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Nr. 2018/9-58
GARANTIJŲ TEIKIMO MIESTŲ GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMŲ
MODERNIZAVIMUI TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) parengtas uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros
agentūra (toliau – VIPA) įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų
investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3.1 konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos
suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ priemonės Nr. 04.3.1-FM-F-105
„Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ finansuojamą veiklą
„Miestų gatvių apšvietimo modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą“ (toliau –
ENEF garantijų priemonė).
2.
Aprašas reglamentuoja garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų
modernizavimo projektų įgyvendinimui finansavimo teikimo iš 2015 m. vasario 18 d. tarp Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir VIPA
pasirašytos Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis,
steigimo ir finansavimo sutarties Nr. 1S-12/2015/19-10/8-5 (toliau – Sutartis) pagrindu įsteigto
Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšų sąlygas, projektų
atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką.
3.
Pagal Aprašą įgyvendinami garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų
modernizavimo projektai atitinka valstybės pagalbos reikalavimus ir yra suderinami su vidaus rinka,
kaip tai nustatyta Miesto gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektų valstybės pagalbos
vertinime (Aprašo priedas Nr. 7).
4.
Aprašas yra parengtas vadovaujantis:
4.1. Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“;
4.2. 2014–2020 metų nacionaline pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionaline
pažangos programos patvirtinimo“;
4.3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų (OL, L 347, p. 289);
4.4. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui,
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam

fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios
nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, L 347, p. 320);
4.5. Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-149 „Dėl Energijos vartojimo
efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“;
4.6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta
Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri
„2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai;
4.7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių
skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;
4.8. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d.
nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklių”;
4.9. Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
4.10. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m.
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Stebėsenos
rodiklių skaičiavimo aprašas);
4.11. Lietuvos Respublikos Energijo vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu;
4.12. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, (toliau – CK).
5.
Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 4 punkte
nurodytuose teisės aktuose, išskyrus Aprašo II skyriuje nurodytas sąvokas.
II.

VARTOJAMOS SĄVOKOS

6.
ENEF – 2015 m. vasario 18 d. tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir VIPA pasirašyta steigimo ir finansavimo sutartimi
Nr. 1S-12/2015/19-10/8-5 įsteigtas Energijos efektyvumo fondas, finansuojamas Europos
regioninės plėtros fondo lėšomis, kurio valdytoja paskirta VIPA ir kurio pagrindinis strateginis
tikslas yra energijos vartojimo efektyvumo didinimas investuojant į viešąją infrastruktūrą.
7.
Energijos taupymo paslaugų teikėjas (toliau – ETPT) – asmuo, teikiantis
energijos taupymo paslaugas ir (arba) diegiantis energijos vartojimo efektyvinimo priemones
energijos vartotojams. ETPT taip pat laikomas ir specialios paskirties subjektas – įmonė, įsteigta tik
konkretaus miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projekto įgyvendinimui.
8.
Energijos taupymo paslaugų teikimo sutartis (toliau – ETPTS) – Pareiškėjo su
ETPT pasirašyta energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir energijos taupymo paslaugų teikimo
sutartis.
9.
Finansuotojas – paskolą, išskyrus pasitikėtinę (subordinuotą) paskolą, pilnai arba
iš dalies finansuojančią Projekto investicijas, teikiantis vienas ar keli asmenys. Tokiu asmeniu pagal
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Aprašą gali būti komerciniai bankai ir kitos finansų įstaigos. Finansuotoju gali būti laikomas ETPT,
bet tik Aprašo 33.4 punkte nurodytu atveju.
10.
Garantas – VIPA, veikianti kaip ENEF garantijų priemonės valdytoja.
11.
Garantija – Garanto įsipareigojimas, išimtinai ENEF garantijų priemonės lėšomis,
Garantijos sutartyje ir Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti Kreditoriui Garantijos
išmoką (-as) įvykus Garantiniam įvykiui.
12.
Garantijos intensyvumas – Garantijos sutartyje nustatyta Garanto Garantija
užtikrinama paskolos tinkamų finansuoti išlaidų dalis, išreikšta procentais.
13.
Garantijos išmoka – Apraše ir Garantijos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir
tvarka Kreditoriui sumokama pinigų suma įvykus Garantiniam įvykiui.
14.
Garantijos suma – maksimali iš ENEF garantijų priemonės lėšų Garanto mokėtina
suma Kreditoriui pagal suteiktą Garantiją.
15.
Garantinis įvykis – Garantijos sutartyje ir Aprašo 58-59 punktuose nurodytas
įvykis, kuriam įvykus Kreditorius turi teisę kreiptis į Garantą dėl Garantijos išmokos.
16.
Garantijos sutartis – sutartis, sudaryta tarp Skolininko, Kreditoriaus bei Garanto
(arba tarp Skolininko, ETPT bei VIPA), pagal kurią suteikiama Garantija konkrečiam Projektui ir
kurios forma pridedama kaip priedas prie Aprašo.
17.
Įsipareigojimo raštas – VIPA Pareiškėjui išduotas raštas, kuriuo VIPA, įvertinusi
pateiktą paraišką, įsipareigoja Pareiškėjui suteikti Garantiją Projektui, jei bus įgyvendintos visos
jame nurodytos sąlygos.
18.
Kreditorius – asmuo, kuriam Skolininko prievolę tam tikra dalimi garantuoja
VIPA. Tokiu asmeniu pagal šį Aprašą gali būti ETPT, komerciniai bankai ir kitos finansų įstaigos.
Tuo atveju, kai Pareiškėjas Projekto įgyvendinimui atrenka ETPT, o Finansuotojas Projekto
investicijų finansavimą suteikia ETPT, arba Finansuotojas nėra numatytas, Kreditoriumi laikomas
ETPT. Kai Pareiškėjas Projekto įgyvendinimą vykdo pats, arba kai Pareiškėjas projekto
įgyvendinimui atrenka ETPT, o Finansuotojas Projekto investicijų finansavimą suteikia Pareiškėjui,
Kreditoriumi laikomas Finansuotojas. Garantijos sutarties sąlygos, atsižvelgiant į ETPTS,
Kreditoriumi gali numatyti ir kitą nei ETPT asmenį.
19.
Miestas – vadovaujanti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir
jų ribų įstatymu, suprantamas kaip kompaktiškai užstatyta gyvenamoji vietovė, turinti daugiau kaip
3000 gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonės, verslo bei gamybinės ir
socialinės infrastruktūros srityse. Mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų turintys Lietuvos Respublikos
miestai, rajonų miestai bei miesto tipo gyvenvietės, turėję miesto statusą, kaip gyvenamosios
vietovės, yra laikomi miestais. Jeigu su miestu besiribojančio miestelio, kaimo, viensėdžio ar jo
dalies gatvių apšvietimo infrastruktūra priskiriama miesto gatvių apšvietimo infrastruktūrai ir
nuosavybės teise priklauso tai pačiai savivaldybei, miestų apšvietimo modernizavimo didinant
energijos vartojimo efektyvumą tikslais, toks miestelis, kaimas, viensėdis ar jo dalis taip pat
priskiriami miestui.
20.
Paskolų ir garantijų komitetas – VIPA generalinio direktoriaus įsakymu
sudarytas komitetas, kuris vertina Paraiškas ir generaliniam direktoriui teikia pasiūlymus dėl
garantijų teikimo, papildomų reikalavimų, susijusių su garantijų teikimu, nustatymu ir garantijų
administravimu.
21.
Paraiška – Pareiškėjo užpildyta ir VIPA pateikta Garantijos suteikimo miesto
gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektui paraiškos forma (Aprašo priedas Nr. 2) ir jos
priedai Garantijai gauti.
22.
Pareiškėjas (Galutinis naudos gavėjas) – Paraišką teikianti savivaldybė,
savivaldybės įmonė, kuri savivaldybės tarybos sprendimu yra įgaliota arba kuriai yra pavesta
savivaldybės vardu įgyvendinti Projektą.

3

23.
Paskolos sutartis – Skolininko ir Kreditoriaus pasirašyta paskolos sutartis, iš
kurios kyla Skolininko prievolė Kreditoriui.
24.
Periodinė įmoka – Skolininko pagal Periodinių įmokų mokėjimo grafiką
Kreditoriui mokama įmoka, kurią sudaro tam tikrą mėnesį (-ius) grąžinama paskolos dalis ir tą
mėnesį (-ius) už paskolą mokamos palūkanos.
25.
Periodinių įmokų mokėjimų grafikas – paskolos, ETPTS ar kita sutartimi (jų
priedais) nustatytas Skolininko prievolės Kreditoriui vykdymo tvarkaraštis, kuriame nurodoma
Skolininko atsiskaitymo už Projekto investicijų finansavimą ir (arba) energijos taupymo paslaugos
datos ir sumos.
26.
Projektas – Lietuvos Respublikos miesto gatvių apšvietimo sistemos
modernizavimo projektas, kuriuo siekiama energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atitinkantis
Apraše nustatytus reikalavimus.
27.
Projekto investicijos – projekto įgyvendinimo laikotarpiu atliekamos investicijos,
skirtos modernizuoti ilgalaikį turtą (įskaitant technologijas ir kitą nematerialų turtą), naudojamą
miesto gatvių apšvietimo paslaugos teikimui.
28.
Sąlyginio deponavimo sąskaita – Skolininko prievolei Kreditoriui užtikrinti skirta
sąskaita, į kurią Skolininkas privalo pervesti Aprašo 60 punkte nurodytą lėšų sumą ir kuri tvarkoma,
valdoma bei, kurioje esančiomis lėšomis disponuojama vadovaujantis atskiru susitarimu tarp
Skolininko ir Kreditoriaus.
29.
Skolininkas – Projektą vykdanti savivaldybė, savivaldybės įmonė, turinti
savivaldybės tarybos įgaliojimą, pavedimą arba sprendimą savivaldybės vardu vykdyti Projektą,
kurios prievolės Kreditoriui yra užtikrinamos Garantija.
30.
Skolintas kapitalas – Finansuotojo suteiktos lėšos Projekto investicijoms,
neviršijančioms Tinkamų išlaidų, padengti.
31.
Tinkamos išlaidos – tai Projekto investicijų išlaidų suma, kuriai gali būti teikiama
Garantija, t. y. visos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo išlaidos, patirtos siekiant
didinti miesto gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą (pavyzdžiui, šviestuvų
keitimas, atramų atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų įrengimas
pakeičiant esamas, intelektualiosios (išmaniosios, pažangiosios) valdymo ir kontrolės sistemos
atnaujinimas ir (arba) naujos diegimas, skirstymo bei maitinimo spintų atnaujinimas,
rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų pakeičiant esamas įrengimas, gatvių apšvietimo
elektros linijų (kabelių) atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų įrengimas
pakeičiant esamas linijas (kabelius), atstatomieji ir kiti rangos bei ūkio darbai, kurie yra būtini
atlikti pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius
statybas). Tinkamomis išlaidomis laikomos ir tiesiogiai su Projekto vykdymu susijusios išlaidos:
projektavimo, projekto ekspertizės, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės
priežiūros paslaugos, patirtos po viešojo pirkimo, kuriuo yra įsigyjamos su Projektu susijusios
prekės ir (arba) paslaugos.
III. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS
32.
Projektai gali būti įgyvendinami, kai:
32.1. Projektą įgyvendina Pareiškėjas, o Finansuotojas pilną arba dalinį Projekto
investicijų finansavimą suteikia Pareiškėjui.
32.2. Projektą Pareiškėjas įgyvendina pasitelkdamas atrinktą ETPT, o Finansuotojas
pilną arba dalinį Projekto investicijų finansavimą suteikia Pareiškėjui.
32.3. Projektą Pareiškėjas įgyvendina pasitelkdamas atrinktą ETPT, o Finansuotojas
pilną arba dalinį Projekto investicijų finansavimą suteikia ETPT.
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32.4. Projektą Pareiškėjas įgyvendina pasitelkdamas atrinktą ETPT, o Finansuotojas –
nenurodytas. Šiuo atveju laikoma, kad ETPT kartu yra ir Finansuotojas. Ta dalimi, kuria Projekto
investicijas finansuoja ETPT, laikoma, kad finansavimas teikiamas Skolintu kapitalu.
33.
Tuo atveju, kai Projektas įgyvendinamas Aprašo 32.2–32.4 punktuose numatytais
būdais, Pareiškėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d.
nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės“ patvirtintomis Viešojo ir
privataus sektoriaus projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Aprašo nuotatomis.
34.
Pareiškėjo įgyvendinamas Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje
(kaip tai nurodyta Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše).
35.
Pareiškėjo įgyvendinamu Projektu turi būti efektyvinamas energijos suvartojimas ir
prisidedama prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 11 punkto įgyvendinimo
„Energetinio efektyvumo didinimo srityje iki 2020 metų bus siekiama kiekvienais metais po 1,5
procento didinti energijos vartojimo efektyvumą ir taip stiprinti Lietuvos energetinę
nepriklausomybę, konkurencingumą ir darnią plėtrą“.
36.
Projekte turi būti numatytas ne mažesnis kaip 40 proc. skaičiuotinas (norminis)
elektros energijos sutaupymas per metus:
36.1. Elektros energijos suvartojimas prieš Projekto įgyvendinimą apskaičiuojamas
atsižvelgiant į esamos miesto gatvių apšvietimo sistemos dalies, įtrauktos į Projektą, skaičiuotiną
(norminę) elektros energijos suvartojimą, laikant, kad ši sistema yra naudojama racionaliai ir
užtikrinant reikalavimų, numatytų apšvietimo kokybę reglamentuojančiuose teisės aktuose,
įgyvendinimą;
36.2. Elektros energijos suvartojimas po Projekto įgyvendinimo apskaičiuojamas
atsižvelgiant į Projekte numatomą pasiekti skaičiuotiną (norminį) elektros energijos suvartojimą,
laikant, kad ši modernizuota miesto gatvių apšvietimo sistema bus naudojama racionaliai ir
užtikrinant reikalavimų, numatytų apšvietimo kokybę reglamentuojančiuose teisės aktuose,
įgyvendinimą.
37.
Projekto ekonominis investicijų atsipirkimo laikotarpis privalo būti ne ilgesnis nei
20 metų.
38.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 36 mėnesiai nuo
Garantijos sutarties pasirašymo dienos.
39.
Miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas yra suprantamas kaip miesto
gatvių apšvietimo sistemos ir (arba) dalių remontas, jų atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas,
atskirų elementų kiekio keitimas (padidinimas arba sumažinimas), siekiant bendro sistemos
optimizavimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo.
40.
Garantija gali būti teikiama garantuoti tik Skolintu kapitalu finansuojamas
Tinkamas išlaidas. Projekto investicijos, kurios nelaikomos Tinkamomis išlaidomis, negali būti
finansuojamos Skolintu kapitalu, t. y. Skolinto kapitalo dydis privalo neviršyti Tinkamų išlaidų
dydžio.
41.
Garantija gali būti teikiama tik naujiems finansiniams įsipareigojimams (naujoms
paskoloms) ir tik numatomoms patirti Aprašo 40 punkte nurodytoms Tinkamoms išlaidoms, kurios
buvo ar bus patirtos ir apmokėtos iki 2023 m. rugsėjo 30 d., su sąlyga, kad Projekto įgyvendinimas
nėra baigtas iki paraiškos pateikimo dienos.
42.
Išlaidos nėra tinkamos, jei: buvo anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar planuojamos
finansuoti (apmokėti) iš ES struktūrinių ir investicijų fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių
ar kitos tarptautinės paramos lešų, taip pat iš valstybės ir (arba) savivaldybių, kitų piniginių išteklių,
kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės lėšų, dėl kurių atsirastų rizika, jog lėšos
Tinkamoms išlaidoms apmokėti būtų skiriamos ne vieną kartą.
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43.
Projektu turi būti prisidedama prie Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše
nustatytų ENEF garantijų priemonės rodiklių pasiekimo.
IV.
44.

GARANTIJOS TEIKIMO SĄLYGOS

Garantijų teikimo sąlygos Pareiškėjams pateikiamos žemiau esančioje lentelėje:

Garantijos paskirtis ir
garantuojama prievolė

Garantijos terminas
Garantijos suma

45. Garantija yra suteikiama Skolininko prievolei Kreditoriui iš
dalies užtikrinti. Skolininko prievolė Kreditoriui užtikrinama iš dalies,
atsižvelgiant į Skolinto kapitalo dalį Tinkamose išlaidose ir taikant
maksimalios garantijos sumos apribojimą bei atsižvelgiant į Garantijos
intensyvumą. Kreditorius, o kartu ir Finansuotojas, prisiima dalį
Skolininko kredito rizikos.
46. Garantija neapima delspinigių, netesybų, baudų, žalos
atlyginimo, negautų būsimų palūkanų ar kapitalo grąžos, bylinėjimosi
ir kitų išlaidų, susijusių su Skolininko prievolės Kreditoriui netinkamu
vykdymu.
47. Ne daugiau nei 20 metų.
48. Garantijos suma nustatoma vadovaujantis Aprašo priede Nr. 1
nustatyta tvarka.

49. Garantijos suma gali būti keičiama (didinama arba mažinama)
šalių susitarimu, laikantis Aprašo bei Garantijos sutarties (bei jos
priedų) reikalavimų.
Valiuta
50. Garantija teikiama tik už Skolininko prievoles eurais.
Delspinigiai
51. Garantas iš Skolininko privalo reikalauti sumokėti 0,02 proc.
delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo Garantijos išmokos
išmokėjimo Kreditoriui dienos.
Garantijos perleidimas
52. Kreditorius gali perleisti reikalavimo teisę į Garantijos
išmokas kitam asmeniui, sutinkančiam su Garantijos sutartyje
nustatytomis sąlygomis, jeigu tokiam asmeniui Kreditorius perleidžia
ETPT ir (arba) Finansuotojo teises ir pareigas.
53. Kai Projektas įgyvendinamas Aprašo 32.3 punkte nurodytu
būdu, ETPT gali perleisti reikalavimo teisę į Garantijos išmokas pagal
Garantijų sutartį ETPT Finansuotojui, teikiančiam pilną arba dalinį
Projekto investicijų finansavimą.
54. Reikalavimo teisės į Garantijos išmokas perleidimas kitam
asmeniui gali vykti ir kitais atvejais, atsižvelgiant į Paskolos sutarties
ir (arba) ETPTS nuostatas.
Papildomos garantijos
55. Kreditorius arba Finansuotojas gali gauti papildomas
ir laidavimai
garantijas ar laidavimus dėl tos pačios Skolininko prievolės, kuriai
suteikiama Garantija, tačiau papildomos garantijos ar laidavimai
negali viršyti 100 proc. bendrosios likutinės Skolininko prievolės
Kreditoriui.
56. Jeigu Kreditorius ketina gauti kelias garantijas ar laidavimus
dėl tos pačios Skolininko prievolės, Garantijos išmokos ir atgręžtinio
reikalavimo teisių į Skolininką eiliškumas nustatomas Garantijos
sutartyje.
Garantijos sumos
keitimas
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Garantinis įvykis

57. Garantiniu įvykiu laikomas įvykis, kuomet:
57.1. Skolininkas laiku nesumokėjo Periodinės įmokos
Kreditoriui, ir nesumokėta Periodinė įmoka Kreditoriui negalėjo būti
kompensuota iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos;
57.2. Skolininkas laiku sumokėjo tik dalį Periodinės įmokos
Kreditoriui, ir nesumokėta Periodinės įmokos dalis Kreditoriui
negalėjo būti kompensuota iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos;
57.3. Paskolos sutartis yra nutraukiama Kreditoriaus
iniciatyva, o Skolininkas nėra pajėgus sumokėti likusios negrąžintos
Paskolos dalies.
58. Periodinė įmoka laikoma nesumokėta laiku tada, kai
Skolininkas vėluoja ją sumokėti daugiau kaip 5 darbo dienas, nuo
Periodinių įmokų mokėjimo grafike nurodytos Periodinės įmokos
mokėjimo dienos.
59. Jeigu Skolininkas moka įmokas Kreditoriui taip, kaip
nustatyta Periodinių įmokų mokėjimų grafike, o Kreditorius dėl kokių
nors priežasčių (pavyzdžiui, dėl ETPT finansinių sunkumų, nesusijusių
su Projektu, ar kitų priežasčių) neatsiskaito su Finansuotoju, toks
įvykis nėra laikomas Garantiniu įvykiu. Nuostata taikoma tuo atveju,
kai Projektas įgyvendinamas 32.3–32.4. punktuose numatytais būdais.

