
 

 PATVIRTINTA 

 UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 

 direktoriaus 

 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 2B-48 

(UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 

direktoriaus 2023 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 2B-5 

redakcija) 

 

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 SĄLYGŲ APRAŠAS 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1. 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“ įgyvendinimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato 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) 

įgyvendinimo sąlygas ir reikalavimus Finansinės priemonės įgyvendinime dalyvaujantiems finansų tarpininkams 

(toliau – Finansų tarpininkas). 

1.2. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo 

vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ ir vėlesnių pakeitimų nuostatas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų 

fondas (toliau – ŽŪPGF) yra paskirtas įgyvendinti finansines priemones žemės ūkio veiklos, žemės ūkio 

produktų gamybos ir perdirbimo, kaimo plėtros, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros srityse. Lietuvos 

bankas ŽŪPGF į Nacionalinių plėtros įstaigų sąrašą įtraukė 2019 m. sausio 7 d.  

1.3. Finansinė priemonė yra įgyvendinama pagal Finansinės priemonės 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). 

1.4. Finansinė priemonė įgyvendinama iš fondų fondo „Žemės ūkio fondas“, įsteigto pagal 2020 m. 

birželio 22 d. sutartį (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), sudarytą tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos ir ŽŪPGF, lėšų. Šio fondų fondo valdytoja paskirta ŽŪPGF. 

1.5. Aprašas ir kvietimas teikti prašymus dėl dalyvavimo įgyvendinant Finansinę priemonę viešai 

skelbiamas ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt visą laikotarpį, kol bus paskirstytos visos Finansinei 

priemonei skirtos lėšos.  

1.6. ŽŪPGF kontaktinis asmuo – vyriausioji finansinių priemonių projektų vadovė Vaida Stamburaitė 

(tel. +370 5 264 97 12, el. p. vaida.stamburaite@garfondas.lt). 

 
2. FINANSINĖS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO SUTARTIES OBJEKTAS 

 

2.1. Sudaromos sutarties su kiekvienu Finansų tarpininku objektas – Finansinės priemonės 

įgyvendinimas pagal šiame Apraše ir sudarytoje Finansinės priemonės įgyvendinimo sutartyje (toliau – 

Paslaugų sutartis) nustatytas sąlygas. 

2.2. Už Finansinės priemonės įgyvendinimą Finansų tarpininkui nėra mokamas valdymo mokestis. 

2.3. Pagrindinis Finansinės priemonės tikslas – 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, t. y. 

Schemoje nustatytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms. Detalus Finansinės priemonės sąlygų aprašymas 

pateikiamas Aprašo 1 priede (toliau – Pagrindinės sąlygos). 

2.4. Tipinės Paslaugų sutarties projektas pateikiamas Aprašo 4 priede. 
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3. PRAŠYMO IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

 
3.1. Finansų tarpininkai ŽŪPGF teikia nustatytos formos prašymą dėl dalyvavimo įgyvendinant 

Finansinę priemonę (Aprašo 2 priedas), kartu su Aprašo 3 priedu nuo kvietimo paskelbimo dienos iki tol, kol 

reikalavimus atitikusiems ir Paslaugų sutartis sudariusiems Finansų tarpininkams paskirstomos visos Finansinei 

priemonei skirtos lėšos, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. Jei Finansų tarpininkas pateikė prašymą dėl 

dalyvavimo įgyvendinant Finansinę priemonę iki 2022 m. gruodžio 31 d., Finansų tarpininkas turi pateikti ŽŪPGF 

atnaujintą prašymą dėl dalyvavimo įgyvendinant Finansinę priemonę (Aprašo 2 priedas), kartu su Aprašo 3.1 

priedu dėl paskolų pagal Finansinę priemonę teikimo 2023 m., t. y. iki 2023 m. birželio 30 d.  

3.2. Pateikdamas prašymą, Finansų tarpininkas sutinka su Pagrindinėmis sąlygomis ir patvirtina, kad 

jo prašyme ir dokumentuose pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko prašoma pagal Aprašą. 

3.3. Finansų tarpininkams nepaskirstyta Finansinei priemonei skirta lėšų suma nuolat atnaujinama ir 

skelbiama ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt. 

3.4. Prašymą, dokumentus ir kartu teikiamą informaciją (įskaitant bet kokius kitus dokumentus, 

kuriuos Finansų tarpininkas mano esant reikalingus arba aktualius pateikti), siekiant įvertinti Finansų tarpininkų 

atitikimą Apraše nustatytiems reikalavimams, Finansų tarpininkai ŽŪPGF teikia tik elektroninėmis priemonėmis 

– elektroniniu paštu UKRpaskolos@garfondas.lt. Prašymai ir reikalingi dokumentai, pateikti popierinėje formoje 

arba ne ŽŪPGF nurodytu elektroninio pašto adresu, nėra vertinami. 

3.5. Finansų tarpininkui 3.4 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu paprašius, ŽŪPGF 

elektroniniu paštu patvirtina, kad Finansų tarpininko prašymas, dokumentai ir kartu teikiama informacija yra 

gauti, ir nurodo gavimo dieną ir laiką.  

3.6. Prašymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 

Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Prašymas, dokumentai ir kartu teikiama 

informacija (įskaitant bet kokius kitus dokumentus, kuriuos Finansų tarpininkas mano esant reikalingus arba 

aktualius pateikti) privalo būti tiksli ir aiški, kad ŽŪPGF galėtų atlikti išsamų, informacija pagrįstą Finansų 

tarpininko atitikimo nustatytiems tinkamumo reikalavimams vertinimą. 

3.7. ŽŪPGF gali paprašyti pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, kai Finansų tarpininko 

pateiktų duomenų nepakanka pagrįsti Finansų tarpininko atitikimą Apraše nustatytiems tinkamumo 

reikalavimams. 

3.8. Visi dokumentai, patvirtinantys Finansų tarpininko atitiktį atrankos tinkamumo reikalavimams, 

kiti kartu pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. pateikiant skaitmenines dokumentų 

kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant 

nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).  

3.9. Finansų tarpininko prašymas ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas Finansų tarpininko ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas 

vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas, patvirtintas Finansų tarpininko ar jo įgalioto asmens parašu, bus laikomas 

tinkamu. 

3.10. Finansų tarpininkas prašyme turi nurodyti, kokia pateikta informacija yra konfidenciali. ŽŪPGF, 

ŽŪPGF Finansų tarpininkų atrankos komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali 

atskleisti Finansų tarpininko pateiktos informacijos, kurią Finansų tarpininkas nurodė kaip konfidencialią, 

išskyrus, kai tokia informacija laikoma nekonfidencialia pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei Finansų 

tarpininkas nenurodė konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos Finansų tarpininko 

pateiktame prašyme, dokumentuose ir kartu teikiamoje informacijoje nėra. 

3.11. Jei atrankoje dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai 

patvirtintą jos kopiją (pateikiama skaitmeninė kopija). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos 

šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su ŽŪPGF sudaryti Paslaugų sutartį. Jungtinės veiklos 

sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių ŽŪPGF nevykdymą. Taip pat 

jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo ŽŪPGF turėtų 

bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

3.12. ŽŪPGF nereikalauja, kad tuo atveju, jei ūkio subjektų grupei ŽŪPGF pasiūlys sudaryti Paslaugų 

sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 
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4. PRAŠYMŲ VERTINIMAS 

 
4.1. Komisija tikrina Finansų tarpininkų prašyme ir dokumentuose pateiktų kvalifikacijos duomenų 

atitiktį tinkamumo reikalavimams.  

