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1. Pagalbos leistinumo patikra 
 

Vertinant, ar konkrečiam gavėjui pagal COVID komunikatą gali būti suteikiama pagalba, t. y. atliekant pagalbos leistinumo 

patikrą, reikalinga per dokumentų paiešką susirasti tam gavėjui ir su juo susijusiems ūkio subjektams suteiktą/rezervuotą 

pagalbą ir apskaičiuoti galimos skirti pagalbos dydį.  

Prisijungę prie registro pasirinkite skiltį „Pagalbų paieška“: 

 

Užpildykite tokius laukelius kaip parodyta žemiau paveikslėlyje: 

1. Pagalbos suteikimo data - nuo balandžio 1 d. iki paieškos atlikimo datos (Pirmos pagal COVID komunikatą parengtos valstybės pagalbos 

priemonės įsigaliojo balandžio mėnesį, todėl ankstesniais mėnesiais COVID valstybės pagalba, kuri aktuali tikrinant planuojamos suteikti 

COVID valstybės pagalbos teisėtumą, negalėjo būti suteikta) 

2. Pasirinkite pagalbos tipą – valstybės pagalba. 

3. Nurodykite 3 būsenas – pateikta, įregistruota, grąžinta patikslinti. 

4. Nurodykite gavėją, įvesdami jo kodą.  

5. Atskirai suraskite informaciją ir apie su gavėju susijusių ūkio subjektų gautą pagalbą, jei tokių yra. 

 



Paieškoje pildomi laukai:  

 

  

Pagalbos suteikimo data - 

nuo balandžio 1 d. iki 

paieškos atlikimo datos 

(Pirmos pagal COVID 

komunikatą parengtos 

valstybės pagalbos 

priemonės įsigaliojo 

balandžio mėnesį, todėl 

ankstesniais mėnesiais 

COVID valstybės pagalba, 

kuri aktuali tikrinant 

planuojamos suteikti 

COVID valstybės pagalbos 

teisėtumą, negalėjo būti 

suteikta) 

Įveskite ieškomo ūkio subjekto 

(juridinio ar fizinio) kodą  

Pasirinkite pagalbos 

tipą 

Pasirinkite šias tris būsenas 

Ieškokite 



Rezultatuose matysite, kokią sumą sudaro pagalbos: 

 

Susumuokite pagal priemonėje nurodytas taisykles (instrukcijos pabaigoje rasite priemonių lentelę, kurioje nurodyta 

visa informacija apie patvirtintas priemones, taip pat pagal kokį Covid Komunikato skirsnį teikiama konkreti pagalba). 

 

Kad teisingai susumuoti jums gali prireikti matyti daugiau informacijos rezultatuose, pavyzdžiui, schemos numerį, schemos 

pavadinimą ir t.t., renkatės šį ženkliuką  

 

 

  



Pasirenkate, kokią informaciją norite matyti sudedant/nuimant varneles ir pasirenkant “išsaugoti”: 

 

Taip pat rezultatus galite eksportuoti reikiamu formatu: 

 



2. Suteiktos pagalbos teikimas registruoti 
 

 

  

Jei jums reikalinga pateikti itin 

didelį pagalbų skaičių, galite 

pasinaudoti importavimo 

funkcija – apie importą plačiau 

rasite bendroje vartotojo 

instrukcijoje  

Pagalbos rūšį 

pasirenkate pagal 

tai, kokią veiklą 

vykdo pagalbos 

gavėjas 



Pildome toliau: 

 

  

Pagalbos teikėjas – nurodoma organizacija, kuri yra valstybės 

pagalbos teikėja. Tai bus arba organizacija, kuriai 

atstovaujate, arba organizacija, kuri patvirtinto pagalbos 

schemą, pagal kurią teikiamą pagalbą administruoja jūsų 

atstovaujama organizacija. 



