
  

 
 

Dalies palūkanų už investicinius kreditus ar lizingo paslaugas kompensavimo taisyklės 

(Žemės ūkio ministro 2014.11.20 įsakymas Nr.3D-877 ir vėlesni pakeitimai) 

Kredito/lizingo  

paskirtis 
Pagalbos gavėjai  Pagalbos dydis ir intensyvumas 

Palūkanų 

kompensa- 

vimo 

laikotarpis 

Didžiausia 

metinė 

palūkanų 

norma 

Palūkanų 

kompensa- 

cijos proc. 

Pagalbos 

išmokėjimo 

dažnumas 

Kreditai ar 

lizingo 

paslaugos, 

skirtos 

investicijoms, 

išskyrus 

investicinius 

projektus, 

kuriems suteikta 

ES parama,  

bei  

įsigyjantiems 

žemę 

Žemės ūkio veiklos subjektai 

(ūkininkai, žemės ūkio įmonės, 

žemės ūkio bendrovės, žemės 

ūkio kooperatyvai) 

Pagalba pagal vieną kreditą ar vieną 

lizingo sutartį negali viršyti:  

- 30 tūkst. Eur vienam ūkio subjektui 

(išskyrus užsiimančius gyvulininkyste); 

- 50 tūkst. Eur vienam ūkio subjektui, 

užsiimančiam gyvulininkyste. 

36 mėn.  4 proc.  80 proc.  

Vieną kartą  

per metus – 

priskaičiuota 

pagalbos suma 

už praėjusių 

metų IV ketvirtį 

ir einamųjų 

metų I-III 

ketvirčius 

išmokama 

einamųjų metų 

gruodžio 

mėnesį 

Alternatyviosios veiklos 

subjektai (smulkios ir vidutinės 

įmonės kaimo vietovėje) 

Pagalba pagal vieną kreditą ar vieną 

lizingo sutartį negali viršyti  

30 tūkst. Eur vienam ūkio subjektui 

Žemės ūkio kooperatyvai, 

pripažinti žemės ūkio 

kooperatyvais ir užsiimantys:  

- žemės ūkio produktų 

perdirbimu; 

- prekyba žemės ūkio 

produktais gyvulininkystės, 

pieno, uogų, vaisių bei 

daržovių sektoriuje. 

Pagalba pagal vieną kreditą ar vieną 

lizingo sutartį negali viršyti  

300 tūkst. Eur vienam ūkio subjektui 

 

Prašymas palūkanų kompensacijai gauti pateikiamas kaip paraiškos dėl kredito/lizingo garantijos suteikimo priedas.  

Paraiškų formos pateiktos svetainėje internete – http://garfondas.lt/lt/kreditu_garantijos/dokumentai/kredito_garantiju_paraiskos  

http://garfondas.lt/lt/kreditu_garantijos/dokumentai/kredito_garantiju_paraiskos


  

 
 

Dalies palūkanų už trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklės 

(Žemės ūkio ministro 2015.09.16 įsakymas Nr. 3D-691 ir vėlesni pakeitimai) 

Kredito 

paskirtis 
Pagalbos gavėjai  Pagalbos dydis ir intensyvumas 

Palūkanų 

kompensa- 

vimo 

laikotarpis 

Didžiausia 

metinė 

palūkanų 

norma 

Palūkanų 

kompensa- 

cijos proc. 

Pagalbos 

išmokėjimo 

dažnumas 

Kreditai, skirti 

trumpalaikiam ir (ar) 

biologiniam turtui įsigyti 

(turtas, kurį įsigijus 

kompensuojamos 

palūkanos, pateikiamas 

atskiru sąrašu*) 

Žemės ūkio veiklos 

subjektai (ūkininkai, 

žemės ūkio įmonės, 

žemės ūkio 

bendrovės, žemės 

ūkio kooperatyvai) 

Bendra nereikšmingos de minimis 

pagalbos suma vienam ūkio 

subjektui (įskaitant susijusius ūkio 

subjektus) per bet kurį trejų 

finansinių metų laikotarpį negali 

viršyti 20 tūkst. Eur 

24 mėn. 

 

  

6 proc. 

 

  

80 proc. 