4.2.  Finansų tarpininkų prašymai vertinami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 

sprendimus dėl Aprašo sąlygų ir jas aiškinant vadovaujamasi racionalumo principu.  

4.3. Prašymai vertinami eiliškumo tvarka pagal jų gavimo ŽŪPGF datą ir laiką. 

4.4. Jeigu Finansų tarpininkas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis, 

arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, ŽŪPGF privalo, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, 

prašyti Finansų tarpininką šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per ŽŪPGF 

nustatytą protingą terminą.  

4.5. Komisija Finansų tarpininko prašymą įvertina ir priima sprendimą dėl Finansų tarpininko 

kvalifikacijos duomenų atitikties tinkamumo reikalavimams ir Paslaugų sutarties sudarymo per 5 darbo dienas 

nuo prašymo ir visų vertinimui reikalingų tinkamai užpildytų dokumentų gavimo ŽŪPGF dienos. 

4.6. Informacija apie kiekvieno Finansų tarpininko prašymo vertinimo statusą ir Paslaugų sutarties su 

Finansų tarpininku pasirašymą pateikiama ŽŪPGF interneto svetainėje. 

4.7. Tinkamumo reikalavimus atitinkantis Finansų tarpininkas raštu prašyme nurodytu elektroninio 

pašto adresu ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo įvertinimo ir sprendimo priėmimo informuojamas 

apie sprendimą sudaryti Paslaugų sutartį, taip pat jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti Paslaugų 

sutartį. 

4.8. Jeigu Finansų tarpininkas raštu atsisako sudaryti Paslaugų sutartį arba iki ŽŪPGF nurodyto laiko 

nepasirašo Paslaugų sutarties, arba atsisako Paslaugų sutartį sudaryti pagal Pagrindines sąlygas, laikoma, kad 

jis atsisakė sudaryti Paslaugų sutartį. 

4.9. Tinkamumo reikalavimų neatitinkantis Finansų tarpininkas arba Finansų tarpininkas, per 5 darbo 

dienas po ŽŪPGF prašymo pateikti papildomus dokumentus dėl atitikimo nustatytiems tinkamumo 

reikalavimams nepateikęs ŽŪPGF prašomų papildomų dokumentų atitikimą tinkamumo reikalavimams pagrįsti, 

prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu raštu informuojamas apie atsisakymą sudaryti Paslaugų sutartį.  

4.10. Pateikus melagingą informaciją, kurią ŽŪPGF gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, 

Finansų tarpininko prašymas yra atmetamas, nurodant atmetimo priežastis. 

4.11. Naujų prašymų priėmimas ir prašymų vertinimas stabdomas, kai paskirstomos visos Finansinės 

priemonės lėšos Aprašo reikalavimus atitikusiems ir Paslaugų sutartis sudariusiems Finansų tarpininkams arba 

2022 m. gruodžio 31 d. 

4.12. Pretenzijos dėl priimtų sprendimų teikiamos ŽŪPGF, kuris pretenziją išnagrinėja ne vėliau kaip 

per 20 darbo dienų. ŽŪPGF veiksmai ar sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 
5. TINKAMUMO REIKALAVIMAI FINANSŲ TARPININKUI 

 

5.1. Prašymus dėl dalyvavimo įgyvendinant Finansinę priemonę teikiantys Finansų tarpininkai turi 

atitikti šiuos tinkamumo reikalavimus: 

 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacinis 

reikalavimas 

Dokumentai (informacija)*, kuria vadovaujamasi nustatant 

atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui 

1. Finansų tarpininkas yra 

finansų įstaiga, 

veikianti pagal 

Lietuvos Respublikos 

finansų įstaigų 

įstatymą, turinti teisę 

teikti finansines 

paslaugas 

Patvirtinanti informacija pateikiama Finansų tarpininko pažymoje ir 

atitikimą šiam reikalavimui patvirtinančiuose dokumentuose: licencija 

verstis finansinių paslaugų teikimu ir (ar) valstybės įmonės Registrų 

centro išduotas išrašas ar kiti dokumentai, patvirtinantys Finansų 

tarpininko teisę teikti finansines paslaugas. 

 

2. Finansų tarpininko 

minimali veiklos 

Patvirtinanti informacija pateikiama Finansų tarpininko pažymoje ir 

atitikimą šiam reikalavimui patvirtinančiuose dokumentuose: Valstybės 



4 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacinis 

reikalavimas 

Dokumentai (informacija)*, kuria vadovaujamasi nustatant 

atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui 

vykdymo trukmė – 12 

mėnesių 

 

įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar kiti dokumentai, patvirtinantys 

Finansų tarpininko įregistravimo datą Juridinių asmenų registre. 

 

3. Finansų tarpininkas 

prašymo pateikimo 

metu yra įvykdęs su 

mokesčių ir socialinio 

draudimo įmokų 

mokėjimu susijusius 

įsipareigojimus pagal 

Finansų tarpininko 

veiklai taikomus teisės 

aktus 

ir 

per pastaruosius 5 

metus nėra priimtas ar 

įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo 

nuosprendis už 

nusikalstamas veikas 

 

Patvirtinanti informacija pateikiama Finansų tarpininko pažymoje ir 

atitikimą šiam reikalavimui patvirtinančiame dokumente: Valstybės 

įmonės Registrų centro išduota jungtinė pažyma „Kompetentingų 

institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų 

procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį)“. 

 

Jei Finansų tarpininkas turi įsiskolinimų valstybės biudžetui, bet yra 

įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas, 

ir (arba) įsiskolinimų suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų), 

laikoma, kad jis yra įvykdęs šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu. 

4. Finansų tarpininko 

turto iš viso 2022 m. 

rugsėjo 30 d. – ne 

mažiau kaip 25 mln. 

Eur 

Patvirtinanti informacija, įrašant Finansų tarpininko turto vertę eurais, 

pateikiama Finansų tarpininko pažymoje ir atitikimą šiam reikalavimui 

patvirtinančiuose dokumentuose: Finansų tarpininko valdymo organo, 

veikiančio pagal Finansų tarpininko įstatus, patvirtinta 2022 m. III ketv. 

finansinė ataskaita (patvirtinimas nėra privalomas, kai Finansų 

tarpininkas pagal teisės aktus finansines ataskaitas kas ketvirtį skelbia 

viešai). 

5. Finansų tarpininkui** 

ŽŪPGF pervestų lėšų 

pagal su ŽŪPGF 

pasirašytas galiojančias 

sutartis dėl kitų 

finansinių priemonių 

lengvatinių paskolų 

forma įgyvendinimo 

likutis kartu su per visą 

Paslaugų sutarties 

laikotarpį (iki 2023 m. 

birželio 30 d.) 

planuojama išduoti 

paskolų suma siekia ne 

daugiau kaip 50 proc. 

finansų tarpininko 

turto iš viso 2022 m. 

rugsėjo 30 d. 

Patvirtinanti informacija, įrašant Finansų tarpininkui ŽŪPGF pervestų lėšų 

pagal su ŽŪPGF pasirašytas galiojančias sutartis dėl kitų finansinių 

priemonių lengvatinių paskolų forma įgyvendinamo likutį kartu su per 

visą Paslaugų sutarties laikotarpį (iki 2023 m. birželio 30 d.) planuojama 

išduoti paskolų suma bei Finansų tarpininko turto vertę eurais, 

atitinkamai nurodant santykio procentą), pateikiama Finansų tarpininko 

pažymoje ir atitikimą šiam reikalavimui patvirtinančiose finansinėse 

ataskaitose. 