Pildome pagalbos kortelę: 

 

 

  

Įveskite fizinio ar juridinio asmens kodą 

Įveskite 

pagalbos 

suteikimo 

datą. Pagalbą 

turite pateikti 

per 20 d.d., jei 

vėluojate, 

laukelyje 

žemiau 

nurodykite 

vėlavimo 

priežastį 

Nurodykite pagalbos sumą 

Nurodykite 

schemos 

numerį ir 

pavadinimą 

Pasirinkite pagalbos formą 

Įrašykite, kokios išlaidos gali būti dengiamos valstybės pagalba 



 

 

 

 
 

 

 

 

Intensyvumas - tai pagalbos lėšomis finansuojamų išlaidų dalis 

(išreiškiama procentais) nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

 Jei intensyvumas netaikomas, įrašykite 0 

 

Parinkite pagalbos tikslą iš sąrašo, jei renkatės „kita“, įrašykite 

tikslą atsiradusioje eilutėje 

Nurodykite: 1. Bendro pobūdžio dokumentą, kuriuo remiantis skirta 

pagalba (pvz. įsakymą, kuriuo patvirtintas priemonės aprašas) 2. 

Individualų sprendimą, kuriuo pagalba skirta konkrečiam gavėjui 

(pvz. įsakymą, sutartį) 3. Abiejų teisės aktų datą, numerį, 

pavadinimą, priėmusį subjektą. Nepilnai nurodžius bus grąžinta 

tikslinti 

Patikrinkite, ar viską 

teisingai užpildėte 

Pateikite 

registravimui 



Galite iškart pildyti, patikrinti ir pateikti DAUGIAU KORTELIŲ: 

 

Jei dalis informacijos kartojasi daugelyje kortelių, galima kopijuoti korteles: 
 

  

Išskleisti kortelę 

Ištrinti kortelę 



3. Valstybės pagalbos rezervavimas 
 

Jei priemonei, pagal kurią teikiama pagalba, taikoma rezervacija (žr. priemonių lentelę instrukcijos pabaigoje) ir norite 

rezervuoti pagalbą, atlikite tokius pat veiksmus kaip teikiant pagalbą, tik teisiniame pagrinde nurodykite 

REZERVUOTA: 
 

 
 

 

Jei jums reikia ištrinti ar pateikti rezervuotą pagalbą, eikite į skiltį „Mano pagalbos“ ir susiraskite šią pateiktą pagalbą: 



 

Atidarius kortelę (paspaudus ant būsenos) pasirinkite „atšaukti“, redaguokite ir pateikite registravimui (arba ištrinkite 

nereikalingas): 

 
 



 
 

  

Redaguoti 

Ištrinti, jei 

reikalinga pašalinti 

Pagalbos 

būsena 

Įrašome teisinį pagrindą, jei teikia 

pataisome kitus duomenis 



Pateikiame registravimui: 
 

 

PASTABA: taip atšaukti ir pataisyti galite bet kokią pateiktą, bet dar neužregistruotą pagalbą. 

 

 

 

! Visais su registru susijusiais klausimais kreipkitės registras@kt.gov.lt  

! Priemonių lentelė bus atnaujinama patvirtinus naujas, pagal COVID komunikatą parengtas valstybės 

pagalbos schemas 

mailto:registras@kt.gov.lt


4. Pagal COVID komunikatą parengtų ir patvirtintų valstybės pagalbos priemonių sąrašas 
 

Europos 

Komisijos 

suteiktas 

schemos 

numeris 

Schemos pavadinimas Schemos teisinis pagrindas COVID komunikato skirsnis, 

pagal kurį teikiama pagalba 

Rezervacijos galiojimo 

terminas 

SA.56927 Portfelinės garantijos 

paskoloms 2 

2020 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro įsakymas Nr. 4- 230 „Dėl skatinamosios 

finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms 2“  

schemos  patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais 

3.2. Paskolų garantijomis 

teikiama pagalba 

iki 2021-01-01 

SA.569802 Paskolos labiausiai nuo 

COVID-19 

nukentėjusiems verslams 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. 

balandžio 15 d.  įsakymu Nr. 4-229 „Dėl skatinamosios 

finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 

nukentėjusioms įmonėms“ schemos patvirtinimo“ patvirtinta 

Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo 

COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ schema 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

Apmokėtinų sąskaitų 

paskolos (ASAP) 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. 

balandžio 10 d. įsakymu Nr. 4-224 „Dėl skatinamosios 

finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos 

patvirtinimo“ patvirtinta Skatinamosios finansinės priemonės 

„Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schema 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

