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finansų įstaiga,  atsakinga už finansinių priemonių, skirtų miestų  
plėtrai, viešosios infrastruktūros optimizavimui bei energijos 
vartojimo efektyvumo didinimui,  įgyvendinimą. 

Pagal šias priemones teikiamos paskolos, garantijos už 
grąžinamąsias investicijas, arba įgyvendinamos panašios 
priemonės. Jos finansuojamos nacionalinėmis, Europos Sąjungos 
ir kitos finansinės paramos programų,  ar finansavimo šaltinių 
lėšomis (pvz., Europos investicijų banko ar kitų tarptautinių 
finansinių institucijų).

finansines priemones dalyvaujant juose 
kaip  kontroliuojantysis fondas,  finan-
sinis tarpininkas.

su finansinėmis priemonėmis susijusias 
paslaugas  miestų plėtros, viešosios in-
frastruktūros, energijos vartojimo efek-
tyvumo  didinimo projektų vykdytojams.

finansinėmis priemonėmis finansuo-
jamus viešojo sektoriaus projektus pagal 
ministerijų nustatytus  reikalavimus.

privataus sektoriaus investicijas viešojo 
sektoriaus projektų finansavimui.

teisės aktus, reglamentuojančius finan-
sinių priemonių taikymą, atitinkamoms 
institucijoms teikiant pasiūlymus.

padedant rengti ir įgyvendinti finansinių 
priemonių projektus.

Susipažinkime! VIPA funkcijos

VIPA – įsteigta 2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1428. 
Savo veiklą pradėjo 2013 m. balandžio mėnesį.

Administruoti

Įgyvendinti Vertinti ir atrinkti

Pritraukti

Tobulinti

Viešinti ir teikti pagalbą

Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra (VIPA) 
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15
mln. EUR

Bendrabučių renovacija  
(Jessica)*

74
mln. EUR

Daugiabučių namų 
modernizavimo fondas

80
mln. EUR

Energijos efektyvumo 
fondas

30
mln. EUR

Daugiabučių renovacija 
  (Jessica)*

5
mln. EUR

Kultūros paveldo 
fondas

17
mln. EUR

Savivaldybių 
pastatų fondas 12

mln. EUR

Savivaldybių 
dotacija

50
mln. EUR

Daugiabučių namų 
modernizavimo fondas

(ERPB)**

28
mln. EUR

Grąžinamoji subsidija  
Viešųjų pastatų 

renovacija

VIPA valdomos 
finansinės priemonės

*Jesscia (Jungtinė Europos parama tvarioms investicijoms miestuose, 
angl. “Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas”) 

 **ERPB (Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas)
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Pareiškėjai:
valstybei nuosavybės teise priklausantį viešąjį pastatą patikėjimo ar panaudos teise 
valdantys subjektai, išskyrus valstybės įmones, ir (arba) centralizuotai valdomo valsty-

bės turto valdytojas.

Sąlygos:
• iki 2% + 6 mėn. EURIBOR (ne mažiau nei 0%);
• paskolos terminas – iki 20 metų;
• tinkamos išlaidos – pastato energinio efektyvumo didinimo priemonės;
• paskolos dydis – iki 80% kai paskolos gavėjas – energijos taupymo paslaugų teikė-

jas; iki 100% – kitais atvejais.

Pagrindiniai reikalavimai:
• pastato energinio naudingumo klasė turi būti D ar žemesnė;
• pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė;
• pastatą numatoma naudoti pagal paskirtį ne trumpiau kaip 10 metų, t. y. ne trumpiau 

nei 10 metų planuoti ir skirti reikiamo dydžio lėšas pastatui šildyti ir (arba) vėsinti, 
eksploatuoti, pastato priežiūrai užtikrinti ir projekto investicijoms apmokėti;

• siekiama ne mažiau kaip 30% sumažinti energijos suvartojimą pastate.

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti:
• pastato atnaujinimo, didinant energijos vartojimo efektyvumą, paskolos paraiška;
• įsipareigojimo raštas;
• pastato naudojimo planas;
• energijos vartojimo audito ataskaita;
• kiti privalomi dokumentai, nurodyti www.vipa.lt.

centrinės valdžios viešųjų pastatų modernizavimui gatvių apšvietimo modernizavimui
Lengvatinės paskolos Garantijos 

Finansuojama Europos 
regioninės plėtros fondo lėšomis

Pareiškėjai:
savivaldybės ir savivaldybių įmonės.

Sąlygos:
• garantijos suma iki 80% skolinto kapitalo, neviršijančio tinkamų išlaidų, sumos;
• garantijos terminas – ne daugiau kaip 20 metų;
• garantijos išmoka dengia paskolos sumos dalį ir šios dalies palūkanas;
• tinkamos išlaidos, kurių finansavimui skiriama garantija – visos miesto gatvių  

apšvietimo sistemos modernizavimo išlaidos, patirtos siekiant padidinti miesto  
gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą. 