* Finansų tarpininko pateikti tai įrodantys dokumentai ar informacija, jei atitinkama informacija nėra viešai skelbiama (pvz., 

Lietuvos banko ar Finansų tarpininko svetainėje). 

** Kai finansų tarpininkas – ūkio subjektų grupė, sumuojamos lėšos pagal galiojančias sutartis, kurios pasirašytos bent su 

vienu ūkio subjektu iš pasiūlymą teikiančios ūkio subjektų grupės. 
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Pastabos: 

1) Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, 1-3 punktuose nustatytus kvalifikacinius 

reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio subjektų grupės nariai atskirai, 4-5 

punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio 

subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.  

2) Skaitmeninės dokumentų kopijos, patvirtinančios atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, 

pateikiamos kartu su prašymu dėl dalyvavimo įgyvendinant Finansinę priemonę. 

3) Pateikdamas atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasirašydamas jas kvalifikuotu 

elektroniniu parašu, Finansų tarpininko vadovas arba jo įgaliotas asmuo deklaruoja, kad kopijos yra tikros. 

ŽŪPGF pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. 

 
6. SUDAROMOS PASLAUGŲ SUTARTIES NUOSTATOS 

 

6.1. Paslaugų sutartis su Finansų tarpininku sudaroma pagal pateiktą sutarties projektą (Aprašo 

4 priedas). 

6.2. Paslaugų sutarties nuostatos gali būti koreguojamos pritaikant Paslaugų sutarties nuostatas 

Finansų tarpininkams, teikiantiems prašymus pagal Aprašo 3.11 papunktį. 

6.3. Sudaroma Paslaugų sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal Paslaugų sutartį įvykdymo pabaigos. 

6.4. Paslaugų sutartis gali būti keičiama Paslaugų sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka. 

 



                  Aprašo 1 priedas 

 

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“ 

SĄLYGOS  

 

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA 

 

1.1. Kvietimo tikslas 

 

Organizuojamu kvietimu siekiama sudaryti sutartis su 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) finansų 

tarpininkais, kurie, atlikdami šiose sąlygose ir su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondu (toliau – ŽŪPGF) 

sudarytose sutartyse nurodytas veiklas, įgyvendins Finansinę priemonę. 

 

1.2. Finansinės priemonės įgyvendinimo aplinka ir tikslai 

 

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

vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ ir vėlesnių pakeitimų nuostatas ŽŪPGF yra paskirtas įgyvendinti 

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

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

sąrašą įtraukė 2019 m. sausio 7 d.  

2020 m. birželio 22 d. tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir ŽŪPGF buvo pasirašyta 

Finansavimo sutartis (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kuria buvo įsteigtas fondų fondas „Žemės ūkio 

fondas“. Šio fondų fondo valdytoju paskirtas ŽŪPGF. 

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“ schemą, 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). 

Pagrindinis Finansinės priemonės tikslas – 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, t. y. 

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“ 

schemoje, patvirtintoje 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), nustatytoms tinkamoms finansuoti 

išlaidoms.  

 

1.3. Reglamentuojantys teisės aktai ir dokumentai 

 

Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktai ir gairės: 

- 2022 m. kovo 24 d. Europos Komisijos komunikatas „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų 

ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ su vėlesniais 

pakeitimais ir papildymais (toliau – Komunikatas). 

 

Nacionaliniai teisės aktai ir dokumentai: 

- Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas; 
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- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti 

nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“; 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 910 „Dėl Lietuvos 

Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo 

įgyvendinimo“; 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės 

pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“; 

- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 3D-422 „Dėl Fondų 

fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“; 

- 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“ patvirtinta 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“ schema; 

- kiti Finansinei priemonei taikytini teisės aktai, taisyklės ir jų pakeitimai. 

 

1.4. Vartojamos sąvokos 

 

Finansinė priemonė Skatinamoji finansinė priemonė „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių 

žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos 

srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ 

Finansinės priemonės lėšos  Lėšų suma eurais, kurią ŽŪPGF skiria Finansų tarpininkui teikti Paskolas 

Galutiniams naudos gavėjams pagal Finansinę priemonę 

Finansų tarpininkas 

 

Juridinis asmuo, ketinantis dalyvauti Finansinės priemonės įgyvendinime 

arba atrinktas konkrečiai Finansinei priemonei įgyvendinti 

Paskola  Lengvatinė paskola pagal Finansinę priemonę 

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 

Paslaugų sutartis ŽŪPGF ir Finansų tarpininko pasirašyta sutartis dėl paskolų pagal 

Finansinę priemonę teikimo Galutiniams naudos gavėjams 

Probleminė paskola Paskola, kai Paskolos gavėjas nevykdo finansinių įsipareigojimų pagal 

Paskolos sutartį, t. y.: (a) Paskolos gavėjui iškeliama bankroto byla; ir 

(arba) (b) 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 

Schema Finansinės priemonės schema, patvirtinta 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“ 
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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 

(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 

 

 

2. PASLAUGŲ SUTARTIES OBJEKTAS  

 

2.1. Sudaromos Paslaugų sutarties objekto aprašymas 

 

Paslaugų sutartimi ŽŪPGF įsipareigoja suteikti Finansų tarpininkui Finansinės priemonės lėšas, o 

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

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

Finansinės priemonės lėšas ir vykdyti kitas Schemoje numatytas ŽŪPGF funkcijas. Paskolos pagal Finansinę 

priemonę bus teikiamos iš pagal Schemą skiriamos finansavimo sumos, t. y. įgyvendindami Finansinę 

priemonę atrinkti Finansų tarpininkai prie Finansinės priemonės lėšų neturės prisidėti privačiomis lėšomis. 

Finansinė priemonė įgyvendinama Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Už Finansinės priemonės įgyvendinimo paslaugas Finansų tarpininkams nemokamas valdymo 

mokestis. 

 

2.2. Finansinės priemonės sąlygos 

 

Finansinės priemonės 

pavadinimas 

Skatinamoji finansinė priemonė „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir 

žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui 

užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“. 

Finansų tarpininko 

nuosavos lėšos 

Finansų tarpininkai prie Finansinės priemonės įgyvendinimo (Paskolų Galutiniams 

naudos gavėjams teikimo) neprisideda savo lėšomis. 

Paskolos rizika Finansų tarpininkai neprisiima Paskolos negrąžinimo ir kitų mokėjimų pagal 

Paskolos sutartis nemokėjimo rizikos.  

Paskolos 

administravimo 

mokesčiai 

Finansų tarpininkas nustato Paskolos gavėjų mokamus Finansų tarpininkui 

mokesčius, tačiau privalo laikytis šių taisyklių:  

1. Paskolos gavėjo Finansų tarpininkui mokami Paskolos administravimo 

mokesčiai negali būti didesni nei 2 procentai nuo Paskolos sumos, bet bendra 
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Paskolos administravimo mokesčių suma, kurią iš viso Paskolos gavėjas turi 

sumokėti už Paskolą, negali būti mažesnė kaip 150 Eur ir didesnė kaip 2 500 Eur. 

2. Paskolos lėšos gali būti naudojamos administravimo mokesčiams mokėti.  

3. Paskolos administravimo mokestis gali būti sumokamas su Paskolos 

išmokėjimu. 

Finansinės priemonės 

lėšų išskolinimo 

terminas 

Finansų tarpininkas Finansinės priemonės lėšas gali skolinti iki 2023 m. birželio 30 

d. 