Sąlyginio deponavimo
sąskaita

60. Skolininko prievolei Kreditoriui užtikrinti turi būti atidaroma
Sąlyginio deponavimo sąskaita. Į Sąlyginio deponavimo sąskaitą
Skolininkas turi pervesti ir joje laikyti pinigų sumą, kuri yra lygi: (i)
tuo atveju, jei Periodinė įmoka pagal Periodinių įmokų mokėjimo
grafiką mokama kas mėnesį, iki trijų Periodinių įmokų sumai, arba (ii)
tuo atveju, jei Periodinė įmoka pagal Periodinių įmokų mokėjimo
grafiką mokama rečiau, kaip kas mėnesį, pagal Periodinių įmokų
mokėjimo grafiką apskaičiuotai iki trijų mėnesinių įmokų sumai. Jeigu
Skolininkas vėluoja sumokėti Periodinę įmoką, lėšos pirmiausia
Kreditoriaus naudai nurašomos nuo Sąlyginio deponavimo sąskaitos.
V.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

61.
Prieš teikdamas Paraišką, Pareiškėjas turi būti parengęs turto inventorizaciją, kuri
gali būti teikiama kaip atskiras dokumentas.
62.
Sprendimą dėl Projekto įgyvendinimo turi priimti pareiškėjo atsakingas valdymo
organas (savivaldybės taryba).
63.
Pareiškėjas turi pateikti tinkamai užpildytą Paraiškos formą (Aprašo priedas Nr. 2)
bei kitus dokumentus ir priedus, nurodytus Paraiškos formoje.
64.
Pareiškėjas Paraišką VIPA turi pateikti raštu adresu: UAB Viešųjų investicijų
plėtros agentūra, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, 01103 Vilnius.
65.
Gautos Paraiškos yra registruojamos suteikiant joms unikalų numerį.
66.
Paraiškų teikimas yra tęstinis.
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VI.

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

67.
Paraiškos vertinamos atsižvelgiant į Paraiškos pateikimo (registravimo) datą.
Anksčiau pateiktoms paraiškoms teikiama pirmenybė vertinimo procese.
68.
Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo visų Paraiškai įvertinti
reikalingų dokumentų ir (ar) informacijos, kaip nurodyta Aprašo 63 punkte, pateikimo dienos.
69.
Paraiškų vertinimo etapai:
69.1. administracinės atitikties vertinimas;
69.2. projekto tinkamumo suteikti Garantiją vertinimas.
70.
Paraiška privalo atitikti visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus.
Administracinės atitikties vertinimo metu tikrinama, ar:
70.1. su Paraiška pateikti visi reikalaujami dokumentai, priedai ir informacija;
70.2. Paraiškos forma užpildyta teisingai;
70.3. Pareiškėjas turi teisę pateikti Paraišką (ar priimtas savivaldybės tarybos sprendimas,
ar tinkamai šis sprendimas įformintas, ar įgaliotas asmuo turi teisę pateikti Paraišką ir pan.).
71.
Nustačius, kad Paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo
reikalavimus, ji teikiama kitam vertinimo etapui.
72.
Jei negalima priimti galutinio sprendimo dėl Paraiškos atitikties visiems
administracinės atitikties vertinimo reikalavimams, tačiau tai netrukdo tęsti Paraiškos vertinimo,
vertintojas gali priimti sprendimą perduoti ją kitam vertinimo etapui, galutinai nepabaigus
administracinės atitikties vertinimo. Per Aprašo 74 punkte nurodytą terminą gavęs prašytus pateikti
trūkstamus dokumentus, informaciją ir (arba) pašalinus kitus Paraiškos trūkumus, vertintojas
pabaigia Paraiškos administracinės atitikties vertinimą.
73.
Projekto tinkamumo suteikti Garantiją vertinimo metu tikrinama, ar:
73.1. Projektu prisidedama prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos
11 punkto „Energetinio efektyvumo didinimo srityje iki 2020 metų bus siekiama kiekvienais metais
po 1,5 procento didinti energijos vartojimo efektyvumą ir taip stiprinti Lietuvos energetinę
nepriklausomybę, konkurencingumą ir darnią plėtrą“ įgyvendinimo;
73.2. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną Veiksmų programos prioriteto
konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą;
73.3. Projektas yra įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje (kaip tai nurodyta
Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše);
73.4. Projekte numatytas ne mažesnis nei 40 % norminis elektros energijos sutaupymas
per metus po Projekto įgyvendinimo, kaip nurodyta Aprašo 36 punkte;
73.5. Projekto finansinis ir (arba) ekonominis investicijų atsipirkimo laikotarpis atitinka
Aprašo 37 punkte nurodytą terminą;
73.6. Projekto įgyvendinimo laikotarpis, atitinka Aprašo 38 punkte nurodytą laikotarpį;
73.7. Skolintomis lėšomis numatoma finansuoti tik tinkamas išlaidas, kaip numatyta
Aprašo 40 punkte, planuojama finansuoti veikla atitinka Aprašo 39 punkto nuostatas;
73.8. Pareiškėjas įgyvendina projektą vienu iš Aprašo 32 punkte nurodytų būdų;
73.9. Projekto įgyvendinimo pradžia ir išlaidos, kurios buvo ir bus patirtos atitinka
Aprašo 40 – 42 punkto reikalavimus;
73.10. Projektas turi būti suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos
nuostatomis, atitikti Aprašo 7 priede nustatytas sąlygas;
73.11. Projektas atitinka visas kitas Apraše nustatytas sąlygas ir reikalavimus.
74.
Jeigu vertinant Paraišką nustatoma, kad tenkinami ne visi administracinės atitikties
vertinimo ir/ar Projekto tinkamumo suteikti Garantiją vertinimo reikalavimai, raštu ar
elektroninėmis priemonėmis paprašoma Pareiškėjo per nustatytą terminą, ne ilgesnį kaip 14 dienų,

8

pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus, papildyti arba patikslinti Paraiškoje pateiktą
informaciją.
75.
Jei Pareiškėjas per 14 dienų nuo prašymo pateikti informaciją ir (arba) dokumentus
išsiuntimo dienos nepateikia visų administracinės atitikties vertinimui reikalingų dokumentų,
Paraiška gali būti atmetama, kaip nurodyta Aprašo 77 punkte.
76.
Paraiškos vertintojas, siekdamas tinkamai įvertinti Paraišką, gali kreiptis į valstybės
ir privačias įmones, įstaigas, organizacijas dėl papildomos informacijos apie Pareiškėją ir Projektą.
77.
Paraiška gali būti atmetama, jeigu:
77.1. Paraiškoje ir jos prieduose pateikta klaidinanti, melaginga ir neteisinga informacija;
77.2. Pareiškėjas ir (arba) su Paraiška susiję asmenys siekia gauti konfidencialią
informaciją, neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams;
77.3. Paraiškoje numatomos patirti Tinkamos išlaidos yra nepagrįstos (jei nepagrįsta
dalis Paraiškoje numatomų patirti Tinkamų išlaidų, už šią Tinkamų išlaidų dalį garantija nebus
suteikiama);
77.4. jeigu Pareiškėjas per Aprašo 75 punkte nustatytą terminą nepateikia informacijos ir
(arba) trūkstamų dokumentų, reikalingų Paraiškai tinkamai įvertinti, kuriuos Paraiškos vertintojas
prašo pateikti tam, kad būtų galima užbaigti administracinės atitikties ir projekto tinkamumo
suteikti Garantiją vertinimų etapus, arba pateikia neišsamią, dalinę informaciją ir (arba) ne visus
prašomus dokumentus;
77.5. jeigu Projektas VIPA vidaus procedūrose nustatyta tvarka buvo įvertintas kaip
aukštos rizikos Projektas;
77.6. kitais VIPA vidaus procedūrose numatytais atvejais.
78.
Priėmusi sprendimą atmesti paraišką, VIPA per 5 darbo dienas raštu ar el. paštu
Pareiškėjui pateikia sprendimą dėl paraiškos atmetimo, kuriame nurodo paraiškos atmetimo
priežastis, paraiškos atmetimo teisinį pagrindą ir sprendimo apskundimo tvarką.
VII. GARANTIJOS SUTEIKIMAS IR GARANTIJOS SUTARTIES SUDARYMAS
79.
Apie priimtą Sprendimą dėl garantijos suteikimo Projektui Pareiškėjas
informuojamas Įsipareigojimo raštu per 5 darbo dienas nuo Sprendimo dėl garantijos suteikimo
priėmimo. Įsipareigojimo rašte nurodomos būtinosios sąlygos, kurias įvykdžius per nustatytą
terminą yra suteikiama nurodyto dydžio Garantija. Įsipareigojimo rašte taip pat gali būti pateikiama
kita Pareiškėjui aktuali informacija apie tolimesnius Garantijos skyrimo etapus.
80.
Pareiškėjas, gavęs informaciją apie Sprendimą suteikti Garantiją, inicijuoja kitus
Projekto įgyvendinimo veiksmus (pavyzdžiui, rengia techninį projektą rangovui ar ETPT atsirinkti)
bei per Isipareigojimo rašte nustatytą terminą privalo įvykdyti nustatytas būtinąsias sąlygas.
81.
Pareiškėjas privalo į Kreditoriaus (Finansuotojo) atrankos ir viešojo pirkimo
sąlygas įtraukti visą informaciją apie Projektui suteiktą Garantiją ir užtikrinti, kad nebūtų pažeisti
skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principai.
82.
Pareiškėjas, vykdydamas viešuosius pirkimus Projektui įgyvendinti, negali pažeisti
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų ir dėl viešojo pirkimo, susijusio su
Projekto įgyvendinimu, nei viena šalis negali turėti teisminių ginčų su trečiosiomis šalimis.
83.
Pareiškėjas yra atsakingas už Projekto kreditavimo ir (arba) ETPT viešojo pirkimo
procedūras, jų vykdymą bei Projekto Finansuotojo ir (arba) ETPT atranką.
84.
Su Projekto Kreditoriumi Pareiškėjas pasirašo paskolos ir (arba) ETPT sutartį,
priklausomai nuo to, kurį Projekto įgyvendinimo būdą pasirinko Pareiškėjas.
85.
Kreditorius, kreipdamasis į VIPA dėl Garantijos suteikimo, teikia Prašymą suteikti
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros garantiją, finansuojamą Energijos efektyvumo fondo
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lėšomis, pagal Apraše nustatytą prašymo formą (Aprašo priedas Nr. 3), kartu pateikdamas Aprašo
priede Nr. 3 nurodytus dokumentus.
86.
Garantijos suma, kuri buvo skirta Projektui, kaip nurodyta Aprašo 48-49 punktuose,
gali būti keičiama atsižvelgiant į įvykdytus viešuosius pirkimus, tačiau nepažeidžiant Apraše
nustatytų Garantijos skyrimo sąlygų. Jeigu įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras Projekto vertė
didėja ir dėl to kyla poreikis didinti Garantijos sumą, didesnės Garantijos suteikimui turi pritarti
Paskolų ir garantijų komitetas.
87.
Įvertinus įvykdytus viešuosius pirkimus, pasirašytas Paskolos sutartis ir (arba)
ETPTS bei kitus pateiktus dokumentus, priimamas galutinis sprendimas dėl Garantijos sumos ir
galutinių Garantijos sąlygų bei inicijuojamas Garantijos sutarties pasirašymas.
88.
Garantijos sutartis yra trišalė, ir sudaroma 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą
juridinę galią – tarp Kreditoriaus, Garanto ir Skolininko (Aprašo priedas Nr. 4) arba tarp Privataus
partnerio, Garanto ir Skolininko (Aprašo priedas Nr. 5).
89.
Atsižvelgiant į Skolininko finansinę būklę, paskolos ir (arba) ETPTS bei su jomis
susijusių sutarčių nuostatas, gali būti nustatomi papildomi reikalavimai prievolėms, susijusioms su
Garantijos atgręžtinio reikalavimo teisėmis į Garantines įmokas, užtikrinti.
90.
Kiekvienam Projektui pasirašoma atskira Garantijos sutartis, kurios forma pateikia
Aprašo 4–5 prieduose. Garantas turi teisę nustatyti papildomas Garantijos sutarties sąlygas,
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, ES reglamentų reikalavimus,
siekdama valdyti pagal suteikiamas garantijas prisiimamą riziką.
VIII.

KITOS NUOSTATOS

91.
Projektų patikros atliekamos VIPA vidaus procedūrose nustatyta tvarka. Patikrų
vietoje tikslas – atvykus į Projekto įgyvendinimo vietą įsitikinti, ar Projektas įgyvendinamas
tinkamai, ar pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra tiksli ir teisinga bei pan.
92.
Kreditorius privalo užtikrinti su Projektu susijusių dokumentų saugumą ir
prieinamumą Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolės, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos, VIPA, Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos, Konkurencijos tarybos atstovams Projekto įgyvendinimo metu ir po Projekto
įgyvendinimo pabaigos dokumentų saugjimo laikotarpiu, nustatytų Taisyklių 118 ir 119 punktais.
Kreditorius ir Skolininkas (esant poreikiui) privalo pateikti visą reikiamą informaciją, susijusią su
Projektu ir (arba) Garantijos suteikimu, šiame punkte nurodytų institucijų atstovams.
93.
Skolininkas ir Kreditorius privalo raštu informuoti Garantą apie Projekto
pasikeitimus, turinčius esminį poveikį Projekto apimčiai, tikslams, uždaviniams, planuojamiems
pasiekti rezultatams.
94.
VIPA atsakinga už pažeidimų administravimą, kuris atliekamas Taisyklėse ir VIPA
vidaus procedūrose nustatyta tvarka.
95.
Nustačius pažeidimą, VIPA yra atsakinga už Garantijos sumos, kuri buvo
panaudota neteisėtai, susigrąžinimą iš Skolininko kartu su palūkanomis ir kitu pelnu, kaip nustatyta
Taisyklių 100 punkte.
96.
Skolininkas ir Kreditorius sutinka, kad informacija apie įgyvendinamą Projektą ir
suteiktą Garantiją Projekto Kreditoriui skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje
www.esinvesticijos.lt Taisyklėse nustatyta tvarka.
97.
VIPA nuolat skelbia informaciją VIPA interneto svetainėje apie pateiktas Paraiškas,
išduotus Įsipareigojimo raštus, pasirašytas Garantijų sutartis ir nurodo Pareiškėjo ir Kreditoriaus
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pavadinimus, Projekto pavadinimą, pateikia trumpą Projekto aprašymą, bendrą Projekto vertę ir
Garantijos sumą.
98.
Kreditorius ir Skolininkas Garantijos galiojimo metu privalo vykdyti ES
struktūrinės paramos teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir Taisyklėse nustatytas
viešinimo veiklas.
99.
Skolininkas interneto svetainėje (jei tokią turi) skelbia informaciją apie
įgyvendinamą Projektą, nurodo Projekto pavadinimą, apibūdina jo tikslus, rezultatus, bendrą
Projekto vertę, Kreditorių ir Garantijos suteikimą Kreditoriui iš ES struktūrinio fondo lėšų.
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Garantijų teikimo miestų gatvių
apšvietimo sistemų
modernizavimui tvarkos aprašo
1 priedas
GARANTIJOS SUMOS SKAIČIAVIMO TVARKA
1. Maksimalus garantijos intensyvumas gali siekti nuo 50 proc. iki 80 proc. visų tinkamų
finansuoti išlaidų.
2. Maksimali garantijos suma apskaičiuojama nuo skolinto kapitalo ir negali viršyti
nustatyto garantijos intensyvumo nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos*.
3. Kiekvienu atveju, Paskolų ir garantijų komitete įvertinus konkretaus Projekto riziką,
priimamas sprendimas dėl konkrečios garantijos sumos teikimo ir kitų Projekto įgyvendinimo
sąlygų ir papildomų reikalavimų.
4. Garantijos sumai taikomi papildomi apribojimai:
4.1. Garantijos sutarties galiojimo metu Garantijos suma negali viršyti 100 proc.
(13 032 900.90 EUR) ENEF miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektų garantijų
priemonei įgyvendinti skirto įnašo.
4.2. Jeigu yra įsigyjamos papildomos garantijos ar garantijų portfelis yra
pergarantuojamas, Garantijos sutarties galiojimo metu Garantijos suma, papildomos garantijos ar
garantijų portfelio pergarantavimas negali viršyti 100 proc. bendrosios likutinės Skolininko
prievolės Kreditoriui.
4.3. Bet kurių 6 mėnesių Skolinto kapitalo mokėjimų suma negali viršyti 20 proc. ENEF
miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektų garantijų priemonei įgyvendinti skirto
įnašo.

*Garantijos sumos apskaičiavimo pavyzdys. Pareiškėjas, gavęs VIPA išduotą sąlyginį įsipareigijimo dėl
garantijos suteikimo raštą yra informuojamas apie suteikiamos garantijos intensyvumą ir maksimalią garantijos
sumą pvz.: pareiškėjui suteikta maksimali garantijos suma sudaro 800 tūkst. EUR arba 80% nuo skolinto kapitalo
dalies tinkamoms išlaidoms. Pareiškėjas įvykdęs viešuosius rangos darbų pirkimus, atlieka kreditorių apklausą bei
pasirašo paskolos sutartį, pvz. paskolos vertė 900 tūkst. EUR. Tuomet pasirašant trišalę garantijos sutartį,
suteikta garantijos suma negali viršyti 720 tūkst. EUR.
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Garantijų teikimo miestų gatvių
apšvietimo
sistemų
modernizavimui tvarkos aprašo
2 priedas

GARANTIJOS SUTEIKIMO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS
MODERNIZAVIMO PROJEKTUI PARAIŠKOS FORMA
1. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ
Savivaldybė / Savivaldybės
įmonė
Juridinio asmens kodas
Buveinės adresas
Korespondencijos adresas
Pareiškėjo atstovo vardas,
pavardė
El. pašto adresas
Telefono Nr.
Mobilaus telefono Nr.

2. DUOMENYS APIE MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO
PROJEKTĄ
Planuojamo įgyvendinti miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projekto pagrindimas (trumpai aprašoma
gatvių apšvietimo tinklų būklė, nusidėvėjimas, energijos sąnaudos ir finansinio ir (arba) ekonominio investicijų
atsiperkamumo kt. aktuali informacija. Pagrindžiant projektą, rekomenduojama užpildyti projekto faktinių duomenų
ir planuojamų rezultatų lentelę (Excel formatu), patalpintą interneto svetainėje www.vipa.lt)

Planuojamo atnaujinti miesto gatvių apšvietimo tinklo nuosavybės statusas (pateikiama informacija, kam nuosavybės
teise priklauso gatvių apšvietimo infrastruktūra. Jei valdo ne savininkas, tai kokiu būdu perduotas tinklas valdytojui,
kokiam laikotarpiui ir kt. aktuali informacija)

Planuojamo įgyvendinti miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projekto teritorija (pateikiama
informacija apie teritoriją, kurioje bus įgyvendinamas miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projektas: miestai,
gatvės)

Planuojama bendra projekto vertė, EUR

Bendra projekto vertė, įskaitant ir netinkamas išlaidas.
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Planuojamų tinkamų išlaidų vertė, EUR

Tinkamų išlaidų sąrašas pateiktas apraše. Nurodoma šių
išlaidų vertė.

2.1. PLANUOJAMOS ĮDIEGTI MODERNIZAVIMO PRIEMONĖS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

Tinkamos išlaidos:

1.1.

Šviestuvų atnaujinimas

1.2.

Atramų atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų
vietoje esamų įrengimas

1.3.

Intelektualiosios (išmaniosios, pažangiosios) valdymo ir kontrolės sistemos
atnaujinimas ir (ar) naujos diegimas

1.4.

Skirstymo bei maitinimo spintų atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas,
panaikinimas ar naujų vietoje esamų įrengimas

1.5.

Gatvių apšvietimo elektros linijų (kabelių) atnaujinimas, rekonstravimas,
perstatymas, panaikinimas ar naujų vietoje esamų įrengimas

1.6.

Atstatomieji ir kiti rangos bei ūkio darbai, kurie yra būtini atlikti pagal
galiojančius statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus diegiant
aukščiau nurodytas priemones

1.7.

Projektavimo, projekto ekspertizės, statinio projekto vykdymo priežiūros ir
statybos techninės priežiūros paslaugos

1.8.

Kitos tinkamos atnaujinimo (modernizavimo) priemonių išlaidos

2.

Netinkamos išlaidos:

Suma su PVM, EUR

2.1.
2.2.
Projekto vertė iš VISO:

2.2. FAKTINIAI DUOMENYS IR PLANUOJAMI PASIEKTI PROJEKTO
REZULTATAI1
Faktiniai duomenys
Esamų miesto gatvių šviestuvų kiekis, vnt.

Planuojami pasiekti rezultatai
Modernizavimo metu pakeistų
miesto gatvių šviestuvų kiekis,
vnt.

Lentelėje duomenys pateikiami, atsižvelgiant į gautas Projekto finansinių rodiklių reikšmes, užpildžius Projekto faktinių duomenų ir planuojamų
rezultatų rekomendacinę lentelę (Excel formatu), patalpintą interneto svetainėje www.vipa.lt.
1
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Ar yra įdiegta intelektualiosios valdymo ir
kontrolės sistema

Taip
Ne

Vidutinis praėjusių metų skaičiuotinas
elektros energijos suvartojimas,
kWh/metus

Ar planuojama įdiegti
intelektualiąją valdymo ir
kontrolės sistemą
Vidutinis planuojamas
skaičiuotinas elektros energijos
suvartojimas po modernizavimo,
kWh/metus

Taip

Ne

Sutaupytas elektros energijos suvartojimas po
modernizacijos, %
Planuojamas metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio sumažėjimas po modernizacijos, t CO2 ekvivalentu

3. NUMATOMAS PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
Veiklų terminai
Eil.
Nr.

1.

