PATVIRTINTA
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
generalinio direktoriaus
2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. B-101

SKATINAMOSIOS FINANSINĖS PRIEMONĖS
„PASKOLOS TURIZMO IR VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS“
ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ APRAŠAS
1. ĮVADINĖ INFORMACIJA
1.1. Priemonės tikslas
Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“
(toliau – Priemonė) tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant
finansavimą paskolų forma kelionių organizatoriams jų atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19
protrūkio neįvykusias keliones ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias
apgyvendinimo paslaugas, bei viešojo maitinimo paslaugas teikiančių Verslo subjektų būtinosioms
išlaidoms finansuoti.
1.2. Priemonės aplinka
2009 m. balandžio 7 d. tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – FM), Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) buvo
pasirašyta finansavimo sutartis, kuria buvo įsteigtas kontroliuojantysis fondas „INVEGOS fondas“
(toliau – INVEGOS fondas). Pagal šią sutartį INVEGOS fondo valdytoja paskirta „Invega“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti
nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ „Invegai“ suteikė nacionalinės plėtros įstaigos statusą, o nuo 2018
m. gruodžio 3 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu „Invega“ įtraukta į Nacionalinės plėtros
įstaigų sąrašą.
Priemonė įgyvendinama pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso COVID-19 plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių planą, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo
16 d. pasitarimo protokolu Nr. 14, 3 tikslą „Padėti verslui išsaugoti likvidumą“.
Priemonei įgyvendinti skirta iki 30 mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų: iki 15
mln. Eur kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias
keliones ir iki 15 mln. Eur apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias
apgyvendinimo paslaugas, bei viešojo maitinimo paslaugas teikiančių Verslo subjektų būtinosioms
išlaidoms finansuoti. Priemonei skirta lėšų suma gali būti didinama arba mažinama, atsižvelgiant į rinkos
poreikį.
1.3. Reglamentuojantys teisės aktai:
Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktai ir gairės:
2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatas dėl Laikinosios valstybės pagalbos
priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos (toliau –
Komunikatas);
2020 m. birželio 25 d. Europos Komisijos sprendimas SA.57665 (2020/N) dėl valstybės
pagalbos schemos patvirtinimo: Lietuvos garantijos ir paskolos kelionių organizatoriams,
apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams.
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Nacionaliniai teisės aktai ir dokumentai:
- Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (toliau – SVV
įstatymas);
- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
- Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (toliau – Turizmo įstatymas);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 910 „Dėl
skatinamųjų finansinių priemonių, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis,
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 887 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“;
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos7 d. įsakymu
Nr. 4-536 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų
teikėjams“ schemos patvirtinimo“ patvirtinta schema (toliau – Priemonės schema);
- Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo
ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ar vidutinio verslo statuso
deklaracijos formos patvirtinimo“;
- kiti Priemonei taikytini teisės aktai, taisyklės, rekomendacijos, gairės ir jų pakeitimai.
1.4. Paraiškos teikimo procesas
1.4.1. Paraiškų teikimas organizuojamas kvietimu, kuris skelbiamas viešai „Invegos“ interneto
svetainėje www.invega.lt.
1.4.2. Paraiškos teikiamos „Invegai“ per elektroninę paraiškų teikimo sistemą „Invegos“
internetinėje svetainėje https://tour.invega.lt.
1.4.3. Vykdant Priemonę nustatytomis sąlygomis, Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma
atstovui patvirtinus savo tapatybę per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą
„Elektroniniai valdžios vartai“, veikiantį Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatų,
patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. T-139 „Dėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo
platformos nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pripažįstamą saugiu nuotolinės atpažinties procesu.
Jeigu pareiškėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per Elektroninių
valdžios vartų portalą patvirtinti savo tapatybės ar juridinis asmuo, kuris neturi vienasmenio valdymo
organo, jis turi pateikti „Invegai“ elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt patvirtintą
įgaliojimo kopiją ir „Invega“ suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti Aprašo 1.4 punkte
nustatytus veiksmus Verslo subjekto vardu.
1.4.4. Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius Priemonei
skirtą sumą.
1.5. Paraiškos vertinimo procesas ir Paskolos sutarties sudarymas
1.5.1. Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų registravimo „Invegoje“ datą ir laiką.
Vertinamos tik tinkamai užpildytos ir „Invegai“ pateiktos paraiškos.
1.5.2. Tuo atveju, jei Verslo subjekto atstovas per 10 darbo dienų nuo „Invegos“ prašymo pateikti
informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos, nepateikia jų, paraiška toliau nevertinama ir yra
atmetama.
1.5.3. Verslo subjekto atstovas Paskolos sutartį turi pasirašyti per 10 darbo dienų po „Invegos“
sprendimo skirti finansavimą priėmimo ir Paskolos sutarties pateikimo. Paskolos sutartis pasirašoma
kvalifikuotu elektroniniu parašu.
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1.5.4. Nepasirašius Paskolos sutarties per Aprašo 1.5.3 punkte nurodytą terminą, sprendimas
skirti finansavimą netenka galios.
1.5.5. „Invega“ turi teisę tvarkyti su Aprašo įgyvendinimu susijusius asmens duomenis. Asmens
duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys tvarkomi
viešinimo, apskaitos ir audito tikslais bei atrankinių patikrų metu tikrinant nurodytos Verslo subjekto
informacijos tikrumą. Su Aprašo įgyvendinimu susiję asmens duomenys „Invegoje“ tvarkomi ir saugomi
10 metų nuo paskutinio dokumento pagal Priemonę gavimo datos. Informacija apie asmens duomenų
tvarkymą pateikiama „Invegos“ interneto svetainėje www.invega.lt.
2. PRIEMONĖS REIKALAVIMAI
2.1. Priemonės aprašymas:
Priemonę valdys ir įgyvendins „Invega“, teikdama Paskolas tiesiogiai Verslo subjektams, kurie
atitinka Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygas, nustatytas Priemonės įgyvendinimo sąlygų apraše (toliau –
Aprašas).
2.2. Pagrindinės sąvokos ir sąlygos
2.2.1. Paskolų sąlygos kelionių organizatoriams:
„Invegos“ Paskolos gavėjui iš Priemonės lėšų suteikta paskola
„Invega“
Tarp „Invegos“ ir Paskolos gavėjo pasirašyta Paskolos sutartis dėl Paskolos
suteikimo
SVV subjekto
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma ir
statuso deklaracija pildymo instrukcija patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m.
kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto
statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto
statuso deklaracijos formos patvirtinimo“
Turistas
Kaip ši sąvoka apibrėžta Turizmo įstatyme
Verslo subjektas
Kelionių organizatorius, kaip ši sąvoka apibrėžta Turizmo įstatyme, kuris yra:
1. smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektas, kaip ši sąvoka
apibrėžta SVV įstatyme;
2. didelė įmonė, kuri nelaikoma labai maža, maža ar vidutine įmone, kaip tai
apibrėžta SVV įstatyme
Įmonių grupė
Suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių
konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme
Paskolos gavėjas
Verslo subjektas, kuris kreipėsi į „Invegą“ dėl finansavimo suteikimo ir su
kuriuo pasirašyta Paskolos sutartis
Paskolos gavėjo
Paskola gali būti teikiama Paskolos gavėjui, kuris atitinka šiuos kriterijus:
tinkamumo sąlygos1. veikia Lietuvos Respublikoje. Paskolos gavėjas laikomas veikiančiu Lietuvos
Respublikoje tuo atveju, jei jis kuria darbo vietas Lietuvos Respublikoje, ir
(arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą. Atitikimas šiam
reikalavimui vertinamas pagal viešus valstybinių registrų duomenis;
Paskola
Paskolos davėjas
Paskolos sutartis
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2. Įmonių grupė, kuriai priklauso Paskolos gavėjas, ir Paskolos gavėjas 2019 m.
gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais, kaip tai apibrėžta 2014
m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107
ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas Nr. 651/2014) 2 straipsnio 18 punkte
arba 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonių grupė, kuriai priklauso Paskolos gavėjas,
ir Paskolos gavėjas buvo patiriantys sunkumų, kaip tai apibrėžta Reglamento
Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra
laikomi sunkumų patiriančiais (Paskolos gavėjas turi pagrįsti dokumentais,
pateikdamas 2020 m. tarpinės finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį
ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną
dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos
pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų,
perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos
pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo,
turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus). Verslininkas (kaip jis
apibrėžtas SVV įstatyme) laikomas sunkumų patiriančiu, jei jam yra pradėta
fizinio asmens bankroto procedūra;
3. atitinka minimalius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
401 straipsnyje nustatytus patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus. Atitikimas
šiam reikalavimui vertinamas pagal viešai paskelbtą Valstybinės mokesčių
inspekcijos informaciją;
4. juridinio asmens atveju, jam nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jis nėra
restruktūrizuojamas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo
įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių
bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymą arba,
fizinio asmens atveju, jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal
Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą. Atitikimas
reikalavimui vertinamas pagal viešai prieinamus valstybinių registrų
duomenis;
5. turi galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą. Atitikimas reikalavimui
vertinamas pagal viešai prieinamą informaciją Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos interneto svetainėje;
6. paraiškos dėl Paskolos gavimo pateikimo metu Įmonių grupė, įskaitant
Paskolos gavėją, yra pateikusi1 VĮ „Registrų centras“ 2019 m. finansinių
ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Šis
reikalavimas netaikomas verslininkams ir toms Įmonių grupės įmonėms,
kurios yra įsteigtos nuo 2020 m. sausio 1 d.;
7. kartu su paraiška dėl Paskolos gavimo, kurioje Paskolos gavėjas deklaruoja
apie jam suteiktas paskolas ir lizingo sandorius (įskaitant ir garantuotas
paskolas ir lizingo sandorius) pagal priemones, įgyvendinamas pagal
Komunikatą, Paskolos gavėjas yra pateikęs SVV subjekto statuso deklaraciją
(išskyrus atvejį kai Paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė);
8. nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl
individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir
Tuo atveju jei Įmonių grupė, įskaitant Paskolos gavėją, sudaro metinį ataskaitų rinkinį kitai datai (ne 2019 m. gruodžio 31
d.), 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys neturi būti teikiamas VĮ „Registrų centras“ ir „Invegai“ turi būti
teikiamas Įmonių grupės, įskaitant Paskolos gavėją, įmonių patvirtintas 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys.
1
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nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant
palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka
Paskolos sutarties
sudarymo ir
administravimo
mokesčiai
Tinkamumo
laikotarpis ir
Paskolos
išmokėjimo
laikotarpis
Paskolos paskirtis