Schemos galiojimo 

trukmė 

Paskolų sutartys pagal Finansinę priemonę pasirašomos ir Paskolos išmokamos iki 

2023 m. birželio 30 d. 

Finansų tarpininkui 

suteikiamų 

Finansinės priemonės 

lėšų 

terminas 

Finansinei priemonei įgyvendinti skirtos lėšos Finansų tarpininkui suteikiamos ne 

ilgiau kaip iki 2029 m. rugsėjo 30 d. (lėšų skolinimo termino pabaiga 2023 m. 

birželio 30 d., 6 metai maksimali Paskolos sutarties trukmė ir 90 kalendorinių 

dienų, jei Paskolos gavėjas nevykdo finansinių įsipareigojimų pagal Paskolos 

sutartį). 

Paskolos paskirtis 

(tinkamos finansuoti 

išlaidos) 

Paskolos teikiamos Paskolos gavėjo 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; 

- Paskolos administravimo mokesčio išlaidos. 

Tinkami Paskolų 

gavėjai 

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 patyrė sunkumų ir 

atitinka vieną iš šių sąlygų: 



5 

   

 

- 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 2023 m. balandžio 30 d. – už 2022 m. (2022 m. gruodžio 31 d.), po 2023 

m. balandžio 30 d. – už 2023 m. pirmąjį ketvirtį (2023 m. kovo 31 d.)); 

- pardavimo pajamos nukrito daugiau kaip 10 proc. Tikrinant sąlygą Ūkio subjekto 

vidutinės mėnesio  pardavimo pajamos, gautos iš tinkamų pagal Finansinę 

priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo 

veiklos, laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos Paskolai gauti pateikimo 

lyginamos su vidutinėmis mėnesio atitinkamomis pardavimo pajamomis 2021 

metais. Tuo atveju, kai Ūkio subjektas įsteigtas 2022 m. vasario 1 d. ir vėliau, jo 

sunkumų patyrimas vertinamas pagal skubaus padengimo (kritinio likvidumo) 

rodiklio reikšmės sąlygą.  

Atitikimas reikalavimui vertinamas pagal Ūkio subjekto vadovo patvirtintą 

pardavimo pajamų, gautų iš tinkamų pagal Finansinę priemonę remti veiklų, 

žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos, žiniaraštį (ataskaitą) 

už laikotarpį nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos Paskolai gauti pateikimo, t. y. 

iki pasibaigusio mėnesio, ėjusio prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška Paskolai gauti, 

ir už 2021 metus (taip, atitinkamai pagal tame laikotarpyje praėjusių mėnesių 

skaičių, nustatoma vidutinė mėnesio suma per lyginamus laikotarpius).  

Taip pat, prieš atliekant atitikimo vienai iš aukščiau nurodytų sąlygų vertinimą, 

įvertinama, ar paraiškos Paskolai gauti pateikimo metu Ūkio subjektas nėra 

likviduojamas ir (ar) 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 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/). 

Paskolos neteikiamos  Paskolos neteikiamos: 

- jei paraiškos Paskolai gauti pateikimo metu Ūkio subjektas yra bankrutuojantis 

ir (ar) likviduojamas; 

- jei Ūkio subjektas yra gavęs lengvatinę paskolą ar garantiją pagal ŽŪPGF 

įgyvendinamas finansines priemones ir nevykdo įsipareigojimų pagal paskolos ir 

(ar) finansinės nuomos (lizingo) sutartis su finansų įstaiga ir (arba) dėl jo 

nevykdomų įsipareigojimų pirmiau nurodyta sutartis yra nutraukta. Įsipareigojimų 

nevykdymu laikoma, kai Ūkio subjektas 90 (devyniasdešimt) ir daugiau 

kalendorinių dienų neįvykdo finansinių įsipareigojimų pagal galiojančias paskolos 

ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutartis; savalaikiai nepateikia lengvatinės (-ių) 

paskolos (-ų) pagal ŽŪPGF įgyvendinamas finansines priemones panaudojimą 

pagrindžiančių dokumentų; pateikia tik dalį lengvatinės (-ių) paskolos (-ų) pagal 

ŽŪPGF įgyvendinamas finansines priemones panaudojimą pagrindžiančių 

dokumentų ir dėl šios priežasties yra priimtas sprendimas dėl grąžintinų lėšų, 

kurio Ūkio subjektas iki paraiškos Paskolai gauti pateikimo yra neįvykdęs; yra 

nustatytos kitos reikšmingos aplinkybės, kurios gali daryti įtaką finansinių 

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/
https://www.registrucentras.lt/jar/p/
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įsipareigojimų pagal galiojančias sutartis nevykdymui ir (ar) turėti neigiamos 

įtakos Ūkio subjekto veiklai; 

- Ūkio subjektų projektams įgyvendinti pagal tam tikrą Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 m. programos priemonę, jei pagal tą priemonę yra teikiamos paskolos 

apyvartiniam kapitalui finansuoti;  

- jei Paskolos gavėjui ar jo dalyviams (akcininkams (ūkininko ūkių savininkams), 

nariams, dalininkams ir pan.) taikomos Europos Sąjungos sankcijos reaguojant į 

Rusijos karinę agresiją, kaip nustatyta Komunikato 47 punkte. Informacija apie 

Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijai ir Baltarusijai skelbiamos Lietuvos 

Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje  

www.urm.lt/sankcijos; 

- 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. 

Nefinansuotinos 

išlaidos 

Nefinansuotinomis išlaidomis laikomos išlaidos, kurios neatitinka Paskolos 

paskirties (tinkamų finansuoti išlaidų, kurios nurodytos Schemoje), įskaitant 

pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai 

sumoka Paskolos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas. 

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

valiuta, perskaičiuota ekvivalentu, ir (ar) eurais. 

Didžiausia Paskolos 

suma vienam 

Paskolos gavėjui 

1. Paskolos suma negali viršyti Schemos 8.2.1 arba 8.2.2 papunkčiuose nurodytų 

dydžių, tai yra:  

1.1. 15 proc. Paskolos gavėjo vidutinių metinių pardavimo pajamų, gautų iš 

tinkamų pagal Finansinę priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir 

derliaus apdorojimo veiklos, per paskutinius tris pasibaigusius ataskaitinius 

laikotarpius, arba 

1.2. 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš 

mėnesį, kurį pateikta paraiška Paskolai gauti. 

Atitikimas 1.1. 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“ (vertinamos pardavimo pajamos, gautos iš tinkamų pagal 

Finansinę priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus 

apdorojimo veiklos). Bendra suma dalinama iš 3 (taip nustatoma vidutinių metinių 

pardavimo pajamų suma).  

Atitikimas 1.2. reikalavimui vertinamas pagal Ūkio subjekto pateiktas per 12 mėn., 

ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška Paskolai gauti, laikotarpį gautas PVM 

sąskaitas-faktūras, kuriose nurodytas Ūkio subjektas, jo veiklos vykdymo / 

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

paslaugos. 

2. Tuo atveju, kai Ūkio subjektas yra naujai įsteigtas, neturintis paskutinių trijų 

pasibaigusių metinių ataskaitinių laikotarpių pardavimo pajamų, gautų iš tinkamų 

pagal Finansinę priemonę remti veiklų, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus 

apdorojimo veiklos, dydis pagal aukščiau esantį 1.1. papunktį apskaičiuojamas 
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remiantis laikotarpiu, kurį Ūkio subjektas veikė iki paraiškos Paskolai gauti 

pateikimo, t. y. vertinant laikotarpį nuo jo įsteigimo iki pasibaigusio mėnesio, 

ėjusio prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška Paskolai gauti. Atitinkamai pardavimo 

pajamų, gautų iš tinkamų pagal Finansinę priemonę remti veiklų, žemės ūkiui 

būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veiklos, suma dalinama iš praėjusių 

mėnesių faktinio skaičiaus ir dauginama iš 12 (taip nustatoma vidutinių metinių 

pardavimo pajamų suma). 

