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Fondų fondas „Žemės ūkio fondas“

Finansinė priemonė „Paskolos 

nukentėjusiems nuo nepalankių 

klimato reiškinių“                          

(1 schema)

Skirta 2,5 mln. Eur

Schemos trukmė: nuo 2020-06-08 

iki 2021-12-31 

Finansinė priemonė „Paskolos ūkio 

subjektų, veikiančių žemės ūkio ir 

žuvininkystės produktų gamybos, 

perdirbimo ir prekybos srityse, 

likvidumui užtikrinti Covid-19 

ligos protrūkio laikotarpiu“ 

(2 schema)

Skirta 134,818 mln. Eur

Schemos trukmė: nuo 2020-07-16 

iki 2021-12-31



Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ lėšos

mln. Eur

1 schema                  

(paskolos 

nukentėjusiems)

2 schema                       

(Covid-19 paskolos)

Skirta lėšų 2,5 134,818

Panautota lėšų 1,285 133,143

Nepanaudotos lėšos paskoloms teikti 1,123 0

Grąžintos ir planuojamos grąžintinos lėšos iš 

viso:
0,164 26,619

grąžintos lėšos 2021-12-31 0,039 4,311

planuojamos grąžintinos lėšos iki 2022-01-10 

(už 2021 m. IV ketv.)
0,038 12,123

planuojamos grąžintinos lėšos iki 2022-04-10

(už 2022 m. I ketv.)
0,087 10,185



UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo siūlymai 
dėl tolimesnio fondų fondo lėšų naudojimo

1. Pratęsti 2 schemos (Covid-19 paskolos) įgyvendinimo terminą
iki 2022-06-30;

2. Perskirstyti lėšas tarp priemonių fondų fondo viduje, pagal 1
schemą nepanaudotą 1,123 mln. Eur sumą skiriant 2 schemai
įgyvendinti, kaip leidžia LRV 2018-09-12 nutarimas Nr. 910;

3. Įgyvendinant 2 schemą susidariusių grįžusių ir grąžintinų lėšų
23,877 Eur sumą skirti toliau paskoloms pagal 2 schemą teikti;

4. 2 schemos pratęsimo atveju atsižvelgiant į socialinių partnerių,
finansų tarpininkų ir Bendrovės iškeltas problemas, tikslinga būtų
pakoreguoti paskolų teikimo sąlygas.



Prielaidos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų 

fondo pasiūlymams (I)

 Vadovaujantis LRV 2018-09-12 nutarimu Nr. 910 „Dėl LR nacionalinių
plėtros įstaigų įstatymo ir LR inovacijų skatinimo fondo įstatymo
įgyvendinimo“ vienai fondų fondo priemonei nepanaudotos lėšos
gali būti perskirstytos kitai fondų fondo priemonei įgyvendinti;

 Kaip nurodyta LR Nacionalinių plėtros įstaigos įstatyme, finansinei
priemonei įgyvendinti skirtos lėšos (ar jų dalis) grįžta
ir pakartotinai naudojamos tiems patiems šios priemonės kūrimo
metu nustatytiems tikslams pasiekti arba skatinamojo finansavimo
veiklai kitose srityse vykdyti;

 Dėl besitęsiančios Covid-19 pandemijos, EK komunikato „Laikinoji
valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į
dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ galiojimas pratęstas iki 2022-
06-30;



Prielaidos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų 

fondo pasiūlymams (II)

Rinkoje egzistuojantis lėšų poreikis paskoloms:

 Pagal Bendrovės atliktą socialinių partnerių apklausą, lengvatinių

paskolų poreikis 2022 m. I pusmečio laikotarpiu yra nuo 124 iki 144

mln. Eur;

 Pagal Bendrovės atliktą potencialių finansų tarpininkų apklausą,

finansavimo poreikis, susijęs su paskolų rinka, iki 2022 m. birželio 30

d. gali siekti nuo 33 mln. iki 35 mln. Eur;

 Pagal Lietuvos Bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. strateginio

plano finansinių priemonių išankstinio vertinimo tarpinę ataskaitą,

metinis rinkos trūkumas apyvartinių lėšų paskoloms žemės ūkio

sektoriuje sudaro nuo 63 iki 115 mln. Eur.



