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1. INVEGA  
Verslumo skatinimas 2014-2020 

Kodėl naudinga. Lengvatinės paskolos, teikiamos pagal priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, 

finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2), sudaro fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms 

įmonėms palankias sąlygas gauti finansavimą pradėti ar vystyti iki 1 metų veikiantį verslą. 

Kas gali kreiptis. Labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba 

užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą. Ketinantys pradėti verslą ir 

(arba) veikiantys iki 1 metų nuo įmonės įregistravimo datos. 

Koks yra paskolos dydis. Paskolos dydis – ne daugiau kaip 25 000 Eur. Paskolos bus teikiamos ne ilgesniam 

kaip 120 mėn. laikotarpiui. Palūkanų norma – 3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi 

palūkanų dalis (kredito unijos marža). 

Kaip veikia. Norint pasinaudoti priemone pradedančioji įmonė ar verslininkas turi kreiptis į LKU grupės kredito 

unijas. Dokumentų formos patalpintos Lietuvos centrinės kredito unijos (LKU) svetainėje. Jei reikia pagalbos 

užpildant verslo planą, yra teikiamos nemokamos individualios konsultacijos dėl verslo plano parengimo ir 

įgyvendinimo. Po konsultacijos kredito unijai ir projekto vykdytojui susitarus dėl finansavimo, kredito unija įvertins 

galimybes grąžinti paskolą ir apskaičiuos, ar užteks užstato. Jei užstato neužteks, kredito unija galės kreiptis į 

„Invega“ individualios garantijos suteikiamai paskolai. 

VSF2 paskolos gavėjai, įdarbinę darbuotojus pagal darbo sutartį, taip pat gali pasinaudoti 

priemone „Subsidijos verslo pradžiai“, pagal kurią gali gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną 

pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją. 

Sprendimą dėl lengvatinės paskolos pagal priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš 

Europos socialinio fondo“ (VSF2)  suteikimo priima ir paskolą išduoda LKU grupės kredito unijos, priemonę 

koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, o finansinę priemonę valdo UAB „Investicijų ir verslo 

garantijos“. Paraiškas ir verslo planus reikia teikti kredito unijoms. Dokumentų formos patalpintos Lietuvos 

centrinės kredito unijos (LKU) svetainėje. Norintys pasinaudoti šia priemone, visas sąlygas ras čia 

Atviras kreditų fondas 2 

Kodėl naudinga. Lengvatinės paskolos iš Atviro kreditų fondo 2 (AKF2) sudaro palankias sąlygas gauti 

finansavimą verslo projektams įgyvendinti, ypač pirmuose plėtros etapuose. 

Kas gali kreiptis. Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai. 

Kokio dydžio paskola. Paskolos maksimalus dydis – 600 000 Eur. Maksimalus paskolos dydis gali būti 

didinamas atsižvelgiant į paskolai skiriamą banko nuosavų lėšų procentą. Finansavimas paskolos ir lizingo forma 

galės būti teikiamas ne ilgesniam kaip 120 mėn., o finansavimas kredito linijos forma – ne ilgesniam kaip 36 mėn. 

laikotarpiui. 

Kaip veikia. Norint pasinaudoti priemone įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į kredito 

įstaigą, su kuria sudaryta bendradarbiavimo sutartis dėl lengvatinių paskolų teikimo. Šiuo metu lengvatines AKF2 

paskolas teikia AB bankas „Citadele“ ir UAB Medicinos bankas. 

http://invega.lt/wp-content/uploads/KU-kontaktai2017-1.pdf
http://invega.lt/wp-content/uploads/KU-kontaktai2017-1.pdf
https://lku.lt/juridiniams-asmenims/kreditas-verslo-pradziai/
https://lku.lt/wp-content/uploads/Verslo-plano-forma.xls
http://invega.lt/wp-content/uploads/Konsultuojančių-KU-kontaktai-1-1.pdf
http://invega.lt/lt/garantijos-verslui/paskolu-garantijos/
http://invega.lt/lt/subsidijos-verslo-pradziai/
http://invega.lt/wp-content/uploads/KU-kontaktai2017-1.pdf
https://lku.lt/juridiniams-asmenims/kreditas-verslo-pradziai/
https://lku.lt/juridiniams-asmenims/kreditas-verslo-pradziai/
http://invega.lt/lt/paskolos/verslumo-skatinimas-2014-2020/salygos/


„Invegos“ fondo įgyvendinama finansų inžinerijos priemonė „Atviras kreditų fondas 2“ (AKF2), finansuojama 

„Invegos“ fondo grįžusiomis lėšomis. 

 

2. Lietuvos darbo biržos parama  
Lietuvos darbo birža 

Parama darbo vietoms steigti: 

 darbo vietų steigimo subsidijavimas(pritaikymas); 

 darbo vietų steigimo subsidijavimas(pritaikymas); 

 vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas; 

 savarankiško užimtumo rėmimas. 

Kas tai. Priemonių grupė, skirta užimtumui skatinti, steigiant naujas darbo vietas darbo biržoje registruotų 

bedarbių įdarbinimui ar remiant bedarbių individualios veiklos pagal verslo liudijimą pradžią: 

 darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas – neįgaliesiems skirtų darbo vietų steigimas ar 

pritaikymas; 

 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas – naujų darbo vietų steigimas aukštesnio nedarbo 

šalies teritorijose; 

Savarankiško užimtumo rėmimas – neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis, ir jaunimo iki 

29 metų amžiaus savarankiško užimtumo rėmimas, pirmą kartą steigiant darbo vietą sau ar bedarbių, pirmą kartą 

pradėjusių individualią veiklą pagal verslo liudijimus, rėmimas. 

