
Priemonė 

„COVID-19 TYRIMŲ KOMPENSAVIMAS 

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO 

SUBJEKTAMS“ 

Paraiškos pildymo instrukcija



Reikalavimai kompensacijos gavėjui

• Pareiškėjas yra labai maža, maža arba vidutinė įmonė arba savarankiškai dirbantis 

asmuo.

• Darbuotojams COVID-19 tyrimai yra atliekami asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 

(ASPĮ), su kuria pareiškėjas yra sudaręs sutartį (-is).

• COVID-19 tyrimai atliekami įmonės darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį už 

atlyginimą, individualiosios įmonės savininkams (arba paskirtiems individualiosios įmonės 

vadovams, kai su jais sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovams (arba 

mažosios bendrijos atstovams), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų 

tikriesiems nariams ir verslininkams.

• Per pastaruosius trejus metus nėra išnaudota 200 tūkst. eurų de minimis

(nereikšmingos) valstybės pagalbos suma (pasitikrinti).

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

• Pareiškėjas nėra gavęs COVID-19 tyrimų išlaidų kompensavimo iš kitų LR valstybės 

biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė 

ir (ar) savivaldybė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos 

finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.

• Pagrindinė pareiškėjo vykdoma veikla nėra žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir 

akvalkultūros sektoriuose vykdoma veikla.

https://kt.gov.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/susijusi-informacija-2/de-minimis-pagalba
https://kotis.kt.gov.lt/gauti-pazyma


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://covid19testavimas.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 testavimas-igaliojimai@invega.lt pateikite vadovo patvirtintą 

įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus 

pareiškėjo vardu.



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

pildymo forma.

Sukurtos paraiškos duomenis galėsite peržiūrėti, redaguoti, pasirašyti 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, reikalingus kompensacijos apskaičiavimui: 

įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių, darbuotojams atliktų ir planuojamų atlikti tyrimų 

skaičių bei prašomą kompensacijos sumą.

Atkreipiame dėmesį, kad šių duomenų keisti vėliau negalėsite.



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 

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“.



8 žingsnis 

Paraišką išsaugojus, ją galima pateikti vertinti be sąskaitų, kurias bus galima įkelti vėliau po 
INVEGOS teigiamo sprendimo priėmimo:

Jei nusprendžiate teikti tik paraišką be sąskaitų, spauskite „Pateikti“. 

Jei prieš pateikiant paraišką turite ir norite pridėti sąskaitas už atliktus tyrimus, kurias norite 
kompensuotis, spauskite „Atšaukti“ ir tęskite paraiškos pildymą.



9 žingsnis

Pateikus paraišką vertinimui ir tik INVEGAI priėmus teigiamą sprendimą dėl paraiškos, kartą 
per kalendorinį mėnesį galima jungtis prie paraiškų sistemos ir įkelti sąskaitas skiltyje „Tvarkyti 
sąskaitas faktūras“.

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

tyrimus užpildyti. 



10 žingsnis

Skiltyje „Sąskaitos 

faktūros duomenys“ 

suveskite prašomą 

informaciją ir ją 

išsaugokite.

Pastaba: 

sąskaitas galėsite 

įkelti kartą per 

kalendorinį mėnesį. 

Jei liko neįkeltų 

sąskaitų, jas galėsite 

pateikti kartu su kito 

mėnesio sąskaitomis.



11 žingsnis

Suvedę ir išsaugoję 

duomenis apie sąskaitas 

faktūras ir apmokėjimą 

įrodančius dokumentus,

būtinai prisekite sąskaitų 

faktūrų bei jų apmokėjimą 

įrodančių dokumentų 

kopijas.

Sėkmingai įkėlę priedą 

matysite tokį pranešimą

Visą suformuotą sąskaitų 

sąrašą galite peržiūrėti ir 

papildyti paspaudę „Atgal į 

sąrašą“.



12 žingsnis

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

į „Pateikta“ pateikus paraišką vertinimui. 

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

duomenys užpildyti, spauskite „Pateikti paraišką vertinimui“. 



13 žingsnis

Sistema pakartotinai paklaus, ar 

tikrai norite pateikti paraišką 

vertinimui.

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“. 



Papildomos sąskaitos
Norėdami pateikti informaciją apie papildomas sąskaitas, paraiškoje spauskite redagavimo mygtuką ir 

skiltyje „Tvarkyti sąskaitas faktūras“ kartokite veiksmus nuo 10 žingsnio.

Papildomas sąskaitas galėsite pateikti bet kurią dieną, bet ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinį 

mėnesį, pridėdami sąskaitas faktūras ir apmokėjimą įrodančius dokumentus. 

Norėdami pateikti papildomų sąskaitų kopijas, spauskite mygtuką „Pateikti papildomas sąskaitas“.

Pateikę papildomas sąskaitas, matysite šį pranešimą.



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“.

Atmesta – priimtas sprendimas dėl pareiškėjo atstovaujamos įmonės (verslininko) pateiktos paraiškos atmetimo

(nesuteiktas finansavimas)

INVEGA pasirašytas sprendimas – INVEGAI pasirašius sprendimą dėl skiriamo kompensavimo, jis tampa

galiojančiu, o kompensacija suteikiama apraše numatytais terminais ir sąlygomis.

Sąskaitos būsenos

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

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

Finansuojama – tai reiškia, kad pateikta sąskaita bus finansuojama. Finansuojama suma yra nurodoma prie 

kiekvienos iš sąskaitų, stulpelyje „Kompensacijos suma“. 

Nefinansuojama – tai reiškai, kad pateikta sąskaita nebus finansuojama. 



Pranešimai

Pranešimai apie paraiškos būsenų pasikeitimus bus siunčiami paraiškoje nurodytu 

elektroninio pašto adresu.

Pranešimai apie sąskaitų būsenų pasikeitimus nėra siunčiami. Prisijungę prie paraiškų 

teikimo sistemos matysime jau pateiktų sąskaitų finansavimo/ nefinansavimo būsenas.

Informacija pareiškėjams teikiama:

Elektroniniu paštu: uzklausos@invega.lt

Telefonu: +370 5 210 7510 

mailto:uzklausos@invega.lt