Paskolos valiuta
Paskolos trukmė

Nėra

Paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.
Paskolos lėšos turi būti išmokamos Paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėn.
po Paskolos sutarties sudarymo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2021 m.
kovo 31 d.
PASKOLOS TINKAMUMO SĄLYGOS
Paskola skiriama atsiskaityti su Turistais už dėl COVID-19 protrūkio
neįvykusias organizuotas turistines keliones tais atvejais, kai Turistas, turintis
organizuotos turistinės kelionės sutartį, atsisakė Turizmo įstatymo nustatyta
tvarka pasiūlyto kupono
Visos sumos išreikštos eurais. Visi mokėjimai pagal Paskolos sutartį atliekami
eurais
Paskolos trukmė skaičiuojama mėnesiais. Paskolos teikiamos ne ilgesniam
kaip:
1) 72 mėnesių terminui, išskyrus šios skilties antrame punkte nurodytą
atvejį. Jei pradinė Paskolos trukmė, kuri buvo trumpesnė nei 72 mėnesiai, yra
pratęsiama, visai Paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos Paskolos
palūkanos ir pritaikoma didesnė palūkanų norma, įvertinant visą Paskolos
trukmę, įskaitant Paskolos pratęsimo laikotarpį (kaip nustatyta skiltyje
„Paskolų teikimo kaina Paskolos gavėjams“). Paskolos gavėjas turi teisę
Paskolą grąžinti anksčiau Paskolos termino be jokių papildomų mokesčių.
2) 18 mėnesių terminui, kai prašoma Paskolos suma yra iki 20 tūkst. Eur

