
Priemonės „STARTUOK“ 

paraiškos pildymo instrukcija



Reikalavimai paskolos gavėjui

• Paskolos gavėjas yra Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektas, kaip jis 

apibrėžtas SVV įstatyme, veikiantis ne ilgiau kaip trejus metus, ir SVV subjektas, 

vykdantis socialinio poveikio projektus ir veikiantis ne ilgiau kaip penkerius metus.

• Paskolų iki 25 000 Eur atveju, paskolos gavėjas nėra labai maža, maža įmonė, arba 

verslininkas, kuris atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, veiklą vykdantis iki 

1 (vienerių) metų po jo registracijos.

• Veikia Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES šalyje narėje, jei vykdant paskolos sutartį 

sukurta nauda atitenka Lietuvos Respublikai, kaip nurodyta Finansinių priemonių išlaidų 

tinkamumo finansuoti rekomendacijose, tačiau toks finansavimas negali viršyti 15 

(penkiolikos) proc. priemonei įgyvendinti skirtų lėšų.

• Pareiškėjui paraiškos pateikimo metu nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla.

• Nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios 

pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus 

rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta 

tvarka.

• Paskolos gavėjas nevykdo vienos iš veiklų finansų, žemės ūkio, miškininkystės, 

žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose, kurios nėra remtinos pagal priemonės Aprašą.



1 žingsnis

Prisijungimas prie paraiškų sistemos

Paraiškas teikti gali tik 

juridinio asmens vadovas/ 

verslininkas arba įgaliotas

asmuo.

Prieš pradėdami pildyti 

paraišką pasitikrinkite, ar 

atitinkate visus išvardintus 

kriterijus.

Paraiškos teikiamos 

prisijungus prie paraiškų 

sistemos



2 žingsnis 
Sutikimų patvirtinimas

Įveskite prašomus   
kontaktinius duomenis, 
kuriais bus siunčiama 
informacija apie 
paraiškos būsenos 
pasikeitimus.

Patvirtinkite, kad 
susipažinote su 
duomenų tvarkymo 
taisyklėmis bei paraiškos 
teikimo sąlygomis.



Įgaliojimo suteikimas

Jei esate juridinio asmens vadovas ir norite įgalioti kitą asmenį pateikti paraišką, 

prisijunkite prie elektroninės paraiškų sistemos https://startuokpaskolos.invega.lt/ su 

elektronine atpažinimo priemone ir spauskite mygtuką „Įgaliojimai“.

Atsidarius įgaliojimų langui, spauskite „+“ ir atsidarys įgaliojimo forma.

https://startuokpaskolos.invega.lt/


Užpildę visus laukus apie įgaliotinį ir pridėję įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimo 

dokumentą, spauskite „Saugoti“.  

Įgaliotas asmuo prie paraiškos galės prisijungti kaip fizinis asmuo 

https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas“.

Kai juridinis asmuo neturi vienasmenio vadovo arba pareiškėjo atstovas yra užsienio valstybės 

pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių valdžios vartų“ portalą patvirtinti savo 

tapatybės, elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt pateikite vadovo patvirtintą 

įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus 

pareiškėjo vardu.

mailto:igaliojimai-paskolos@invega.lt


Prisijungę prie elektroninės paraiškų sistemos spauskite „+“ ir atsidarys paraiškos 

pildymo forma.

Sukurtos paraiškos duomenis galėsite peržiūrėti, redaguoti ar ištrinti paraišką.

3 žingsnis

Pastaba: atkreipkite dėmesį į sukurtos paraiškos būseną „Rengiama“, kuri reiškia, 

kad paraišką pildote ir ji dar nepateikta vertinimui.



4 žingsnis

Įveskite reikiamus 

verslo subjekto atstovo 

duomenis į baltus 

aktyvius laukus.

Patikrinkite telefono 

numerį ir elektroninio 

pašto adresą. 

Elektroniniu paštu Jums 

bus siunčiami visi 

aktualūs pranešimai 

(pvz.: paraiškos būsena, 

sprendimas dėl (ne) 

finansavimo ir kt.).



5 žingsnis
Įveskite duomenis į kitus aktualius paraiškos laukus.



6 žingsnis

Perskaitykite ir 

patvirtinkite, kad 

susipažinote su 

pateiktomis sąlygomis.



7 žingsnis

Skiltyje „Priedų įkėlimas“ 

pasirinkite priedo paskirtį ir 

įkelkite privalomus pateikti 

priedus, spausdami 

„Pasirinkti priedą“.