Kaip tai veikia. Darbdaviams, steigiantiems naujas darbo pagal minėtas priemones ar bedarbiams, 

steigiantiems pirmą kartą darbo vietą sau, skiriama parama. Paramos forma – subsidija darbo vietoms steigti. 

Pateikus paraišką, subsidija gali būti skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ar pritaikymui, patalpų, 

valdomų nuosavybės teise, remontui ir mokymams, jei steigiamai darbo vietai reikia profesinės kvalifikacijos ar 

kompetencijos. Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatytos 40 MMA dydžių. Darbdavys privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 proc. darbo vietai steigti reikalingų 

išlaidų, išskyrus pirmą kartą darbo vietą sau steigiančius neįgaliuosius ir jaunimą iki 29 m. Darbdaviui steigiant 

darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis, darbdavio nuosavos lėšos – 30 proc. 

ar 20 proc. 

Subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą paskirtis – iš dalies kompensuoti pajamų mokesčio ir 

valstybinio socialinio draudimo įmokų išlaidas. Šios rūšies subsidija gali būti mokama iki 12 mėn. ar būti skiriama 

dar kartą po 12 mėn. pertraukos. Subsidija mokama kas mėnesį ir negali viršyti 0,25 LRV nustatytų MMA. 

Remiamojo įdarbinimo priemonės: 

 įdarbinimas subsidijuojant; 

 darbo įgūdžių įgijimo rėmimas; 



 darbo rotacija. 

Kas tai. Remiamasis įdarbinimas – tai darbo biržos siųsto darbo rinkoje papildomai remiamo asmens 

įdarbinimas, negrąžintinai kompensuojant darbdaviui dalį patirtų šio asmens darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo 

užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų išlaidų. 

Kaip tai veikia. Paramos forma – subsidija darbo užmokesčiui. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti 

2 LRV nustatytų MMA dydžių ir apskaičiuojamas procentais nuo įdarbinto asmens darbo užmokesčio ir nuo šio 

darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų lėšų (gali būti 

subsidijuojama nuo 75 proc. iki 40 proc. darbdavio patirtų išlaidų). Tiek subsidijos dydis, tiek mokėjimo trukmė 

(nuo 1 mėn. iki viso įdarbinto asmens darbingo amžiaus darbo laikotarpio) priklauso nuo to, kokia remiamojo 

įdarbinimo priemonė įgyvendinama ir kuriai darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų grupei priklauso asmuo. 

Darbo rinkoje papildomai remiami asmenys – tai Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnyje 

nurodytos asmenų grupės, kurioms gali būti taikomos remiamojo įdarbinimo priemonės. 

Kas gali kreiptis. Darbdaviai, kurių nuolatinė buveinė yra Lietuvos Respublikoje ir darbdaviai, fiziniai asmenys, 

kurie yra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo atveju –

darbdaviai – smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, įmonės ar VšĮ, kuriose mažiau nei pusę balsų dalininkų 

susirinkime turi (ar neturi) valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ir 

savivaldybių įmonės. 

Savarankiško užimtumo rėmimo atveju – darbo biržoje registruoti bedarbiai. Steigiant pirmą kartą darbo 

vietą sau bedarbiai neįgalieji, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis ir jaunimas iki 29 metų turi būtį 

įsteigę labai mažą įmonę. Darbdaviai, teikiantys paraiškas paramos darbo vietoms steigti ar prašymus remiamojo 

įdarbinimo priemonių įgyvendinimui turi atitikti ir kitas teisės aktų, reglamentuojančių minėtų priemonių 

įgyvendinimą, nurodytas sąlygas. 

Kur kreiptis. Priemones įgyvendina teritorinės darbo biržos. Daugiau informacijos ir teritorinių darbo biržų 

kontaktus rasite čia: www.ldb.lt. 

 

3. LR žemės ūkio ministerijos parama  

3.1 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti“ 
Kas tai. Šia parama skatinama naujų verslų pradžia kaimo vietovėse, skatinama labai mažų, mažų 

įmonių, ūkininkų bei kitų fizinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio 

verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas 

žemės ūkiui. 

Kaip tai veikia. Parama išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis per ne ilgesnį kaip penkerių metų 

laikotarpį, atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas ir projekto dydį. Pirmoji išmokos dalis išmokama priėmus 

sprendimą skirti paramą. Paskutinė išmokos dalis išmokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas. 

Kas gali kreiptis. Ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. 

http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia-verslo-planavimas-verslo-planas


Priemonės valdytojo kontaktai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento 

Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Juralevičiūtė, tel. 8 5 239 8460, 

el.paštas Vaida.Juraleviciute@zum.lt. 

 

3.2 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės 

ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veikla „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės 

veiklos kūrimui ir plėtrai“ 
Kas tai. Šia parama skatinamas ekonominės veiklos kūrimas, plėtra, įvairinimas, darbo vietų kūrimas ir 

jų išlaikymas Pagal priemonę parama teikiama ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, 

jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. 

Kaip tai veikia. Investicinė parama teikiama atlyginant faktiškai patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti 

išlaidas. Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia galima paramos suma – 200 000 Eur. 

Kas gali kreiptis. Ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. 

Priemonės valdytojo kontaktai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento 

Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Juralevičiūtė, tel. 8 5 239 

8460, el.paštas Vaida.Juraleviciute@zum.lt. 