Didžiausia paskolos Didžiausia galima suteikti Paskolos suma, apskaičiuojama laikantis šių
suma vienam
nuostatų:
Paskolos gavėjui 1. Paskolos suma turi neviršyti dvigubos Paskolos gavėjo darbuotojams
priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant privalomojo
socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus. Jei
Paskolos gavėjas veiklą vykdė 2019 m. ir anksčiau, darbo užmokesčio su
mokesčiais suma nustatoma pagal 2019 m. faktinius duomenis. Tais atvejais,
kai Paskolos gavėjas pradėjo veiklą po 2019 m. sausio 1 d., Paskolos suma
negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos,
išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis
iki 2020 m. kovo 16 d. buvusiais darbo užmokesčio duomenimis (šis kriterijus
vertinamas tik Paskolos gavėjo prašymu); arba
2. Paskolos suma turi neviršyti 25 procentų Paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos;
tačiau
3. visais atvejais Paskolos suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti:
a) 3 mln. Eur; ir
b) Paskolos gavėjo paraiškos dėl Paskolos gavimo pateikimo metu turėtos
draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimo ir (ar) finansų
įstaigos suteiktos finansinės garantijos sumos, tuo atveju, jei Paskolos gavėjo
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prievolių įvykdymo užtikrinimas yra nustatytas pagal Turizmo įstatymo 12
straipsnio 1 dalį;
Vienam Paskolos gavėjui iš Priemonės lėšų gali būti suteikiama viena Paskola
iki Didžiausios paskolos sumos vienam Paskolos gavėjui
Paskolos dydžio
Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal Paskolos gavėjo paraiškos dėl Paskolos
apskaičiavimas
suteikimo pateikimo metu turimą grąžinti sumą Turistams už dėl COVID-19
protrūkio neįvykusias keliones, t. y. kelionės, kurių organizuotos turistinės
kelionės sutartys sudarytos iki 2020 m. kovo 16 d. ir kurios turėjo būti
vykdomos nuo 2020 m. vasario 1 d.
Paskolos suma kiekvienam Paskolos gavėjui bus nustatoma individualiai.
Esant poreikiui, Paskolos suma gali būti didinama, tačiau visais atvejais po
Paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti Didžiausios paskolos sumos
vienam Paskolos gavėjui. Dėl Paskolos sumos padidinimo galima kreiptis ne
daugiau kaip 2 kartus ir ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d.
Kartu su paraiška dėl Paskolos suteikimo turi būti pateikiama informacija apie
neįvykdytas turistines keliones, už kurias Paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas
Turistams, nes turistai atsisakė kuponų už neįvykusias turistines keliones
Turizmo įstatymo nustatytomis sąlygomis: organizuotų turistinių kelionių
sutarčių numeriai, jų sudarymo data, kelionių organizatoriaus grąžintinos
sumos, kiekvienos neįvykusios kelionės datos (buvusios pradinėse
organizuotų turistinių kelionių sutartyse) ir kelionės kryptys (nurodoma šalis
ir miestas).
Paskolų negrąžinimo rizika vertinama pagal Verslo subjektų atitikties Aprašo
sąlygoms kriterijus, pagal jų teikiamą grąžintinų įsipareigojimų klientams
sąrašą, supaprastintą verslo planą bei pinigų srautų istorinius ir
prognozuojamus duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus
(Aprašo priedas Nr. 1) ir kurie paskolos grąžinimo pradžios kalendorinį
ketvirtį turi būti teigiami.
„Invega“, siekdama teikti tik tinkamais dokumentais ir vertinimu pagrįstą
finansavimą turi teisę nustatyti papildomas su Paskolų teikimu susijusias
sąlygas ir (ar) apribojimus, jei įprastinės sąlygos ir apribojimai nepakankami
individualios situacijos atveju
Paskolos
1. Paskolos išmokėjimo metu Paskolos gavėjas turi turėti galiojantį kelionių
išmokėjimo
organizatoriaus pažymėjimą ir nebūti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios,
Paskolos gavėjui
restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso;
tvarka
2. Atlikus Paskolos išmokėjimą, Paskolos gavėjas per 30 darbo dienų privalo
pervesti lėšas atitinkamiems Turistams ir per 10 darbo dienų pateikti Paskolos
panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančią informaciją „Invegai“: organizuotų
turistinių kelionių sutarčių numerius, jų sudarymo datą, grąžintiną sumą,
neįvykusios kelionės datas (buvusios pradinėse organizuotų turistinių kelionių
sutartyse), kelionių organizatoriaus grąžintą sumą, grąžinimo datą ir pervestą
lėšų sumą ir (arba) pateikiamas Paskolos gavėjo sąskaitų išrašas.
3. Paskolos lėšų panaudojimas pagal paskirtį bus vertinamas atliekant
dokumentinę patikrą „Invegos“ nustatyta tvarka, kurios metu turės būti
pateikti įrodymai, patvirtinantys organizuotos turistinės kelionės sutarties
sudarymą, informacija, apie kupono, pagal organizuotos turistinės kelionės
sutartį, atsisakymą, pasiūlytą suteikti Turizmo įstatymo nustatyta tvarka, ir kiti
Paskolos panaudojimą pagal paskirtį patvirtinantys dokumentai
Paskolos grąžinimo 1. Paskola pradedama grąžinti:
grafikas
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Paskolos
užtikrinimo
priemonės

a) praėjus 6 mėnesiams po Paskolos sutarties sudarymo dienos, kai Paskolos
trukmė yra iki 18 mėn.;
b) praėjus 12 mėnesių po Paskolos sutarties sudarymo dienos, kai Paskolos
trukmė ilgesnė nei 18 mėn.
2. Paskolos grąžinimo grafikas yra linijinis, mokant kas mėnesį pagal Paskolos
grafiką. Grafikas šalių susitarimu sudaromas ir pasirašomas ne vėliau kaip
likus 1 mėn. iki Paskolos grąžinimo atidėjimo termino, nurodyto Paskolos
sutartyje, pabaigos;
3. Paskolos gavėjas gali grąžinti Paskolą ar jos dalį anksčiau nei nustatyta
grąžinimo grafike
Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos Paskolos užtikrinimo
priemonės:
1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos
Paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto)
finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį
įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149
„Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“
(netaikoma, kai Paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
2. turto įkeitimas Paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri
nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai
Paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai Paskolos gavėjas yra
akcinė bendrovė.

Paskolų teikimo
kaina Paskolos
gavėjams

Delspinigiai pagal
Paskolos sutartį
Valstybės pagalbos
teikimas ir
sumavimas

Jei Paskolos gavėjas jau yra gavęs finansavimą pagal skatinamąją finansinę
priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“
(toliau – COVID paskolų priemonė), Paskolos užtikrinimo priemonės turi būti
teikiamos tai daliai, kuri viršija 1 mln. Eur, sumuojant finansavimą, gautą
pagal Priemonę ir pagal COVID paskolų priemonę. Pvz., Paskolos gavėjas yra
gavęs 1 mln. Eur pagal COVID paskolų priemonę ir pateikė paraišką gauti
2 mln. Eur Paskolą pagal Priemonę, tuomet Paskolai pagal Priemonę gauti turi
būti pateikta Paskolos užtikrinimo priemonių 2 mln. Eur sumai.
Visas išlaidas, susijusias su Paskolos užtikrinimo priemonių įforminimu (turto
vertinimo, notaro paslaugų mokesčiai ir kt.), apmoka Paskolos gavėjas
Fiksuota metinė palūkanų norma Paskoloms priklausomai nuo Paskolos
trukmės yra:
Paskolos gavėjo Paskolos trukmė Paskolos trukmė Paskolos trukmė
statusas
iki 12 mėnesių nuo 13 mėnesių nuo 37 mėnesių
(imtinai)
iki 36 mėnesių iki 72 mėnesių
(imtinai)
(imtinai)
SVV subjektas
0,1 procento
0,19 procento
0,69 procento
Didelė įmonė
0,19 procento
0,69 procento
1,69 procento
Paskolos gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus pagal Paskolos
sutartį, jis privalo mokėti 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną
pradelstą mokėti dieną
Pagal Priemonę suteikta valstybės pagalba sumuojama kaip tai nustatyta
Komunikato 26 (a) punkte. Bendra valstybės pagalbos suma Paskolos gavėjui
negali viršyti Komunikato 27 (d) punkto i) ir ii) dalyse nustatytų ribų
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Viešinimas