3. Tuo atveju, kai Ūkio subjektas yra naujai įsteigtas, neturintis 12 mėnesių, ėjusių 

prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška Paskolai gauti, gamtinių dujų ir elektros 

energijos išlaidų sąskaitų, dydis pagal aukščiau esantį 1.2. papunktį 

apskaičiuojamas remiantis laikotarpiu, kurį Ūkio subjektas veikė iki paraiškos 

Paskolai gauti pateikimo, t. y. vertinant laikotarpį nuo jo įsteigimo iki pasibaigusio 

mėnesio, ėjusio prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška (taip nustatoma gamtinių dujų 

ir elektros energijos išlaidų suma). 

4. Visais atvejais Paskolos suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti 500 000 Eur 

(penki šimtai tūkstančių eurų). 

5. Vienam Paskolos gavėjui gali būti suteikiama viena Paskola. 

Paskolos 

panaudojimą 

pagrindžiantys 

dokumentai 

Paskolos gavėjo planuojamos patirti finansuotinos išlaidos turi atitikti aukščiau 

nurodytas Paskolų paskirties (tinkamų finansuoti išlaidų) sąlygas, tačiau neviršijant 

Schemos 8.2–8.4 papunkčiuose nustatytų ribų.  

Paskolos panaudojimo terminas – 6 mėnesiai nuo Paskolos sutarties pasirašymo 

dienos. Nepanaudojus Paskolos per 6 mėnesių terminą, Paskolos gavėjas Finansų 

tarpininkui privalės grąžinti likusią nepanaudotą Paskolos dalį. Panaudojus 

Paskolą ar jos dalį ne pagal Paskolos sutartyje nurodytą paskirtį, taip pat 

nepateikus Paskolos panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančių dokumentų, 

įskaitant „Paskolos lėšomis apmokėtų išlaidų sąvadą“, kurį Paskolos gavėjas 

privalo parengti iškart po viso Paskolos panaudojimo, ar pateikus tik jų dalį, 

Paskola bus pripažinta kaip panaudota ne pagal paskirtį ir išieškota teisės aktų 

nustatyta tvarka. Finansų tarpininkas privalo įpareigoti Paskolos gavėją „Paskolos 

lėšomis apmokėtų išlaidų sąvadą“ parengti iškart, taip, kaip nurodyta „Atmintinėje 

paskolos gavėjui dėl lengvatinės paskolos likvidumui užtikrinti reaguojant į 

Rusijos agresiją prieš Ukrainą panaudojimo ir jo pagrindimo“, kuri yra privalomas 

priedas pasirašant Paskolos sutartį su Galutiniu naudos gavėju. 

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 ir būti 

pasiruošęs juos pateikti iškart po ŽŪPGF 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, sąskaitos-faktūros, pagal 

kurias buvo apmokėta tiekėjams už perkamą turtą, paskolos gavėjo banko 

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. 

Paskolos terminas Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui.  

Jei pradinė Paskolos trukmė yra pratęsiama (iki 72 mėnesių imtinai) ir skiriasi 

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

normą, atitinkančią Schemos nuostatas. 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. 

Paskolos gavėjas turi teisę Paskolą grąžinti anksčiau Paskolos termino be jokių 

papildomų mokesčių. Taip pat Finansų tarpininkas Paskolos gavėjui sąskaitas, 

reikalingas Paskolos sutarties sąlygų įgyvendinimui, jeigu to reikia, atidaro be jokių 

papildomų mokesčių. 

Paskolos palūkanos Paskolai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, priklausomai nuo Paskolos 

gavėjo dydžio ir Paskolos trukmės:  

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

apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede:  

1.1. kai Paskolos trukmė iki 12 mėnesių – 1,28 proc.;  

1.2. kai Paskolos trukmė nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių – 1,53 proc.;  

1.3. kai Paskolos trukmė nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių – 2,03 proc. 

2. kai Paskola teikiama didelėms įmonėms:  

2.1. kai Paskolos trukmė iki 12 mėnesių – 1,53 proc.;  

2.2. kai Paskolos trukmė nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių – 2,03 proc.; 

2.3. kai Paskolos trukmė nuo 37 mėnesių iki 72 mėnesių – 3,03 proc. 

Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metai turi 360 dienų, o mėnuo – 30 dienų. 

Paskolos grąžinimo 

grafikas 

Paskola pradedama grąžinti po Paskolos išmokėjimo pagal Paskolos sutartyje 

nurodytą grafiką, kuris turi nustatyti Paskolos grąžinimą lygiomis dalimis pagal 

Paskolos gavėjo piniginius srautus, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus.  

Paskolos gavėjui pageidaujant, Paskolos sutartyje gali būti numatytas Paskolos 

grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių nuo Paskolos sutarties sudarymo 

dienos. Paskolos grąžinimo atidėjimo terminu nėra prailginama nustatyta 

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

mėn. 

Paskolos užtikrinimo 

priemonės 

Suteikiant Paskolą jokios Paskolos 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. 

Finansinei priemonei 

skirtų lėšų 

apskaitymas 

Finansų tarpininkas privalo atidaryti atskirą sąskaitą, skirtą išimtinai 

Finansinės priemonės lėšoms apskaityti. 

Finansų tarpininko 

ŽŪPGF pateikiamos 

užtikrinimo 

priemonės 

Finansų tarpininkas privalo pateikti ŽŪPGF savo prievolių pagal Paslaugų sutartį 

vykdymo užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas: 

1. Finansų tarpininkas ŽŪPGF įkeičia visas Finansų tarpininko naujai atidarytoje 

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 ŽŪPGF, bet kuriuo metu 

esančias ir būsimas lėšas ne mažesne nei Finansinės priemonės lėšų, nurodytų 

Paslaugų sutartyje tarp Finansų tarpininko ir ŽŪPGF, suma; 
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2. Finansų tarpininkas ŽŪPGF 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 sutartyje tarp Finansų tarpininko ir 

ŽŪPGF, suma; 

3. Finansų tarpininkas be raštiško ŽŪPGF sutikimo neturi teisės nutraukti 

sąskaitos, kurioje bus laikomos įkeičiamos lėšos, sutarties ir (ar) uždaryti sąskaitos. 

ŽŪPGF suteiks teisę Finansų tarpininkui valdyti įkeistas lėšas, kol nėra pradėtas 

priverstinis skolos išieškojimas; 

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. Įkeitimo sandoriai turės būti 

patvirtinti notaro. Įkeitimo sutarčių sudarymo išlaidas apmokės ŽŪPGF. Tuo   

atveju, jei Finansų tarpininkas ir ŽŪPGF yra sudarę įkeitimo sutartį, kuriai reikia 

atlikti pakeitimus, įkeitimo sutarties pakeitimo išlaidas apmoka Finansų 

tarpininkas. 