Veiklos
pavadinimas

Numatomos veiklos
aprašymas

Planuojama
veiklos
pradžia (data)

Planuojama
veiklos pabaiga
(data)

Pastabos

Galimos Projekto
veiklos: viešųjų
pirkimų
vykdymas,
sutarčių
derinimas ir
pasirašymas,
finansavimas,
gatvių apšvietimo
modernizavimas/
rangos darbų
atlikimo
laikotarpis, kiti
darbai.

2.
3.
4.

4. PLANUOJAMAS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO BŪDAS IR FINANSAVIMAS
Projektą planuojama įgyvendinti viešosios ir privačiosios
partnerystės būdu
Projektą planuoja įgyvendinti savivaldybė skolintomis
lėšomis
Projekto įgyvendinimas pavedamas paskirtai
savivaldybės įmonei (kitam juridiniam asmeniui)
Nuosavos lėšos, skiriamos Projekto įgyvendinimui, EUR
Kiti būdai (nurodyti)
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5. PROJEKTO FINANSAVIMAS IŠ KITŲ ŠALTINIŲ
Ar Projekte numatytos finansuoti Tinkamos išlaidos
buvo anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar planuojamos
finansuoti (apmokėti) iš ES struktūrinių fondų, kitų ES
finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės
paramos lėšų, taip pat iš valstybės ir (arba) savivaldybių,
kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir
(arba) savivaldybės lėšų, dėl kurių atsirastų rizika, jog
lėšos Tinkamoms išlaidoms apmokėti būtų skiriamos ne
vieną kartą?

Taip*

Ne

* Atsakius „Taip“, trumpai pateikiama informacija apie skirtą ir (ar) planuojamą finansavimą Projekte numatytoms
Tinkamoms išlaidoms

6. GARANTIJOS PARAIŠKOS PRIEDAI
Savivaldybės tarybos sprendimas dėl miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo
projekto įgyvendinimo ir Investicijų projekto kopija (pagal poreikį/jei yra parengtas).
Pareiškėjo paskutinių dvejų finansinių metų patvirtintos (audituotos, jei yra) metinės
finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos.
Dokumentas, pagrindžiantis paraišką teikiančio (pasirašančio) asmens įgaliojimus veikti
institucijos, teikiančios paraišką, vardu (jei paraišką pasirašo ir teikia ne institucijos vadovas).
Savivaldybės tarybos įgaliojimas, pavedimas arba sprendimas Projekto įgyvendinimą
pavesti savivaldybės paskirtajai savivaldybės įmonei (jei taikoma).
Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų (atramų) savininko (jeigu savininkas ne
Pareiškėjas) sutikimas dėl planuojamų atlikti modernizavimo darbų (jei taikoma).
Jeigu dalies miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų savininkas yra ne Pareiškėjas,
tuomet pateikiamas tos dalies savininko sutikimas dėl modernizavimo darbų šioje objekto dalyje,
visu Garantijos galiojimo laikotarpiu.
7. PAREIŠKĖJO ATSTOVO DEKLARACIJA
1. Patvirtinu, kad Garantijos Paraiškoje bei jos prieduose nurodyti duomenys yra teisingi.
2. Neprieštarauju, kad, poreikiui esant, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra turi
teisę prašyti ir gauti informaciją apie Pareiškėją iš visų trečiųjų asmenų.
3. Sutinku teikti papildomą informaciją bei dokumentus, patvirtinančius Paraiškoje
pateiktus duomenis, ir nedelsdamas pranešti apie esminius Paraiškoje pateiktos informacijos
pasikeitimus.
4. Man žinoma, kad Garantija yra teikiama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų
lėšų.
5. Mano, kaip valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens
privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.
6. Projekto, kurio finansavimui suteikiama Garantija, įgyvendinimo metu bus užtikrintas
horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.
7. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių negalėtų
būti suteikta Garantija ar jos suteikimas būtų atidedamas arba dėl kurių Garantijos nebūtų galima
suteikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu.
8. Sutinku, kad mano Paraiška gali būti atmetama, jeigu su ja pateikti neteisingi ir (arba)
ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).
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9. Sutinku, kad Paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES
struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje.
10. Patvirtinu, jog Projekte numatytos finansuoti Tinkamos išlaidos nebus finansuotos
(apmokėtos) ar planuojamos finansuoti (apmokėti) iš ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės
paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, taip pat iš valstybės ir (arba) savivaldybių,
kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės lėšų, dėl kurių atsirastų
rizika, jog lėšos Tinkamoms išlaidoms apmokėti būtų skiriamos ne vieną kartą.
11. Sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar
ūkio subjekto pateiktą Paraišką (Pareiškėjo pavadinimas, Projekto pavadinimas, trumpas Projekto
aprašymas, Paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat Paraiškos vertinimo
rezultatai, priimtas sprendimas suteikti Projekto finansavimui Garantiją arba jos nesuteikti,
informacija apie sudarytą Garantijos sutartį ir Garantijos sumą būtų skelbiami interneto svetainėse
www.esinvesticijos.lt ir www.vipa.lt.
Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė
Pareiškėjo atstovo parašas
Paraiškos teikimo data
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Garantijų teikimo
gatvių apšvietimo
modernizavimui
aprašo
3 priedas

miestų
sistemų
tvarkos

PRAŠYMO SUTEIKTI UAB VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA
GARANTIJĄ, FINANSUOJAMĄ ENERGIJOS EFEKTYVUMO FONDO LĖŠOMIS,
FORMA
Prašymą teikiantis kreditorius yra:
Bankas
ETPT (energijos taupymo paslaugų teikėjas), kuris teikia paslaugas savivaldybei ir (arba) savivaldybės įmonei / kitam
juridiniam asmeniui
Kitos finansų įstaigos

1. PROJEKTAS
Įgyvendinamo miesto gatvių
apšvietimo sistemos
modernizavimo projekto
pavadinimas
Miestas, kuriame
įgyvendinamas projektas

2. DUOMENYS APIE KREDITORIŲ
Pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Buveinės adresas
Korespondencijos adresas
Kreditoriaus atstovo vardas,
pavardė
El. pašto adresas
Telefono Nr.
Mobilaus telefono Nr.

3. DUOMENYS APIE PROJEKTO FINANSAVIMĄ
Pildoma, jeigu prašymą teikiantis kreditorius yra ETPT įmonė
Pasirašytos energetinių paslaugų teikimo sutarties
galiojimo trukmė
Pasirašytos energetinių paslaugų teikimo sutarties vertė
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Projekto investicijų vertė1, numatyta energetinių paslaugų
teikimo sutartyje, EUR
Tinkamų išlaidų vertė2, EUR
Taip

Ar projekto įgyvendinimui įsteigta specialiosios
paskirties įmonė?

Ne

Jeigu projekto įgyvendinimui įsteigta specialiosios paskirties įmonė:
Nuosavas kapitalas:
Koks numatomas specialiosios paskirties įmonės nuosavo
kapitalo ir skolinto kapitalo santykis?

Skolintas kapitalas:
Santykis:

Taikytinos finansavimo užtikrinimo priemonės (sąskaitos
įkeitimas ir pan.)
Pildoma, jeigu prašymą teikiantis kreditorius yra bankas (kita finansų įstaiga)
Paskolos projekto finansavimui dydis, EUR
Tinkamų išlaidų vertė, EUR
Metinės paskolos palūkanos, proc.
Paskolos terminas, metais
Taikytinos finansavimo užtikrinimo priemonės (sąskaitos
įkeitimas ir pan.)
Neprašoma
Prašoma atidėti
paskolos grąžinimą
Prašoma atidėti
paskolos ir palūkanų
grąžinimą

Ar paskolos sutartyje numatytas paskolos arba paskolos
ir palūkanų grąžinimo atidėjimas?

4.

Atidėjimo laikas, mėn.
Atidėjimo laikas, mėn.

DUOMENYS APIE PRAŠOMĄ SUTEIKTI GARANTIJĄ

Garantijos suma3, EUR
Garantijos intensyvumas,
proc.
Garantijos terminas, metais

1

Projekto investicijų verte laikoma kapitalo investicijų suma, skirta miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektui finansuoti.

2

Tinkamų išlaidų sąrašas apibrėžtas Garantijų teikimo tvarkos apraše.

3

Garantijos suma apskaičiuojama remiantis Aprašo priedu Nr. 1.
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5. PRAŠYMO SUTEIKTI GARANTIJĄ PRIEDAI
Jei prašymą teikiantis kreditorius – Bankas (kita finansų įstaiga):
Finansų įstaigos suteiktos paskolos sutartis ir paskolos Periodinių įmokų mokėjimų
grafikas (kopijos).
Įrangos įsigijimo bei diegimo sutartis(-ys), rangos darbų sutartis (-ys) inžinerinių
paslaugų (projektavimo, projekto ekspertizės, statinio projekto vykdymo priežiūros, statybos
techninės priežiūros) sutartys (kopijos).
Dokumentas, pagrindžiantis prašymą suteikti garantiją teikiančio (pasirašančio) asmens
įgaliojimus veikti institucijos (teikiančios prašymą suteikti garantiją) vardu.
Jei prašymą teikiantis kreditorius – ETPT.
ETPT Juridinių asmenų registro išrašo ir įstatų kopija.
ETPT ir pareiškėjo energetinių paslaugų teikimo sutartis ir periodinių įmokų mokėjimų
grafikas (kopijos).
Dokumentas, pagrindžiantis prašymą suteikti garantiją teikiančio (pasirašančio) asmens
įgaliojimus veikti organizacijos (teikiančios prašymą suteikti garantiją) vardu (jeigu garantiją
teikiantis (pasirašantis) asmuo nėra organizacijos vadovas).
6.

PRAŠYMĄ PILDANČIO KREDITORIAUS ATSTOVO PATVIRTINIMAI

1. Patvirtinu, kad prašyme suteikti garantiją bei pateiktuose prieduose nurodyti
duomenys ir informacija yra teisingi.
2. Neprieštarauju, kad, poreikiui esant, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra turi
teisę prašyti ir gauti informaciją apie prašymą pildantį kreditorių iš visų trečiųjų asmenų.
3. Sutinku teikti papildomą informaciją bei dokumentus, patvirtinančius prašyme
pateiktus duomenis, ir nedelsdamas pranešti apie esminius prašyme pateiktos informacijos
pasikeitimus.
4. Man žinoma, kad garantija yra teikiama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų
lėšų.
5. Mano atstovaujamai organizacijai nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo,
nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji (jis) nėra likviduojama (as), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši
nuostata netaikoma Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).
6. Mano kaip organizacijos vadovo ar įgalioto asmens privatūs interesai yra suderinti su
visuomenės viešaisiais interesais.
7. Projekto, kurio finansavimui suteikiama garantija, įgyvendinimo metu bus užtikrintas
horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.
8. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių negalėtų
būti suteikta garantija ar jos suteikimas būtų atidedamas arba dėl kurių garantijos nebūtų galima
suteikti iš 2014–2020 metų struktūrinių ir investicinių fondų lėšų programavimo laikotarpiu.
9. Sutinku, jog riziką dėl patirtų nuostolių, kurie nėra padengiami garantijos suma, turi
prisiimti mano atstovaujama organizacija.
10. Sutinku, kad prašymas suteikti garantiją nebus patvirtintas tol, kol nebus pateikti
teisingi ir (arba) visi prašomi duomenys.
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11. Sutinku, kad prašyme pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės
paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje.
12. Sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos organizacijos pateiktą prašymą
(kreditoriaus pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas ir kt.), taip pat
priimtas sprendimas suteikti projekto finansavimui garantiją, informacija apie sudarytą garantijos
sutartį ir garantijos sumą būtų skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt ir www.vipa.lt.
Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė
Pareiškėjo atstovo parašas
Paraiškos teikimo data
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Garantijų teikimo miestų gatvių
apšvietimo
sistemos
modernizavimui tvarkos aprašo
4 priedas
[Savivaldybės pavadinimas] MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS
MODERNIZAVIMO PROJEKTO GARANTIJOS SUTEIKIMO SUTARTIS
NR.
20

m.

d.
Vilnius

Sutarties Šalys:
GARANTAS
Pavadinimas
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Adresas
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius.
Adresas korespondencijai
Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2, 01103 Vilnius
Juridinio asmens kodas
303039520
Atstovas ir atstovavimo Generalinis direktorius Gvidas Dargužas, veikiantis pagal UAB
pagrindas
Viešųjų investicijų plėtros agentūra įstatus
El. pašto adresas
info@vipa.lt
Telefonas
+370 (5) 203 4977
Interneto tinklapio adresas
www.vipa.lt
KREDITORIUS
Pavadinimas
Buveinės adresas
Adresas korespondencijai
Juridinio asmens kodas
Sąskaita banke
Kreditoriaus atstovas
Atstovavimo pagrindas
El. pašto adresas
Telefonas
Interneto tinklapio adresas
SKOLININKAS [ĮGYVENDINANTIS GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO PROJEKTĄ]
Pavadinimas
Buveinės adresas
Adresas korespondencijai
Juridinio asmens kodas
Sąskaita banke
Skolininko atstovas
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Atstovavimo pagrindas
El. pašto adresas
Telefonas
Interneto
tinklapio
adresas
sudarė šią garantijos sutartį (toliau – Sutartis).
Sutartį sudaro specialiosios sąlygos ir bendrosios sąlygos.
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
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1. Garantijos suma

2. Garantijos
intensyvumas

I etapo garantijos suma – ne daugiau nei [suma skaitmenimis]
Eur [suma žodžiais eurų].
II etapo garantijos suma – ne daugiau nei [suma skaitmenimis]
Eur [suma žodžiais eurų].
III etapo garantijos suma – ne daugiau nei [suma skaitmenimis]
Eur [suma žodžiais eurų].
Bendra maksimali garantijos suma [suma skaitmenimis] Eur
[suma žodžiais eurų].
[nurodyti konkretų procentą] paskolos tinkamų finansuoti išlaidų

3. Garantijos terminas, ... mėn. Iki 20.. m. .... mėn. ... d.
mėnesiais
4. Grįžusių lėšų sąskaita [VIPA banko sąskaita, į kurią yra pervedamos VIPA išmokėtos
Garantijos išmokos]
5. Projekto
Ne ilgesnis nei 36 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos
įgyvendinimo
[nurodyti datą]
terminas
6. Sutarties priedai
1. Paskolos sutarties, sudarytos tarp Skolininko ir Kreditoriaus,
ir priedų, įskaitant periodinių įmokų mokėjimo grafiką, kopija.
2. Prašymo išmokėti garantijos išmoką forma (pagal Sutarties
priede Nr. 1 patvirtintą formą).
3. Projekto etapo užbaigimo (Projekto įgyvendinimo) ataskaitos
forma. (pagal Sutarties priede Nr. 2 patvirtintą formą).
BENDROSIOS SĄLYGOS
I.