“Leader“ 
Kas tai. Priemonė, įgyvendinama vadovaujantis principu „iniciatyva iš apačios į viršų“, siekiant 

mažinti socialinę atskirtį, skurdą ir didinti užimtumą ir įvairinti ekonomines veiklas kaimo vietovėse. t.y. priemonė 

įgyvendinama pagal vietos plėtros strategijas, kuriamas ir pritaikomas konkrečiai Lietuvos kaimo vietovei. 

Kaip tai veikia. Vietos veiklos grupės (VVG) (asociacijos), veikiančios kaimo vietovių savivaldybių 

teritorijose rengia vietos plėtros strategijas, kurioms įgyvendinti skiriamas finansavimas. 

Parama teikiam investicijoms, taikant kompensavimo mechanizmą. 

Kas gali kreiptis. Pagal VVG strategijose numatytas priemones paramos gali kreiptis VVG teritorijoje veikiantis 

fiziniai ir juridiniai asmenys (kaip numatyta strategijos turinyje). 

Priemonės valdytojo kontaktai: Žemės ūkio ministerijos  Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios 

veiklos skyriaus vyriausiosios specialistės: 

 Ilona Sadovskaitė, tel. 8 5 239 8416, el. paštas Ilona.Sadovskaite@zum.lt; 

 Sigutė Mečkovskienė, tel. 8 5 239 1029, el. paštas Sigute.Meckovskiene@zum.lt; 

 Jolanta Vaičiūnienė, tel. 8 5 239 8276, el. paštas Jolanta.Vaiciuniene@zum.lt. 

3.3 Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama biodujų gamybai iš 

žemės ūkio ir kitų atliekų“ 
Kas tai. Investicinė parama, kurios tikslas – leisti stambiems gyvulininkystės ūkiams, ypač kiaulių kompleksams, 

paukštynams tvarkyti didelius mėšlo kiekius pagal visus aplinkos apsaugos reikalavimus. Parama šiai veiklai taip pat 

suteiks galimybę kaimo vietovėse plėtoti energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių bei gauti papildomų pajamų. 

http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-formos


Kaip tai veikia? 

Didžiausia paramos suma vienam projektui ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklai „Parama biodujų gamybai iš 

žemės ūkio ir kitų atliekų“ per visą 2014–2020 metų laikotarpį vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 600 000 Eur 

(vieno milijono šešių šimtų tūkstančių eurų). Didžiausias paramos  intensyvumas pareiškėjams negali viršyti  60 

proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramai taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas. 

Kas gali kreiptis? 

Ūkininkai, labai mažos ir mažos įmonės. 

Priemonės valdytojo kontaktai: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos 

ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Bagdonas, tel. 8 5 2398420, el. 

paštas Remigijus.Bagdonas@zum.lt 

3.4 „Pagalba garantiniam užmokesčiui kompensuoti“ (kreditai) 
Kas tai. Paramos priemonė, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje 

veikiantiems subjektams pasinaudoti kreditais, skirtais investiciniams projektams vykdyti, kompensuojant 

dalį garantinio užmokesčio. 

Kaip tai veikia. Kompensuojama 80 proc. garantinio užmokesčio. Kaimo vietovėje veikiantis subjektas 

sumoka nekompensuojamą garantinio užmokesčio dalį. 

Kas gali kreiptis. Dėl dalies garantinio užmokesčio kompensacijos gali kreiptis kaimo vietovėje veikiantys 

subjektai. 

Priemonės valdytojo kontaktai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto 

departamento Nacionalinės paramos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Butkus, tel. 8 5 239 1069, 

el. paštas: marius.butkus@zum.lt. 

„Pagalba garantiniam užmokesčiui kompensuoti“ (finansinė nuoma (lizingas)) 
Kas tai. Paramos priemonė, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje 

veikiantiems subjektams pasinaudoti finansinės nuomos (lizingo) bendrovių teikiamomis paslaugomis, įsigyjant 

naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, kompensuojant dalį 

garantinio užmokesčio. 

Kaip tai veikia. Kompensuojama 80 proc. garantinio užmokesčio. Kaimo vietovėje veikiantis subjektas 

sumoka nekompensuojamą garantinio užmokesčio dalį. 

Kas gali kreiptis. Dėl dalies garantinio užmokesčio kompensacijos gali kreiptis kaimo vietovėje veikiantys 

subjektai. 

Priemonės valdytojo kontaktai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto 

departamento Nacionalinės paramos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Butkus, tel. 8 5 239 1069, 

el. paštas: marius.butkus@zum.lt. 



3.5 „Dalies palūkanų, sumokėtų  už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti 

suteiktus kreditus, kompensavimas“ 
Kas tai. Paramos priemonė, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje 

veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba, pasinaudoti kreditais ir (ar) 

kredito linijomis trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, kompensuojant dalį kredito įstaigai 

sumokėtų palūkanų. 

Kaip tai veikia. Kompensuojama iki 80 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėn. 

laikotarpį nuo kredito ir (ar) kredito linijos pasirašymo dienos. Kompensacija išmokama kas ketvirtį arba per vieną 

kartą priemonės įgyvendinimo Taisyklėse nustatyta tvarka. 

Kas gali kreiptis. Dėl dalies palūkanų kompensavimo gali kreiptis kaimo vietovėje veikiantys subjektai paėmę 

iš kredito įstaigų kreditus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija iki 2015 m. rugsėjo 16 d. 

ir kaimo vietovėje veikiantys subjektai paėmę iš kredito įstaigų kreditus be UAB Žemės ūkio paskolų 

garantijų fondo garantijos. 