Pagrindiniai reikalavimai:
• projekte turi būti numatyta per metus sutaupyti mažiausiai 40% elektros energijos;
• projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos mieste.

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti:
• savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto įgyvendinimo būdo ir pareiškėjo;
• paraiška su priedais;
• kiti privalomi dokumentai, nurodyti www.vipa.lt.

savivaldybė inicijuoja 
projektą

atliekama 
infrastruktūros 
inventorizacija

savivaldybės taryba priima 
sprendimą dėl projekto įgyven-

dinimo, jo būdo ir pareiškėjo

savivaldybė/
įmonė teikia paraišką

VIPA įvertina paraišką ir 
suteikia sąlyginį raštą dėl ga-
rantijos dydžio ir kitų sąlygų

atliekami viešieji pirki-
mai (priklausomai nuo 

įgyvendinimo būdo)

laimėjęs subjektas (kred-
itorius) teikia prašymą 

suteikti garantiją

VIPA įvertina doku-
mentus ir pasirašo 
garantijos sutartį

energIjos efektyVumo 
fondas (enef)
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daUGIaBUČIŲ naMŲ 
moDernIZAVImo fonDAs (dnMf)

paskolos sutarties 
pasirašymas

paskolos grąžinimo  
(ir palūkanų mokėjimo) 

atidėjimas

paskola ir palūkanos 
mokamos vienodomis 

dalimis, kas mėnesį

iki 30 mėnesių iki 20 metų

PRoJEKto 
įGyVEnDInImo 

lAIKotARPIS

PASKoloS 
GRąžInImo 

lAIKotARPIS

• nekilnojamojo turto registro išrašas apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų sa-
vininkus ir patalpas esančias daugiabučiame name. Informacija apie daugiabučio 
namo savininkų atsiskaitymus ir (arba) įsiskolinimus už suteiktas komunalines ir 
kitas paslaugas;

• galiojantys projekto administratoriaus steigimo ir veiklos dokumentai;
• pavedimo sutartis (jeigu projektą administruoti pavesta savivaldybės programos 

įgyvendinimo administratoriui);
• įgaliojimai atstovauti savininkams, jei savininkai yra juridiniai asmenys, arba 

priimant sprendimus patys savininkai nedalyvavo tiesiogiai;
• fizinio asmens, kuris atstovauja projekto administratorių, asmens tapatybę ir at-

stovavimo pagrindą patvirtinantys dokumentai;
• projekto administratoriaus (juridinio asmens) paskutinių metų patvirtintos metinės 

ir ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos arba projek-
to administratoriaus (fizinio asmens) paskutinių metų metinių pajamų 
deklaracijų kopijos;

• projekto administratoriaus gebėjimų ir patirties aprašymas (pagal nustatytą formą);
• VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA ) pažyma apie galimą suteikti de mini-

mis pagalbos dydį asmenims, kurie savo bute ar kitose patalpose vykdo ūkinę veiklą.

Finansuojama Europos 
regioninės plėtros fondo lėšomis

Pareiškėjai:
projekto administratorius, kuris paskolos sutartį pasirašo savo  vardu, veikdamas 
gyventojų naudai, arba butų ir kitų patalpų savininkai, jeigu  projekto administratorius 
paskolos sutartį pasirašo jų vardu.

Sąlygos:
• paskolos laikotarpis – iki 20 metų;
• projekto  įgyvendinimo laikotarpis  – 24 mėnesiai nuo butų ir kitų patalpų savininkų  

sprendimo įgyvendinti projektą priėmimo dienos iki statybos užbaigimo akto  
surašymo dienos. Šis terminas gali būti vieną kartą pratęstas vieneriems metams;

• paskolos dydis – ne didesnis nei statybos darbų išlaidų suma;
• paskola sumažinama ir papildoma valstybės parama skiriama tuomet, kai įgyvendi

nus projektą pastatas pasiekia ne žemesnę kaip C  energinio naudingumo klasę 
bei ankstesnės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos                      
ne mažiau kaip 40%.

Pagrindiniai reikalavimai:
• daugiabutis namas pastatytas pagal statybos leidimus, išduotus iki 1993 metų;
• investiciniame plane numatyta pasiekti ne mažesnę kaip C pastato energinio 

naudingumo klasę ir ankstesnes skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas 
sumažinti ne mažiau kaip 40%;

• namo atnaujinimui pritaria ne mažiau kaip 55% visų butų ir kitų patalpų savininkų;
• daugiabučio namo, butų ir kitų patalpų savininkų, turinčių daugiau kaip 90 kalen-

dorinių dienų pradelstų mokėjimų komunalinių paslaugų teikėjams, viršijančių 
300 eurų, skaičius bendrai neturi būti lygus arba didesnis kaip 10% visų butų ir kitų 
 patalpų  savininkų.