30 d. po rezervavimo  

SA.57243 Valstybės pagalbos 

schemos SA.57066 

pakeitimas – COVID-19: 

Tiesioginės subsidijos, 

skirtos padengti SVV, 

besiverčiančių krovinių 

vežimo kelių transportu, 

paskolų palūkanas 

2020 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-306 „Dėl priemonės 

„Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo 

subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

15 d. po rezervavimo 

SA.57135 Dalinis nuomos mokesčio 

kompensavimas labiausiai 

nuo COVID-19 

nukentėjusioms įmonėms 

2020 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro įsakymas Nr. 4- 275 „Dėl priemonės „Dalinis 

nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 

nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

15 d. po rezervavimo  

SA.57342 

 

 

 

 

Kultūros rėmimo fondo 

lėšomis finansuojama 

programa „Kultūros ir 

meno organizacijų naujų 

produktų ir (ar) paslaugų 

kūrimas“ 

2017 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

įsakymas Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

 
2Schema “Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ pakeista. Nauji schemos Nr. SA.57303. 



 

SA.57303 „Paskolos labiausiai nuo 

COVID-19 

nukentėjusioms įmonėms“ 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. 

balandžio 15 d.  įsakymu Nr. 4-229 „Dėl skatinamosios 

finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 

nukentėjusioms įmonėms“ schemos patvirtinimo“ patvirtinta 

Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo 

COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ schema. 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

SA.575143  Laikina valstybės pagalba 

galvijų augintojams ir 

pieno gamintojams, 

susiduriantiems su 

ekonominiais sunkumais 

dėl COVID-19 protrūkio 

2020 m.  birželio 9  d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

įsakymas Nr. 3D-427 „Laikinosios valstybės pagalbos pieno 

gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl 

Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklės“; 

2020 m.  birželio 9  d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

įsakymas Nr. 3D-426 „Laikinosios valstybės pagalbos galvijų 

laikytojams mokėjimo taisyklės“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

SA.575294  Individualios garantijos ir 

palūkanos bei garantinių 

įmokų kompensacija 

COVID-19 protrūkio metu 

įmonėms, veikiančioms 

žemės ūkio, maisto, 

miškininkystės, kaimo 

plėtros ir žuvininkystės 

sektoriuose  

Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr.3D-

485 ,,Dėl palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas 

be garantijos, kompensavimo COVID-19 ligos protrūkio 

laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“. 

 

Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-

482 ,,Dėl valstybės pagalbos priemonės ,,Palūkanų ir garantinės 

įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ 

schemos patvirtinimo“; 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. 

nutarimas Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ 

(teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2020 m. birželio 17 d.); 

Žemės ūkio ministro 2020-06-22 įsakymu Nr.3D-469 pakeisti 

2019-11-14 įsakymu Nr.3D-624 patvirtinti UAB Žemės ūkio 

paskolų garantijų fondo nuostatai; 

 

3.2. Paskolų garantijomis 

teikiama pagalba 

SA.576655  Paskolos turizmo ir viešo 

maitinimo paslaugų 

teikėjams  

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. 

liepos 7 d. įsakymas Nr. 4-536  „Dėl Skatinamosios finansinės 

priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų 

teikėjams“ schemos patvirtinimo“ 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

Garantijos kelionių 

organizatorių prievolių 

įvykdymo užtikrinimui 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų  ministro 2020 

m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 4-557 „Dėl kelionių organizatorių 

prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo nuostatų“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

 
3 Schema pakeista. Nauji schemos Nr. SA.60073, SA.58344 ir SA.62484. 
4 Schema pakeista. Naujas schemos Nr.  SA.60073 ir SA.62484. 
5 Schema pakeista. Nauji schemos Nr. SA.60139 ir SA.59525. 



SA.578236 Laikinoji valstybės 

pagalba ūkio subjektams, 

vykdantiems veiklą žemės 

ūkio ir žuvininkystės 

sektoriuose, ir 

patiriantiems sunkumų dėl 

COVID-19 protrūkio 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 17 d. 

įsakymas Nr. 3D-540 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

daržovių augintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m.  liepos 27 d. 

įsakymas Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. 