Priemonės valdytojo kontaktai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto 

departamento Nacionalinės paramos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Butkus, tel. 8 5 239 1069, 

el. paštas: marius.butkus@zum.lt 

3.6 „Dalies palūkanų, sumokėtų  už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti 

suteiktus kreditus, dėl kurių suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 

garantija, kompensavimas“ 
Kas tai. Paramos priemonė, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kaimo 

vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba, pasinaudoti kreditais ir 

(ar) kredito linijomis su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija trumpalaikiam ir (ar) biologiniam 

turtui įsigyti, kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų. 

Kaip tai veikia. Kompensuojama 80 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėn. 

laikotarpį nuo kredito ir (ar) kredito linijos pasirašymo dienos. Kompensacija išmokama kas ketvirtį arba per vieną 

kartą priemonės įgyvendinimo Taisyklėse nustatyta tvarka. 

Kas gali kreiptis. Dėl dalies palūkanų kompensavimo gali kreiptis kaimo vietovėje veikiantys subjektai paėmę 

iš kredito įstaigų kreditus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. 

Priemonės valdytojo kontaktai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto 

departamento Nacionalinės paramos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Butkus, tel. 8 5 239 1069, 

el. paštas: marius.butkus@zum.lt.  

3.7 „Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl 

kurių nėra suteikta garantija, kompensavimas“ 
Kas tai. Šia priemone sudaromos palankesnės sąlygos kaimo vietovėje veikiantiems 

subjektams pasinaudoti kredito įstaigų teikiamais kreditais, skirtais investicijoms, ir lizingo bendrovių teikiamomis 

paslaugomis be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensuojant dalį palūkanų. 

Kaip tai veikia. Palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties 

ar lizingo sutarties pasirašymo dienos. Parama išmokama kartą per metus. 

mailto:marius.butkus@zum.lt


Kas gali kreiptis. Pagalbos gali kreiptis kaimo vietovėje veikiantys subjektai (fiziniai ir juridiniai 

asmenys), atitinkantys mažoms ir vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus ir imantys iš kredito įstaigų 

investicinius kreditus arba perkantys lizingu be garantijos pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti. 

Priemonės valdytojo kontaktai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto 

departamento Nacionalinės paramos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Bartkutė, tel. (8 5) 239 

1068, el. p. sonata.bartkute@zum.lt 

3.8 „Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl 

kurių suteikta garantija, kompensavimas“ 
Kas tai. Šia priemone sudaromos palankesnės sąlygos kaimo vietovėje veikiantiems 

subjektams pasinaudoti kredito įstaigų teikiamasi kreditais, skirtais investicijoms, ir lizingo bendrovių teikiamomis 

paslaugomis su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensuojant dalį palūkanų. 

Kaip tai veikia. Palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties 

ar lizingo sutarties pasirašymo dienos. Parama išmokama kartą per metus. 

Kas gali kreiptis. Pagalbos gali kreiptis kaimo vietovėje veikiantys subjektai (fiziniai ir juridiniai 

asmenys), atitinkantys mažoms ir vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus ir imantys iš kredito įstaigų 

investicinius kreditus arba perkantys lizingu su garantija pirminei žemės ūkio produktų gamybai ir (ar) kitai veiklai 

vykdyti. 

Priemonės valdytojo kontaktai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto 

departamento Nacionalinės paramos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Bartkutė, tel. (8 5) 

2391068, el.p. sonata.bartkute@zum.lt. 

 

4. Savivaldybių parama  
Lietuvos savivaldybių sąrašas 

Pagal tą pačią struktūrą pateikiama visa informacija apie verslo aplinką visose LR savivaldybėse. 

 

5. Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo įmonės  

5.1 Contrarian Ventures 
Kas tai: Rizikos kapitalo fondas 

Kaip tai veikia: Contrarian Ventures yra Lietuvos Energijos Sumanios Energetikos Fondo („Smart Energy Fund 

powered by LE“) valdytojas. Fondas investuoja į ankstyvos („pre-seed“ ir „seed“) stadijos įmones, kurios kuria 

naujas technologines inovacijas energetikos sektoriuje. Fondas investuoja į įmones kurios yra Europoje (Europos 

Ekonominė Zona). Investicijų dydis į vieną įmonę gali būti nuo 50 iki 300 tūkst. Eurų. Daugiau informacijos apie patį 

fondą, komandą ir pagrindines investavimo sritis galite rasti: https://www.cventures.vc/fund 

http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-formos
http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-formos
https://verslilietuva.lt/wp-content/uploads/2018/01/savivaldybiu_sarasas_kontaktai.doc
https://www.cventures.vc/fund


Kas gali kreiptis: Fondas orientuojasi, į ankstyvos stadijos įmones, kurios kuria technologinius sprendimus ir 

produktus energetikos sektoriuje. Kompanijos, į kurias investuoja fondas, taip pat turi galimybę pilotuoti ir testuoti 

savo sprendimus su didžiausia Baltijos šalyse energetikos įmone – Lietuvos Energija, UAB. Daugiau informacijos 

apie patį fondą ir pagrindines investavimo sritis galite rasti: https://www.cventures.vc/fund 

Fondo valdytojo kontaktai: Contrarian Ventures I, UAB, Antakalnio g 17, Vilnius Lietuva, LT- 10312, 

info@cventures.vc, www.cventures.vc 

5.2 Open Circle Capital 
Kas tai.  Rizikos kapitalo fondas 

Kaip tai veikia: Fondas investuoja į Lietuvoje kuriamus ir plėtojamus startuolius bei naujas kuriamas 

technologijas ir jų komercializavimą. Investicijos siekia iki 3 milijonų eurų ir skiriamos labai mažų, mažų ir vidutinių 

Lietuvos įmonių akciniam kapitalui. 