SĄVOKOS

1.
Sutarties skyrių pavadinimai pateikti tam, kad Sutartimi būtų lengviau naudotis, bet
jie negali būti naudojami Sutarčiai aiškinti. Jeigu Sutarties kontekstas akivaizdžiai nereikalauja,
Sutarties tekste vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai, o šioje
dalyje nurodytos sąvokos didžiąja raide, tekste gali būti žymimos mažąja raide ir turėti tą pačią
reikšmę.
2.
Sutartyje vartojamos santraukos ir sąvokos:
2.1. Aprašas – VIPA generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas Garantijų teikimo
miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos aprašas;
2.2. ENEF – 2015 m. vasario 18 d. tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir VIPA pasirašyta steigimo ir finansavimo sutartimi
Nr. 1S-12/2015/19-10/8-5 įsteigtas Energijos efektyvumo fondas, finansuojamas Europos
regioninės plėtros fondo lėšomis, kurio valdytoju paskirta VIPA ir kurio pagrindinis strateginis
tikslas yra energijos vartojimo efektyvumo didinimas investuojant į viešąją infrastruktūrą;
2.3. ENEF garantijų priemonė – ENEF įgyvendinama miestų gatvių apšvietimo
sistemų modernizavimo projektų garantijų finansinė priemonė;
2.4. ENEF garantijų priemonės lėšos – ENEF garantijų priemonei įgyvendinti skirtų
lėšų, numatytų garantinio fondo rezervui, dalis, kurią sudaro 13 032 900,9 Eur. (trylika milijonų
trisdešimt du tūkstančiai devyni šimai eurų, 90 cnt);
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2.5. Garantas – VIPA, veikianti kaip ENEF garantijų priemonės valdytoja;
2.6. Garantija – Garanto įsipareigojimas išimtinai ENEF garantijų priemonės lėšomis
Sutartyje ir Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti Kreditoriui Garantijos išmoką (-as)
įvykus Garantiniam įvykiui;
2.7. Garantijos intensyvumas – Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta Garanto
Garantija užtikrinama paskolos tinkamų finansuoti išlaidų dalis, išreikšta procentais;
2.8. Garantijos išmoka –Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Kreditoriui
sumokama pinigų suma įvykus Garantiniam įvykiui;
2.9. Garantijos suma – maksimali iš ENEF garantijų priemonės lėšų Garanto mokėtina
suma Kreditoriui pagal suteiktą Garantiją;
2.10. Garantijos terminas – Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodyta Garantijos galiojimo
trukmė. [Garantijos terminas gali būti trumpesnis nei Paskolos sutarties terminas];
2.11. Garantinis įvykis – turi Sutarties 24 punkte nurodytą reikšmę;
2.12. Kreditorius – Skolininko kreditorius, arba jo pareigų bei teisių perėmėjas, su
kuriuo Skolininkas yra sudaręs Paskolos sutartį ir kuriam suteikiama Garantija;
2.13. Skolininkas – Projektą vykdanti savivaldybė, savivaldybės įmonė, turinti
savivaldybės tarybos įgaliojimą, pavedimą arba sprendimą savivaldybės vardu vykdyti Projektą,
kurios prievolės Kreditoriui yra užtikrinamos Garantija;
2.14. Paskola – Skolininko imama paskola Projektui vykdyti, kurios grąžinimą užtikrino
VIPA suteikdama Garantiją.
2.15. Paskolos sutartis – Skolininko ir Kreditoriaus pasirašyta paskolos sutartis, iš
kurios kyla Skolininko prievolė Kreditoriui;
2.16. Paskolų ir garantijų komitetas – VIPA generalinio direktoriaus įsakymu
sudarytas komitetas, kuris vertina Paraiškas ir generaliniam direktoriui teikia pasiūlymus dėl
garantijų teikimo, papildomų reikalavimų, susijusių su garantijų teikimu, nustatymu ir garantijų
administravimu.
2.17. Prašymas išmokėti garantijos išmoką – Kreditoriaus rašytinis prašymas Garantui
išmokėti garantijos išmoką (bei visi pridedami dokumentai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą)
įvykus Garantiniam įvykiui;
2.18. Periodinė įmoka – Skolininko pagal Periodinių įmokų mokėjimo grafiką
Kreditoriui mokama vieno mėnesio mėnesinė įmoka, kurią sudaro už vieną mėnesį grąžinama
paskolos dalis ir tą mėnesį už paskolą mokamos palūkanos;
2.19. Periodinių įmokų mokėjimo grafikas – prie pasirašytos Paskolos sutarties
pridedamas paskolos grąžinimo grafikas;
2.20. Projektas – Lietuvos Respublikos miesto gatvių apšvietimo sistemos
modernizavimo projektas, kuriuo siekiama energijos efektyvumo didinimo ir atitinkantis Apraše
keliamus reikalavimus;
2.21. Sąlyginio deponavimo sąskaita – Skolininko prievolei Kreditoriui užtikrinti skirta
sąskaita, į kurią Skolininkas privalo pervęstiSutarties 17 punkte nurodytą lėšų sumą ir, kuri
tvarkoma, valdoma bei, kurioje esančiomis lėšomis disponuojama vadovaujantis atskiru susitarimu
tarp Skolininko ir Kreditoriaus;
2.22. Specialiosios sąlygos – šios Sutarties specialiosios sąlygos;
2.23. VIPA – uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra, veikianti
kaip ENEF valdytojas.
3.
Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Apraše.
II. SUTARTIES DALYKAS
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4.
Garantas įsipareigoja, išimtinai ENEF garantijų priemonės lėšomis, Apraše ir
Sutartyje nurodytomis sąlygomis bei tvarka suteikti Kreditoriui Specialiosiose sąlygose nurodyto
dydžio Garantiją, kuria garantuojamas Skolininko įsipareigojimų Kreditoriui pagal Paskolos sutartį
įvykdymas.
5.
Visi Garanto įsipareigojimai pagal Sutartį vykdomi išimtinai iš ENEF garantijų
priemonės lėšų, išieškojimai pagal šią Sutartį gali būti nukreipiami tik į ENEF garantijų priemonės
lėšas. Į kitas ne ENEF garantijų priemonei skirtas lėšas, taip pat į jokias kitas VIPA disponuojamas
lėšas ir (ar) VIPA valdomų fondų lėšas, reikalavimai pagal šią Sutartį nukreipti būti negali.
6.
Sutartimi susitariama dėl Garantijos išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos, Sutarties
nutraukimo sąlygų, išieškojimo ir kitų sąlygų.
III. GARANTIJOS SUMA IR GARANTIJOS IŠMOKOS
7.
Garantija suteikiama paskolai, skirtai Projekte numatytoms investicijoms į
energijos efektyvumo didinimo priemones finansuoti, kurios VIPA pripažintos tinkamomis
išlaidomis, kurioms gali būti teikiama garantija iš ENEF garantijų priemonės lėšų.
8.
Bendra maksimali pagal šią Sutartį suteikiama Garantijos suma nurodyta
Specialiųjų sąlygų 1 punkte.
9.
Kai Projektas įgyvendinamas etapais, maksimali pagal Sutartį suteikiama
Garantijos suma kiekvienam Projekto etapui nurodyta Specialiųjų sąlygų 1 punkte. Specialiųjų
sąlygų 1 punkte nurodyta kiekvieno etapo Garantijos suma tampa galiojančia ir sukelia Garantui
prievolę mokėti Garantijos išmokas, neviršijant atitinkamo etapo Garantijos sumos, tik tada, kai
įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:
9.1. Skolininkas Garantui pateikia užpildytą Projekto etapo užbaigimo (projekto
įgyvendinimo) ataskaitą pagal Sutarties priedo Nr. 2 patvirtintą formą bei dokumentus,
patvirtinančius, kad etapas pagal Projekto reikalavimus įgyvendintas tinkamai, t. y. atlikti darbai
atitinka projekte numatytas veiklas, patirtos išlaidos yra tinkamos išlaidos. [Punktas gali būti
papildomas atsižvelgiant į konkrečias projekto finansavimo sąlygas pvz. tuo atveju, jei Kreditorius
išmoka lėšas Skolininkui pagal Paskolos sutartį iki Projekto etapo užbaigimo, tai Kreditorius
Garantui pateikia patvirtinimą, kad lėšas etapo pagal Projekto reikalavimus įgyvendinimui yra
suteikęs].
9.2. Patikrinęs pateiktus dokumentus, Garantas raštu patvirtina Kreditoriui ir
Skolininkui, kad etapas pagal Projekto reikalavimus įgyvendintas tinkamai, ir Specialiųjų sąlygų
1 punkte nurodyta Garantijos suma atitinkamam etapui yra galiojanti.
10.
Garantija užtikrinamas Skolininko įsipareigojimų Kreditoriui pagal Paskolos sutartį
vykdymas, įskaitant pradelstų Periodinių įmokų mokėjimas Periodinių įmokų mokėjimo grafike
nustatytais terminais.
11.
Bet kokie dvišaliai Skolininko ir Kreditoriaus susitarimai, sąlygojantys Periodinės
įmokos padidėjimą, įskaitant bet neapsiribojant susitarimus dėl Periodinių įmokų ar palūkanų
normų padidinimo, paskolos termino sutrumpinimo, visos ar dalies paskolos grąžinimo anksčiau
laiko, ar paskolos pertvarkymo, nesukelia Garantui pareigos mokėti Garantijos išmokos už dėl tokio
susitarimo padidėjusią Periodinės įmokos dalį, išskyrus jeigu dėl tokių susitarimų Garantas buvo
informuotas ne vėliau nei prieš 14 (keturiolika) dienų iki tokių dvišalių susitarimų įsigaliojimo
dienos ir yra gautas Garanto sutikimas mokėti padidėjusias Garantijos išmokas už dėl tokio
susitarimo padidėjusias Periodines įmokas. Jei Garantas nebuvo informuotas apie šiame Sutarties
punkte nustatytus pakeitimus, tokiu atveju Garanto prievolė mokėti Garantijos išmoką pagal Sutartį
yra galiojanti tik Periodinei įmokai, nurodytai Garantui pateiktame Periodinių įmokų mokėjimo
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grafike, galiojusiame iki aukščiau nurodyto susitarimo dėl Periodinės įmokos padidinimo sudarymo
dienos.
12.
Sutarties 11 punkto nuostatos netaikomos, jeigu Periodinės įmokos padidėjimas
susijęs su etapais įgyvendinamo Projekto naujo etapo įgyvendinimo pradžia.
13.
Skolininkui ir Kreditoriui susitarus dėl Periodinės įmokos sumažinimo, Garantijos
išmoka mokama nuo sumažintos Periodinės įmokos sumos.
14.
Skolininko ir Kreditoriaus susitarimai dėl Paskolos sutarties arba Periodinių įmokų
mokėjimo grafiko pakeitimų neturi įtakos Specialiųjų sąlygų 1 punkte nurodytam Garantijos sumos
dydžiui bei Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytam Garantijos terminui, išskyrus jeigu Garantas
buvo informuotas apie pakeitimus dėl Paskolos sutarties termino sutrumpinimo ir yra gautas
Garanto sutikimas kaip nustatyta Sutarties 10 punkte.
15.
Garantija nėra garantuojamos Skolininko prievolės Kreditoriui mokėti, įskaitant bet
neapsiribojant: baudas, netesybas, delspinigius, bylinėjimosi ar kitas išlaidas dėl Paskolos sutarties
nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Kiekviena Garantijos išmoka negali viršyti Periodinės įmokos
sumos, išskyrus šios Sutarties 36 punkte nurodytą atvejį (paskutinę Garantijos išmoką). Bendra
išmokėtų Garantijos išmokų suma negali viršyti Specialiųjų sąlygų 1 punkte nurodytos maksimalios
Garantijos sumos, išskyrus atvejus, kai Garantui išmokėjus Garantijos išmoką Sutarties 17 punkte
nustatyta tvarka yra atstatoma Garantijos suma.
16.
Garantijos suma atitinkamai sumažėja po kiekvieno Garanto atlikto Garantijos
išmokos mokėjimo pagal suteiktą Garantiją.
17.
Garantijos suma atstatoma iki pradinės Specialiųjų sąlygų 1 punkte nurodytos
Garantijos sumos, jei Skolininkas grąžina Garantui visas Garanto šios Sutarties pagrindu sumokėtas
Garantijos išmokas, įvykdo visas kitas šioje Sutartyje numatytas prievoles (padengia įsiskolinimą
Garantui, sumoka delspinigius, kompensuoja Garanto patirtas išlaidas ir pan.) bei perveda į
Sąlyginio deponavimo sąskaitą lėšų sumą, kuri yra lygi: (i) tuo atveju, jei Periodinė įmoka pagal
Periodinių įmokų mokėjimo grafiką mokama kas mėnesį, iki trijų Periodinių įmokų sumai, arba (ii)
tuo atveju, jei Periodinė įmoka pagal Periodinių įmokų mokėjimo grafiką mokama rečiau, kaip kas
mėnesį, pagal Periodinių įmokų mokėjimo grafiką apskaičiuotai iki trijų mėnesinių įmokų sumai.
Šio punkto nuostatos netaikomos, jei tarp Kreditoriaus ir Skolininko sudaryta Paskolos sutartis yra
pasibaigusi.
18.
Skolininkui sumokėjus pradelstą Periodinę įmoką Kreditoriui, už kurią Garantas
yra išmokėjęs Garantijos išmoką, Kreditorius visą Garantijos išmokos sumą grąžina Garantui į
Specialiųjų sąlygų 4 punkte nurodytą sąskaitą.
IV. GARANTIJOS SUTEIKIMO TERMINAS
19.
Garantija suteikiama Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytam terminui, bet ne ilgiau
nei bus išmokėta visa Specialiųjų sąlygų 1 punkte nurodyta Garantijos suma.
20.
Pasibaigus Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytam terminui bei įvykdžius visas
Garanto prievoles Kreditoriui pagal iki Garantijos termino pabaigos pateiktus Prašymus išmokėti
garantijos išmokas, Garantija netenka galios ir visos Garanto prievolės pagal šią Sutartį pasibaigia.
21.
Garantija gali baigtis anksčiau nei Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodyta data, jeigu:
21.1. Kreditorius raštu atsisako Garantijos;
21.2. Skolininkas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, kuri
užtikrinama Garantija, ir pateikia Garantui Kreditoriaus rašytinį patvirtinimą, jog Skolininko
įsipareigojimai pagal Paskolos sutartį tinkamai ir visiškai įvykdyti;
21.3. Garantas išmoka visą Garantijos sumą Kreditoriui, o Garantijos suma nėra atstatyta;
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21.4. Garantijos sutartis nutraukiama Sutarties IX skyriuje nurodytais pagrindais.
V. GARANTIJOS IŠMOKOS MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA
22.
Garanto prievolės mokėti Garantijos išmokas pagal Sutartį atsiranda nuo Sutarties
pasirašymo dienos, o kai Projektas įgyvendinamas etapais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo 9 punkte
nurodytų sąlygų įvykdymo dienos.
23.
Kreditorius įgyja teisę į Garantijos išmoką tik įvykus Garantiniam įvykiui ir
pateikus Prašymą išmokėti garantijos išmoką pagal Sutarties Priede Nr. 1 nustatytą Prašymo
išmokėti garantijos išmoką formą.
24.
Garantiniu įvykiu laikomas įvykis, kuomet:
24.1. Skolininkas laiku nesumokėjo Periodinės įmokos Kreditoriui, ir nesumokėta
Periodinė įmoka Kreditoriui negalėjo būti kompensuota iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos;
24.2. Skolininkas laiku sumokėjo tik dalį Periodinės įmokos Kreditoriui, ir nesumokėta
Periodinės įmokos dalis Kreditoriui negalėjo būti kompensuota iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos;
24.3. Paskolos sutartis yra nutraukiama Kreditoriaus iniciatyva, o Skolininkas nėra
pajėgus sumokėti likusios negrąžintos Paskolos dalies.
25.
Periodinė įmoka laikoma nesumokėta laiku tada, kai Skolininkas vėluoja ją
sumokėti daugiau kaip 5 darbo dienas, nuo Periodinių įmokų mokėjimų grafike nurodytos
Periodinės įmokos mokėjimo dienos.
26.
Kreditorius privalo užpildyti Prašymo išmokėti garantijos išmoką formą ir pateikti
Garantui šiuos pagrindžiančius dokumentus:
26.1. [sąskaitų išrašus], Kreditoriaus patikinimą [ar kitus įrodančius dokumentus],
patvirtinantį, jog Skolininkas laiku nesumokėjo Periodinės įmokos ar sumokėjo tik jos dalį;
26.2. [sąskaitų išrašus], Kreditoriaus patikinimą [ar kitus įrodančius dokumentus],
patvirtinantį, jog Skolininko nesumokėta Periodinė įmoka ar jos dalis Kreditoriui negalėjo būti
kompensuota iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos;
26.3. [Garantui paprašius ir Skolininkui sutikus, papildomai pateikiami ir sąskaitų
išrašai.]
26.4. Raginimo (priminimo) Skolininkui sumokėti Periodinę įmoką kopija, jei toks buvo
siųstas;
26.5. Nutraukus Paskolos sutartį, Paskolos panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančius
dokumentus;
26.6. Kreditoriaus, savo nuožiūra, galimus pateikti ir kitus pareikalavimą pagrindžiančius
dokumentus, patvirtinančius jog įvyko Garantinis įvykis.
27.
Gavęs Kreditoriaus Prašymą išmokėti garantijos išmoką, Garantas per 1 darbo
dieną apie tai informuoja Skolininką ir perduoda jam Kreditoriaus Prašymo išmokėti garantijos
išmoką kopiją.
28.
Skolininkas per 2 darbo dienas informuoja Garantą apie Prašymo išmokėti
garantijos išmoką pagrįstumą.
29.
Garantas atlikęs Garantijos išmokos tyrimą, priima sprendimą mokėti Garantijos
išmoką arba priima pagrįstą ir motyvuotą sprendimą nemokėti Garantijos išmokos ir informuoja
Kreditorių apie priimtą sprendimą.
30.
Garantas Sutarties 29 punkte nurodytą sprendimą priima ne vėliau kaip:
30.1. per 10 darbo dienų nuo Prašymo išmokėti garantijos išmoką ir visų reikalingų
dokumentų gavimo dienos, tuo atveju, kai Kreditorius kreipiasi dėl Skolininko pradelstos
Periodinės įmokos sumokėjimo, arba
30.2. per 20 darbo dienų nuo Prašymo išmokėti garantijos išmoką ir visų reikalingų
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dokumentų gavimo dienos, tuo atveju, kai Kreditorius kreipiasi į Garantą dėl galutinės Garantijos
išmokos mokėjimo po to, kai Paskolos sutartis buvo nutraukta.
31.
Priėmus sprendimą mokėti Garantijos išmoką, Garantas sumoka Garantijos išmoką
į Kreditoriaus nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sprendimo mokėti Garantijos
išmoką priėmimo.
32.
Tuo atveju jei Skolininkas per Prašymo išmokėti garantijos išmoką nagrinėjimo
laikotarpį sumoka Periodinę įmoką ar nesumokėtą jos dalį, Kreditorius ir Skolininkas nedelsiant,
bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną privalo informuoti apie tai Garantą. Garantijos išmoka šiame
punkte nurodytu atveju nėra mokama. Jei Garantas, iki informacijos iš Kreditoriaus ir Skolininko
apie sumokėtą Periodinę įmoką gavimo momento, jau yra išmokėjęs Garantijos išmoką, Kreditorius
ne vėliau kaip per 2 darbo dienas gautą Garantijos išmoką grąžina Garantui ir neišmokėta
Garantijos suma tokios išmokos dydžiu nėra mažinama.
33.
Garantas turi teisę atsisakyti tenkinti Kreditoriaus Prašymą išmokėti Garantijos
išmoką, jeigu:
33.1. kartu su Prašymu išmokėti garantijos išmoką nepateikiami Sutarties 26 punkte
nurodyti dokumentai;
33.2. kartu su Prašymu išmokėti garantijos išmoką pateikti dokumentai nepatvirtina
Prašymo išmokėti garantijos išmoką pagrįstumo;
33.3. Prašymas išmokėti garantijos išmoką ar prie jo pridėti dokumentai neatitinka
Sutarties sąlygų;
33.4. Prašymas išmokėti garantijos išmoką pateikiamas pasibaigus Garantijos terminui,
išskyrus Sutarties 38 punkte nustatytą atvejį;
33.5. paaiškėja, kad paskola, už iš kurios kylančių įsipareigojimų įvykdymą buvo
suteikta Garantija, yra panaudota ne pagal paskirtį.
34.
Garantijos išmoka nemokama už Periodines įmokas, kurių mokėjimo terminas,
vadovaujantis Periodinių įmokų mokėjimų grafiku, dar nėra suėjęs ir nėra praleistas, kaip tai
nustatyta Sutarties 25 punkte.
35.
Garantui sumokėjus Garantijos išmokas už Skolininko nesumokėtas Periodines
įmokas, už šešis iš eilės einančius kalendorinius mėnesius, kurių Skolininkas negrąžino Garantui ir
neįvykus Paskolos normalaus vykdymo atnaujinimui (Periodinių įmokų pagal Paskolą mokėjimo
atnaujinimui), Garantijos išmokos už pradelstas Periodines įmokas nebėra mokamos.
36.
Kreditoriui nutraukus Paskolos sutartį, Kreditorius įgyja teisę kreiptis į Garantą dėl
paskutinės Garantijos išmokos, kurios dydis yra lygus negrąžintos paskolos dalies (neįskaitant
būsimų palūkanų) ir Garantijos intensyvumo sandaugai, išmokėjimo.
37.
Jeigu Kreditorius jau yra išieškojęs iš Skolininko pradelstas Periodinių įmokų
sumas, Garantijos išmokos mokamos ta apimtimi, kuria pagal Paskolos sutartį dar neįvykdyta
prievolė Kreditoriui.
38.
Pasibaigus Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytam Garantijos terminui, Garantijos
išmoka Kreditoriui gali būti mokama tik kai įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:
38.1. Prašymas išmokėti garantijos išmoką pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
po Garantijos termino pabaigos;
38.2. Garantinis įvykis įvyko iki Garantijos termino pabaigos.
39.
Garantas, patenkinęs Prašymą išmokėti garantijos išmoką, įgyja atgręžtinio
reikalavimo teisę išieškoti sumokėtas Garantijos išmokas ir visas su tuo susijusias išlaidas
(delspinigių, išieškojimo išlaidų, teisinių konsultacijų, advokatų ir pan.), jei tokių buvo, iš
Skolininko. Nuo Garantijos išmokos sumokėjimo dienos Skolininkui yra skaičiuojamos 0,02 proc.
dydžio delspinigiai už kiekvieną dieną iki kol Skolininkas sumoka Garantui jo sumokėtas
Garantijos išmokas.
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40.
Kilus ginčui tarp Skolininko ir Kreditoriaus, kuris susijęs su Paskolos sutarties ar
šios Sutarties vykdymu, bet kokie Garanto įsipareigojimai mokėti Garantijos išmoką pagal šią
Sutartį sustabdomi iki tol, kol ginčas bus išnagrinėtas kompetentingoje ginčų nagrinėjimo
institucijoje (teisme arba arbitraže) ir bus priimtas atitinkamas sprendimas, arba ginčas bus
išspręstas Skolininko ir Kreditoriaus tarpusavio susitarimu.
VI. KREDITORIAUS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
41. Kreditorius įsipareigoja:
41.1. Skolininko laiku nesumokėtą Periodinę įmoką nuskaityti nuo Sąlyginio deponavimo
sąskaitos, ir tik esant lėšų trūkumui (stygiui) Sąlyginio deponavimo sąskaitoje teikti Garantui
Prašymą sumokėti garantijos išmoką;
41.2. saugoti visus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus bei dokumentus,
įrodančius kaip buvo panaudotos Paskolos sutarties lėšos pagal taikomus Lietuvos Respublikos ir
Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintų Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių (toliau – Finansinių
priemonių įgyvendinimo taisyklės) XIX skyriuje;
41.3. pastebėjęs klaidas dokumentuose arba finansinėse operacijose, nedelsdamas
informuoti apie tai Garantą ir Skolininką;
41.4. iš anksto informuoti Garantą apie derinamus su Skolininku Paskolos sutarties ir jos
priedų pakeitimus, įskaitant, bet neapsiribojant, Periodinių įmokų mokėjimo grafiko ir Periodinių
įmokų dydžio pasikeitimus. Dėl pakeitimų kuriuos įvykdžius padidėtų Periodinės įmokos dydis
Garantas privalo būti informuotas ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki pakeitimų
įsigaliojimo dienos ir turi būti gautas raštiškas Garanto sutikimas dėl sutikimo mokėti padidėjusias
garantijos išmokas;
41.5. iš anksto raštu informuoti Garantą apie ketinimą perleisti reikalavimo teises į
Garantijos išmokas kitiems asmenims bei ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo reikalavimo teisių į
Garantijos išmokas perleidimo pateikti reikalavimo teisių perleidimą patvirtinančius dokumentus;
41.6. ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti Garantą apie gautą Periodinę įmoką ar
nesumokėtą jos dalį, jei Periodinė įmoka ar jos dalis buvo gauta Prašymo išmokėti garantijos
išmoką nagrinėjimo metu;
41.7. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas grąžinti Garantijos išmoką Garantui, jeigu Garantas
jau buvo išmokėjęs Garantijos išmoką iki Sutarties 41.6 punkte nurodytos informacijos gavimo
momento;
41.8. leisti Sutarties 57 punkte nurodytų institucijų atstovams atlikti Kreditoriaus veiklos,
kiek ji susijusi su šios Sutarties įgyvendinimu, patikrinimą;
42. Kreditorius privalo informuoti Garantą apie šiuos įvykius ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo jų sužinojimo dienos:
42.1. jei nesumokėta Periodinė įmoka ar jos dalis buvo kompensuota iš Sąlyginio
deponavimo sąskaitos;
42.2. Skolininkas įvykdė visus savo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį;
42.3. Paskolos sutartis, kurios vykdymas užtikrinamas Garantija, nutraukta, Paskolos
sutartis pripažinta negaliojančia arba pasibaigė kitais pagrindais;
42.4. Kreditoriui paaiškėja Paskolos sutarties nutraukimo pagrindas;
42.5. Pasikeičia Kreditoriaus, pavadinimas, buveinės adresas, telefonai, įgalioti asmenys.
43. Kreditorius turi teisę perduoti reikalavimo teises į Garantijos išmokas kitiems
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asmenims, apie tokį perleidimą iš anksto raštu informavęs Garantą, kaip numatyta Sutarties
41.5 punkte.
44. Kreditorius turi teisę įgyti papildomas garantijas ar laidavimus dėl tos pačios
Skolininko prievolės, kuri garantuojama Sutartimi, tačiau papildomos garantijos ar laidavimai
negali viršyti tos Skolininko prievolės Kreditoriui dalies, kuriai netaikoma Garantija pagal Sutartį.
Kreditorius gali įgyti ir kitas papildomas užtikrinimo priemones. Kreditorius privalo informuoti
Garantą apie įgytas papildomas garantijas ir laidavimus Skolininko prievolei užtikrinti.
VII. SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI
45.
Skolininkas įsipareigoja:
45.1. tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus Kreditoriui;
45.2. visu Sutarties galiojimo laikotarpiu laikyti Sąlyginio deponavimo sąskaitoje sumą,
kuri lyg i) tuo atveju, jei Periodinė įmoka pagal Periodinių įmokų mokėjimo grafiką mokama kas
mėnesį, iki trijų Periodinių įmokų sumai, arba (ii) tuo atveju, jei Periodinė įmoka pagal Periodinių
įmokų mokėjimo grafiką mokama rečiau, kaip kas mėnesį, pagal Periodinių įmokų mokėjimo
grafiką apskaičiuotai iki trijų mėnesinių įmokų sumai;
45.3. tą pačią darbo dieną informuoti Garantą apie pavėluotai sumokėtą Periodinę įmoką,
kai Periodinė įmoka sumokama Prašymo mokėti Garantijos išmoką nagrinėjimo laikotarpiu arba
Garantui jau sumokėjus Garantijos išmoką;
45.4. įvykdžius visus įsipariegojimus pagal Paskolos sutartį. pateikti Garantui
Kreditoriaus rašytinį patvirtinimą, jog Skolininko įsipareigojimai pagal Paskolos sutartį tinkamai ir
visiškai įvykdyti;
45.5. saugoti visus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus bei dokumentus,
įrodančius, kaip buvo panaudotos Paskolos sutarties lėšos pagal taikomus Lietuvos Respublikos ir
Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kaip nurodyta Finansinių priemonių įgyvendinimo
taisyklių XIX skyriuje;
45.6. pastebėjęs klaidą Periodinių įmokų mokėjimo grafike, kituose dokumentuose arba
finansinėse operacijose, nedelsdamas informuoti apie tai Garantą ir Kreditorių;
45.7. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoti Garantą apie Paskolos sutarties ir jos
priedų pakeitimus, įskaitant, bet neapsiribojant Periodinių įmokų mokėjimo grafiko ir Periodinių
įmokų dydžio pasikeitimus;
45.8. teikti informaciją Garantui ir Kreditoriui dėl Projekto pasikeitimų, turinčių ar
galinčių turėti esminį poveikį Projekto apimčiai, tikslams, uždaviniams, planuojamiems pasiekti
rezultatams;
45.9. teikti pusmetines ataskaitas, kaip numatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų XI skyriuje;
45.10. leisti Sutarties 57 punkte nurodytų institucijų atstovams atlikti Skolininko veiklos,
kiek ji susijusi su šios Sutarties įgyvendinimu, patikrinimą.
46.
Skolininkas privalo informuoti Garantą apie šiuos įvykius ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo jų sužinojimo dienos:
46.1. Kreditorius nevykdo savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį;
46.2. Skolininkas kreipiasi į teismą arba arbitražą dėl netinkamo Kreditoriaus
įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį vykdymo;
46.3. Paskolos sutartis, kurios vykdymas užtikrinamas Garantija, pripažinta negaliojančia
arba pasibaigė kitais pagrindais arba jos vykdymas sustabdytas, nurodant tokio pasibaigimo ar
sustabdymo pagrindus;
46.4. paaiškėja Paskolos sutarties nutraukimo pagrindas;

