
„DALINIO PASTOVIŲJŲ IŠLAIDŲ

KOMPENSAVIMO AR VIENKARTINĖS 

IŠMOKOS KLASIFIKUOJAMŲJŲ 

APGYVENDINIMO PASLAUGŲ 

TIEKĖJAMS“ 

Paraiškos pildymo instrukcija



Reikalavimai pareiškėjams, kai kreipiamasi 50 procentų 

kompensacijos

Dalinio pastoviųjų išlaidų kompensavimo, kai kompensuojama iki 50 procentų 

patirtų pastoviųjų išlaidų, gali kreiptis pareiškėjas – juridinis asmuo, kuris:

• Juridinių asmenų registre registruotas ne vėliau kaip 2019 m. spalio 31 d.;

• Paraiškos pateikimo metu ir laikotarpiu iki 2019 m. gruodžio 31 d. turėjo

išduotą apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę

teikti klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas Paraiškoje nurodytame

Objekte;

• Pareiškėjo pajamos 2021 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo ne mažiau kaip

40 procentų. Jei Pareiškėjas Juridinių asmenų registre registruotas vėliau

kaip 2019 m. sausio 1 d., lyginamas 2019 m. veiklos laikotarpio mėnesio

pajamų vidurkis su 2021 m. mėnesio pajamų vidurkiu. Atitiktis reikalavimui

vertinama pagal Pareiškėjo 2019 m. ir 2021 m. finansinės atskaitomybės

duomenis.



Vienkartinės išmokos už kambarį (numerį), esantį statinyje, kuriame vykdoma

klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų veikla, gali kreiptis:

• Juridinis asmuo, kuris:

• Juridinių asmenų registre registruotas ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.;

• 2021 m. patyrė ne mažesnį kaip 1 Eur (vieno euro) nuostolį, remiantis juridinio asmens pelno

(nuostolio) ataskaitos duomenimis;

• Paraiškos pateikimo metu turėjo galiojantį Turizmo įstatymo nustatyta tvarka išduotą

apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę teikti klasifikuojamąsias

apgyvendinimo paslaugas Paraiškoje nurodytame Objekte, pirmą kartą Pareiškėjui išduotą

laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

• Fizinis asmuo, kuris:

• individualią veiklą pagal pažymą, kuri priskiriama grupei 55.1 „Viešbučių ir panašių laikinų

buveinių veikla“, įregistravo ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.;

• Paraiškos pateikimo metu turėjo galiojantį Turizmo įstatymo nustatyta tvarka išduotą

apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę teikti klasifikuojamąsias

apgyvendinimo paslaugas Paraiškoje nurodytame Objekte, išduotą ne vėliau kaip 2021 m.

gruodžio 31 d.



1 žingsnis

Prisijungimas prie paraiškų sistemos

Prisijunkite prie 

elektroninės 

paraiškų sistemos 

per internetinę 

bankininkystę arba 

su elektronine 

atpažinimo 

priemone.

Prieš 

pradėdami pildyti 

paraišką 

pasitikrinkite, ar 

atitinkate visus 

išvardintus 

kriterijus.



2 žingsnis 

Sutikimų 
patvirtinimas

Įveskite prašomus   

įmonės duomenis.

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://islaidukompensavimas.invega.lt su elektronine atpažinimo 

priemone ir spauskite mygtuką „Įgaliojimai“. Atsidarius įgaliojimų langui, spauskite „+“ ir atsidarys 

įgaliojimo forma.

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@invega.lt

pateikite vadovo patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks 

technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus 

pareiškėjo vardu.

https://islaidukompensavimas.invega.lt/


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

pildymo forma.

Sukurtos paraiškos duomenis galėsite peržiūrėti, redaguoti ar ištrinti paraišką

3 žingsnis 

Paraiškos sukūrimas

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

kad paraišką pildote ir ji dar nepateikta vertinimui.



4 žingsnis 

Paraiškos duomenys

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, 
prašymas patikslinti 
paraiškos dokumentus ir 
kt.).



Perskaitykite ir 

patvirtinkite, kad 

susipažinote su 

pateiktomis sąlygomis



5 žingsnis 

Priedų įkėlimas

Skiltyje „Priedų 

įkėlimas“ pasirinkite 

priedo tipą ir įkelkite 

privalomus pateikti 

priedus, spausdami 

„Pasirinkti priedą“.

SVV deklaracijos 

formą ir vienos įmonės 

deklaracijos formą bei 

pildymo instrukcijas 

galite atsisiųsti.