įsakymas Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės 

„Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės 

produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui 

užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos 

patvirtinimo“ 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. 

rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 3D-601 „Dėl valstybės pagalbos 

priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas 

žuvininkystės sektoriui COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ 

schemos patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

SA.58344 Laikina valstybės pagalba 

galvijų augintojams ir 

pieno gamintojams, 

susiduriantiems su 

ekonominiais sunkumais 

dėl COVID-19 protrūkio 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. 

balandžio 15 d.  įsakymu Nr. 4-229 „Dėl skatinamosios 

finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 

nukentėjusioms įmonėms“ schemos patvirtinimo“ patvirtinta 

Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo 

COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ schema. 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

SA.570087 Pagalbos verslui fondas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymas Nr. 4-837/1K-319 „Dėl priemonės „Pagalbos verslui 

fondas“ veiklos aprašo patvirtinimo“ 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

3.11. Rekapitalizavimo 

priemonės 

SA.588568  Pagalba paukščių 

laikytojams ir paukštienos 

perdirbimo įmonėms, 

patiriantiems ekonominių 

sunkumų dėl COVID-19 

protrūkio 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. 

įsakymas Nr. 3D-718 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

paukštienos perdirbimo įmonėms, susiduriančioms su 

ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, 

susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

Rezervacija nenumatyta 

 
6 Schema pakeista. Nauji schemos Nr. SA.58903, SA.60073, SA.60266 ir SA.62484. 
7 Schema pakeista. Nauji schemos Nr. SA.60096, SA.61299, SA.61815. 
8 Schema pakeista. Nauji schemos Nr. SA.60073 ir SA.62484. 



viruso protrūkio, administravimo taisyklės, patvirtintos žemės 

ūkio ministro 2020-10-27 įsakymu Nr. 3D-735 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

SA.59345 Pagalba kailinių žvėrelių 

laikytojams, patyrusiems 

nuostolių dėl COVID-19 

viruso protrūkio 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 

d. įsakymas Nr. 3D-805 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

kailinių žvėrelių laikytojams skyrimo taisyklių patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

SA.58885 Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valstybės 

pagalbos teikimo 

įmonėms, nukentėjusioms 

nuo COVID-19 protrūkio, 

taisyklės 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 

d. įsakymas Nr. V-618 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valstybės pagalbos teikimo įmonėms, nukentėjusioms 

nuo COVID-19 protrūkio, taisyklių patvirtinimo”  

3.9. valstybinio socialinio 

draudimo įmokų įsiskolinimo 

sumokėjimo atidėjimas 

Rezervacija nenumatyta 

SA.58476 Kompensavimas Lietuvos 

Respublikos kelionių 

organizatoriams už turistų 

pargabenimą iš užsienio 

valstybių po 

nepaprastosios situacijos 

paskelbimo 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 

m.  lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 4-1001 „Dėl Kompensavimo 

kelionių organizatoriams už turistų grąžinimą iš užsienio 

valstybių po ekstremaliosios situacijos paskelbimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

SA.589039 Laikinoji valstybės 

pagalba ūkio subjektams, 

vykdantiems veiklą žemės 

ūkio ir žuvininkystės 

sektoriuose, ir 

patiriantiems sunkumų dėl 

COVID-19 protrūkio 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 17 d. 

įsakymas Nr. 3D-540 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

daržovių augintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m.  liepos 27 d. 

įsakymas Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 26 d. 

įsakymas Nr. 3D-729 „Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 

16 d. įsakymo Nr. 3D-539 ,,Dėl skatinamosios finansinės 

priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir 

žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos 

srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio 

laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo“ 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. 

rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 3D-601 „Dėl valstybės pagalbos 

priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas 

žuvininkystės sektoriui COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ 

schemos patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

 
9 Schema pakeista. Naujas schemos Nr. SA.60266. 



SA.6097710 Subsidijos nuo COVID-19 

nukentėjusioms įmonėms 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. 

nutarimas Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 

nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

SA.6037911 Skatinamojo finansinė 

priemonė „Tiesioginės 

COVID-19 paskolos” 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. 

sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-45 „Dėl Skatinamosios finansinės 

priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos 

patvirtinimo” 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

SA.5864512 Priemonė „COVID-19 

MTEP“ 

 

 

 

 