Sąlygos Buvo taikoma Siūloma

Planuojamo skirti 

finansavimo suma

134, 818 mln. Eur Papildomai skirti 25 mln. Eur

(neišskolintos lėšos pagal 1

schemą (1,123 mln. Eur) plius

grįžusios ir grąžintinos lėšos

pagal 2 schemą (23,877 mln.

Eur))

Schemos galiojimo 

trukmė

Paskolų sutartys pasirašomos iki

2021 m. gruodžio 31 d.

Paskolų sutartys pasirašomos iki

2022 m. birželio 30 d.

Paskolos trukmė Paskolos teikiamos ne ilgesniam

kaip 3 metų laikotarpiui

Paskolos teikiamos ne ilgesniam

kaip 6 metų laikotarpiui

Pasiūlymai dėl paskolų teikimo sąlygų koregavimo



ŽŪM siūlymas: atsižvelgiant į tai, kad Komunikatas leidžia palūkanoms nustatyti naudoti Lietuvai

EK nustatytas bazines palūkanas 2020-01-01 (-0,31 proc.) arba pranešimo teikimo momentu

(-0,49 proc.), ir į tai, kad šiuo metu bazinė palūkanų norma yra mažesnė, siūlome nustatyti

mažesnę nei buvusi palūkanų normą (siūlymai lentelėje kursyvu)

Palūkanų

dydis

Palūkanų dydis: 

1. kai paskola teikiama MVĮ:

- paskoloms iki 1 metų – 0,1 proc.;

- paskoloms nuo 2 iki 3 metų – 0,19 

proc.;

2. kai paskola teikiama didelėms 

įmonėms:

- paskoloms iki 1 metų – 0,19 proc.;

- paskoloms nuo 2 iki 3 metų – 0,69 

proc.

Palūkanų dydis:

1. kai paskola teikiama MVĮ:

- paskoloms iki 1 metų – 0,1 proc.;

- paskoloms nuo 2 iki 3 metų – 0,19 proc.; 

(0,1 proc.)

- paskoloms nuo 4 iki 6 metų – 0,69 

proc.; (0,51 proc.)

2. kai paskola teikiama didelėms įmonėms:

- paskoloms iki 1 metų – 0,19 proc.; (0,1 

proc.)

- paskoloms nuo 2 iki 3 metų – 0,69 proc.; 

(0,51 proc.)

- paskoloms nuo 4 iki 6 metų – 1,69 proc. 

(1,51 proc.)

Pasiūlymai dėl paskolų teikimo sąlygų koregavimo (tęsinys)



Finansavimo

teikimo

sąlygos

Paskolos

teikiamos

apyvartiniam

kapitalui

finansuoti.

Paskolos teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti, tai yra:

- DU 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 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;

- žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys;

- biologinis turtas;

-veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje

naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.);

- žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų

pagaminta produkcija;

- kitos išlaidos, reikalingos ūkinei veiklai tęsti (žemės nuomos mokestis pagal

sutartis; prekės ir paslaugos, reikalingos tęstinei ūkio veiklai užtikrinti).

Pasiūlymai dėl paskolų teikimo sąlygų koregavimo (tęsinys)



Paskolos dydis 

vienam paskolos 

gavėjui

Paskolos suma vienam paskolos

gavėjui negali viršyti 1 mln. Eur.

Vienam paskolos gavėjui pagal

schemą gali būti suteikiama tik

viena paskola.

Nuo 2022-01-01 iki 2022-06-

30 gali būti suteikiama

paskola ir tuo atveju jei

pagalbos gavėjas jau

anksčiau yra gavęs paskolą

pagal schemą.

Bendra gautų paskolų

suma pagal schemą vienam

Paskolos gavėjui negali

viršyti 1 mln. Eur.

Pasiūlymai dėl paskolų teikimo sąlygų koregavimo (tęsinys)



Pasiūlymams pritarta: 

1) Priežiūros komitete, sudarytame fondų fondo valdymo priežiūrai 

atlikti 

2) ŽŪM Strateginio planavimo komitete



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