Finansinės priemonės 

lėšų išmokėjimas 

Finansų tarpininkui 

ŽŪPGF Finansinei priemonei įgyvendinti skirtas lėšas Finansų tarpininkui perveda 

dalimis. Pirmoji Finansinės priemonės lėšų dalis, iki kol Finansų tarpininkas 

neįgyvendino Finansų tarpininko ŽŪPGF pateikiamų užtikrinimo priemonių, 

pervedama pagal Finansų tarpininko prašymą, kuriame jis nurodo, kiek planuoja 

suteikti Paskolų per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne daugiau kaip 2 mln. Eur 

Lietuvos banko prižiūrimam ir ne daugiau kaip 1 mln. Eur Lietuvos banko 

neprižiūrimam Finansų tarpininkui. Antroji Finansinės priemonės lėšų dalis, jei 

Finansų tarpininkas įgyvendino Finansų tarpininko ŽŪPGF pateikiamas 

užtikrinimo priemones, pervedama pagal Finansų tarpininko prašymą, kuriame jis 

nurodo, kiek planuoja suteikti Paskolų per 1 mėnesį, bet ne daugiau kaip 

3 mln. Eur Lietuvos banko prižiūrimam ir ne daugiau kaip 2 mln. Eur Lietuvos 

banko neprižiūrimam Finansų tarpininkui. Trečioji (ir paskesnės) Finansinės 

priemonės lėšų dalis pervedama Finansų tarpininkui, kai Finansų tarpininkas 

išmoka Paskolų 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 3 mln. Eur Lietuvos banko prižiūrimam 

ir ne daugiau kaip 2 mln. Eur Lietuvos banko neprižiūrimam Finansų tarpininkui. 

Lėšos Finansų tarpininkui pervedamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 

nuo Finansų tarpininko prašymo išmokėti lėšas pagal Finansinę priemonę 

pateikimo dienos arba vėliau, ŽŪPGF informuojant Finansų tarpininką. 

Atsižvelgiant į tai, kad Finansinė priemonė yra trumpalaikė, ŽŪPGF, įvertinęs visų 

Finansų tarpininko Paskolų suteikimo Galutiniams naudos gavėjams laikotarpį ir 

vadovaudamasis racionalumo principu, neįsipareigoja suteikti Finansų tarpininkui 

visos jo prašomos planuojamos išskolinti Finansinės priemonės lėšų sumos ir gali 

pareikalauti Finansų tarpininką grąžinti dalį ar visą nepanaudotų Finansinės 

priemonės lėšų likutį bei perskirstyti Finansinės priemonės lėšas kitiems Finansų 

tarpininkams. Nepanaudotos Finansinės priemonės lėšos apskaičiuojamos iš 

Finansų tarpininkui pervestos sumos atėmus išmokėtą Paskolų gavėjams sumą. 
 

Sąlygos prieš 

pasirašant 

Paskolos sutartis su 

Finansų tarpininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi į jį ir visos 

būtinos informacijos gavimo įsipareigoja priimti ir įvertinti kiekvieno besikreipusio 

potencialaus Galutinio naudos gavėjo (nepriklausomai nuo to, ar jis yra Finansų 
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Galutiniais naudos 

gavėjais 

tarpininko klientas ar ne) paraišką Paskolai gauti, vertinti gautas paraiškas pagal 

jų gavimo eiliškumą, taikant nešališkumo ir skaidrumo principus. Finansų 

tarpininkas gautas paraiškas registruoja pagal savo formą ir, esant poreikiui, 

registrą pateikia ŽŪPGF ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ŽŪPGF 

kreipimosi. 

Pagal Schemą Finansų tarpininkas privalo laikytis šių Finansinės priemonės 

išskolinimo sąlygų:  

1. 2 mėnesius nuo ŽŪPGF Finansų tarpininkų Paskoloms pagal Finansinę 

priemonę teikti atrankos paskelbimo dienos Finansinės priemonės lėšos 

skolinamos Ūkio subjektams, kurių viena iš vykdomų veiklų yra: 

1.1. paukštininkystė, kiaulininkystė, galvijininkystė, avininkystė ir ožkininkystė; 

1.2. daržininkystė ir sodininkystė; 

1.3. akvakultūra;  

1.4. ekologinė augalininkystė. 

2. Terminui, nurodytam aukščiau esančiame punkte, pasibaigus, Paskolos gali būti 

teikiamos visiems tinkamiems Ūkio subjektams. 

Priėmęs sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkančią Paskolą, Finansų 

tarpininkas turi kreiptis į ŽŪPGF 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 registre patikrinimo, įsipareigojimų pagal ŽŪPGF 

įgyvendinamas finansines priemones, įskaitant lengvatines paskolas ir garantijas, 

vykdymo patikrinimo. Tik po to, kai gaus informaciją iš ŽŪPGF apie Galutinio 

naudos gavėjo tinkamumą gauti Paskolą, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų 

nuo kreipimosi į ŽŪPGF ir visos būtinos informacijos pateikimo, 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 ŽŪPGF gavimo.  

Finansų tarpininkui ir Paskolos gavėjui pasirašius Paskolos sutartį, Finansų 

tarpininkas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, neatlygintinai privalo 

pateikti ŽŪPGF minėtos sutarties ir jos priedų Finansų tarpininko patvirtintą 

kopiją, įskaitant Paskolos grąžinimo grafiką.  

Paskolos išmokėjimo 

Galutiniam naudos 

gavėjui tvarka  

Finansų tarpininkas Paskolos sutartį su Galutiniu naudos gavėju turi sudaryti ir 

Paskolos lėšas Galutiniam naudos gavėjui išmokėti ne vėliau kaip per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo informacijos iš ŽŪPGF apie Galutinio naudos gavėjo tinkamumą 

gauti Paskolą gavimo, su sąlyga, kad Galutinis naudos gavėjas turi atidarytą banko 

sąskaitą Finansų tarpininko įstaigoje, arba, kai Finansų tarpininko įstaigoje 

sąskaitos neatidaromos, Paskolos gavėjas nurodo savo sąskaitą kitoje finansų 

įstaigoje, veikiančioje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir Finansų tarpininkas 

įsitikino, kad nurodytos sąskaitos savininkas yra Paskolos gavėjas, ir Finansų 

tarpininkas gavo iš ŽŪPGF Finansinės priemonės lėšas Paskolai išmokėti.  

Finansų tarpininkas, atitinkantis finansų įmonės, veikiančios pagal 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, teikia duomenis į Paskolų rizikos 
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duomenų bazę (toliau – PRDB). 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 PRDB turi teikti duomenis, kreditoriumi nurodydamas 

ŽŪPGF, o administratoriumi – Finansų tarpininką. 

Finansinės 

priemonės lėšų 

grąžinimas 

Finansų tarpininkas privalo: 

1. pagal Paskolų sutartis grįžusias lėšas iš Paskolų gavėjų (Paskolų grąžinimus ir 

Paskolų palūkanas), grąžinti Fondų fondo valdytojui kas ketvirtį. Finansų 

tarpininkas per ketvirtį faktiškai grąžintas Galutinių naudos gavėjų Finansinės 

priemonės lėšas ir palūkanas privalo pervesti ŽŪPGF į jo nurodytą sąskaitą 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 po 10 

d.); 

2. Paslaugų sutartyje nustatytais pagrindais ŽŪPGF pareikalavus grąžinti 

Finansinės priemonės lėšas arba nutraukus Paslaugų sutartį; 

3. jei būtų nustatyta, kad Paskola yra išduota pažeidžiant Paslaugų sutartį, 

grąžinti aptariamos Paskolos likutį; 

4. pasibaigus išskolinimo terminui (iki 2023 m. birželio 30 d.), neišskolintas 

Finansinės priemonės lėšas grąžinti Fondų fondo valdytojui į jo nurodytą sąskaitą 

ne vėliau kaip per 10 dienų po Finansinės priemonės lėšų skolinimo termino 

pabaigos (jei 10 diena yra ne darbo diena, iki pirmos darbo dienos, einančios po 

10 d.). 