Audito
reikalavimai

Informacijos ir
dokumentų
saugojimas
Kitos sąlygos

„Invega“ informaciją apie Priemonės sąlygas skelbs savo interneto svetainėje,
taip pat, savo iniciatyva, galės taikyti ir kitas Priemonės viešinimo priemones.
Paskolų gavėjų sąrašai bus skelbiami „Invegos“ interneto svetainėje
Paskolos sutartyje bus nustatyta, kad Paskolos gavėjas bus įpareigotas sudaryti
galimybę Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Finansų ministerijos,
Ekonomikos ir Inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos,
Konkurencijos tarybos įgaliotiems atstovams, kitiems ES institucijų ir ES
įstaigų bei tinkamai įgaliotų nacionalinių subjektų, turintiems teisę tikrinti,
kaip panaudojamos Priemonės lėšos atstovams atlikti patikrinimą, įvertinant
Paskolos gavėjo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį vykdymą
Informacija ir dokumentai, susiję su valstybės pagalbos teikimu, saugomi ne
trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo dienos
Paskolos gavėjas Paskolos sutartimi įpareigojamas visu Paskolos laikotarpiu
be išankstinio rašytinio „Invegos“ sutikimo nemokėti dividendų ar tantjemų,
nesupirkti Paskolos gavėjo kapitalo dalių (akcijų) ir (ar) neišmokėti pelno
dalies
Paskolos
gavėjo
dalyviui
(-iams) kitokiais būdais.
Be kitų nuostatų, Paskolos sutartyje nustatomos kitos sąlygos: Paskolos
sutarties šalių teisės ir pareigos, Paskolos sutarties sąlygų keitimo galimi
atvejai ir tvarka, dokumentų saugojimo tvarka bei kitos sąlygos. Paskolos
sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus taikytiniems teisės aktams, Paskolos
sutarties šalims bus taikomos aktualių galiojančių teisės aktų nuostatos

2.2.2. Paskolų sąlygos apgyvendinimo paslaugų teikėjams, teikiantiems klasifikuojamąsias
apgyvendinimo paslaugas, ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems Verslo subjektams:
Paskola
Paskolos davėjas
SVV subjekto
statuso deklaracija

Paskolos sutartis
Verslo subjektas

„Invegos“ Paskolos gavėjui iš Priemonės lėšų suteikta paskola
„Invega“
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma ir
pildymo instrukcija patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m.
kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto
statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto
statuso deklaracijos formos patvirtinimo“
Tarp „Invegos“ ir Paskolos gavėjo pasirašyta Paskolos sutartis dėl Paskolos
suteikimo
Paskolos, teikiamos apgyvendinimo paslaugų teikėjui, teikiančiam
klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, kaip tai apibrėžta Turizmo
įstatyme, atveju:
1. smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektas, kaip ši sąvoka
apibrėžta SVV įstatyme;
2. didelė įmonė, kuri nelaikoma labai maža, maža ar vidutine įmone, kaip tai
apibrėžta SVV įstatyme
Paskolos, teikiamos viešojo maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atveju –
didelė įmonė, kuri nelaikoma labai maža, maža ar vidutine įmone, kaip tai
apibrėžta SVV įstatyme, ir kurios pagrindinė veikla pagal Lietuvos statistikos
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Įmonių grupė
Paskolos gavėjas
Paskolos gavėjo
tinkamumo sąlygos1.

2.

3.

4.

5.