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti:
• daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) paskolos paraiška;
• daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo arba balsavimo raštu 

protokolas (įskaitant balsavimo biuletenius, dalyvių sąrašą);
• energinio naudingumo sertifikatas ir investicijų planas, suderintas su Lietuvos Res-

publikos teisės aktuose numatyta atsakinga institucija.

lėšų 
išmokėjimas

paskolos 
sumažinimas
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Sąlygos ir reikalavimai:
• paskolos terminas – iki 20 metų;
• paskola savivaldybėms arba jų pa-

skirtiems subjektams teikiama iki 100% 
projekto vertės, paskola ETPT įmonėms 
teikiama iki 80% projekto vertės;

• iš projekto vykdytojų gali būti prašomos 
papildomos užtikrinimo priemonės 
(pvz.: sąskaitos įkeitimas);

• projektams gali būti teikiama papildo-
ma subsidija iš kitų lėšų šaltinių;

• ETPT kompanijos, įgyvendindamos 
projektą, turi prisidėti savomis lėšomis;

• pastatas pagal paskirtį turi būti naudo-
jamas netrumpiau nei 10 m.;

• projektai turi atitikti Viešųjų pastatų 
energinio efektyvumo didinimo pro-
gramos nuostatas:
• padidintas viešųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumas – pasiekta 
mažiausiai C energinio naudingumo 
klasė;

• bent 51% viso pastato ploto nuosavy-
bės teise priklauso savivaldybei.

saVIVaLdYBIŲ 
PasTaTŲ fondas (sPf)

Pareiškėjai: 
• savivaldybių administracijos;
• administratorius, t.y. įmonė, kuri vyk-

do savivaldybės paskirtojo adminis-
tratoriaus funkciją. Paskola adminis-
tratoriaus apskaitoje būtų apskaitoma 
už balanso, o savivaldybė finansinį 
įsipareigojimą apskaitytų savo ba
lanse pagal paskolos sutartį;

• pusiau ETPT* (semiESCO), t. y. pa
raiškas finansavimui teikia ir projek-
tus įgyvendina savivaldybės paskir-
tas administratorius). Tokie subjektai 
prisiima ETPT įmonių prisiimamas 
rizikas bei įsipareigojimus, o skola 
apskaitoma jos balanse. Dažnu atveju 
būtų išnaudojama jau turima sukaup-
ta patirtis ir kompetencijos;** 

• ETPT įmonės, paraiškas finansavimui 
teikia ir projektus įgyvendina viešų-
jų  pirkimų būdu parinktos privačios 
ETPT įmonės, t. y. jos renovuoja pasta-
tus bei teikia energijos ūkio priežiūros, 
energijos taupymo paslaugas;**

*Energijos taupymo paslaugų teikėjas.

**Įgyvendinant projektą 3 ir 4 būdais, 
galima pasinaudoti VIPA parengtais    
tipinių viešųjų  pirkimų dokumentais 
ETPT įmonei atrinkti (20150923 LR EM 
įsakymu Nr. 1221 „Dėl Energijos taupymo 
paslaugų teikėjo modelio įgyvendinimo 
tipinių dokumentų patvirtinimo“). 

Finansuojama Europos 
regioninės plėtros fondo lėšomis

Finansinės 
priemonės 
valdytojas

Savivaldybė/ 
savivaldybės 

įmonė
100% paskola

EtPt
paskola iki 80%  
projekto vertės

paraiška

paraiška

paskola
grąžinimai

grąžinimai

Savivaldybės viešojo 
pastato renovacijos 

projektas

investicija
investicija

viešieji
pirkimai

paskola

Kviečiame potencialias EtPt kom-
panijas domėtis projektais ir daly-
vauti EtPt pirkimuose.
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saVIVaLdYBIŲ doTacIja

Pareiškėjai: 
savivaldybių administracijos.

Sąlygos: 
dotacija skirta savivaldybių įgyvendinamų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų 
(ESI) lėšų bendrai finansuojamų projektų nuosavo indėlio užtikrinimui (tais atvejais, 
kai savivaldybės neturi galimybių nuosavomis lėšomis finansuoti projektų).   

Pagrindiniai reikalavimai: 
• savivaldybė neturi galimybių nuosavomis lėšomis finansuoti projekto;
• įgyvendinus projektą, pagal nustatytus kriterijus apskaičiuojamas grąžintinas  

dotacijos lėšų dydis, kuris grąžinamas per 5 metus;
• savivaldybei projekto nuosavų lėšų indėliui trūksta ne mažiau kaip 15 000 eurų;
• visų projektų, prie kurių įgyvendinimo prisideda arba planuoja prisidėti savivaldybė 

atitinkamais metais, atitinkamų metų savivaldybės biudžeto asignavimuose 
numatyta savivaldybės nuosavų lėšų indėlio suma, kuriai neprašoma skirti dotacijos, 
viršija 0,5% atitinkamų metų planuojamų savivaldybės pajamų;

• savivaldybė dalyvauja arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant finansines 
priemones projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

• savivaldybės pajamų santykis (skolos lygis), paskutinių pasibaigusių metų pabaigoje 
turi būti mažesnis negu prieš tai buvusių metų pabaigoje.