Įkėlę priedą, matysite 

pranešimą, kad priedas 

įkeltas sėkmingai.



Įkėlę visus privalomus pateikti priedus, spauskite „Išsaugoti paraiškos duomenis“.

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 

vertinimui“.



6 žingsnis

Sąskaitų faktūrų tvarkymas

Spauskite „Tvarkyti sąskaitas faktūras“ ir pildykite duomenis apie patirtas pastoviąsias 

išlaidas

Dešinėje pusėje spauskite „+“, tokiu būdu sukursite formą įrašams apie sąskaitą už 

patirtas pastoviąsias išlaidas 

* Sąskaitų faktūrų dalį pildo tik tie pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl 50 procentų patirtų 

pastoviųjų išlaidų kompensacijos. Besikreipiantiems vienkartinės išmokos šios dalies 

pildyti nereikia



Sąskaitų faktūrų duomenų pildymas

Skiltyje „Sąskaitos 
faktūros duomenys“ 
suveskite prašomą 
informaciją ir ją 
išsaugokite. 

Paspaudus „Saugoti“ 
sistema paskaičiuos
galimą gauti 
kompensacijos sumą*. 

* Jei gautas rezultatas viršija 
Kompensacijoms skirtą 
sumą, Pareiškėjams 
skiriamos Kompensacijos 
dydis sumažinamas vienodu 
procentu, kad bendra 
Pareiškėjams skiriama 
Kompensacijų suma 
neviršytų Kompensacijoms 
skirtos sumos. Skiriamos 
Kompensacijos dydis pagal 
matematines apvalinimo 
taisykles yra suapvalinamas 
1 Eur (vieno euro) tikslumu.



7 žingsnis

Priedų įkėlimas

Suvedę ir išsaugoję 

duomenis apie 

sąskaitą (-as) faktūrą 

(-as), būtinai

prisekite sąskaitos (-

ų) faktūros (-ų) 

kopijas.

Sėkmingai įkėlę 

priedą matysite tokį 

pranešimą

Visą suformuotą sąskaitų 

sąrašą galite peržiūrėti ir 

papildyti paspaudę „Atgal į 

sąrašą“.



8 žingsnis

Sąskaitų sąraše matysite suvestą sąskaitų informaciją bei sąskaitos būseną, kuri pasikeis 

į „Pateikta“ pateikus paraišką vertinimui. Priėmus sprendimą dėl finansavimo (ne)skyrimo, 

sąskaita įgaus būseną „Finansuojama“/“Nefinansuojama“. 

Kai visų norimų pateikti sąskaitų duomenys suvesti, priedai pateikti ir paraiškos 

duomenys užpildyti, spauskite „Pateikti paraišką vertinimui“. 



9 žingsnis 

Paraiškos pateikimas vertinimui

Paraišką išsaugojus, ją galima pateikti vertinti, paspaudus mygtuką „Pateikti“

Paspaudę „Pateikti paraišką vertinimui“, 

matysite pranešimą, kad paraiška yra 

pateikta vertinimui.



Pateikę paraišką vertinimui matysite      , kad sąskaitos būsena tapo „Pateikta“

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

INVEGA paraiškas vertina ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo kvietimo pabaigos. Galutinį sprendimą 

priima Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 



Įvertinus paraišką, paraiškos būsena pasikeis į „Priimta“. 

Sprendimą dėl Kompensacijos skyrimo arba neskyrimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

Aprašo 22 punkte nurodytos rekomendacijos gavimo dienos priima Ekonomikos ir inovacijų 

ministras. Sprendimas dėl Kompensacijos skyrimo arba neskyrimo įforminamas Ekonomikos ir 

inovacijų ministro įsakymu (kai Pareiškėjai juridiniai asmenys – įsakymu tvirtinamas sąrašas 

Pareiškėjų, kuriems skiriama arba neskiriama Kompensacija). Šį sprendimą ministerija išsiunčia 

pareiškėjui paraiškoje nurodytu el. pašto adresu. 

O paraiškos būsena paraiškų sistemoje pasikeičia į „Skirtas finansavimas“ arba „Neskirtas 

finansavimas“. 



Paraiškos būsenos

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“.

Priimta – reiškia, kad paraiška yra įvertinta, bet sprendimą dėl (ne) finansavimo priims

ministerija. Gavus ministerijos oficialų įsakymą, jau bus nustatyta konkreti būsena ar skirti ar

neskirti finansavimą

Skirtas finansavimas – priimtas teigiamas sprendimas dėl finansavimo skyrimo

Neskirtas finansavimas – priimtas neigiamas sprendimas dėl finansavimo skyrimo