SVV deklaracijos formą ir 

vienos įmonės deklaracijos 

formą bei jų pildymo 

instrukcijas galite atsisiųsti. 

Atkreipiame dėmesį, kad 

šie dokumentai turi būti 

pasirašyti įmonės vadovo

ir įkelti PDF formatu.

Įkėlę priedą, matysite 

pranešimą, kad priedas 

įkeltas sėkmingai.



Įkėlę visus privalomus pateikti priedus, spauskite „Išsaugoti ir patikrinti atitikimo 
kriterijus“.

Išsaugoję paraiškos duomenis, pamatysite šį pranešimą.

Pastaba: paraiškos išsaugojimas dar nereiškia, kad paraiška pateikta vertinimui. 

Nepamirškite pasitikrinti paraiškos būsenos, kuri pateikus paraišką pasikeis į „Pateikta 

vertinti“.



8 žingsnis

Paraiškos pateikimas vertinimui 

Paraišką išsaugojus ir patikrinus atitikimo kriterijus, ją galima pateikti vertinimui:

Grįžę į paraiškų sąrašą įsitikinkite, kad paraiškos būsena pasikeitė į „Pateikta vertinti“.

Pastaba: kai priimamas sprendimas suteikti paskolą, pareiškėjui pasiūloma pasirašyti 

sutartį. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, įėjus į paraišką.



Terminai

INVEGA pateiktos paraiškos vertinimą atlieka ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. 

Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų registravimo datą ir laiką. 

Paraišką įvertinus arba grąžinus tikslinti sulauksite informacijos į paraiškoje nurodytą 

elektroninio pašto dėžutę.

Tuo atveju, jei verslo subjekto atstovas per 20 darbo dienų nuo „Invegos“ prašymo 

pateikti informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos, nepateikia jų, paraiška 

toliau nevertinama ir yra atmetama, arba priimtas sprendimas dėl Paskolos suteikimo 

netenka galios.

Pastaba: kai priimamas sprendimas suteikti paskolą, pareiškėjui pasiūloma 

pasirašyti sutartį. INVEGAI įvertinus paraišką būsena bus pakeista į „Sugeneruota 

sutartis“ arba „Atmesta“. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Verslo subjekto atstovas Paskolos sutartį turi pasirašyti per 10 darbo dienų po Paskolos 

sutarties išsiuntimo. 



9 žingsnis

Sąskaitų pridėjimas 

INVEGAI pasirašius finansavimo sutartį (būsena pasikeis į „Pasirašyta finansavimo sutartis“), 

paraiškų sąraše atsiras papildomas mygtukas, kuris nukreips į mokėjimų prašymų sąrašą:

Dešinėje pusėje spauskite „+”, kad sukurtumėte formą įrašams apie sąskaitą:



10 žingsnis

Prieš pradedant pildyti mokėjimo 

prašymą užpildykite apklausos anketą.

Išsaugojus apklausos anketą būsite nukreipti į 

mokėjimo prašymo formą.

Spauskite „+” kur galėsite suvesti mokėjimo 

prašymo dokumento duomenis.



Skiltyje „Dokumento duomenys“ suveskite prašomą informaciją ir ją išsaugokite.

11 žingsnis



Sėkmingai suvedę duomenis apie 

sąskaitą faktūrą ar darbuotojų 

užmokesčio žiniaraštį, būtinai

prisekite darbuotojų užmokesčio 

žiniaraščio, sąskaitos faktūros 

dokumentus.

Sėkmingai įkėlę priedą 

matysite tokį pranešimą:
Visą suformuotą 

mokėjimų prašymų 

sąrašą galite peržiūrėti ir 

papildyti paspaudę „Atgal 

į mokėjimo prašymą“:



Norėdami pateikti papildomas 

sąskaitas, spauskite 

pakartotinai „+” ir kartokite 

veiksmus nuo 11 žingsnio.

12 žingsnis

Grįžę į mokėjimo prašymo 

formą, nepamirškite pridėti 

mokėjimą pagrindžiančius 

dokumentus, jei sąskaita 

apmokėta. Prie „Priedų 

įkėlimas“ spauskite „Pasirinkti 

priedą“ ir įkelkite dokumentus.

Kai visų norimų pateikti 

mokėjimų prašymų 

duomenys suvesti, priedai 

pateikti ir paraiškos 

duomenys užpildyti, 

spauskite „Pateikti mokėjimo 

prašymą“. 