Kas gali kreiptis: Orientuojasi į įmones, kurios kuria produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip 

įgyvendina naujausias, pažangiausias mokslo idėjas ir atlieka tyrimus ar taiko technologijas, kurioms sukurti reikia 

specialių žinių. Informacinių ir komunikacijos technologijų srityje ieško „SaaS“ sprendimų, programėlių ir įvairių 

debesijos kompiuterijos verslo modelių kūrėjų. Robotikoje – į komponentų gamybos, logistikos, dronų, ketvirtajai 

pramonės revoliucijai priskiriamus startuolius. Aukštųjų technologijų rinkoje fondas ieško medicinos, chemijos, 

puslaidininkių, optikos ir susijusių technologijų kūrėjų. 

Fondo valdytojo kontaktai: UAB Open Circle Capital GP, Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius. 

hello@opencirclecapital.lt, www.opencirclecapital.lt 

5.3 Practica Venture Capital 
Kas tai: Rizikos kapitalo fondas 

Kaip tai veikia: Ankstyvos stadijos („seed“,„startup”) ir vėlesnės stadijos jau veikiančių bendrovių verslo 

plėtros projektų finansavimas investuojant iki 3 mln. eurų į nuosavybės (įmonės akcijos) ir pusiau nuosavybės 

(konvertuojama skola ir pan.) kapitalą 

Kas gali kreiptis: Verslininkai, siekiantys toliau vystyti pasitvirtinusias verslo idėjas, jau veikiančios smulkios ir 

vidutinės įmonės, siekiančios plėsti verslą tiek vidaus, tiek užsienio rinkose 

Priemonės valdytojo kontaktai: Practica Capital UAB. Naugarduko g. 3, LT-03231 Vilnius, Tel. +370 5 260 

3159 

El. p. info@practica.lt. Www: http://practica.lt 

5.4 Livonia Partners 
Kas tai: Privataus kapitalo fondas 

Kaip tai veikia: Verslo išpirkimai (buyouts) iš esamų akcininkų. Plėtros kapitalas investuojant nuo 3 iki 15 mln 

EUR į akcinį kapitalą. Mezzanine tipo paskolos. Livonia Partners neinvestuoja į startuolius ir nekilnojamajį turtą. 

Kas gali kreiptis: Verslo savininkai siekiantys parduoti verslą arba ieškantys kapitalo ir žinių verslo plėtrai 

pagreitinti. 

https://www.cventures.vc/fund
mailto:info@cventures.vc
http://www.cventures.vc/
https://maps.google.com/?q=Tum%C4%97no+g.+4,+LT-01109+Vilnius&entry=gmail&source=g
mailto:hello@opencirclecapital.lt
http://www.opencirclecapital.lt/
mailto:info@practica.lt
http://practica.lt/


Fondo valdytojo kontaktai: Livonia Partners, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius. Tel. +370 5 204 7 200. El. 

p. info@livoniapartners.com; www.livoniapartners.com. 

5.5 BaltCap Private Equity Fund II 
Kas tai: 

Rizikos kapitalo fondas 

Kaip tai veikia: 

Investuoja Baltijos šalyse į sparčiai augančių įmonių plėtrą (pvz. įmonės pajėgumų plėtrą; konkurentų įsigijimą, 

esamų banko paskolų sumažinimą). Investuojama įsigyjant naują akcijų emisiją ir įnešdami naują kapitalą skirtą 

įmonės plėtrai. Paprastai investuojama į įmones kurios turi aiškų konkurencingumo pranašumą, yra rinkos lyderis 

ar turi potencialą tokiu tapti. Įmonėje dirba patyrusi ir motyvuota vadovų komanda ir turi aiškią įmonės vystymosi 

strategija ir yra bendras rinkos augimo potencialas. Įvardijami galimi potencialūs įmonės pirkėjai ateityje. 

Kas gali kreiptis: 

Verslo savininkai siekiantys parduoti verslą arba ieškantys kapitalo ir žinių verslo plėtrai pagreitinti. 

Priemonės valdytojo kontaktai: 

UAB BaltCap 

+370 5 254 6713 

J.Jasinskio 16b 

Vilnius LT-03163 

www.baltcap.com 

5.6 LitCapital 
Kas tai: 

Rizikos kapitalo fondas 

Kaip tai veikia: 

Investuoja į Lietuvos įmonių kapitalą, padedant įmonėms įgyvendinti plėtros ir augimo planus. Vienos investicijos 

dydis – nuo 1 iki 3 milijonų eurų. Investavimo laikotarpis – 3-6 metai. 

Neinvestuojama į socialiai neatsakingus verslus ir žemės ūkio sektorius. 

Kas gali kreiptis: 

Fondas orientuojasi į įmones veikiančias B2B („verslas verslui“) sektoriuose, kurių produktai ir paslaugos yra skirti 

ne tik vietinei, tačiau ir eksporto rinkoms. Svarbu, kad įmonė turėtų realias galimybės reikšmingai padidinti veiklos 

apimtis investiciniu laikotarpiu, o augimas nebūtų ribojamas netinkamu verslo modeliu, orientacija į itin mažą 

rinkos nišą. 

mailto:info@livoniapartners.com
http://www.livoniapartners.com/
http://www.baltcap.com/


5.7 Verslo angelų fondas I 
Kas tai: 

Rizikos kapitalo fondas 

Kaip tai veikia: 

Fondas investuoja tik kartu su Verslo Angelu. Verslo Angelas – tai bendrovė arba privatus asmuo, pasirengęs 

investuoti į pasirinktą bendrovę dalį savo kapitalo ir su šios bendrovės vadovais dalintis asmenine verslo patirtimi. 

Fondo investicijų dydis nuo 50 000 iki 600 000 eurų į vieną bendrovę. 