31

46.5. pasikeičia Skolininko įstatai, pavadinimas, buveinės adresas, telefonai, įgalioti
asmenys;
46.6. svarstomi ar priimti sprendimai dėl Skolininko reorganizavimo, pertvarkymo,
likvidavimo, restruktūrizavimo;
46.7. egzistuoja arba yra numatomi finansiniai sunkumai, dėl kurių gali būti vėluojama
sumokėti Periodinę įmoką pagal Paskolos sutarties mokėjimų grafiką ir tinkamai vykdyti Paskolos
sutartį.
47. Skolininkas įsipareigoja grąžinti Garantui vykdant Sutartį Kreditoriui išmokėtas
Garantijos išmokas ir atlyginti Garantui visas su Garantijos išmokų mokėjimu susijusias išlaidas,
įskaitant Sutarties 39 punkte nustatytus delspinigius. Prie tokių išlaidų priskiriami bankų mokesčiai,
su teisiniais procesais, konsultantų, advokatų paslaugomis ir skolos išieškojimu iš Skolininko
susijusios išlaidos ir visos kitos su Garanto prievolių pagal Garantiją vykdymu susijusios išlaidos.
VIII.

IŠ SKOLININKO IŠIEŠKOTŲ SUMŲ PASKIRSTYMAS

48. Visus išieškojimo veiksmus iš Skolininko atlieka Kreditorius, kuris privalo imtis visų
pagrįstų teisėtų priemonių išsiieškoti pagal Paskolos sutartį Skolininko mokėtinas sumas.
49. Šalys susitaria, kad visos iš Skolininko išieškotos pinigų sumos bus paskirstomos
tokia tvarka:
49.1. pirmiausia dengiamos visos su išieškojimo veiksmų atlikimu susijusios Kreditoriaus,
Garanto arba trečiųjų šalių išlaidos;
49.2. likusios išieškotos sumos paskirstomos proporcingai (pari passu) Kreditoriui ir
Garantui atsižvelgiant į suteiktos Garantijos intensyvumą;
49.3. proporcingai padengiamos kitos Kreditoriui ir Garantui pagal Sutartį arba Paskolos
sutartį mokėtinos sumos (netesybos, baudos, delspinigiai ir pan.);
49.4. padengiamos kitų garantijų ar laidavimų teikėjų (jei tokių būtų) išmokėtos išmokos ir
su jų išieškojimu susijusios kitų garantijų ar laidavimų teikėjų patirtos išlaidos.
50. Skolininkui pradėjus vykdyti visas pradelstas prievoles pagal Paskolos sutartį ir šią
Sutartį, Kreditoriaus ir Garanto reikalavimai Skolininkui tenkinami Sutarties 49 punkte nurodyta
tvarka, jeigu Kreditorius ir Garantas nesusitarė kitaip.
IX. SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
51. Specialiųjų sąlygų keitimą gali inicijuoti bet kuri sutarties šalis. Specialiosios sąlygos
sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik šalims raštiškai susitarus. Visi Specialiųjų sąlygų
pakeitimai, papildymai ir sutartyje nurodyti priedai turi tokią pačią juridinę galią kaip ir Sutartis ir
yra neatskiriamos Sutarties dalys. Šalys susitaria, kad jokie ranka padaryti prierašai prie Sutarties
teksto nėra Sutarties sąlygos ir neturi jokios teisinės galios.
52. Specialiosiose sąlygose nurodyta Garantijos suma gali būti keičiama tik gavus Paskolų
ir garantijų komiteto pritarimą.
53. Sutarties bendrosios sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai yra
pakeičiamas Aprašas ir toks pakeitimas įtakoja Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatas.
54. Garantas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį
nepasibaigus Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytam Garantijos terminui, jeigu Skolininkas ir (ar)
Kreditorius iš esmės pažeidžia šią Sutartį ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio
Garanto pranešimo apie Sutarties pažeidimą tokio pažeidimo neištaiso.
55. Esminiais Sutarties pažeidimais ir Sutarties nutraukimo pagrindais laikoma:
55.1. Kreditorius yra restruktūrizuojamas, likviduojamas, bankrutuoja arba sustabdomi jo
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mokėjimai prieš paskelbiant šias procedūras.
55.2. paaiškėja, kad Sutartyje nurodyti Skolininko ir (ar) Kreditoriaus patvirtinimai bei
užtikrinimai (kaip nurodyta Sutarties XIV skyriuje) visiškai ar iš dalies yra neteisingi.
56. Nutraukus Sutartį dėl esminio pažeidimo, Garanto prievolės Kreditoriui pagal šią
Sutartį pasibaigia, o Skolininkas privalo grąžinti Garantui visas Garanto Kreditoriui iki Sutarties
nutraukimo sumokėtas ir Skolininko Garantui negrąžintas Garantijos išmokas.
X. SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ
57. Skolininkas ir Kreditorius pripažįsta, kad Europos Audito Rūmai, Europos Komisija,
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos
Respublikos energetikos ministerija, VIPA, Viešųjų pirkimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Konkurencijos taryba ir jų atstovai
turi teisę vykdyti šios Sutarties arba šios Sutarties vykdymo auditą ir kontrolę ir reikalauti su šia
Sutartimi ir šios Sutarties vykdymu susijusios informacijos bei dokumentų.
58. Skolininkas ir Kreditorius privalo leisti Sutarties 57 punkte nurodytų institucijų
atstovams vykdyti stebėsenos vizitus ir atlikti Skolininko bei Kreditoriaus vykdomos veiklos,
susijusios su Sutartyje ir Paskolos sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymu, patikras. Skolininkas
ir Kreditorius suteiks Sutarties 57 punkte nurodytų institucijų atstovams galimybę patekti į
Skolininko patalpas įprastomis darbo valandomis.
59. VIPA Sutarties įgyvendinimo kontrolę atlieka Vidaus procedūrose nustatyta tvarka.
60. Apie planuojamus patikrinimus raštu informuojamas Skolininkas ir (ar) Kreditorius ne
mažiau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki patikrinimo atlikimo dienos. VIPA turi teisę patikrinimą
atlikti iš anksto neinformavus Skolininko ir (ar) Kreditoriaus jeigu turi įtarimų ir (ar) yra gavusi
informacijos apie vykdomus pažeidimus.
61. Garanto įgaliotas asmuo (-enys), atlikęs (-ę) patikrinimą, supažindina pasirašytinai
Skolininko atstovą ir raštu informuojama Kreditoriaus atstovą su patikrinimo rezultatais. Jei
Skolininko atstovas atsisako pasirašyti, tai pažymima patikrinimo dokumente.
XI. ATASKAITŲ TEIKIMAS
62. Skolininkas Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Garantui teikia Projekto įgyvendinimo
ataskaitas, jeigu Projektas įgyvendinamas etapais, ataskaita teikiama po kiekvieno užbaigto etapo, o
užbaigus Projektą galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą. Jeigu Projektas neturi įgyvendinimo
etapų, pateikiama tik galutinė Projekto įgyvendinimo ataskaita. Ataskaitos teikiamos pagal Sutarties
priede Nr. 2 patvirtintą Projekto etapo užbaigimo (projekto įgyvendinimo) ataskaitos formą.
63. Projekto įgyvendinimo ataskaitos teikiamos po kiekvieno įgyvendinto etapo ar pilnai
užbaigus Projektą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po etapo ar pilnai įgyvendinto Projekto
pabaigos.
64. Skolininkas Garantui taip pat teikia pusmetines ataskaitas, kurios teikiamos ne vėliau
kaip per 30 (trisdešimt) dienų po ataskaitinio pusmečio pabaigos. Pusmetinės ataskaitos teikiamos
pagal Sutarties priede Nr. 3 pateiktą pusmetinės ataskaitos formą.
XII. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ
65. Skolininkas ir Kreditorius sutinka, kad informacija apie įgyvendinamą Projektą ir
suteiktą Garantiją bus skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje Finansinių priemonių
įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.
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66. Skolininkas ir Kreditorius sutinka, kad informacija apie pasirašytą Sutartį, nurodant
Skolininko ir Kreditoriaus pavadinimus, Projekto pavadinimą, trumpą Projekto aprašymą, bendrą
Projekto vertę ir Garantijos sumą būtų skelbiama Garanto internetinėje svetainėje.
67. Skolininkas Projekto įgyvendinimo laikotarpiu privalo teikti atitinkamą informaciją
apie Projektą ir naudoti viešinimo priemones, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo
plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1083/2006, priimtos bendrosios nuostatos dėl, interalia, Europos regioninės plėtros fondo,
Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo taikymo srities, finansavimo ir naudojimo 115
straipsnyje bei XII priede, kurie turi būti tiesiogiai proporcingi Projekto veiklos apimčiai, t. y.:
67.1. paskelbti (savo interneto tinklalapyje, informavimo apie Projektą priemonėse,
vykdant Projekto veiklą ar kitu būdu), kad įgyvendinamam Projektui teikiama garantija Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;
67.2. užtikrinti, kad Projekte dalyvaujantiems asmenims (Projektą vykdantiems asmenims,
Projekto tikslinėms grupėms, Projekto rezultatus naudojantiems asmenims) būtų pranešta apie
Projekto finansavimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;
67.3. visose Projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie Projektą priemonėse
turi būti naudojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje logotipas
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu (su pakeitimais ir papildymais).
XIII.

ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR UŽTIKRINIMAI

68. Šalys yra Juridinių asmenų registre įregistruoti ir pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus tinkamai veikiantys juridiniai asmenys.
69. Pasirašantys Sutartį Šalių atstovai veikia pagal suteiktus įgalinimus ir Sutarties
sudarymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Šalių veiklą reglamentuojantiems
dokumentams (įstatams, nuostatams statutui, kitiems steigimo dokumentams, valdymo organų
dokumentams ir pan.) ir kitų teisės norminių aktų reikalavimams.
70. Sutarčiai sudaryti yra gauti visi reikalingi Šalių valdymo organų, valstybės institucijų
ar kitų asmenų leidimai, sutikimai, įgaliojimai.
71. Skolininkas patvirtina ir užtikrina, kad:
71.1. Skolininko prisiimtiems įsipareigojimams pagal su Kreditoriumi sudarytą Paskolos
sutartį yra gauti visi reikalingi Skolininko valdymo organų, valstybės institucijų ar kitų asmenų
leidimai, sutikimai, įgaliojimai Paskolos sutarčiai sudaryti ir Projektui tinkamai vykdyti;
71.2. nėra aplinkybių, dėl kurių galėtų būti nevykdomi ar netinkamai vykdomi Skolininko
įsipareigojimai Kreditoriui pagal Paskolos sutartį;
71.3. Garantui pateiktuose dokumentuose, susijusiuose su Garantijos suteikimu nurodyti
duomenys yra teisingi, be nutylėjimų ir konstatuoja tikrąją faktinę padėtį.
72. Skolininkas ir Kreditorius patvirtina ir užtikrina, kad:
72.1. tarp Skolininko ir Kreditoriaus sudaryta Paskolos sutartis yra galiojanti;
72.2. tarp Skolininko ir Kreditoriaus, o taip pat tarp Skolininko ir Kreditoriaus bei trečiųjų
šalių, nėra jokių nesutarimų ar ginčų dėl Paskolos sutarties vykdymo;
72.3. Skolininko įsipareigojimams Kreditoriui pagal Paskolos sutartį užtikrinti nėra
suteikta jokių papildomų garantijų ar laidavimų iš kitų garantijų ar laidavimų teikėjų apie kuriuos
Garantas nėra informuotas;
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72.4. Kreditorius patvirtina, kad Garantui pateiktuose Kreditoriaus dokumentuose,
susijusiuose su Garantijos suteikimu nurodyti duomenys yra teisingi, be nutylėjimų ir konstatuoja
tikrąją faktinę padėtį.
73. Garantas patvirtina ir užtikrina, kad:
73.1. Garantas turi teisę teikti Garantijas iš ENEF garantijų priemonės lėšų;
73.2. Garantas nedalyvauja jokiuose teisiniuose procesuose, kurie turi ar gali turėti
esminės įtakos Garanto įsipareigojimams pagal Sutartį;
73.3. Garantas už suteiktą Garantiją atsako tik ENEF garantijų priemonės lėšomis. Į kitas
ne ENEF garantijų priemonei skirtas ENEF lėšas, taip pat į jokias kitas Garanto disponuojamas
lėšas ir Garanto valdomų fondų lėšas, reikalavimai pagal Sutartį nukreipti būti negali.
74. Šalys susitaria nedelsiant informuoti viena kitą, jei Sutarties galiojimo metu dėl bet
kokių aplinkybių kuris nors jų patvirtinimas taptų netikslus ar neteisingas.
XIV.

NENUGALIMA JĖGA

75. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma
dėl nenugalimos jėgos (force majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų
pasekmėms atsirasti.
76. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių
išteklių arba Sutarties šalis pažeidžia savo prievoles.
77. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie force majeure aplinkybės
atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui.
78. Jei aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama
nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką
Sutarties įvykdymui.
79. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybių išlieka ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę nutraukti Sutartį.
XV. KITOS NUOSTATOS
80. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki Specialiojoje dalyje nurodyto
Garantijos termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai Sutartyje nustatyta tvarka Sutartis yra
nutraukiama anksčiau laiko.
81. Sutarčiai taikomos ir ji aiškinama tik pagal garantijų teikimą reglamentuojančias
Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, kitos prievolių užtikrinimo būdus reglamentuojančios
teisės aktų nuostatos Sutarčiai negali būti taikomos.
82. Tuo atveju, jeigu pakeitus ar priėmus naujus Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuri
nors Sutarties nuostata prieštarautų teisės aktui ar taptų negaliojanti, Šalys geranoriškai derėsis,
siekdamos pakeisti prieštaraujančią ar negaliojančią nuostatą tokia teisėta nuostata, kuri pagal savo
teisinę ir ekonominę prasmę būtų kaip galima artimesnė keičiamai Lietuvos Respublikos teisės
aktams prieštaraujančiai ar negaliojančiai nuostatai.
83. Pasikeitus ENEF valdytojui, visos Garanto teisės ir pareigos pagal Sutartį pereina
naujam ENEF valdytojui.
84. Jeigu keičiasi Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (arba) kiti rekvizitai,
šalys raštu nedelsdamos (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) privalo apie tai informuoti viena
kitą. Neįvykdžius šio reikalavimo, Šalis negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, motyvuodama, kad
kitos Šalies atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus veiksmai neatitinka Sutarties sąlygų
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arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. Vykdydamos Sutartį, Šalys visus
pranešimus viena kitai įteikia asmeniškai (prireikus, pasirašytinai), siunčia registruotu paštu arba
elektroniniu paštu, jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paskutiniu Sutarties Šaliai
žinomu adresu registruotu paštu išsiųstus dokumentus Sutarties Šalis gavo 5 (penktą) dieną po tos
dienos, kai Šalis siunčiamus dokumentus įteikė pašto paslaugas teikiančiai įmonei; el. paštu išsiųsti
pranešimai laikomi gautais tą pačią darbo dieną kaip ir buvo išsiųsti, o jei tai buvo ne darbo diena –
kitą po jos einančią darbo dieną; įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai Šalis gauna savo nurodytu
adresu jam pateiktą informaciją ir pasirašo, kad gavo.
85. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir jai taikoma
Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kylantys ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami
derybomis. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
86. Sutartis sudaryta lietuvių kalba trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę
galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno Sutarties ir jos priedų lapo.
ŠALIŲ PARAŠAI
Garantas

Kreditorius

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Juridinio asmens kodas: 303039520
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius
Tel. +370 (5) 203 4977
Faks. +370 (5) 203 4986
El. p.info@vipa.lt

Juridinio asmens kodas:
Adresas
Tel.
Faks.
El. p.

Sąskaitos numeris

Sąskaitos numeris

Generalinis direktorius Gvidas Dargužas

Vadovas

Parašas ir data __________________

Parašas ir data ___________________

Skolininkas
Juridinio asmens kodas:
Adresas
Tel.
Faks.
El. p.
Sąskaitos numeris
Vadovas
Parašas ir data ___________________

36

[Savivaldybės pavadinimas] miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projekto
Garantijos suteikimo sutarties
1 priedas
PRAŠYMO IŠMOKĖTI GARANTIJOS IŠMOKĄ FORMA
1. DUOMENYS APIE GARANTIJOS SUTARTĮ
Kreditorius

Skolininkas

Pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Buveinės adresas
Korespondencijos adresas
El. pašto adresas
Telefono Nr.
Mobilaus telefono Nr.
Garantijos sutarties Nr.
Garantijos sutarties
pasirašymo data

2. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Įgyvendinamo miesto gatvių
apšvietimo sistemos
modernizavimo projekto
pavadinimas
Savivaldybės miestas, kuriame
įgyvendinamas projektas

3. DUOMENYS GARANTIJOS IŠMOKAI GAUTI
Suteikta garantijos suma, EUR
(visa garantijos suma suteikta
tinkamoms išlaidoms garantuoti)
Garantijos išmokų suma išmokėta už
skolininko įsipareigojimų nevykdymą,
EUR
Periodinės įmokos mokėjimo data
(pagal periodinių įmokų mokėjimo
grafiką)
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Paskolos suma, EUR

Periodinė įmoka pagal periodinių
įmokų mokėjimo grafiką
(Įmoka už einamąjį mėnesį, kurią
sudaro paskolos ir palūkanų suma)

Palūkanų suma, EUR

Skolininko sumokėta periodinės
įmokos dalis, už mėnesį, kuriam
prašoma garantijos išmoka
Periodinės įmokos dalis padengta iš
sąlyginio deponavimo sąskaitos
Prašoma sumokėti garantijos išmokos
suma, EUR
Sąskaita, į kurią turi būti pervedama
garantijos išmoka, Nr.
(nurodyti tuo atveju, jeigu nėra
nurodyta garantijos sutartyje)
Kita informacija ir pastabos (jei
taikoma)
Pildoma, kai prašoma išmokėti visą likusią garantijos sumą
Paskolos sutarčių nutraukimo data
Paskolos sutarčių nutraukimo
priežastys
Visa garantijos išmokų suma
išmokėta už skolininko įsipareigojimų
nevykdymą, EUR
Likusi prašoma išmokėti garantijos
suma, EUR
Papildomos garantijos (laidavimai) prievolei įvykdyti
Garanto / laiduotojo
pavadinimas
(juridinio asmens kodas,
kontaktai)

Suteikta garantijos suma, EUR

Garantija galioja iki (data)

Kitos paskolos grąžinimą užtikrinančios priemonės (įkeistos sąskaitos, nekilnojamasis turtas, piniginiai srautai
ir pan.):
Įkeisto turto pavadinimas

Įkeisto turto vertė
įkeitimo
momentu, EUR

Dabartinė įkeisto
turto vertė, EUR
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Pridedami dokumentai (įkeitimo
lakštai, laidavimo sutartys, vekseliai
ir kt.)