departamento skelbiamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra Restoranų
ir pagaminto valgio teikimo veikla (561000)
Suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių
konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme
Verslo subjektas, kuris kreipėsi į „Invegą“ dėl finansavimo ir su kuriuo
pasirašyta Paskolos sutartis
Paskolos gali būti teikiamos Paskolos gavėjui, kuris atitinka šiuos kriterijus:
veikia Lietuvos Respublikoje. Paskolos gavėjas laikomas veikiančiu Lietuvos
Respublikoje tuo atveju, jei jis kuria darbo vietas Lietuvos Respublikoje, ir
(arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas
į Lietuvos Respublikos biudžetą. Atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal
viešus valstybinių registrų duomenis;
Įmonių grupė, kuriai priklauso Paskolos gavėjas, ir Paskolos gavėjas 2019 m.
gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais, kaip tai apibrėžta 2014
m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107
ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas Nr. 651/2014) 2 straipsnio 18 punkte
arba 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonių grupė, kuriai priklauso Paskolos gavėjas,
ir Paskolos gavėjas buvo patiriantys sunkumų, kaip tai apibrėžta Reglamento
Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra
laikomi sunkumų patiriančiais (Paskolos gavėjas turi pagrįsti dokumentais,
pateikdamas 2020 m. tarpinės finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį
ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną
dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo
dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų, perkainojimo
rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius
(sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto
vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus). Verslininkas (kaip jis
apibrėžtas SVV įstatyme) laikomas sunkumų patiriančiu, jei jam yra pradėta
fizinio asmens bankroto procedūra;
atitinka minimalius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo
401 straipsnyje nustatytus patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus. Atitikimas
šiam reikalavimui vertinamas pagal viešai paskelbtą Valstybinės mokesčių
inspekcijos informaciją;
juridinio asmens atveju, jam nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jis nėra
restruktūrizuojamas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo
įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių
bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos restruktūrizavimo įstatymą arba,
fizinio asmens atveju, jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal
Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą. Atitikimas
reikalavimui vertinamas pagal viešai prieinamus valstybinių registrų duomenis;
paraiškos dėl Paskolos suteikimo pateikimo metu Įmonių grupė, įskaitant
Paskolos gavėją, yra pateikusi2 VĮ „Registrų centras“ 2019 m. finansinių
ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Šis

Tuo atveju jei Įmonių grupė, įskaitant Paskolos gavėją, sudaro metinį ataskaitų rinkinį kitai datai (ne 2019 m. gruodžio 31
d.), 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys neturi būti teikiamas VĮ „Registrų centras“ ir „Invegai“ turi būti
teikiamas Įmonių grupės, įskaitant Paskolos gavėją, įmonių patvirtintas 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys.
2
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reikalavimas netaikomas verslininkams ir toms Įmonių grupės įmonėms, kurios
yra įsteigtos nuo 2020 m. sausio 1 d.;
6. kartu su paraiška dėl Paskolos suteikimo, kurioje Paskolos gavėjas deklaruoja
apie jam suteiktas paskolas ir lizingo sandorius (įskaitant ir garantuotas
paskolas ir lizingo sandorius) pagal priemones, įgyvendinamas pagal
Komunikatą, Paskolos gavėjas yra pateikęs SVV subjekto statuso deklaraciją,
aktualią Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą, verslo planą, kuriame, be kita ko,
būtų trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė
būklė (turimi ir būsimi finansiniai ištekliai, siūlymas dėl Paskolos grąžinimo
grafiko išdėstymo ir užtikrinimo priemonių (jei taikoma);
7. 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;
8. turi galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.
Atitikimas reikalavimui vertinamas pagal viešai prieinamą informaciją
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje
Paskolos sutarties
sudarymo ir
administravimo
mokesčiai
Tinkamumo
laikotarpis ir
Paskolos
išmokėjimo
laikotarpis

nėra

Paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. ir išmokėta ne
vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d.

PASKOLOS TINKAMUMO SĄLYGOS
Paskolos paskirtis
Paskola skiriama būtiniausioms Paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms, kurios
nėra Netinkamos išlaidos, finansuoti
Paskolos valiuta
Visos sumos išreikštos eurais. Visi mokėjimai pagal Paskolos sutartį atliekami
eurais
Paskolos trukmė
Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių terminui. Jei pradinė Paskolos
trukmė, kuri buvo trumpesnė nei 72 mėnesiai, yra pratęsiama, visai Paskolos
sumai turi būti perskaičiuojamos Paskolos palūkanos ir pritaikoma didesnė
palūkanų norma, įvertinant visą Paskolos trukmę, įskaitant Paskolos pratęsimo
laikotarpį (kaip nustatyta skiltyje „Paskolų teikimo kaina Paskolos gavėjams“).
Paskolos gavėjas turi teisę Paskolą grąžinti anksčiau Paskolos termino be jokių
papildomų mokesčių
Didžiausia paskolos Didžiausia galima suteikti Paskolos suma, apskaičiuojama laikantis šių
suma vienam
nuostatų:
Paskolos gavėjui 1. Paskolos suma turi neviršyti dvigubos Paskolos gavėjo darbuotojams
priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant privalomojo
socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus. Jei
Paskolos gavėjas veiklą vykdė 2019 m. ir anksčiau, darbo užmokesčio su
mokesčiais suma nustatoma pagal 2019 m. faktinius duomenis. Tais atvejais,
kai Paskolos gavėjas pradėjo veiklą po 2019 m. sausio 1 d., Paskolos suma
negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos
per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis iki 2020 m.
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2.
3.

Paskolos dydžio
apskaičiavimas

1.

2.

3.

4.