Kas gali kreiptis: 

Smulkios ir vidutinio dydžio bendrovės, kurių metinė apyvarta siekia iki 4,3 mln. eurų, pardavimai orientuoti į 

eksporto rinkas, stipri ir sėkmingai dirbanti vadovų komanda. Minimalus bendrovės amžius – 1,5-2 metai. 

Priemonės valdytojo kontaktai: 

KŪB „Verslo angelų fondas I“ 

Tel.  8 (5) 249 7077 

Faks. 8 (5) 249 7078 

A. Goštauto 40A, 

LT-01112 Vilnius 

El. p. info@mesinvest.lt 

www: http://www.mesinvest.lt/ 

 

6. Alternatyvūs finansavimo šaltiniai verslo pradžiai  
Šiandien verslo finansavimo rinką galima būtų suskirstyti į keletą sektorių, kur kiekviename iš jų vyrauja skirtingos 

skolinimosi ar investicijų prisitraukimo sąlygos ir reikalavimai. 

Vienas iš verslo finansavimo šaltinių yra rizikos kapitalo fondai. Rizikos kapitalo fondai investuoja į verslus 

siekiančius įgyvendinti perspektyvius, greito augimo potencialą turinčius verslo projektus, orientuotus į globalias 

rinkas. Investuojama nuo kelių dešimčių iki keleto milijonų eurų, todėl investicijų pritraukimas reikalauja 

pasiruošimo, kuris gali trukti nuo keleto mėnesių iki kelių metų. Šis šaltinis prieinamas pakankamai nedidelei daliai 

verslų, taip pat priimtinas ne visiems verslininkams dėl savo specifikos, nes investuojama į nuosavybės (įmonės 

akcijos) ir pusiau nuosavybės (konvertuojama skola ir pan.) kapitalą. 

Populiariausi verslo finansavimo šaltiniai yra bankai ir kredito unijos. Šios verslo finansavimo įstaigos linkę teikti 

paskolas kai poreikis yra didesnei sumai ir ilgesniam terminui: paskolos sumos dažniausiai būna nuo 20 000 Eur, 

išsimokėjimo terminas keli metai. Esant tokių lėšų poreikiui verslas bankuose ir kredito unijose gali pasiskolinti 

pigiau, tačiau dažniausiai reikalaujami paskolos užstatai, keliami aukšti su rizikos vertinimu susiję reikalavimai 

http://www.mesinvest.lt/


įmonei. Dėl to toks finansavimas dažniau prieinamas senesnėms ir didesnėms įmonėms, o ir pats paskolos gavimo 

procesas užtrunka pakankamai ilgai. 

Tačiau šiandien ir jaunas verslas (iki 1 metų) gali pasiskolinti lėšų savo veiklos pradžiai ir plėtrai. UAB „Investicijų ir 

verslo garantijos“ valdo finansavimo priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020”. Pagal šią priemonę, verslo 

paskolas išduoda LKU grupės kredito unijos. Priemonė skirta fiziniams asmenims, labai mažoms ir mažoms 

įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. Eurų. Pasinaudoti šiomis 

lengvatinėmis paskolomis gali ne visos įmonės. Priemonė nefinansuoja tam tikrų verslo sektorių, yra taikomi 

apribojimai dėl įmonės veiklos laikotarpio, savininko amžiaus, o ir pats procesas savo terminais ir rizikos vertinimu, 

panašus į bankinį skolinimo procesą. 

Alternatyva bankiniam verslo finansavimui yra verslo paskolų bendrovės, kurios lanksčiau vertina riziką, todėl 

skolina greitai, tačiau brangiau, nei bankai ar unijos. Didesnė dalis verslo paskolų bendrovių, kaip ir bankai, 

orientuojasi į didesnes verslo paskolų sumas, bei brandesnes įmones su kelių metų veiklos istorija, todėl jaunam 

verslui šie finansavimo šaltiniai prieinami dar gana retais atvejais. Kaip alternatyva joms rinkoje atsiranda 

sutelktinio finansavimo platformos (P2P), sudarančios sąlygas turintiems laisvų lėšų asmenims jas investuoti, o 

verslo įmonėms lanksčiau pasiskolinti. 

Išskirtinas ir kitas verslo paskolos teikėjų segmentas, – tai mikro paskolų verslui bendrovės, kurios finansuoja 

įmones iki 10 000 Eur sumomis jau nuo ankstyvos įmonių gyvavimo stadijos. Šiame finansavimo sektoriuje 

taikomas lankstus rizikos vertinimas, daug dėmesio skiriama pačio verslininko patikimumo vertinimui, todėl 

finansavimas prieinamas platesniam įmonių ratui ir pasiskolinti lėšų galima labai greitai, dienos bėgyje. Paprastai 

teikiamas nedidelis finansavimas, nuo tūkstančio iki keleto tūkstančių eurų, metų ar dviejų laikotarpiui. Šis 

finansavimo šaltinis ypač tinkamas tuomet, kai reikalingas apyvartinių lėšų papildymas, kai nėra arba taupumo 

sumetimais neverta įtraukinėti į paskolą nekilnojamo turto užstato, kai reikia finansavimo greitai atsiperkančioms 

investicijoms, skubiam įrangos remontui, prekių ar žaliavų įsigijimui palankesnėmis kainomis, ar kaip laikina 

paskola siekiant didesnio finansavimo. 

 

6.1 DEBIFO 
Kas tai: 

Sąskaitų finansavimo arba faktoringo paslaugos teikėjas. 