4. PRAŠYMO PRIEDAI
Lapų skaičius

Priedo pavadinimas
Skolinto kapitalo mokėjimų grafikas (paskutinis galiojantis)
Dokumentai, įrodantys apie skolininko prievolės nevykdymą.
Sąlyginio deponavimo sąskaitos likutis, EUR
Kiti priedai (išvardinti)

5. PATVIRTINIMAS
1.
2.
3.

Patvirtiname, kad Paskolos sutartis su skolininku nėra nutraukta ir skolininkas turi galiojančią prievolę vykdyti
mokėjimą už investicijas atitinkančią dalį.
Patvirtiname, kad mūsų pateikiami ir prie prašymo pridedami dokumentai ir duomenys yra tikslūs, išsamūs ir
teisingi. Įsipareigojame nedelsdami informuoti apie pateiktų dokumentų ir duomenų pasikeitimus.
Mums yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą Lietuvos
Respublikos įstatymai numato baudžiamąją bei civilinę atsakomybę, o neteisėtai gautos lėšos turi būti grąžintos.

Garantijos gavėjo atstovo vardas, pavardė
Parašas
Vieta ir data
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[Savivaldybės pavadinimas] miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projekto
Garantijos suteikimo sutarties
2 priedas
PROJEKTO ETAPO UŽBAIGIMO (PROJEKTO ĮGYVENDINIMO) ATASKAITA
I DALIS: BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Garantijos sutarties numeris

Maksimali paskolos suma (EUR)

Ataskaitos data

Išmokėta paskolos suma (EUR)

Ataskaitinis laikotarpis

Šiuo etapu išmokama paskolos
suma (jei taikoma), EUR

Projekto darbų pradžios data

Po etapo patvirtinimo
planuojama bendra išmokėtos
paskolos suma (jei taikoma),
(EUR)

Projekto darbų pabaigos data
(numatoma arba faktinė)

Maksimali garantijos suma
(EUR)

Rangos darbų įgyvendinimo
procentas (matuojant atliktų darbų
verte)

Galiojanti garantijos suma (jei
taikoma) (EUR)

Projekto etapų skaičius (jei
taikoma)

Šiuo etapu įsigaliosianti
garantijos suma (jei taikoma)
(EUR)

Etapo, už kurį teikiama ataskaita
Nr.

Po etapo patvirtinimo
įsigaliosianti bendra garantijos
suma (EUR)

Viso projekto vertė (numatoma
arba faktinė), EUR

Pastabos

II DALIS: INFORMACIJA APIE ETAPO ĮGYVENDINIMO EIGĄ

Vertinamo rodiklio pavadinimas

Planuota
etapu pasiekti
rodiklio
reikšmė

Faktiškai etapu
pasiekta rodiklio
reikšmė

Gatvių pavadinimai kuriose
modernizuojamas gatvių apšvietimas
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Iš viso pasiekta rodiklio
reikšmė

(jei modernizuojamas tik dalies gatvės
apšvietimas, nurodyti kurios dalies
konkrečiai)
Etapo pradžios data
Etapo pabaigos data
Atliktų projekto rangos darbų vertė
(EUR)
Įrengta naujų šviestuvų (vnt.)
Modernizuota šviestuvų (vnt.)
Įrengta kitų apšvietimo sistemos
elementų (įrašyti)
Iki etapo pabaigos iš viso įrengtų ir
modernizuotų šviestuvų suminė galia
(kW)

(atsakingo asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)
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(vardas, pavardė)

[Savivaldybės pavadinimas] miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projekto
Garantijos suteikimo sutarties
3 priedas
PUSMETINĖ ATASKAITA
I DALIS: BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Garantijos sutarties numeris

Maksimali paskolos suma (EUR)

Ataskaitos data

Išmokėta paskolos suma (EUR)

Ataskaitinis laikotarpis

Grąžinta paskolos suma (EUR)

Projekto darbų pabaigos data
(numatoma arba faktinė)

Paskolos likutis (EUR)

Rangos darbų įgyvendinimo
procentas (matuojant atliktų darbų
verte)

Maksimali garantijos suma
(EUR)

Viso projekto vertė (numatoma
arba faktinė), EUR

II DALIS: INFORMACIJA APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGĄ

Vertinamo rodiklio pavadinimas
Gatvių pavadinimai kuriose modernizuojamas
gatvių apšvietimas (jei modernizuojamas tik dalies
gatvės apšvietimas, nurodyti kurios dalies
konkrečiai)
Atliktų projekto rangos darbų vertė (EUR)
Įrengta naujų šviestuvų (vnt.)
Modernizuota šviestuvų (vnt.)
Įrengta kitų apšvietimo sistemos elementų
(įrašyti)
Iš viso įrengtų ir modernizuotų šviestuvų suminė
galia (kW)

(atsakingo asmens pareigų
pavadinimas)

Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekta rodiklio reikšmė

(parašas)
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(vardas, pavardė)

Garantijų teikimo miestų
gatvių apšvietimo sistemos
modernizavimui tvarkos aprašo
5 priedas
[Savivaldybės pavadinimas] MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS
MODERNIZAVIMO PROJEKTO
GARANTIJOS SUTEIKIMO SUTARTIS
NR.
20

m.
Vilnius

d.

Sutarties Šalys:
GARANTAS
Pavadinimas
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Adresas
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius.
Adresas korespondencijai
Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius
Juridinio asmens kodas
303039520
Atstovas ir atstovavimo Generalinis direktorius Gvidas Dargužas, veikiantis pagal UAB
pagrindas
Viešųjų investicijų plėtros agentūra įstatus
El. pašto adresas
info@vipa.lt
Telefonas
+370 (5) 203 4977
www.vipa.lt
Interneto tinklapio adresas
PRIVATUS PARTNERIS
Pavadinimas
Buveinės adresas
Adresas korespondencijai
Juridinio asmens kodas
Sąskaita banke
Kreditoriaus atstovas
Atstovavimo pagrindas
El. pašto adresas
Telefonas
Interneto
tinklapio
adresas
SKOLININKAS [ĮGYVENDINANTIS GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO
PROJEKTĄ]
Pavadinimas
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Buveinės adresas
Adresas korespondencijai
Juridinio asmens kodas
Sąskaita banke
Skolininko atstovas
Atstovavimo pagrindas
El. pašto adresas
Telefonas
Interneto
tinklapio
adresas
sudarė šią garantijos suteikimo sutartį (toliau – Sutartis).
Sutartį sudaro specialiosios sąlygos ir bendrosios sąlygos.
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
1. Garantijos suma

2. Garantijos
intensyvumas

I etapo garantijos suma – ne daugiau nei [suma skaitmenimis]
Eur [suma žodžiais eurų].
II etapo garantijos suma – ne daugiau nei [suma skaitmenimis]
Eur [suma žodžiais eurų].
III etapo garantijos suma – ne daugiau nei [suma skaitmenimis]
Eur [suma žodžiais eurų].
Bendra maksimali garantijos suma [suma skaitmenimis] Eur
[suma žodžiais eurų].
[nurodyti konkretų procentą] paskolos tinkamų išlaidų [tik
investicijų dalies]

3. Garantijos terminas, ... mėn. Iki 20 .. m. .... mėn. ... d.
mėnesiais
4. Grįžusių lėšų sąskaita [VIPA banko sąskaita, į kurią pervedamos VIPA išmokėtos
Garantijos išmokos]
5. Projekto
Ne ilgesnis nei 36 mėn. nuo Sutarties pasirašymo
įgyvendinimo
dienos[nurodyti datą]
terminas
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6. Sutarties priedai

1. Projekto įgyvendinimo sutarties, sudarytos tarp Skolininko
ir Privataus partnerio, ir priedų, įskaitant periodinių įmokų
mokėjimo grafiką, kopija.
2. Prašymo išmokėti garantijos išmoką forma (pagal Sutarties
priede Nr. 1 patvirtintą formą).
3. Projekto etapo užbaigimo (Projekto įgyvendinimo)
ataskaitos forma (pagal Sutarties priede Nr. 2 patvirtintą formą).

BENDROSIOS SĄLYGOS
I.