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti: 
• prašymas dėl dotacijos suteikimo;
• praėjusių ir einamųjų metų skolinių įsipareigojimų ataskaita;
•   praėjusių ir einamųjų metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita;
•   einamųjų metų savivaldybės biudžetas;
•   projektų sąrašas;
•   dokumentas, pagrindžiantis skolos dydį  ir skolos pokytis iki prašymo skirti 

dotaciją pateikimo dienos.

ES projekto 
įgyvendinančioji 

institucija

Finansų 
ministerija

SFMIS
2014

Savivaldybė

Savivaldybė

paraiška

Priima 
sprendimą 
finansuoti 
projektą

Prašymas dėl    
dotacijos

1.  

Įvertinus prašymą teikiamas 
pasiūlymas suteikti finansavimą

2.  

Finansų ministerija priima 
sprendimą ir informuoja VIPĄ

3.  

VIPA įsitikina, ar sprendimas 
dėl finansavimo yra priimtas

4.  

Jei atsakymas teigimas,  
siūlo pasirašyti  sutartį

5.  
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KULTŪRos PaVeLdo fondas
(KPf)

Pareiškėjai: 
viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Sąlygos: 
• paskolos terminas – iki 20 metų;
• užstatas – iš projekto vykdytojų gali būti prašomos papildomos užtikrinimo  

priemonės (pvz. sąskaitos įkeitimas, užstatas ir pan.);
• derinimas  su subsidija – Kultūros paveldo (KP) objektų aktualizavimo projektai gali 

būti derinami su KP objektų paveldotvarkos projektais, su tuo susijusiomis subsidi-
jomis ar kitokiomis priemonėmis;

• paskola KP objektų aktualizavimo investicijoms gali būti teikiama  ir be subsidijos.

Pagrindiniai reikalavimai: 
• objektas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą;
• projektu bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai;
• užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei, sudarytos sąlygos   

visuomenei lankytis sutvarkytame kultūros paveldo objekte.

Paskolos kultūros paveldo

GRąžInaMojI sUBsIdIja

Priemone finansuojami pastatų atnaujinimo darbai, techninės dokumentacijos  
parengimas, projekto administravimas. 20142020 m. finansavimo perspektyvoje tai-
koma iki šiol Lietuvoje netaikyta finansavimo forma. 
Grąžinamoji subsidija yra viena iš paramos formų greta  subsidijų, apdovanojimų ir 
finansinių priemonių. Kitose ES šalyse grąžinamoji subsidija, taip, kaip ji yra apibrėžia-
ma šios finansavimo perspektyvos reglamentuose, taip pat nebuvo taikyta. 

Pareiškėjai: 
valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus  patikėjimo ar panau-
dos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai 
valdomo valstybės turto valdytojas. 

Sąlygos: 
projektu turi būti atnaujinamas pastatas: 
• esantis tinkamų atnaujinti pastatų sąraše;
• kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 

• kuris  pagal Vadovybės apsaugos įstatymo nuostatas priskirtinas saugomiems  
objektams bei kuriame taikomas specialus režimas jo apsaugai;

• kuriame  pagal kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus energijos 
taupymo paslaugų teikimo įmonės (ETPT) negali užtikrinti paslaugų teikimo;

• dėl kurio buvo kreiptasi, bet kuriam nebuvo skirtas finansavimas pagal  priemonę 
Nr. 04.3.1FMF105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruk-
tūroje“ (ESCO/tiesioginė paskola).

Pagrindiniai reikalavimai: 
• grąžintinų lėšų dydis turi būti ne mažesnis nei 30%  pripažintų finansuoti rangos 

darbų  išlaidų;
• lėšų grąžinimo terminas – 20 metų.

Grąžintinų lėšų dydis kiekvienam projektui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į  
sutaupytos energijos kiekį atnaujintame pastate. 

modernizavimas taikant grąžinamąją subsidiją objektų įveiklinimui
Centrinės valdžios viešųjų pastatų

Kultūros paveldo fondo
finansinės priemonės 

valdytojas

Pareiškėjai (viešieji 
ir privatūs juridiniai 

asmenys)
 

Kultūros paveldo objekto 
aktualizavimas

investicija

paraiška

paskola

grąžinimai
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UžRašaMs UžRašaMs
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UžRašaMs UžRašaMs