3

kovo 16 d. buvusiais darbo užmokesčio duomenimis (šis kriterijus vertinamas
tik Paskolos gavėjo prašymu); arba
Paskolos suma turi neviršyti 25 procentų Paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos;
tačiau
visais atvejais Paskolos suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti 3 mln.
Eur;
Vienam Paskolos gavėjui iš Priemonės lėšų gali būti suteikiama viena Paskola
iki Didžiausios paskolos sumos vienam Paskolos gavėjui
Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal Paskolos gavėjo pateiktą informaciją
apie jau patirtas nuo 2020 m. kovo 16 d.3 ir planuojamas patirti išlaidas
darbuotojų darbo užmokesčiui (išskyrus tą darbo užmokesčio dalį, kurią
Paskolos gavėjui mokėdama subsidijas kompensavo ar gali kompensuoti
valstybė), transporto ir kitų paslaugų pirkimui, nekilnojamo turto nuomai
(išskyrus mokėtiną nuomos mokestį su Paskolos gavėju susijusiems asmenims
ir tas išlaidas, kurias Paskolos gavėjui kompensuoja valstybė pagal priemonę
„Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19
nukentėjusioms įmonėms“), turto išlaikymo išlaidoms, kitų gautų paskolų
įmokų mokėjimui pagal paskolų grąžinimo grafikus (išskyrus tokius paskolos
įmokų mokėjimus, kai viena įmoka grąžinamas visas paskolos likutis ar daugiau
nei 50 proc. visos gautos paskolos sumos), kuriuos Paskolos gavėjas sudarė su
finansuotoju iki paraiškos dėl Paskolos suteikimo pateikimo dienos, avansinių
mokėjimų (jų dalies) grąžinimui pagal atšauktus užsakymus (apgyvendinimo
paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas,
atveju), komunalinių paslaugų išlaidoms ir visoms kitoms Paskolos gavėjo
būtinosioms administracinėms išlaidoms, kurios bus patirtos siekiant išlaikyti
darbo vietas ir tęsti Paskolos gavėjo veiklą, padengti. Aiškumo dėlei,
finansuojamos tik tos Paskolos gavėjo išlaidos, kurios bus patiriamos pinigais,
nefinansuojant amortizacinių atskaitymų, atidėjinių, šalių susitarimais atidėtų
mokėjimų ar kitų nepiniginių išlaidų. Į prašomą Paskolos sumą negali būti
traukiamos išlaidos, kurios finansuojamos kitomis priemonėmis, kurios
įgyvendinamos vadovaujantis Komunikatu. Paskolos suma apskaičiuojama
pagal metodinius nurodymus, kurie pridedami kaip Aprašo priedas Nr.1;
Paskolos suma kiekvienam Paskolos gavėjui bus nustatoma individualiai
įvertinus finansavimo poreikį pagal Paskolos gavėjo pateiktą informaciją,
pagrindžiančius dokumentus, neviršijant nustatytos Didžiausios paskolos
sumos vienam Paskolos gavėjui. Tais atvejais, kai prašomos Paskolos dydis
„Invegos“ vertinimu nėra arba yra nepakankamai pagrįstas dokumentais ir
įmonės teikta informacija, „Invega“ turi teisę priimti sprendimą dėl mažesnės
Paskolos sumos teikimo nei numato metodiniai nurodymai;
„Invega“, siekdama teikti tik tinkamais dokumentais ir vertinimu pagrįstą
finansavimą turi teisę nustatyti papildomas su Paskolų teikimu susijusias
sąlygas ir (ar) apribojimus, jei įprastinės sąlygos ir apribojimai nepakankami
individualios situacijos atveju.
Paskolų negrąžinimo rizika vertinama pagal Verslo subjektų atitikties Aprašo
sąlygoms kriterijus, supaprastintą verslo planą bei pinigų srautų istorinius ir