SĄVOKOS

1.
Sutarties skyrių pavadinimai pateikti tam, kad Sutartimi būtų lengviau naudotis,
bet jie negali būti naudojami Sutarčiai aiškinti. Jeigu Sutarties kontekstas akivaizdžiai nereikalauja,
Sutarties tekste vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai, o šioje
dalyje nurodytos sąvokos didžiąja raide, tekste gali būti žymimos mažąja raide ir turėti tą pačią
reikšmę.
2.
Sutartyje vartojamos santraukos ir sąvokos:
2.1. Aprašas – VIPA generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas Garantijų teikimo
miestų gatvių apšvietimo sistemų modernizavimui tvarkos aprašas;
2.2. ENEF – 2015 m. vasario 18 d. tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir VIPA pasirašyta steigimo ir finansavimo sutartimi
Nr. 1S-12/2015/19-10/8-5 įsteigtas Energijos efektyvumo fondas, finansuojamas Europos
regioninės plėtros fondo lėšomis, kurio valdytoju paskirta VIPA ir kurio pagrindinis strateginis
tikslas yra energijos vartojimo efektyvumo didinimas investuojant į viešąją infrastruktūrą;
2.3. ENEF garantijų priemonė – ENEF įgyvendinama miestų gatvių apšvietimo
sistemų modernizavimo projektų garantijų finansinė priemonė;
2.4. ENEF garantijų priemonės lėšos –ENEF garantijų priemonei įgyvendinti skirtų
lėšų, numatytų garantinio fondo rezervui, dalis, kurią sudaro 13 032 900,9 Eur (trylika milijonų
trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai eurų, 90 cnt);
2.5. Garantas – VIPA, veikianti kaip ENEF garantijų priemonės valdytoja;
2.6. Garantija – Garanto įsipareigojimas išimtinai ENEF garantijų priemonės lėšomis
Sutartyje ir Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti Privačiam partneriui Garantijos
išmoką (-as) įvykus Garantiniam įvykiui;
2.7. Garantijos intensyvumas – Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta Garanto
Garantija užtikrinama paskolos tinkamų finansuoti išlaidų dalis, išreikšta procentais;
2.8. Garantijos išmoka – Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Privačiam
partneriui sumokama pinigų suma įvykus Garantiniam įvykiui;
2.9. Garantijos suma – maksimali iš ENEF garantijos priemonės lėšų Garanto
mokėtina suma Privačiam partneriui pagal suteiktą Garantiją;
2.10. Garantijos terminas – Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodyta Garantijos galiojimo
trukmė;
2.11. Garantinis įvykis – turi Sutarties 25 punkte nurodytą reikšmę.
2.12. Garantuojama projekto investicijų dalis – paraiškos dėl Garantijos suteikimo
vertinimo metu tinkamomis išlaidomis pripažintoms projekto investicijoms finansuoti skirtos lėšos
pagal Projekto įgyvendinimo sutartį, kurių dalies grąžinimo užtikrinimui šioje Sutartyje
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nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikiama Garantija;
2.13. Investicijų periodinė įmoka – Periodinės įmokos, kurią Skolininkas yra
įsipareigojęs mokėti Privačiam partneriui pagal Projekto įgyvendinimo sutartį, dalis, skirta
investicijoms į energijos efektyvumo didinimo priemones padengti ir kurios grąžinimo užtikrinimui
šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikiama Garantija;
2.14. Investicinis projektas – Skolininko parengtas gatvių apšvietimo sistemos
modernizavimo investicinis projektas;
2.15. Neišmokėta Garantijos suma – suma, mažėjanti kiekvieną kartą sumokėjus
garantijos išmoką už įvykusius garantinius įvykius;
2.16. Periodinė įmoka – Skolininko pagal Projekto įgyvendinimo sutartį Privačiam
partneriui mokama mėnesinė įmoka, kurią sudaro grąžinamų investicijų į energijos vartojimo
efektyvumo didinimo priemones dalis ir mokestis už Privataus partnerio paslaugas bei kitos pagal
Projekto įgyvendinimo sutartį Skolininko mokėtinos sumos Privačiam partneriui;
2.17. Prašymas išmokėti Garantijos išmoką – Privataus partnerio rašytinis prašymas
Garantui išmokėti Garantijos išmoką (bei visi pridedami dokumentai, patvirtinantys prašymo
pagrįstumą) įvykus Garantiniam įvykiui;
2.18. Privatus partneris – privatus juridinis asmuo, kuris viešųjų pirkimų būdu yra
atrinktas įgyvendinti miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projektą. Privačiu partneriu taip pat
laikomas ir specialios paskirties subjektas – įmonė, įsteigta tik konkretaus miesto gatvių apšvietimo
sistemos modernizavimo projekto įgyvendinimui;
2.19. Projektas – miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektas, kuriuo
siekiama energijos efektyvumo, atitinkantis Apraše keliamus reikalavimus;
2.20. Projekto įgyvendinimo sutartis – Skolininko ir Privataus partnerio pasirašyta
miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projekto įgyvendinimo sutartis;
2.21. Sąlyginio deponavimo sąskaita – Skolininko prievolei Privačiam partneriui
užtikrinti atidaryta sąskaita, į kurią pervestos Skolininko lėšos, iki artimiausių trijų mėnesių dydžio
Investicijų periodinė įmoka, ir kurios tvarkomos, valdomos bei disponuojamos vadovaujantis
atskira Skolininko ir Privataus partnerio sutartimi (Projekto įgyvendinimo) sutartimi;
2.22. Skolininkas – savivaldybė ar savivaldybės įmonė, kuri savivaldybės tarybos
sprendimu įgaliota arba kuriai pavesta savivaldybės vardu įgyvendinti Projektą, ir kurio prievolės
Privačiam partneriui yra užtikrinamos Garantija;
2.23. VIPA – UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, veikianti kaip ENEF valdytojas.
3.
Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Apraše.
II. SUTARTIES DALYKAS
4.
Garantas įsipareigoja išimtinai ENEF garantijų priemonės lėšomis Apraše ir
Sutartyje nurodytomis sąlygomis bei tvarka suteikti Privačiam partneriui Specialiosiose sąlygose
nurodyto dydžio Garantiją Skolininko įsipareigojimų Privačiam partneriui pagal Projekto
įgyvendinimo sutartį įvykdymas.
5.
Visi Garanto įsipareigojimai pagal Sutartį vykdomi išimtinai iš ENEF garantijų
priemonės lėšų, išieškojimai pagal Sutartį gali būti nukreipiami tik į ENEF garantijų priemonės
lėšas. Į kitas ne ENEF garantijų priemonei skirtas lėšas, taip pat į jokias kitas VIPA disponuojamas
lėšas ir (ar) VIPA valdomų fondų lėšas, reikalavimai pagal Sutartį nukreipti būti negali.
6.
Sutartimi susitariama dėl Garantijos išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos, Sutarties
nutraukimo sąlygų, išieškojimo ir kitų sąlygų.
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III. GARANTIJOS SUMA IR GARANTIJOS IŠMOKOS
7.
Garantija suteikiama Projekte numatytų investicijų į energijos vartojimo
efektyvumo didinimo priemones, kurios VIPA pripažintos tinkamomis išlaidomis teikti garantiją iš
ENEF garantijų priemonės lėšų, grąžinimui užtikrinti.
8.
Bendra maksimali pagal Sutartį suteikiama Garantijos suma nurodyta Specialiųjų
sąlygų 1 punkte.
9.
Kai Projektas įgyvendinamas etapais, maksimali pagal Sutartį suteikiama
Garantijos suma kiekvienam Projekto etapui, nurodyta Specialiųjų sąlygų 1 punkte. Specialiųjų
sąlygų 1 punkte nurodyta kiekvieno etapo Garantijos suma tampa galiojančia ir sukelia Garantui
prievolę mokėti Garantijos išmokas, neviršijant atitinkamo etapo Garantijos sumos, tik tada, kai
įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:
9.1. Skolininkas arba Privatus partneris Garantui pateikia užpildytą Projekto etapo
užbaigimo (projekto įgyvendinimo) ataskaitą pagal Sutarties priede Nr. 2 patvirtintą Projekto etapo
užbaigimo (projekto įgyvendinimo) ataskaitos formą bei dokumentus, patvirtinančius, kad etapas
pagal Projekto reikalavimus įgyvendintas tinkamai, t. y. atlikti darbai atitinka Projekte numatytas
veiklas, patirtos išlaidos yra tinkamos išlaidos. [Punktas gali būti papildomas atsižvelgiant į
konkrečias Projekto įgyvendinimo sutarties sąlygas].
9.2. patikrinęs pateiktus dokumentus Garantas raštu patvirtina Privačiam partneriui ir
Skolininkui, kad etapas pagal Projekto reikalavimus įgyvendintas tinkamai ir Specialiųjų sąlygų
1 punkte nurodyta Garantijos suma atitinkamam etapui yra galiojanti.
10.
Garantija užtikrinamas išimtinai Periodinių įmokų dalies, kurią sudaro Investicijų
periodinė įmoka pagal Projekto įgyvendinimo sutartį, mokėjimas Projekto įgyvendinimo sutartyje
nustatytais terminais.
11.
Privatus partneris ir Skolininkas patvirtina ir garantuoja, jog Projekto įgyvendinimo
sutartyje ir Projekto įgyvendinimo sutarties mokėjimų grafike yra aiškiai išskirta ir nurodyta
Investicijų periodinės įmokos dalis atitinkamoje Periodinėje įmokoje.
12.
Bet kokie dvišaliai Skolininko ir Privataus partnerio susitarimai, sąlygojantys
Investicijų periodinės įmokos padidėjimą, įskaitant bet neapsiribojant susitarimais dėl Investicijų
periodinių įmokų padidinimo, Projekto įgyvendinimo sutarties termino sutrumpinimo nesukelia
Garantui pareigos mokėti Garantijos išmokos dėl tokio susitarimo padidėjusią Investicijų periodinės
įmokos dalį, išskyrus jeigu dėl tokių susitarimų Garantas buvo informuotas ne vėliau nei prieš 14
(keturiolika) kalendorinių dienų iki tokių dvišalių susitarimų įsigaliojimo dienos ir yra gautas
Garanto sutikimas mokėti padidėjusias Garantijos išmokas. Jei Garantas nebuvo informuotas apie
šiame Sutarties punkte nustatytus pakeitimus, tokiu atveju Garanto prievolė mokėti Garantijos
išmoką pagal Sutartį yra galiojanti tik Investicijų periodinei įmokai, galiojusiai iki aukščiau
nurodyto susitarimo dėl Investicijų periodinės įmokos padidinimo sudarymo dienos.
13.
Sutarties 12 punkto nuostatos netaikomos, jeigu Investicijų periodinės įmokos
padidėjimas susijęs su etapais įgyvendinamo Projekto naujo etapo įgyvendinimo pradžia.
14.
Skolininkui ir Privačiam partneriui susitarus dėl Investicijų periodinės įmokos
sumažinimo Garantijos išmoka mokama nuo sumažintos Investicijų periodinės įmokos sumos.
15.
Skolininko ir Privataus partnerio susitarimai dėl Projekto įgyvendinimo sutarties,
Periodinių įmokų arba Investicijų periodinių įmokų pakeitimų neturi įtakos Specialiųjų sąlygų
1 punkte nurodytam Garantijos sumos dydžiui bei Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytam
Garantijos terminui, išskyrus jeigu Garantas buvo informuotas apie pakeitimus dėl Projekto
įgyvendinimo sutarties ir yra gautas Garanto sutikimas kaip nustatyta Sutarties 12 punkte.
16.
Garantija nėra garantuojamos Skolininko prievolės Privačiam partneriui mokėti,
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įskaitant bet neapsiribojant: baudas, netesybas, delspinigius, bylinėjimosi ar kitas išlaidas dėl
Projekto įgyvendinimo sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat prievolės mokėti
Privačiam partneriui paslaugų ir (ar) kitus papildomus mokesčius pagal Projekto įgyvendinimo
sutartį. Kiekviena Garantijos išmoka negali viršyti Investicijų periodinės įmokos sumos, išskyrus
šios Sutarties 39 punkte nurodytą atvejį (paskutinę Garantijos išmoką). Bendra Garantijos išmokų
suma negali viršyti Specialiųjų sąlygų 1 punkte nurodytos maksimalios Garantijos sumos, išskyrus
atvejus, kai Garantui išmokėjus Garantijos išmoką Sutarties 18 punkte nustatyta tvarka yra
atstatoma Garantijos suma.
17.
Garantijos suma atitinkamai sumažėja po kiekvieno Garanto atlikto Garantijos
išmokos mokėjimo pagal Garantiją.
18.
Garantijos suma gali būti atstatyta iki pradinės Specialiųjų sąlygų 1 punkte
nurodytos Garantijos sumos, jei Skolininkas grąžina Garantui visas Garanto Sutarties pagrindu
sumokėtas Garantijos išmokas, įvykdo visas kitas šioje Sutartyje ir Projekto įgyvendinimo sutartyje
numatytas prievoles (padengia įsiskolinimą Privačiam partneriui ir Garantui, sumoka baudas,
delspinigius, šalims kompensuoja išlaidas ir pan.) bei perveda į Sąlyginio deponavimo sąskaitą lėšų
sumą, kuri yra lygi: (i) tuo atveju, jei Periodinė įmoka pagal Projekto įgyvendinimo sutartį mokama
kas mėnesį, iki trijų mėnesių Investicijų periodinių įmokų sumai, arba (ii) tuo atveju, jei Periodinė
įmoka pagal Projekto įgyvendinimo sutartį mokama rečiau, kaip kas mėnesį, pagal Projekto
įgyvendinimo sutartį apskaičiuotai iki trijų mėnesių Investicinių periodinių įmokų sumai. Šio
punkto nuostatos netaikomos, jei tarp Privataus partnerio ir Skolininko sudaryta Projekto
įgyvendinimo sutartis yra pasibaigusi.
19.
Skolininkui sumokėjus pradelstą Investicijų periodinę įmoką Privačiam partneriui,
už kurią Garantas yra išmokėjęs Garantijos išmoką, Privatus partneris visą Garantijos išmokos sumą
grąžina Garantui į Specialiųjų sąlygų 4 punkte nurodytą sąskaitą.
IV. GARANTIJOS SUTEIKIMO TERMINAS
20.
Garantija suteikiama Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytam terminui, bet ne ilgiau
nei bus išmokėta visa Specialiųjų sąlygų 1 punkte nurodyta Garantijos suma.
21.
Pasibaigus Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytam terminui bei įvykdžius visas
Garanto prievoles Privačiam partneriui pagal iki Garantijos termino pabaigos pateiktus Prašymus
išmokėti garantijos išmokas, Garantija netenka galios ir visos Garanto prievolės pagal šią Sutartį
pasibaigia.
22.
Garantija gali baigtis anksčiau nei Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodyta data, jeigu:
22.1 Privatus partneris raštu atsisako Garantijos;
22.2 Skolininkas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Projekto įgyvendinimo sutartį,
ir pateikia Garantui Privataus partnerio rašytinį patvirtinimą, jog Skolininko įsipareigojimai pagal
Projekto įgyvendinimo sutartį tinkamai ir visiškai įvykdyti;
22.3 Garantas išmoka visą Garantijos sumą Privačiam partneriui, o Garantijos suma nėra
atstatyta;
22.4 Garantijos sutartis nutraukiama šios Sutarties IX skyriuje nurodytais pagrindais.
V. GARANTIJOS IŠMOKOS MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA
23.
Garanto prievolės mokėti Garantijos išmokas pagal Sutartį atsiranda nuo Sutarties
pasirašymo dienos, o kai Projektas įgyvendinamas etapais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo 9 punkte
nurodytų sąlygų įvykdymo dienos.
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24.
Privatus partneris įgyja teisę į Garantijos išmoką tik įvykus Garantiniam įvykiui ir
pateikęs Prašymą išmokėti garantijos išmoką pagal Sutarties 1 priede nustatytą Prašymo išmokėti
garantijos išmoką formą.
25.
Garantiniu įvykiu laikomas įvykis, kuomet:
25.1. Skolininkas laiku nesumokėjo Periodinės įmokos Privačiam partneriui ir
nesumokėta Periodinė įmoka Privačiam partneriui negalėjo būti kompensuota iš Sąlyginio
deponavimo sąskaitos;
25.2. Skolininkas laiku sumokėjo tik dalį Periodinės įmokos, tačiau sumokėta Periodinės
įmokos dalis nepadengia Investicijų periodinės įmokos ir nesumokėta Investicijų periodinės įmokos
dalis Privačiam partneriui negalėjo būti kompensuota iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos.
25.3. Projekto įgyvendinimo sutartis yra nutraukiama Privataus partnerio iniciatyva, o
Skolininkas nėra pajėgus sumokėti pagal Projekto įgyvendinimo sutartį likusių nesumokėtų sumų.
26.
Periodinė įmoka ir atitinkama Investicijų periodinė įmoka laikomos nesumokėtomis
laiku tada, kai Skolininkas vėluoja jas sumokėti daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Projekto
įgyvendinimo sutartyje nurodytos Periodinės įmokos mokėjimo dienos.
27.
Jei Skolininkas sumoka tik dalį Periodinės įmokos, Skolininko lėšos pirmiausiai yra
nukreipiamos Investicijų periodinei įmokai dengti, t. y. Garanto mokėtina Garantijos išmoka
apskaičiuojama kaip Skolininko mokėtinos Investicijų periodinės įmokos ir sumokėtos Periodinės
įmokos dalies skirtumas. Jei Skolininko sumokėta Periodinės įmokos dalis lygi Investicijų
periodinei įmokai, laikoma, kad Garantinis įvykis nėra įvykęs.
28.
Įvykus vienam iš 25.1 – 25.3 punktuose nurodytų įvykių, Privatus partneris įgyja
teisę teikti Garantui Prašymą išmokėti garantijos išmoką pagal Sutarties priede Nr. 1 nustatytą
Prašymo išmokėti garantijos išmoką formą.
29.
Kartu su Prašymu išmokėti garantijos išmoką Privatus partneris pateikia Garantui
šiuos pagrindžiančius dokumentus:
29.1. sąskaitų išrašus, raštišką Privataus partnerio patikinimą, patvirtinantį, jog
Skolininkas laiku nesumokėjo Periodinės įmokos ar sumokėjo tik jos dalį;
29.2. sąskaitų išrašus, raštišką Privataus partnerio patikinimą, patvirtinantį, jog
Skolininko nesumokėta Periodinė įmoka ar jos dalis Privačiam partneriui negalėjo būti
kompensuota iš Sąlyginio deponavimo sąskaitos;
29.3. raginimo (priminimo) Skolininkui sumokėti Periodinę įmoką kopija;
29.4. Skolininko atsakymo į raginimą (priminimą) kopiją (jei toks buvo gautas);
29.5. Privatus partneris savo nuožiūra gali pateikti ir kitus, pareikalavimą pagrindžiančius
dokumentus, patvirtinančius, jog įvyko Garantinis įvykis.
30.
Gavęs Privataus partnerio Prašymą išmokėti garantijos išmoką, Garantas per 1
darbo dieną apie tokį Prašymą informuoja Skolininką ir perduoda jam Privataus partnerio Prašymo
išmokėti garantijos išmoką kopiją.
31.
Skolininkas per 2 darbo dienas informuoja Garantą apie Prašymo išmokėti
garantijos išmoką.
32.
Garantas atlikęs Garantijos išmokos tyrimą, priima sprendimą mokėti Garantijos
išmoką arba priima pagrįstą ir motyvuotą sprendimą nemokėti Garantijos išmokos ir informuoja
Privatų partnerį apie priimtą sprendimą.
33.
Garantas Sutarties 32 punkte nurodytą sprendimą priima ne vėliau kaip:
33.1. per 10 darbo dienų nuo Prašymo išmokėti garantijos išmoką ir visų reikalingų
dokumentų gavimo dienos, tuo atveju, kai Privatus partneris kreipiasi dėl Skolininko pradelstos
Investicinės periodinės įmokos sumokėjimo, arba
33.2. per 20 darbo dienų nuo Prašymo išmokėti garantijos išmoką ir visų reikalingų
dokumentų gavimo dienos, tuo atveju, kai Privatus partneris kreipiasi į Garantą dėl galutinės
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Garantijos išmokos mokėjimo po to, kai Projekto įgyvendinimo sutartis buvo nutraukta.
34.
Priėmus sprendimą mokėti Garantijos išmoką, Garantas sumoka Garantijos išmoką
į Privataus partnerio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.
35.
Tuo atveju, jei Skolininkas per Prašymo išmokėti garantijos išmoką nagrinėjimo
laikotarpį sumoka Investicijų periodinę įmoką ar nesumokėtą jos dalį Privačiam partneriui, Privatus
partneris ir Skolininkas nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną privalo informuoti apie tai
Garantą. Garantijos išmoka šiame punkte nurodytu atveju nėra mokama. Jei Garantas, iki
informacijos iš Privataus partnerio ir Skolininko apie sumokėtą Investicijų periodinę įmoką gavimo
momento, jau yra išmokėjęs Garantijos išmoką, Privatus partneris ne vėliau kaip per 2 darbo dienas
gautą Garantijos išmoką grąžina Garantui ir neišmokėta Garantijos suma tokios išmokos dydžiu
nėra mažinama.
36.
Garantas turi teisę atsisakyti tenkinti Privataus partnerio Prašymą išmokėti
garantijos išmoką, jeigu:
36.1. kartu su Prašymu išmokėti garantijos išmoką nepateikiami Sutarties 29 punkte
nurodyti dokumentai,
36.2. kartu su Prašymu išmokėti garantijos išmoką pateikti dokumentai nepatvirtina
Prašymo išmokėti garantijos išmoką pagrįstumo,
36.3. Prašymas išmokėti garantijos išmoką ar prie jo pridėti dokumentai neatitinka
Sutarties sąlygų,
36.4. Prašymas išmokėti garantijos išmoką pateikiamas pasibaigus Garantijos terminui,
išskyrus Sutarties 41 punkte nurodytą atvejį.
37.
Garantijos išmoka nemokama už Investicijų periodines įmokas, kurių mokėjimo
terminas, vadovaujantis Projekto įgyvendinimo sutartimi, dar nėra suėjęs ir nėra praleistas, kaip tai
numatyta Sutarties 26 punkte.
38.
Garantui sumokėjus Garantijos išmokas už Skolininko nesumokėtas Investicijų
periodines įmokas, už šešis iš eilės einančius kalendorinius mėnesius, kurių Skolininkas negrąžino
Garantui ir neįvykus Projekto įgyvendinimo sutarties normalaus vykdymo atnaujinimui (Investicijų
periodinių įmokų pagal Projekto įgyvendinimo sutartį mokėjimo atnaujinimui), Garantijos išmokos
už pradelstas Periodines įmokas nebėra mokamos.
39.
Privačiam partneriui nutraukus Projekto įgyvendinimo sutartį, Privatus partneris
įgyja teisę kreiptis į Garantą dėl paskutinės Garantijos išmokos, kurios dydis yra lygus nesumokėtų
Investicinių periodinių įmokų sumos (neįskaitant būsimų palūkanų) ir Garantijos intensyvumo
sandaugai, išmokėjimo.
40.
Jeigu Privatus partneris jau yra išieškojęs iš Skolininko pradelstas Investicijų
periodinių įmokų sumas, Garantijos išmokos mokamos ta apimtimi, kuria pagal Projekto
įgyvendinimo sutartį dar neįvykdyta prievolė Privačiam partneriui.
41.
Pasibaigus Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytam Garantijos terminui, Garantijos
išmoka Privačiam partneriui gali būti mokama tik kai įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:
41.1. Prašymas išmokėti garantijos išmoką pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
po Garantijos termino pabaigos;
41.2. Garantinis įvykis įvyko iki Garantijos termino pabaigos.
42.
Garantas, patenkinęs Prašymą išmokėti garantijos išmoką, įgyja atgręžtinio
reikalavimo teisę išieškoti sumokėtas Garantijos išmokas ir visas su tuo susijusias išlaidas
(delspinigių, išieškojimo išlaidų, teisinių konsultacijų, advokatų ir pan.), jei tokių buvo, iš
Skolininko. Nuo Garantijos išmokos sumokėjimo dienos Skolininkui yra skaičiuojamos 0,02 proc.
dydžio delspinigiai už kiekvieną dieną iki kol Skolininkas sumoka Garantui jo sumokėtas
Garantijos išmokas.
43.
Sumokėjęs Garantijos išmoką, Garantas įgyja teisę į Privačiam partneriui pateiktas
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kitas Skolininko prievoles pagal Projekto įgyvendinimo sutartį užtikrinančias priemones.
44.
Kilus ginčui tarp Skolininko ir Privataus partnerio, kuris susijęs su Projekto
įgyvendinimo sutarties ar šios Sutarties vykdymu, Garanto įsipareigojimai mokėti Garantijos
išmoką pagal šią Sutartį sustabdomi iki tol, kol ginčas bus išnagrinėtas kompetentingoje ginčų
nagrinėjimo institucijoje (teisme, arbitraže) ir bus priimtas atitinkamas sprendimas, arba ginčas bus
išspręstas Skolininko ir Privataus partnerio tarpusavio susitarimu.
VI. PRIVATAUS PARTNERIO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
45.
Privatus partneris įsipareigoja:
45.1. Skolininko laiku nesumokėtą Investicijų periodinę įmoką nuskaityti nuo Sąlyginio
deponavimo sąskaitos, ir tik esant lėšų trūkumui (stygiui) Sąlyginio deponavimo sąskaitoje teikti
Garantui Prašymą sumokėti Garantijos išmoką;
45.2. saugoti visus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus bei dokumentus,
įrodančius, kaip buvo panaudotos Projekto įgyvendinimo sutarties lėšos kaip nurodyta Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl finansinių priemonių
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių
(toliau – Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės) XIX skyriuje;
45.3. pastebėjęs klaidas dokumentuose arba finansinėse operacijose, nedelsdamas
informuoti apie tai Garantą ir Skolininką;
45.4. iš anksto informuoti Garantą apie derinamus su Skolininku Projekto įgyvendinimo
sutarties ir jos priedų pakeitimus, įskaitant, bet neapsiribojant, Periodinių įmokų dydžio
pasikeitimus. Dėl pakeitimų, kuriuos įvykdžius padidėtų Investicijų periodinės įmokos dydis,
Garantas privalo būti informuotas ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki
pakeitimų įsigaliojimo dienos ir turi būti gautas Garanto sutikimas mokėti padidėjusias garantijos
išmokas;
45.5. iš anksto raštu informuoti Garantą apie ketinimą perleisti reikalavimo teises į
Garantijos išmokas kitiems asmenims bei ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo reikalavimo teisių į
Garantijos išmokas perleidimo pateikti reikalavimo teisių perleidimą patvirtinančius dokumentus;
45.6. ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti Garantą apie gautą Investicijų periodinę
įmoką ar nesumokėtą jos dalį, jei Investicijų periodinė įmoka ar jos dalis buvo gauta Prašymo
išmokėti garantijos išmoką nagrinėjimo metu;
45.7. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas grąžinti Garantijos išmoką Garantui, jeigu
Garantas jau buvo išmokėjęs Garantijos išmoką iki 45.6 punkte nurodytos informacijos gavimo
momento;
45.8. leisti Sutarties [●]punkte nurodytų institucijų atstovams atlikti Privataus partnerio
veiklos, kiek ji susijusi su šios Sutarties įgyvendinimu, patikrinimą;
45.9. Privatus partneris privalo informuoti Garantą apie šiuos įvykius ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo jų sužinojimo dienos:
45.10. jei nesumokėta Investicijų periodinė įmoka ar jos dalis buvo kompensuota iš
Sąlyginio deponavimo sąskaitos;
45.11. Skolininkas įvykdė visus savo įsipareigojimus pagal Projekto įgyvendinimo sutartį;
45.12. Projekto įgyvendinimo sutartis, kurios vykdymas užtikrinamas Garantija, pripažinta
negaliojančia arba pasibaigė kitais pagrindais;
45.13. Privačiam partneriui paaiškėja Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo
pagrindas;
45.14. Pasikeičia Privataus partnerio pavadinimas, buveinės adresas, telefonai, įgalioti
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asmenys.
46.
Privatus partneris turi teisę perduoti reikalavimo teises į Garantijos išmokas kitiems
asmenims, apie tokį perleidimą iš anksto raštu informavęs Garantą, kaip numatyta Sutarties
45.5 punkte.
47.
Privatus partneris turi teisę įgyti papildomas garantijas ar laidavimus dėl tos pačios
Skolininko prievolės, kuri garantuojama Sutartimi, tačiau papildomos garantijos ar laidavimai
negali viršyti tos Skolininko prievolės Privačiam partneriui dalies, kuriai netaikoma Garantija pagal
Sutartį. Privatus partneris gali įgyti ir kitas papildomas užtikrinimo priemones. Privatus partneris
privalo informuoti Garantą apie įgytas papildomas garantijas ir laidavimus Skolininko prievolei
užtikrinti.
VII.

SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

48.
Skolininkas įsipareigoja:
48.1. tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus Privačiam partneriui;
48.2. visu Sutarties galiojimo laikotarpiu laikyti Sąlyginio deponavimo sąskaitoje sumą,
kuri lyg i) tuo atveju, jei Periodinė įmoka pagal Projekto įgyvendinimo sutartį mokama kas mėnesį,
iki trijų Investicijų periodinių įmokų sumai, arba (ii) tuo atveju, jei Periodinė įmoka pagal Projekto
įgyvendinimo sutartį mokama rečiau, kaip kas mėnesį, pagal Projekto įgyvendinimo sutartį
apskaičiuotai iki trijų mėnesinių Investicijų periodinių įmokų sumai;
48.3. tą pačią darbo dieną informuoti Garantą apie pavėluotai sumokėtą Investicijų
periodinę įmoką, kai Investicijų periodinė įmoka sumokama Prašymo išmokėti garantijos išmoką
nagrinėjimo laikotarpiu;
48.4. įvykdžius visus įsipareigojimus pagal Projekto įgyvendinimo sutartį, pateikti
Garantui Privataus partnerio rašytinį patvirtinimą, jog Skolininko įsipareigojimai pagal Projekto
įgyvendinimo sutartį tinkamai ir visiškai įvykdyti;
48.5. saugoti visus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus bei dokumentus,
įrodančius, kaip buvo panaudotos Projekto įgyvendinimo sutarties lėšos, pagal taikomus Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kaip nurodyta Finansinių priemonių
įgyvendinimo taisyklių XIX skyriuje;
48.6. pastebėjęs klaidą bet kuriuose dokumentuose arba finansinėse operacijose,
nedelsdamas informuoti apie tai Garantą ir Privatų partnerį;
48.7. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoti Garantą apie Projekto įgyvendinimo
sutarties ir jos priedų pakeitimus, įskaitant, bet neapsiribojant Periodinių įmokų dydžio
pasikeitimus;
48.8. teikti informaciją Garantui ir Privačiam partneriui dėl Projekto pasikeitimų, turinčių
ar galinčių turėti esminį poveikį Projekto apimčiai, tikslams, uždaviniams, planuojamiems pasiekti
rezultatams;
48.9. teikti pusmetines ataskaitas, kaip numatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų XI skyriuje;
48.10. leisti Sutarties 60 punkte nurodytų institucijų atstovams atlikti Skolininko veiklos,
kiek ji susijusi su šios Sutarties įgyvendinimu, patikrinimą.
49.
Skolininkas privalo informuoti Garantą apie šiuos įvykius ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo jų sužinojimo dienos:
49.1. Privatus partneris nevykdo savo įsipareigojimų pagal Projekto įgyvendinimo
sutartį;
49.2. Skolininkas kreipiasi į teismą arba arbitražą dėl netinkamo Privataus partnerio
įsipareigojimų pagal Projekto įgyvendinimo sutartį vykdymo;
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49.3. Projekto įgyvendinimo sutartis, kurios vykdymas užtikrinamas Garantija, pripažinta
negaliojančia arba pasibaigė kitais pagrindais arba jos vykdymas sustabdytas, nurodant tokio
pasibaigimo ar sustabdymo pagrindus;
49.4. paaiškėja Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo pagrindas;
49.5. pasikeičia Skolininko įstatai, pavadinimas, buveinės adresas, telefonai, įgalioti
asmenys;
49.6. svarstomi ar priimti sprendimai dėl Skolininko reorganizavimo, pertvarkymo,
likvidavimo, restruktūrizavimo;
49.7. egzistuoja arba yra numatomi finansiniai sunkumai, dėl kurių gali būti vėluojama
sumokėti Periodinę įmoką pagal Projekto įgyvendinimo sutartį ir tinkamai vykdyti Projekto
įgyvendinimo sutartį.
50.
Skolininkas įsipareigoja grąžinti Garantui vykdant Sutartį Privačiam partneriui
išmokėtas Garantijos išmokas ir atlyginti Garantui visas su Garantijos išmokų mokėjimu susijusias
išlaidas, įskaitant Sutarties 42 punkte nustatytus delspinigius. Prie tokių išlaidų priskiriami bankų
mokesčiai, su teisiniais procesais, konsultantų, advokatų paslaugomis ir skolos išieškojimu iš
Skolininko susijusios išlaidos ir visos kitos su Garanto prievolių pagal Garantiją vykdymu
susijusios išlaidos.
VIII.