Kaip tai veikia: 

DEBIFO teikia sąskaitų finansavimo paslaugą verslui ir finansuoja gautinas sumas išrašytas pirkėjams, kurių sumos 

siekia nuo 1000 iki 50,000 EUR. Finansavimas grąžinamas sąskaitoje numatytu terminu pirkėjui apmokėjus 

finansuotą sąskaitą. Norint gauti finansavimą, nereikia užstatyti nekilnojamo turto, suteikti asmeninį laidavimą, o 

finansavimo sprendimas pateikiamas per 1 darbo dieną po paraiškos pateikimo DEBIFO svetainėje. 

Kas gali kreiptis: 

Smulkus ir vidutinis verslas (nuo 6-ojo veiklos mėnesio), kuriam reikia apyvartinių lėšų spartesniam pardavimų 

auginimui ir tolimesnei plėtrai. 

Priemonės valdytojo kontaktai: 



UAB Debitum fori 

Ulonų g. 5, Vilnius LT-08240 

Tel. 8 700 33344 

El. p. info@debifo.lt 

http://www.debifo.lt/ 

 

6.2 Credital verslui 
Kas tai: 

Verslo finansavimo sprendimų bendrovė. „Credital verslui“ siūlo greitus ir lanksčius jungtinius verslo finansavimo 

sprendimus įmonėms jau nuo pirmųjų jų veiklos mėnesių. 

Kaip tai veikia: 

Verslo paskolos iki 20 000 EUR. Verslininkai patys gali pasirinkti paskolos tipą – grąžinti lygiomis dalimis kas mėnesį 

arba visą sumą paskolos termino pabaigoje. Taip pat gali rinktis faktoringą – sąskaitų finansavimo paslaugą, skirtą 

verslams, kurių prekių ar paslaugų pirkėjai yra kitos įmonės. 

Verslo paskola suteikiama greitai ir paprastai. Nereikia užstatyti nekilnojamo ar kito turto. 

Sprendimas dėl paskolos priimamas per 8 darbo valandas po paraiškos pateikimo „Credital verslui“ interneto 

svetainėje. 

Pinigai banko sąskaitą pasiekia per 2 valandas nuo verslo paskolos sutarties pasirašymo. 

Nemokamas išankstinis paskolos grąžinimas. 

Skaidri ir aiški rinkodara – jokių paslėptų mokesčių.  Konkreti paslaugos kaina priklauso nuo įmonės verslo rizikos, 

skolinamos sumos ir kitų kriterijų. 

Užpildyti paraišką verslo paskolai ir pasirašyti verslo paskolos sutartį labai patogu. Viskas ko reikia: prieigos prie 

interneto ir mobiliojo elektroninio parašo. 

Kas gali kreiptis: 

Jauno ir smulkaus verslo atstovai, kuriems reikia lėšų spartesnei verslo plėtrai ar reikalingos apyvartinės lėšos. 

Paskolos suteikiamos įmonėms jau nuo pirmųjų jų veiklos mėnesių. 

Priemonės valdytojo kontaktai: 

UAB „Įmoka lengvai“ 

Gynėjų g. 14, Vilnius LT- 01109 

Tel. 8 630 50001 

El. p. info@credital.lt 

www.credital.lt 

https://www.debifo.lt/
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Facebook 

 

6.3 FinBeeVerslui 
Kas tai: 

Paskolos smulkiam verslui 

Kaip tai veikia: 

FinBeeVerslui veikia kaip sutelktinio finansavimo platforma, kuomet paskolas verslui finansuoja platformoje 

registruoti investuotojai. Minimali paskolos suma 1 000 EUR, maksimali 500 000 EUR, paskolos kainuoja nuo 6,99% 

metinių palūkanų. 

Kas gali kreiptis: 

Visos smulkios ir vidutinės įmonės. 

Priemonės valdytojo kontaktai: 

UAB Finansų bitė verslui 

Šv. Ignoto 5, Vilnius LT- 01144 

Tel. +370 5 2199529 

El. p. verslui@finbee.com 

http://www.finbeeverslui.lt 

 

6.4 Capitalia 
Kas tai: 

Verslo finansavimo įmonė 

Kaip tai veikia: 

Capitalia siūlo platų verslo finansavimo produktų asortimentą (verslo paskolas, sąskaitų finansavimo paslaugą, POS 

kreditą ir kt.) mažoms ir vidutinėms įmonėms. Finansavimo suma nuo 1 000 iki 1 000 000 EUR, galimas lankstus 

paskolos grąžinimo grafikas. Paskolos iki 25 000 EUR įprastai suteikiamos be įkeičiamo turto. Norint gauti verslo 

paskolos pasiūlymą reikia atsiųsti balansą ir banko sąskaitos išrašą už paskutinius 6 mėnesius. Sprendimas dėl 

paskolos priimamas per 1 darbo dieną po dokumentų pateikimo Capitalia interneto svetainėje ar el. paštu. 

Kas gali kreiptis: 

Įmonės, kurios veikia ilgiau kaip 6 mėnesius ir turi didesnę kaip 50 000 EUR metinę apyvartą. Paskolos teikiamos 

įmonės plėtrai ar apyvartinėms lėšoms. 

Priemonės valdytojo kontaktai: 

https://www.facebook.com/creditalverslui/
tel:+37052199529
mailto:verslui@finbee.com
http://www.finbeeverslui.lt/


AB Capitalia Finance 

Ankštoji g. 5, Vilnius LT- 01109 

Tel. +370 6168 0880 

El. p. info@capitalia.lt 

https://www.capitalia.lt/ 

 

6.5 Finneo 
Kas tai: 

Faktoringas- sąskaitų su atidėtu mokėjimu finansavimas. 