Jei Paskolos gavėjas jau yra gavęs finansavimą pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19
nukentėjusiems verslams“ Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal Paskolos gavėjo planuojamas patirti išlaidas nuo 2020 m.
rugpjūčio 1 d.
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prognozuojamus duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus
(Aprašo priedas Nr. 1) ir kurie paskolos grąžinimo pradžios kalendorinį ketvirtį
turi būti teigiami.
Nefinansuotinų 1. Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą
išlaidų (toliau –
išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš
Netinkamos
kapitalo Paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba
išlaidos) kriterijai
suteikti paskolas Paskolos gavėjo dalyviams;
2. finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. Paskolos gavėjo
turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar
refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos
arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką;
3. finansavimas negali būti skirtas investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją)
Paskolos
Paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos ir planuojamas patirti išlaidos,
išmokėjimo
kurios nėra Netinkamos išlaidos. Paskola išmokama dalimis kiekvieną ketvirtį
Paskolos gavėjui
(kas 90 kalendorinių dienų) pagal suderintą su Paskolos gavėju grafiką.
tvarka
Paskolos gavėjas Paskolos dalies mokėjimo metu negali būti įgijęs
bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės
statuso
Paskolos grąžinimo 1. Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip 12 mėnesių po Paskolos sutarties
grafikas
sudarymo dienos (bet ne anksčiau kaip po paskutinės Paskolos dalies
išmokėjimo);
2. Paskola grąžinama pagal grafiką, mokant įmokas kas mėnesį. Grafikas šalių
susitarimu sudaromas ir pasirašomas ne vėliau kaip likus 1 mėn. iki Paskolos
grąžinimo atidėjimo termino, nurodyto Paskolos sutartyje, pabaigos (bet ne
anksčiau kaip po paskutinės Paskolos dalies išmokėjimo);
3. Paskolos gavėjas gali grąžinti Paskolą ar jos dalį anksčiau nei nustatyta
grąžinimo grafike
Paskolos
Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos Paskolos užtikrinimo
užtikrinimo
priemonės:
priemonės
1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) asmeninis laidavimas ne mažiau nei 20 proc.
suteikiamos Paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo
(garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos)
sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr.
149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo
nuostatų“ (netaikoma, kai Paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
2. turto įkeitimas Paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri
nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai
Paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai Paskolos gavėjas yra
akcinė bendrovė.
Jei Paskolos gavėjas jau yra gavęs finansavimą pagal skatinamąją finansinę
priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“
(toliau – COVID paskolų priemonė), Paskolos užtikrinimo priemonės turi būti
teikiamos tai daliai, kuri viršija 1 mln. Eur, sumuojant finansavimą, gautą pagal
Priemonę ir pagal COVID paskolų priemonę. Pvz., Paskolos gavėjas yra gavęs
1 mln. Eur pagal COVID paskolų priemonę ir pateikė paraišką gauti 2 mln. Eur
Paskolą pagal Priemonę, tuomet Paskolai pagal Priemonę gauti turi būti pateikta
Paskolos užtikrinimo priemonių 2 mln. Eur sumai.
Visas išlaidas, susijusias su Paskolos užtikrinimo priemonių įforminimu (turto
vertinimo, notaro paslaugų mokesčiai ir kt.), apmoka Paskolos gavėjas
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Paskolų teikimo
kaina Paskolos
gavėjams

Delspinigiai pagal
Paskolos sutartį
Valstybės pagalbos
teikimas ir
sumavimas
Viešinimas

Audito
reikalavimai

Informacijos ir
dokumentų
saugojimas
Kitos sąlygos

Fiksuota metinė palūkanų norma Paskoloms priklausomai nuo Paskolos
trukmės yra:
Paskolos gavėjo Paskolos trukmė Paskolos trukmė Paskolos trukmė
statusas
iki 12 mėnesių nuo 13 mėnesių nuo 37 mėnesių
(imtinai)
iki 36 mėnesių iki 72 mėnesių
(imtinai)
(imtinai)
SVV subjektas
0,1 procento
0,19 procento
0,69 procento
Didelė įmonė
0,19 procento
0,69 procento
1,69 procento
Paskolos gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį,
jis privalo mokėti 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti
dieną
Pagal Priemonę suteikta valstybės pagalba sumuojama kaip tai nustatyta
Komunikato 26 (a) punkte. Bendra valstybės pagalbos suma Paskolos gavėjui
negali viršyti Komunikato 27 (d) punkto i) ir ii) dalyse nustatytų ribų
„Invega“ informaciją apie Priemonės sąlygas skelbs savo interneto svetainėje,
taip pat, savo iniciatyva, galės taikyti ir kitas Priemonės viešinimo priemones.
Paskolų gavėjų sąrašai bus skelbiami „Invegos“ interneto svetainėje
Paskolos sutartyje bus nustatyta, kad Paskolos gavėjas bus įpareigotas sudaryti
galimybę Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Finansų ministerijos,
Ekonomikos ir Inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos
tarybos įgaliotiems atstovams, kitiems ES institucijų ir ES įstaigų bei tinkamai
įgaliotų nacionalinių subjektų, turintiems teisę tikrinti, kaip panaudojamos
Priemonės lėšos atstovams atlikti patikrinimą, įvertinant Paskolos gavėjo
įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį vykdymą
Informacija ir dokumentai, susiję su valstybės pagalbos teikimu, saugomi ne
trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo dienos
Paskolos gavėjas Paskolos sutartimi įpareigojamas visu Paskolos laikotarpiu
be išankstinio rašytinio „Invegos“ sutikimo nemokėti dividendų ar tantjemų,
nesupirkti Paskolos gavėjo kapitalo dalių (akcijų) ir (ar) neišmokėti pelno
dalies Paskolos gavėjo dalyviui
(-iams) kitokiais būdais.
Be kitų nuostatų, Paskolos sutartyje nustatomos kitos sąlygos: Paskolos
sutarties šalių teisės ir pareigos, Paskolos sutarties sąlygų keitimo galimi atvejai
ir tvarka, dokumentų saugojimo tvarka bei kitos sąlygos. Paskolos sutarties
vykdymo laikotarpiu pasikeitus taikytiniems teisės aktams, Paskolos sutarties
šalims bus taikomos aktualių galiojančių teisės aktų nuostatos

