRBIMO IR PREKYBOS SRITYSE, LIKVIDUMUI 

UŽTIKRINTI COVID-19 LIGOS PROTRŪKIO LAIKOTARPIU"? 

PASKOLOS GAVĖJAS ĮGYVENDINA PROJEKTUS PAGAL TAM TIKRĄ LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 

2014-2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĘ, PAGAL KURIĄ YRA TEIKIAMOS PASKOLOS 

APYVARTINIAM KAPITALUI FINANSUOTI?

PASKOLOS GAVĖJO TINKAMUMO VERTINIMAS

Paskolos suma neviršija vieno iš žemiau nurodytų dydžių (pažymėti ir nurodyti apskaičiuoto dydžio reikšmę):

Paskolos gavėjo pavadinimas

Paskolos gavėjo kodas (ūkio / įmonės kodas)

Paskolos gavėjo kodas (ūkininko asmens kodas)

Paskolos gavėjo kontaktinis tel. Nr.

Paskolos suma, Eur

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys)

PAŽYMA APIE ŪKIO SUBJEKTO TINKAMUMĄ GAUTI PASKOLĄ PAGAL SKATINAMĄJĄ FINANSINĘ PRIEMONĘ 

„PASKOLOS ŪKIO SUBJEKTŲ, VEIKIANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS, PERDIRBIMO 

IR PREKYBOS SRITYSE, LIKVIDUMUI UŽTIKRINTI REAGUOJANT Į RUSIJOS AGRESIJĄ PRIEŠ UKRAINĄ“

Šia pažyma patvirtiname, kad žemiau nurodytas ūkio subjektas, pateikęs paraišką gauti paskolą pagal skatinamąją finansinę priemonę 

"Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti 

reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą", yra tinkamas, nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos paskolai gauti dėl Rusijos agresijos prieš 

Ukrainą patyręs sunkumų paskolos gavėjas.

INFORMACIJA APIE PASKOLOS GAVĖJĄ

15 proc. vidutinės bendros metinės apyvartos per paskutinius trejus pasibaigusius ataskaitinius 

laikotarpius

50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių

(finansų tarpininko pavadinimas)

PASKOLOS GAVĖJUI AR JO DALYVIAMS TAIKOMOS EUROPOS SĄJUNGOS SANKCIJOS 

REAGUOJANT Į RUSIJOS KARINĘ AGRESIJĄ (kaip nustatyta Komunikato 33 punkte)?

(data)