 

  

Ūkio subjektas gali 

pasirinkti:  

1. Dalimis (kas 

ketvirtį), 

pagalbos suma 

išmokama už 

praėjusį ketvirtį;  

2. Per vieną 

kartą, t. y. 

pasibaigus kredito 

sutarčiai (kai 

sutartis trumpesnė 

nei 24 mėn.) arba 

praėjus 24 

mėnesiams nuo 

sutarties 

pasirašymo (kai 

sutartis ilgesnė nei 

24 mėn.). 

Kreditai, skirti žemės 

ūkio kooperatinių 

bendrovių (kooperatyvų) 

perkamai iš savo narių jų 

pačių pagamintai žemės 

ūkio produkcijai supirkti 

Žemės ūkio 

kooperatyvai, 

pripažinti žemės 

ūkio kooperatyvais ir 

užsiimantys:  

- žemės ūkio 

produktų 

perdirbimu; 

- prekyba žemės 

ūkio produktais   

Bendra nereikšmingos de minimis 

pagalbos suma vienam ūkio 

subjektui (įskaitant susijusius ūkio 

subjektus) per praėjusį trejų 

finansinių metų laikotarpį negali 

viršyti 200 tūkst. Eur  

 

Prašymas palūkanų kompensacijai gauti pateikiamas kaip paraiškos dėl kredito/lizingo garantijos suteikimo priedas.  

Paraiškų formos pateiktos svetainėje internete – http://garfondas.lt/lt/kreditu_garantijos/dokumentai/kredito_garantiju_paraiskos  

 

http://garfondas.lt/lt/kreditu_garantijos/dokumentai/kredito_garantiju_paraiskos


  

*Trumpalaikio ir (ar) biologinio turto, kurį įsigijus kompensuojamos už kredito įstaigos suteiktus kreditus 

ir (ar) kredito linijas sumokėtos palūkanos, sąrašas 

 

Ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba: 

1. Kuras ir elektros energija ūkio reikmėms 

2. Trąšos 

3. Augalų apsaugos priemonės 

4. Dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės 

augalams dauginti ir kt.) 

5. Auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti 

6. Pašarai ir (ar) jų priedai 

7. Medžiagos, skirtos pašarams ruošti 

8. Žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys 

9. Biologinis turtas 

10. Veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.) 

 

 

  



  

 

 

Dalies palūkanų už investicinius kreditus ar lizingo paslaugas,  

suteiktas žuvininkystės sektoriaus įmonėms, kompensavimo taisyklės 

(Žemės ūkio ministro 2007.09.14 įsakymas Nr. 3D-412 ir vėlesni pakeitimai) 

Kredito  

paskirtis 
Pagalbos gavėjai  Pagalbos dydis ir intensyvumas 

Palūkanų 

kompensa- 

vimo 

laikotarpis 

Didžiausia 

metinė 

palūkanų 

norma 

Palūkanų 

kompensa- 

cijos proc. 

Pagalbos 

išmokėjimo 

dažnumas 

Kreditai ar 

lizingo 

paslaugos, 

skirtos 

investicijoms, 

išskyrus 

investicinius 

projektus, 

kuriems suteikta 

ES parama  

Žuvininkystės sektoriaus 

įmonės, užsiimančios žvejybos 

ir akvakultūros produktų 

gamyba, perdirbimu ir prekyba 

bei veikiančios kaimo vietovėje 

ir (ar) mieste 

Bendra de minimis pagalbos suma 

vienam ūkio subjektui (įskaitant 

susijusius ūkio subjektus) per bet 

kurį trejų finansinių metų laikotarpį 

negali viršyti 30 tūkst. Eur 

36 mėn. 4 proc. 30 proc. 

Vieną kartą  

per metus – 

priskaičiuota 

pagalbos suma 

už praėjusių 

metų IV 

ketvirtį ir 

einamųjų metų 

I-III ketvirčius 

išmokama 

einamųjų metų 

gruodžio 

mėnesį 

 

Prašymas palūkanų kompensacijai gauti pateikiamas kaip paraiškos dėl kredito/lizingo garantijos suteikimo priedas.  

Paraiškų formos pateiktos svetainėje internete – http://garfondas.lt/lt/kreditu_garantijos/dokumentai/kredito_garantiju_paraiskos  

http://garfondas.lt/lt/kreditu_garantijos/dokumentai/kredito_garantiju_paraiskos