Paskolos 

administravimas 

Paskolų gavėjų 

įsipareigojimų 

nevykdymo atveju 

Paskola laikoma Problemine paskola tada, kai Paskolos gavėjas nesugeba vykdyti 

finansinių įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, t. y.: 

1. Paskolos gavėjui iškeliama bankroto byla, ir (arba) 

2. Paskolos gavėjas ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų 

neįvykdo 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. 

Paslaugų sutartyje su Finansų tarpininku numatoma, kad Paskolai tapus 

Problemine paskola reikalavimo teisės, kylančios iš Paskolos sutarties, reikalavimo 

teisių perleidimo sutartimi Finansų tarpininko neatlygintinai perduodamos ŽŪPGF, 

kartu pateikiant reikalavimo teisių perleidimui ir Probleminės paskolos 

administravimui būtinus dokumentus. ŽŪPGF, perėmęs Probleminę paskolą, ją 

administruoja, o vėliau, įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį nevykdymo atveju 

arba Paskolos negrąžinimo pasibaigus Paskolos sutarties terminui atveju, pradeda 

skolos išieškojimą teisės aktų nustatyta tvarka (su Ūkio subjektu sudaroma skolos 

grąžinimo sutartis arba pradedamas priverstinis skolos išieškojimas teisės aktų 

nustatyta tvarka), o išieškotos lėšos pervedamos į ŽŪPGF sąskaitą. Nuostatos dėl 

reikalavimo teisių pagal Paskolų sutartis perdavimo ŽŪPGF privalo būti 

įtraukiamos į Paskolų sutartis. 

Viešinimas  

 

Finansų tarpininkas privalo: 

1. savo informavimo priemonėse ir sudaromose Paskolų sutartyse su Paskolų 

gavėjais nurodyti, kad finansavimas teikiamas įgyvendinant Finansinę priemonę; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0867&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0867&from=EN
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit_Manual_Part_I_General_Methodology_201905~e4b471a87e.en.pdf
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2. informaciją apie Finansinę priemonę ir pagrindines Paskolų teikimo sąlygas su 

nuorodomis, į ką kreiptis dėl Paskolos gavimo, patalpinti savo internetinėje 

svetainėje, socialinių interneto tinklų puslapiuose; 

3. pagal poreikį dalyvauti ŽŪPGF ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 

organizuojamose Finansinės priemonės viešinimo kampanijose ar renginiuose. 

Priežiūra ir auditas 

 

Finansų tarpininkas įsipareigoja leisti ŽŪPGF 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. Finansų tarpininkas 

įsipareigoja dokumentus, susijusius su Paskola, saugoti ne trumpiau kaip 10 metų 

nuo Paskolos sutarties su Galutiniu naudos gavėju pasirašymo.   

Pagalbos sumavimas  1. Paskolų teikimas pagal Finansinę priemonę yra valstybės pagalba Paskolos 

gavėjui, kuri teikiama pagal Komunikatą ir Schemą. 

2. Pagalbos gavėjas, gavęs pagal kitas priemones paskolą pagal Komunikato 2.3 

skirsnį, gali gauti Paskolą, jeigu bendra paskolų suma vienam pagalbos gavėjui 

neviršija Schemos 8.2 papunktyje nustatytų ribų. 

3. Pagalbos gavėjas, gavęs pagal kitas priemones paskolos garantiją pagal 

Komunikato 2.2 skirsnį, gali gauti Paskolą, jeigu bendra šių paskolų suma vienam 

pagalbos gavėjui neviršija Schemos 8.2 papunktyje nustatytų ribų.  

4. Garantija paskoloms, teikiamoms pagal Schemą, t. y. pagal Komunikato 2.3 

skirsnį, neteikiama. 

5. 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 Finansinę priemonę, jei laikomasi 

nustatytų sumavimo taisyklių. Kai Paskolos gavėjui yra suteikta paskolų arba 

garantijų pagal Komunikatą ir Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės 

pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 

protrūkį, sistema“ ir kai paskolos suma apskaičiuojama pagal Paskolos gavėjo 

deklaruotus likvidumo poreikius, tie likvidumo poreikiai gali būti patenkinti 

pagalbą suteikiant tik vieną kartą. 

6. Paskolos gali būti teikiamos įgyvendinti Ūkio subjektų projektus, 

finansuojamus iš Europos Sąjungos lėšų ir (ar) kitų šaltinių (išskyrus Schemos 9.3. 

papunktyje nurodytą atvejį), jei nebus viršytas paramos teikimą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas didžiausias paramos 

intensyvumas arba paramos suma. 

Suteiktos valstybės 

pagalbos 

registravimas 

ŽŪPGF yra atsakingas už suteiktos valstybės pagalbos Paskolos gavėjui 

registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos 

registre, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de 

minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės 

pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“. 

Informacijos ir 

dokumentų 

saugojimas 

Informacija ir dokumentai, susiję su pagalbos pagal Finansinę priemonę teikimu, 

saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos, 

t. y. nuo paskutinės Paskolos sutarties su Paskolos gavėju pasirašymo. 

Kitos sąlygos Be kitų nuostatų, Paslaugų sutartyse nustatomos kitos Finansinės priemonės 

įgyvendinimo sąlygos: Paslaugų sutarties šalių teisės ir pareigos, ataskaitų formos 
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ir jų pateikimo tvarka, Paslaugų sutarties keitimo galimi atvejai ir tvarka bei kitos 

sąlygos. 

 



 

Aprašo 2 priedas 

 

 [Finansų tarpininko pavadinimas] 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi 

duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei 

juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL DALYVAVIMO ĮGYVENDINANT 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“ 
 

 

 

Juridinio asmens pavadinimas  

(toliau – Finansų tarpininkas)  

 

 

Buveinės adresas   

 

Už prašymą atsakingo kontaktinio asmens vardas, 

pavardė 

 

 

Telefono numeris  

 

El. pašto adresas  

 

Per visą Paslaugų sutarties laikotarpį (iki 2023 m. 

birželio 30 d.) planuojama išduoti paskolų suma, 

Eur* 

 

 

*UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – ŽŪPGF) neįsipareigoja Finansų tarpininkui, sudarius Paslaugų sutartį, 

skirti visos šiame prašyme nurodytos planuojamos išskolinti iki 2023 m. birželio 30 d. Finansinės priemonės lėšų sumos, jei 

Finansų tarpininkas Finansinės priemonės lėšų neišskolins Paslaugų sutartyje nustatyta tvarka arba visos Finansinės 

priemonės lėšos bus paskirstytos Finansų tarpininkams. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Finansinė priemonė yra trumpalaikė, 

ŽŪPGF, įvertinęs visų Finansų tarpininko paskolų suteikimo paskolų gavėjams laikotarpį ir vadovaudamasi racionalumo 

principu, gali pareikalauti Finansų tarpininko grąžinti dalį ar visą nepanaudotų Finansinės priemonės lėšų likutį bei 

paskirstyti Finansinės priemonės lėšas kitiems Finansų tarpininkams. 

Šiuo prašymu pažymime, kad sutinkame su visomis 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) įgyvendinimo 

sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) sąlygomis.  