Priemonė „COVID-19 

PRODUKTAI LT“ 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. 

spalio 26 d. įsakymas Nr. 4-938 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1prioriteto 

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

skatinimas“ priemonės NR. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 

MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“  

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. 

spalio 26 d. įsakymas Nr. 4-939 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas 

priemonės „NR. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 

PRODUKTAI LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“  

3.6. Negrąžinamosiomis 

subsidijomis teikiama pagalba 

 

 

 

 

3.8. Negrąžinamosiomis 

subsidijomis teikiama pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

 

 

 

 

 

Rezervacija nenumatyta 

SA.61067 Skatinamojo finansinė 

priemonė „Tiesioginės 

COVID-19 paskolos” 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. 

sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-45 „Dėl Skatinamosios finansinės 

priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos 

patvirtinimo” 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

SA.6007313 COVID-19: Pagalbos 

schemų SA.57514, 

SA.57529, SA.57823 ir 

SA.58856 (2020/N) 

pakeitimas 

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 17 d. 

įsakymas Nr. 3D-540 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

daržovių augintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m.  liepos 27 d. 

įsakymas Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. 

įsakymas Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės 

„Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės 

produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

 
10 Schema pakeista. Nauji schemos Nr.  
11 Schema pakeista. Naujas schemos Nr. SA.61067. 
12 Schema pratęsta. Naujas schemos Nr. SA.59524. 
13 Schema iš dalies pakeista. Papildomas naujas schemos Nr. SA.60266. Taip pat schema pilnai pakeista – naujas schemos numeris SA.62484. 



užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos 

patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. 

rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 3D-601 „Dėl valstybės pagalbos 

priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas 

žuvininkystės sektoriui COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ 

schemos patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

2020 m.  birželio 9  d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

įsakymas Nr. 3D-427 „Laikinosios valstybės pagalbos pieno 

gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl 

Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklės“; 

2020 m.  birželio 9  d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

įsakymas Nr. 3D-426 „Laikinosios valstybės pagalbos galvijų 

laikytojams mokėjimo taisyklės“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr.3D-

485 ,,Dėl palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas 

be garantijos, kompensavimo COVID-19 ligos protrūkio 

laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“. 

 

Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-

482 ,,Dėl valstybės pagalbos priemonės ,,Palūkanų ir garantinės 

įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ 

schemos patvirtinimo“; 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. 

nutarimas Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ 

(teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2020 m. birželio 17 d.); 

Žemės ūkio ministro 2020-06-22 įsakymu Nr.3D-469 pakeisti 

2019-11-14 įsakymu Nr.3D-624 patvirtinti UAB Žemės ūkio 

paskolų garantijų fondo nuostatai; 

 

3.2. Paskolų garantijomis 

teikiama pagalba 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. 

įsakymas Nr. 3D-718 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

paukštienos perdirbimo įmonėms, susiduriančioms su 

ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, 

susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 

viruso protrūkio, administravimo taisyklės, patvirtintos žemės 

ūkio ministro 2020-10-27 įsakymu Nr. 3D-735 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

Schemos SA.57823 

pakeitimas - Laikinoji 

valstybės pagalba ūkio 

subjektams, vykdantiems 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 17 d. 

įsakymas Nr. 3D-540 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

daržovių augintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 



SA.6026614 veiklą žemės ūkio ir 

žuvininkystės sektoriuose, 

ir patiriantiems sunkumų 

dėl COVID-19 protrūkio 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m.  liepos 27 d. 

įsakymas Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 26 d. 

įsakymas Nr. 3D-729 „Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 

16 d. įsakymo Nr. 3D-539 ,,Dėl skatinamosios finansinės 

priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir 

žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos 

srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio 

laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo“ 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. 

rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 3D-601 „Dėl valstybės pagalbos 

priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas 

žuvininkystės sektoriui COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ 

schemos patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

SA.60139 Paskolos turizmo ir viešo 

maitinimo paslaugų 

teikėjams (schemos Nr. 