Sistema pakartotinai 

paklaus, ar tikrai norite 

pateikti mokėjimo prašymą 

vertinimui.

Paspaudę „Pateikti “, matysite 

pranešimą, kad mokėjimo 

prašymas yra pateiktas 

vertinimui.



Grįžę į mokėjimo prašymų sąrašą įsitikinkite, kad mokėjimo prašymo būsena pasikeitė į 

„Pateikta vertinti“.

Pastaba. Vienu metu galite rengti tik vieną mokėjimo prašymą. Papildomą mokėjimo 

prašymą galėsite pateikti po priimto sprendimo dėl pateiktų dokumentų paskolos daliai 

išmokėti.

INVEGAI peržiūrėjus ir įvertinus mokėjimo prašymą, mokėjimo prašymo būsena pasikeis į 

„Patvirtinta“, „Atmesta“, arba nesant pakankamai informacijos į „Grąžinta tikslinti“. Apie 

būsenos pasikeitimą pareiškėjas informuojamas el. paštu.

Paskolos lėšos išmokamos tiesiogiai Paskolos gavėjo tiekėjui ar Paskolos gavėjui, pagal 

Paskolos gavėjo pateiktus mokėjimo prašymus. Mokėjimo prašymo teikimo ir Paskolos pagal 

mokėjimo prašymą išmokėjimo tvarka bus nustatyta Paskolos sutartyje.



Paraiškos būsenos

• Neatitinka kriterijų - paraiška nebuvo pateikta, nes pareiškėjas neatitinka finansavimo kriterijų. Tuo

atveju jeigu neatitikimai galėtų būti ištaisyti ir naujos paraiškos pateikimo dieną būtų pašalinti, pareiškėjas

gali kreiptis pakartotinai, teikiant paraišką iš naujo;

• Rengiama – paraiška pildoma pareiškėjo ir dar nepateikta vertinti. Kai parengsite paraišką įsitikinkite,

kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Rengiama“ pasikeitė į „Pateikta vertinti“.

• Pateikta vertinti – paraiška pateikta vertinti, reikia laukti pranešimo apie tolesnius veiksmus.

• Grąžinta tikslinti – paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar

dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti ir/ar patikslinti. Kai patikslinsite paraišką, įsitikinkite, kad

paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinti“ pasikeitė į „Pateikta vertinti“.

• Laukiama papildomų dokumentų – paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi papildomi

dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti. Kai pridėsite papildomus dokumentus, įsitikinkite, kad

paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Laukiama papildomų dokumentų“ pasikeitė į „Pateikti

papildomi dokumentai“.

• Atmesta – priimtas sprendimas nesuteikti finansavimo dėl pareiškėjo atstovaujamos įmonės (verslininko)

pateiktos paraiškos;

• Sugeneruota sutartis – priimtas teigiamas sprendimas dėl finansavimo skyrimo ir pareiškėjui pateikta

sutartis pasirašymui;

• Pareiškėjo pasirašyta sutartis – pareiškėjas pasirašė sutartį, laukiama INVEGOS sutarties pasirašymo;

• Pasirašyta finansavimo sutartis – INVEGAI pasirašius sprendimą dėl skiriamos paskolos.



Mokėjimo prašymo būsenos

• Nepateikta – tai reiškia, kad pridėtos sąskaitos dar nepateikėte vertinimui.

• Pateikta – tai reiškia, kad pridėtos sąskaitos yra pateiktos vertinti. 

• Grąžinta tikslinimui – mokėjimo prašymas grąžintas tikslinti, nurodomi konkretūs 

duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti ir/ar patikslinti. Kai 

patikslinsite mokėjimo prašymą, įsitikinkite, kad mokėjimo prašymas ir mokėjimo 

prašymo būsena iš „Grąžinta tikslinti“ pasikeitė į „Pateikta vertinti“.

• Patvirtinta – tai reiškia, kad pateikta sąskaita bus finansuojama. 

• Atmesta – tai reiškai, kad pateikta sąskaita nebus finansuojama. 



Pranešimai

Pranešimai apie paraiškos būsenų pasikeitimus bus siunčiami paraiškoje 

nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pranešimai apie mokėjimų prašymų būsenų pasikeitimus bus siunčiami 

paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu. 

Informacija pareiškėjams teikiama:

Elektroniniu paštu: uzklausos@invega.lt

Telefonu: +370 5 210 7510 

mailto:uzklausos@invega.lt