Teikiame šį prašymą ir dokumentus, patvirtinančius gebėjimą įgyvendinti Finansinę priemonę ir 

atitikimą keliamiems tinkamumo reikalavimams bei patvirtiname, kad:  

1) prašymą teikiantis Finansų tarpininkas ir jo atstovai žino, kad atranka vykdoma įgyvendinant 

Finansinės priemonės schemą, 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); 

2) siūlomos paslaugos visiškai atitinka Apraše nurodytus reikalavimus; 



 

3) mūsų veikloje yra laikomasi darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principus 

reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, o teikiant Apraše apibrėžtas paslaugas šie principai nebus 

pažeisti; 

4) Finansų tarpininkas ir jo atstovai yra informuoti ir žino, kad pateikus melagingą informaciją, kurią 

ŽŪPGF gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, šis prašymas bus atmestas. 

 

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas prašymą ar kiekvieną dokumentą 

kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Tais atvejais, kai 

visas prašymas su pridedamais dokumentais pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, kiekvieno 

dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma): 

 

Eil. 

Nr. 

Teikiamo dokumento pavadinimas Dokumento lapų skaičius 

   

   

   

 

Pateiktuose dokumentuose konfidencialią informaciją sudaro**: 

Eil. 

Nr. 

Dokumento (ar jo dalies) pavadinimas 

  

  

  

**Jei Finansų tarpininkas šios lentelės neužpildo, ŽŪPGF laiko, kad jo pateiktuose dokumentuose konfidencialios 

informacijos nėra. 

 

 

Finansų tarpininko atstovas: 

 

  

      

(Pareigų pavadinimas)    (Vardas, pavardė)   

 



  

Aprašo 3 priedas 

 

[Finansų tarpininko pavadinimas]   

      

PAŽYMA APIE FINANSŲ TARPININKO ATITIKIMĄ KVALIFIKACINIAMS REIKALAVIMAMS 

ĮGYVENDINANT 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“ 

    

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacinis reikalavimas 

TAIP/

NE 

Paaiškinimai, pastabos, patvirtinimai 

(nurodoma, kur pateikiama atitikimą 

patvirtinanti informacija) 
  

1. Finansų tarpininkas yra finansų įstaiga, veikianti 

pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų 

įstatymą, turinti teisę teikti finansines paslaugas 

ir 

Finansų tarpininkas yra / nėra prižiūrimas 

Lietuvos banko 

    

  

  

2. Finansų tarpininko minimali veiklos vykdymo 

trukmė – 12 mėnesių 
    

  

3. Finansų tarpininkas prašymo pateikimo metu 

yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo 

įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus 

pagal Finansų tarpininko veiklai taikomus teisės 

aktus 

ir 

per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ar 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

nusikalstamas veikas 

    

  

  

  

4.  Finansų tarpininko turto iš viso 2022 m. rugsėjo 

30 d. – ne mažiau kaip 25 mln. Eur 
  

  

5. Finansų tarpininkui* ŽŪPGF pervestų lėšų pagal 

su ŽŪPGF pasirašytas galiojančias sutartis dėl 

kitų finansinių priemonių lengvatinių paskolų 

forma įgyvendinimo likutis kartu su per visą 

Paslaugų sutarties laikotarpį (iki 2023 m. birželio 

30 d.) planuojama išduoti paskolų suma siekia 

ne daugiau kaip 50 proc. finansų tarpininko 

turto iš viso 2022 m. rugsėjo 30 d. 

  

  

* Kai finansų tarpininkas – ūkio subjektų grupė, sumuojamos lėšos pagal galiojančias sutartis, kurios pasirašytos bent su vienu 

ūkio subjektu iš pasiūlymą teikiančios ūkio subjektų grupės. 

 

 

Finansų tarpininko atstovas: 

  

      

(Pareigų pavadinimas)    (Vardas, pavardė)   

 



  

Aprašo 3.1 priedas 

 

[Finansų tarpininko pavadinimas]   

      

PAŽYMA APIE FINANSŲ TARPININKO ATITIKIMĄ KVALIFIKACINIAMS REIKALAVIMAMS 

ĮGYVENDINANT 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“ 

    

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacinis reikalavimas 

TAIP/

NE 

Paaiškinimai, pastabos, patvirtinimai 

(nurodoma, kur pateikiama atitikimą 

patvirtinanti informacija) 
  

1. Finansų tarpininkas yra finansų įstaiga, veikianti 

pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų 

įstatymą, turinti teisę teikti finansines paslaugas 

ir 

Finansų tarpininkas yra / nėra prižiūrimas 

Lietuvos banko 

    

  

  

2. Finansų tarpininko minimali veiklos vykdymo 

trukmė – 12 mėnesių 
    

  

3. Finansų tarpininkas prašymo pateikimo metu 

yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo 

įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus 

pagal Finansų tarpininko veiklai taikomus teisės 

aktus 

ir 

per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ar 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

nusikalstamas veikas 

    

  

  

  

4.  Finansų tarpininko turto iš viso 2022 m. rugsėjo 

30 d. – ne mažiau kaip 25 mln. Eur 
  

  

5. Finansų tarpininkui* ŽŪPGF pervestų lėšų pagal 

su ŽŪPGF pasirašytas galiojančias sutartis dėl 

kitų finansinių priemonių lengvatinių paskolų 

forma įgyvendinimo likutis kartu su per visą 

Paslaugų sutarties laikotarpį (iki 2023 m. birželio 

30 d.) planuojama išduoti paskolų suma siekia 

ne daugiau kaip 50 proc. finansų tarpininko 

turto iš viso 2022 m. rugsėjo 30 d. 

  

  

* Kai finansų tarpininkas – ūkio subjektų grupė, sumuojamos lėšos pagal galiojančias sutartis, kurios pasirašytos bent su vienu 

ūkio subjektu iš pasiūlymą teikiančios ūkio subjektų grupės. 

 

Pastaba: Tuo atveju, kai finansų tarpininkas iki 2022 m. gruodžio 31 d. jau yra teikęs prašymą dėl dalyvavimo 

įgyvendinant 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“ 

(toliau – Finansinė priemonė) kartu su dokumentais (informacija) dėl atitikimo atskiriems kvalifikaciniams 

reikalavimams ir su juo UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas sudarė Paslaugų sutartį dėl Finansinės priemonės 

įgyvendinimo, jis turi patvirtinti, kad atitikimo reikalavimams duomenys ir informacija nuo praėjusio teikimo 

nepasikeitė, kad atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus. 



  

 

Finansų tarpininkas pažymi, kad per visą 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], su visais jos vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau – 

Paslaugų sutartis), laikotarpį (iki 2023 m. birželio 30 d.) planuojama išduoti paskolų suma: 

 

☐ Nesikeičia, t. y. [suma] Eur (nurodyti dabar Paslaugų sutartyje nustatytą sumą) 

☐ Keičiasi, t. y. [suma] Eur (nurodyti naujai planuojamą išduoti paskolų sumą, įskaitant iki 2022 m. gruodžio 31 

d. išduotą paskolų sumą)  

Finansų tarpininkas patvirtina, jog iki šios pažymos pateikimo UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui dienos jis 

tinkamai vykdo Paslaugų sutartyje numatytus įsipareigojimus, taip pat nėra atsitikę jokio įvykio, kuris šiuo metu ar 

ateityje galėtų būti laikomas kaip Paslaugų sutartyje numatytas pagrindas Paslaugų sutarčiai nutraukti, ar dėl jo 

pasikeistų ar taptų neteisingi bet kurie šioje pažymoje ir (arba) Paslaugų sutartyje numatyti finansų tarpininko 

patvirtinimai ir užtikrinimai. 

 

 

Finansų tarpininko atstovas: 

 

  

      

(Pareigų pavadinimas)    (Vardas, pavardė)   

 