SA.57665 pakeitimas) 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. 

liepos 7 d. įsakymas Nr. 4-536  „Dėl Skatinamosios finansinės 

priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų 

teikėjams“ schemos patvirtinimo“ 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

SA.59525  Garantijų kelionių 

organizatorių prievolių 

įvykdymo užtikrinimui 

priemonės pratęsimas 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų  ministro 2020 

m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 4-557 „Dėl kelionių organizatorių 

prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo nuostatų“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

SA.60632  Pagalbos priemonių 

mokesčių mokėtojams, 

paveiktiems koronaviruso 

(COVID-19) sukeltų 

neigiamų pasekmių 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 

VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, 

paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų 

pasekmių“ 

3.9. Mokesčių ir (arba) 

socialinio draudimo įmokų 

atidėjimo forma teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

SA.62484 COVID-19: Pagalbos 

schemų, SA.57514, 

SA.57529, SA.57823 ir 

SA.58856 (2020/N) 

pakeitimas 

 

2020 m.  birželio 9  d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

įsakymas Nr. 3D-427 „Laikinosios valstybės pagalbos pieno 

gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl 

Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklės“; 

2020 m.  birželio 9  d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

įsakymas Nr. 3D-426 „Laikinosios valstybės pagalbos galvijų 

laikytojams mokėjimo taisyklės“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 
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Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr.3D-

485 ,,Dėl palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas 

be garantijos, kompensavimo COVID-19 ligos protrūkio 

laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“. 

 

Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-

482 ,,Dėl valstybės pagalbos priemonės ,,Palūkanų ir garantinės 

įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ 

schemos patvirtinimo“; 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. 

nutarimas Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ 

(teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2020 m. birželio 17 d.); 

Žemės ūkio ministro 2020-06-22 įsakymu Nr.3D-469 pakeisti 

2019-11-14 įsakymu Nr.3D-624 patvirtinti UAB Žemės ūkio 

paskolų garantijų fondo nuostatai; 

 

3.2. Paskolų garantijomis 

teikiama pagalba 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 17 d. 

įsakymas Nr. 3D-540 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

daržovių augintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m.  liepos 27 d. 

įsakymas Nr. 3D-557 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. 

įsakymas Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės 

„Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės 

produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui 

užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos 

patvirtinimo“ 

3.3. Subsidijuojamomis paskolų 

palūkanų normomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. 

rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 3D-601 „Dėl valstybės pagalbos 

priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas 

žuvininkystės sektoriui COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ 

schemos patvirtinimo“ 

 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. 

įsakymas Nr. 3D-718 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos 

paukštienos perdirbimo įmonėms, susiduriančioms su 

ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

 

Rezervacija nenumatyta 



Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, 

susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 

viruso protrūkio, administravimo taisyklės, patvirtintos žemės 

ūkio ministro 2020-10-27 įsakymu Nr. 3D-735 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

SA.6030815 Subsidijos nuo COVID-19 

nukentėjusioms įmonėms 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. 

nutarimu Nr.24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 

nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

SA.59524 Priemonė „COVID-19 

MTEP“ 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonė „COVID-19  

PRODUKTAI LT“  

 

(Schemos SA.58645 

pratęsimas) 

2020 m. gruodžio 31 d.  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-1174 „Dėl Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 

26 d. įsakymo Nr. 4-938 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 1 prioriteto 

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 

MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

2020 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-1180 „Dėl Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 

26 d. įsakymo Nr. 4-939 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas 

priemonės „NR. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 

PRODUKTAI LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo  

 

3.6. Negrąžinamosiomis 

subsidijomis teikiama pagalba 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Negrąžinamosiomis 

subsidijomis teikiama pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervacija nenumatyta 

SA.62306 Priemonė „Subsidijos nuo 

COVID-19 labiausiai 

nukentėjusioms įmonėms“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 15 d. 

nutarimu Nr. 230 Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 

labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir 

administravimo aprašas  

3.1. Tiesioginėmis dotacijomis, 

grąžintinais avansais arba 

mokesčių lengvatomis teikiama 

pagalba 

Rezervacija nenumatyta 

3.12. Pagalba paramos 

nepadengtoms pastoviosioms 

išlaidoms pavidalu 

*Ši lentelė bus atnaujinama patvirtinus naujas, pagal COVID komunikatą parengtas valstybės pagalbos schemas. 

 

 

 
15 Schema pakeista. Nauji schemos Nr. SA.60977, SA.62580 