Kaip tai veikia: 

1. suteikę paslaugas ar pardavę prekes išrašote sąskaitą; 

2. pateikiate sąskaitą www.finneo.lt; 

3. per 12 valandų gaunate apmokėjimą iki 100% sąskaitos sumos iš Finneo; 

4. jūsų pirkėjas apmoka sąskaitą Finneo suėjus terminui; 

5. dokumentai pasirašomi elektroninėje erdvėje mobiliuoju parašu. 

Kas gali kreiptis? 

Visi. Net ir startuoliai, ir individualią veiklą vykdantys asmenys. 

Nauda: 

 Nereikia laukti, kol sueis sąskaitos apmokėjimo terminas, nes Finneo sąskaitą apmoka dabar. 

 Nereikia asmeniškai laiduoti ar pateikti užstatą; 

 Nereikia teikti finansinės informacijos apie save. 

Priemonės valdytojo kontaktai: 

UAB „Taurus fondas“ 

K. Kalinausko g. 2B, Vilnius 

Tel. +370 687 72176 

el. p. info@finneo.lt 

www.finneo.lt 

 

6.6 Monify 
Kas tai: 

mailto:info@capitalia.lt
http://www.capitalia.lt/
http://www.finneo.lt/
mailto:info@finneo.lt
http://www.finneo.lt/


Paskolos verslui be užstato 

Kaip tai veikia: 

Monify teikia internetines paskolas įmonėms, kai pinigai reikalingi greitai. Paprastas ir greitas internetinis 

paraiškos pildymas, nemokamas paraiškos vertinimas, sutarties pasirašmas nuotoliniu būdu. Jokių komisinių ar 

papildomų mokesčių, iki 250,000 € be įkeičiamo turto. 

Kas gali kreiptis: 

Juridiniai asmenys, veikantys ilgiau nei 6 mėnesius ir turintys didesnę nei 30,000 EUR metinę apyvartą. 

Priemonės valdytojo kontaktai: 

SIA Monify 

Dzirnavu gatvė 36, Riga, LV – 1010 

Tel. +370 60 494 772 

El. p. kreditai@monify.lt 

http://www.monify.lt 

 

6.7 GoSavy 
Kas tai: 

Paskolos smulkiąjam ir vidutiniam verslui. 

Kaip tai veikia: 

Savy veikia tarpusavio finansavimo pagrindu, kuris leidžia verslui įgyti paskolą iš sistemoje registruotų 

investuotojų. Galima paskolos suma nuo 300 EUR iki 19 000 EUR. Paskola suteikiama nuo 8% metinių palūkanų. 

Kas gali kreiptis: 

Smulkaus ir vidutinio dydžio įmonės. 

Priemonės valdytojo kontaktai: 

UAB Bendras finansavimas 

M. Valančiaus g. 1, LT-03105 Vilnius 

Tel. +370 (5) 272 0151 

El. p. labas@savy.lt 

https://gosavy.com/ 

 

mailto:kreditai@monify.lt
http://www.monify.lt/
tel:+370%20(5)%20272%200151
mailto:labas@savy.lt
https://gosavy.com/


7. Finansinių produktų žemėlapis  

Šiuo metu Lietuvos finansų rinkoje veikia šios finansinės 

priemonės: paskolos, garantijos, investicijos į nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą ir kitos, su rizikos 

pasidalijimu susijusios, priemonės. Jų sparčiam augimui įtaką daro vis didesnis poreikis rinkoje ir Europos Sąjungos 

verslumo skatinimo iniciatyvos. 

Pirmąjį Lietuvoje finansinių produktų (priemonių) žemėlapį ir jų vertinimo ataskaitą parengė Finansų ministerija. 

Šie finansiniai produktai susisteminti ir suklasifikuoti pagal įvairius požymius, pavyzdžiui, pagal finansinių produktų 

grupes, teikėjus, finansuojamą sritį ar tikslingumą. 

Žemėlapyje esančių priemonių vertinimo ataskaitą sudaro keturios pagrindinės dalys: 

 I dalis. Lietuvos finansinių produktų pasiūlos analizė. Šiame skyriuje glaustai pristatomi Lietuvos finansų 

rinkoje egzistuojantys finansų produktai ir jų teikėjai. 

 II dalis. Finansinių produktų rinkos statistinė analizė. Šiame skyriuje pateikiami paskolų, lizingo, faktoringo, 

garantijų ir privataus bei rizikos kapitalo rinkų statistiniai duomenys ir jų dinamika. 

 III dalis. Lietuvos finansinių produktų žemėlapio kūrimo metodologija. Šiame skyriuje aprašoma finansinių 

produktų žemėlapio kūrimo metodologija, kuri apima kiekybinės apklausos ir kokybinio tyrimo 

metodologijos prieigą. 

 IV dalis. Finansinių produktų rinkos analizė ir finansinių produktų žemėlapio koncepcijos vertinimas. Šiame 

skyriuje pateikiami apibendrinti finansinių produktų rinkos analizės ir finansinių produktų žemėlapio 

koncepcijos vertinimo rezultatai. 

Finansinių priemonių žemėlapis 

Finansinių produktų Lietuvos rinkoje vertinimo santrauka 

Finansinių produktų Lietuvos rinkoje vertinimas 

 

https://www.verslilietuva.lt/wp-content/uploads/2018/01/Finansinių-priemonių-žemėlapis.pdf
https://www.verslilietuva.lt/wp-content/uploads/2018/01/Finansini%C5%B3-produkt%C5%B3-Lietuvos-rinkoje-vertinimo-santrauka.pdf
https://www.verslilietuva.lt/wp-content/uploads/2018/01/Finansinių-produktų-Lietuvos-rinkoje-vertinimas.pdf