IŠ SKOLININKO IŠIEŠKOTŲ SUMŲ PASKIRSTYMAS

51.
Visus išieškojimo veiksmus iš Skolininko atlieka Privatus partneris, kuris privalo
imtis visų pagrįstų teisėtų priemonių išieškoti sumokėtas Garantijos išmokas ir visas su tuo
susijusias išlaidas (delspinigius, išieškojimo išlaidas, teisinių konsultacijų, advokatų ir pan.
išlaidas), jei tokių buvo, iš Skolininko.
52.
Šalys susitaria, kad visos iš Skolininko išieškotos pinigų sumos bus paskirstomos
tokia tvarka:
52.1. pirmiausia dengiamos visos su išieškojimo veiksmų atlikimu susijusios Privataus
partnerio, Garanto arba trečiųjų šalių išlaidos;
52.2. likusios išieškotos sumos paskirstomos proporcingai (pari passu) Privačiam
partneriui ir Garantui atsižvelgiant į suteiktos Garantijos intensyvumą;
52.3. proporcingai padengiamos kitos Privataus partnerio ir Garanto pagal Sutartį arba
Projekto įgyvendinimo sutartį mokėtinos sumos (netesybos, baudos, delspinigiai ir pan.);
52.4. padengiamos kitų garantijų ar laidavimų teikėjų (jei tokių būtų) išmokėtos išmokos
ir su jų išieškojimu susijusios kitų garantijų ar laidavimų teikėjų patirtos išlaidos.
53.
Skolininkui pradėjus vykdyti visas pradelstas prievoles pagal Projekto
įgyvendinimo sutartį ir Sutartį, Privataus partnerio ir Garanto reikalavimai Skolininkui tenkinami
Sutarties 52 punkte nurodyta tvarka, jeigu Privatus partneris, Garantas nesusitarė kitaip.
IX.

SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

54.
Specialiųjų sąlygų keitimą gali inicijuoti bet kuri sutarties šalis. Specialiosios
sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik šalims raštiškai susitarus. Visi Specialiųjų sąlygų
pakeitimai, papildymai ir sutartyje nurodyti priedai turi tokią pačią juridinę galią kaip ir Sutartis ir
yra neatskiriamos Sutarties dalys. Šalys susitaria, kad jokie ranka padaryti prierašai prie Sutarties
teksto nėra Sutarties sąlygos ir neturi jokios teisinės galios.
55.
Specialiosiose sąlygose nurodyta Garantijos suma gali būti keičiama tik gavus
Paskolų ir garantijų komiteto pritarimą.
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56.
Sutarties bendrosios sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai yra
pakeičiamas Aprašas ir toks pakeitimas įtakoja Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatas.
57.
Garantas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį
nepasibaigus Specialiųjų sąlygų 3 punkte nurodytam Garantijos terminui, jeigu Skolininkas ir (ar)
Privatus partneris iš esmės pažeidžia Sutartį ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio
Garanto pranešimo apie Sutarties pažeidimą tokio pažeidimo neištaiso.
58.
Esminiais Sutarties pažeidimais ir Sutarties nutraukimo pagrindais laikoma:
58.1. Privatus partneris yra restruktūrizuojamas, likviduojamas, bankrutuoja arba
sustabdomi jo mokėjimai prieš paskelbiant šias procedūras;
58.2. paaiškėja, kad Sutartyje nurodyti Skolininko ir (ar) Privataus partnerio patvirtinimai
bei užtikrinimai (kaip nurodyta Sutarties XIII skyriuje) visiškai ar iš dalies yra neteisingi.
59.
Nutraukus Sutartį dėl esminio pažeidimo, Garanto prievolės Privačiam partneriui
pagal Sutartį pasibaigia, o Skolininkas privalo grąžinti Garantui visas Garanto Privačiam partneriui
iki Sutarties nutraukimo sumokėtas Garantijos išmokas.
X. SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ
60.
Skolininkas ir Privatus partneris pripažįsta, kad Europos Audito Rūmai, Europos
Komisija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, VIPA, Viešųjų pirkimų tarnyba, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Konkurencijos
taryba ir jų atstovai turi teisę vykdyti šios Sutarties arba šios Sutarties vykdymo auditą ir kontrolę ir
reikalauti su šia Sutartimi ir šios Sutarties vykdymu susijusios informacijos bei dokumentų.
61.
Skolininkas ir Privatus partneris privalo leisti Sutarties 60 punkte nurodytų
institucijų atstovams vykdyti stebėsenos vizitus ir atlikti Skolininko bei Privataus partnerio
vykdomos veiklos, susijusios su Sutartyje ir Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytų
įsipareigojimų vykdymu, patikras. Skolininkas ir Kreditorius suteiks Sutarties 60 punkte nurodytų
institucijų atstovams galimybę patekti į Skolininko patalpas įprastomis darbo valandomis.
62.
VIPA Sutarties įgyvendinimo kontrolę atlieka Vidaus procedūrose nustatyta tvarka.
63.
Apie planuojamus patikrinimus raštu informuojamas Skolininkas ir (ar) Privatus
partneris ne mažiau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki patikrinimo atlikimo dienos. VIPA turi teisę
patikrinimą atlikti iš anksto neinformavus Skolininko ir (ar) Privataus partnerio jeigu turi įtarimų ir
(ar) yra gavusi informacijos apie vykdomus pažeidimus.
64.
VIPA įgaliotas asmuo (-enys), atlikęs (-ę) patikrinimą, supažindina pasirašytinai
Skolininko atstovą ir raštu informuojama Privataus partnerio atstovą su patikrinimo rezultatais. Jei
Skolininko atstovas atsisako pasirašyti, tai pažymima patikrinimo dokumente.
XI. ATASKAITŲ TEIKIMAS
65.
Skolininkas Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Garantui teikia Projekto
įgyvendinimo ataskaitas, jeigu Projektas įgyvendinamas etapais, ataskaita teikiama po kiekvieno
užbaigto etapo, o užbaigus Projektą galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą. Jeigu Projektas neturi
įgyvendinimo etapų, pateikiama tik galutinė Projekto įgyvendinimo ataskaita. Ataskaitos teikiamos
pagal Sutarties priede Nr. 2 patvirtintą Projekto etapo užbaigimo (projekto įgyvendinimo) ataskaitos
formą.
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66.
Projekto įgyvendinimo ataskaitos teikiamos po kiekvieno įgyvendinto etapo ar
pilnai užbaigus Projektą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po etapo ar pilnai įgyvendinto
Projekto pabaigos.
67.
Skolininkas Garantui taip pat teikia pusmetines ataskaitas, kurios teikiamos ne
vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po ataskaitinio pusmečio pabaigos. Pusmetinės ataskaitos
teikiamos pagal Sutarties priede Nr. 3 pateiktą pusmetinės ataskaitos formą.
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XII. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ
68.
Skolininkas ir Privatus partneris sutinka, kad informacija apie įgyvendinamą
Projektą ir Privačiam partneriui teikiamą garantiją bus skelbiama ES struktūrinių fondų interneto
svetainėje Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.
69.
Skolininkas ir Privatus partneris sutinka, kad informacija apie pasirašytas Garantijų
sutartis, nurodant Skolininko ir Privataus partnerio pavadinimus, Projekto pavadinimą, trumpą
Projekto aprašymą, bendrą Projekto vertę ir Garantijos sumą būtų skelbiama Garanto interneto
svetainėje.
70.
Skolininkas Projekto įgyvendinimo laikotarpiu privalo teikti atitinkamą informaciją
apie Projektą ir naudoti viešinimo priemones, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo
plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1083/2006, priimtos bendrosios nuostatos dėl, interalia, Europos regioninės plėtros fondo,
Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo taikymo srities, finansavimo ir naudojimo (toliau –
Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013) 115 straipsnyje bei XII priede, kurie turi būti tiesiogiai
proporcingi Projekto veiklos apimčiai, t. y.:
70.1. paskelbti (savo interneto tinklalapyje, informavimo apie Projektą priemonėse,
vykdant Projekto veiklą ar kitu būdu), kad įgyvendinamam Projektui teikiama garantija Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;
70.2. užtikrinti, kad Projekte dalyvaujantiems asmenims (Projektą vykdantiems
asmenims, Projekto tikslinėms grupėms, Projekto rezultatus naudojantiems asmenims) būtų
pranešta apie Projekto finansavimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;
70.3. visose Projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie Projektą priemonėse
turi būti naudojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje logotipas
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu (su pakeitimais ir papildymais).
XIII.

ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR UŽTIKRINIMAI

71.
Šalys yra Juridinių asmenų registre įregistruoti ir pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus tinkamai veikiantys juridiniai asmenys.
72.
Pasirašantys Sutartį Šalių atstovai veikia pagal suteiktus įgaliojimus ir Sutarties
sudarymas neprieštarauja įstatymams, Šalių veiklą reglamentuojantiems dokumentams (įstatams,
nuostatams statutui, kitiems steigimo dokumentams, valdymo organų dokumentams ir pan.) ir kitų
teisės aktų reikalavimams.
73.
Sutarčiai sudaryti yra gauti visi reikalingi Šalių valdymo organų valstybės
institucijų ar kitų asmenų leidimai, sutikimai, įgaliojimai.
74.
Skolininkas patvirtina ir užtikrina, kad:
74.1. Skolininko prisiimtiems įsipareigojimams pagal su Privačiu partneriu sudarytą
Projekto įgyvendinimo sutartį yra gauti visi reikalingi Skolininko valdymo organų, valstybės
institucijų ar kitų asmenų leidimai, sutikimai, įgaliojimai Projekto įgyvendinimo sutarčiai sudaryti ir
Projektui tinkamai vykdyti;
74.2. nėra aplinkybių, dėl kurių galėtų būti nevykdomi ar netinkamai vykdomi
Skolininko įsipareigojimai Privačiam partneriui pagal Projekto įgyvendinimo sutartį;
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74.3. Garantui pateiktuose dokumentuose, susijusiuose su Garantijos suteikimu, nurodyti
duomenys yra teisingi, be nutylėjimų ir konstatuoja tikrąją faktinę padėtį;
75.
Skolininkas ir Privatus partneris užtikrina ir patvirtina, kad:
75.1. tarp Skolininko ir Privataus partnerio sudaryta Projekto įgyvendinimo sutartis yra
galiojanti;
75.2. tarp Skolininko ir Privataus partnerio, o taip pat tarp Skolininko ir Privataus
partnerio bei trečiųjų šalių, nėra jokių nesutarimų ar ginčų dėl Projekto įgyvendinimo sutarties
vykdymo;
75.3. Skolininko įsipareigojimams Privačiam partneriui pagal Projekto įgyvendinimo
sutartį užtikrinti nėra suteikta jokių papildomų garantijų ar laidavimų iš kitų garantijų ar laidavimų
teikėjų, apie kuriuos Garantas nėra informuotas;
75.4. Privatus partneris patvirtina, kad Garantui pateiktuose Privataus partnerio
dokumentuose, susijusiuose su Garantijos suteikimu nurodyti duomenys yra teisingi, be nutylėjimų
ir konstatuoja tikrąją faktinę padėtį.
76.
Garantas patvirtina ir užtikrina, kad:
76.1. Garantas turi teisę teikti Garantijas iš ENEF garantijų priemonės lėšų;
76.2. Garantas nedalyvauja jokiuose teisiniuose procesuose, kurie turi ar gali turėti
esminės įtakos Garanto įsipareigojimams pagal Sutartį;
76.3. Garantas už suteiktą Garantiją atsako tik ENEF garantijų priemonės lėšomis. Į kitas
ne garantijų priemonei skirtas ENEF lėšas, taip pat į jokias kitas VIPA disponuojamas lėšas ir VIPA
valdomų fondų lėšas, reikalavimai pagal šią Sutartį nukreipti būti negali.
77.
Šalys susitaria nedelsiant informuoti viena kitą jei Sutarties galiojimo metu dėl bet
kokių aplinkybių kuris nors jų patvirtinimas taptų netikslus ar neteisingas.
XIV.

NENUGALIMA JĖGA

78.
Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma
dėl nenugalimos jėgos (force majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų
pasekmėms atsirasti.
79.
Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių
išteklių arba Sutarties šalis pažeidžia savo prievoles.
80.
Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie force majeure
aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui.
81.
Jei aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis
atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos
aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.
82.
Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybių išlieka ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę nutraukti Sutartį.
XV.

KITOS NUOSTATOS

83.
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki Specialiojoje dalyje nurodyto
Garantijos termino pabaigos.
84.
Sutarčiai taikomos ir ji aiškinama tik pagal garantijas reglamentuojančias Lietuvos
Respublikos teisės aktų nuostatas, kitos prievolių užtikrinimo būdus reglamentuojančios teisės aktų
nuostatos Garantijos sutarčiai negali būti taikomos.
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85.
Tuo atveju, jeigu pakeitus ar priėmus naujus Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuri
nors Sutarties nuostata prieštarautų teisės aktui ar taptų negaliojanti, Šalys geranoriškai derėsis
siekdamos pakeisti prieštaraujančią ar negaliojančią nuostatą tokia teisėta nuostata, kuri pagal savo
teisinę ir ekonominę prasmę būtų kaip galima artimesnė keičiamai Lietuvos Respublikos teisės
aktams prieštaraujančiai ar negaliojančiai nuostatai.
86.
Pasikeitus ENEF valdytojui, visos Garanto teisės ir pareigos pagal Sutartį pereina
naujam ENEF valdytojui.
87.
Jeigu keičiasi Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (arba) kiti
rekvizitai, šalys raštu nedelsdamos (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) privalo apie tai
informuoti viena kitą. Neįvykdžius šio reikalavimo Šalis negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų,
motyvuodama, kad kitos Šalies atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus veiksmai neatitinka
Sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. Vykdydamos šią Sutartį
visus pranešimus Šalys viena kitai įteikia asmeniškai (prireikus pasirašytinai), siunčia registruotu
paštu arba elektroniniu paštu jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paskutiniu Sutarties
Šaliai žinomu adresu paštu išsiųstus dokumentus Sutarties Šalis gavo 5 (penktą) kalendorinę dieną
po tos dienos, kai Šalis siunčiamus dokumentus įteikė pašto paslaugas teikiančiai įmonei; išsiųsti
pranešimai laikomi gautais kitą dieną po jų išsiuntimo, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą po jos
einančią darbo dieną; įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai Šalis gauna savo nurodytu adresu jam
pateiktą informaciją ir pasirašo, kad gavo.
88.
Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir jai taikoma
Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kylantys ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami
derybomis. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
89.
Sutartis sudaryta lietuvių kalba trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę
galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno Sutarties ir jos priedų lapo.
ŠALIŲ PARAŠAI

Garantas

Privatus partneris

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Juridinio asmens kodas: 303039520
Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
Tel. +370 (5) 203 4977

Juridinio asmens kodas:
Adresas
Tel.

El. p.info@vipa.lt

El. p.

Sąskaitos numeris

Sąskaitos numeris

Generalinis direktorius Gvidas Dargužas

Vadovas

Parašas ir data __________________

Parašas ir data ___________________

Skolininkas
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Juridinio asmens kodas:
Adresas
Tel.
El. p.
Sąskaitos numeris

Vadovas
Parašas ir data ___________________

59

[Savivaldybės pavadinimas]miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projekto
Garantijos suteikimo sutarties
1 priedas

PRAŠYMO IŠMOKĖTI GARANTIJOS IŠMOKĄ FORMA
1. DUOMENYS APIE GARANTIJOS SUTARTĮ
Privatus partneris

Skolininkas

Pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Buveinės adresas
Korespondencijos adresas
Kontaktinis asmuo
El. pašto adresas
Telefono Nr.
Mobilaus telefono Nr.
Garantijos sutarties Nr.
Garantijos
sutarties
pasirašymo data

2. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Įgyvendinamo miesto gatvių
apšvietimo
sistemos
modernizavimo
projekto
pavadinimas
Savivaldybės miestas, kuriame
įgyvendinamas Projektas

3. DUOMENYS GARANTIJOS IŠMOKAI GAUTI
Suteikta Garantijos suma, EUR
(visa Garantijos suma suteikta
Tinkamoms išlaidoms garantuoti)
Garantijos išmokų suma, išmokėta už
Skolininko
įsipareigojimų
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nevykdymą, EUR
Periodinės įmokos mokėjimo data
(pagal Projekto įgyvendinimo sutartį)
Periodinė įmoka pagal Projekto
sutartį
(Įmoka už einamąjį mėnesį, kurią
sudaro grąžinama investicijų į
energijos vartojimo efektyvumo
didinimą suma ir kitos Privačiam
partneriui (PP) mokėtinos sumos)

Investicijų periodinė įmoka
(Grąžinama investicijų į
vartojimo efektyvumo didinimą
suma, EUR)

Mokesčio už PP paslaugas suma ir
kitos Skolininko pagal Projekto
įgyvendinimo sutartį mokėtinos
sumos, EUR

Skolininko sumokėta Investicijų
periodinės įmokos dalis, už mėnesį,
kuriam prašoma Garantijos išmoka
Investicijų periodinės įmokos dalis,
padengta iš sąlyginio deponavimo
sąskaitos
Prašoma sumokėti Garantijos išmokos
suma, EUR
Sąskaita, į kurią turi būti pervedama
garantijos išmoka, Nr.
Kita informacija ir pastabos (jei
taikoma)
Pildoma, kai prašoma išmokėti visą likusią Garantijos sumą
Projekto
įgyvendinimo
nutraukimo data

sutarties

Projekto
įgyvendinimo
nutraukimo priežastys

sutarties

Visa Garantijos išmokų suma,
išmokėta už Skolininko įsipareigojimų
nevykdymą, EUR
Likusi prašoma išmokėti Garantijos
suma, EUR
Papildomos garantijos (laidavimai) prievolei įvykdyti
Garanto / laiduotojo
pavadinimas
(juridinio asmens kodas,
kontaktai)

Suteikta garantijos suma, EUR

Garantija galioja iki (data)

Kitos įsipareigojimų vykdymą užtikrinančios priemonės (įkeistos sąskaitos, nekilnojamasis turtas,
piniginiai srautai ir pan.):
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Įkeisto turto pavadinimas

Įkeisto turto vertė
įkeitimo
momentu, EUR

Dabartinė įkeisto
turto vertė, EUR

Pridedami dokumentai (įkeitimo
lakštai, laidavimo sutartys, vekseliai
ir kt.)

4. PRAŠYMO PRIEDAI
Priedo pavadinimas
Periodinių įmokų pagal Projekto įgyvendinimo sutartį mokėjimo grafikas
(paskutinis galiojantis)

Lapų skaičius

Dokumentai, įrodantys Skolininko prievolės nevykdymą (išvardinti)
Sąlyginio deponavimo sąskaitos likutis, EUR
Kiti priedai (išvardinti)

5. PATVIRTINIMAS
1.
2.
3.

Patvirtiname, kad Projekto įgyvendinimo sutartis su Skolininku nėra nutraukta ir Skolininkas turi galiojančią
prievolę vykdyti mokėjimą už investicijas į energijos efektyvumo didinimo priemones.
Patvirtiname, kad mūsų pateikiami ir prie prašymo pridedami dokumentai ir duomenys yra tikslūs, išsamūs ir
teisingi. Įsipareigojame nedelsdami informuoti apie pateiktų dokumentų ir duomenų pasikeitimus.
Mums yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą Lietuvos
Respublikos įstatymai numato baudžiamąją bei civilinę atsakomybę, o neteisėtai gautos lėšos turi būti grąžintos.

Garantijos gavėjo atstovo vardas, pavardė
Parašas
Vieta ir data
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[Savivaldybės pavadinimas]miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projekto
Garantijos suteikimo sutarties
2 priedas
PROJEKTO ETAPO UŽBAIGIMO (PROJEKTO ĮGYVENDINIMO) ATASKAITA
I DALIS: BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Garantijos sutarties numeris

Maksimali paskolos suma (EUR)

Ataskaitos data

Išmokėta paskolos suma (EUR)

Ataskaitinis laikotarpis

Šiuo etapu išmokama paskolos
suma (jei taikoma), EUR

Projekto darbų pradžios data

Po etapo patvirtinimo
planuojama bendra išmokėtos
paskolos suma (jei taikoma),
(EUR)

Projekto darbų pabaigos data
(numatoma arba faktinė)

Maksimali garantijos suma
(EUR)

Rangos darbų įgyvendinimo
procentas (matuojant atliktų darbų
verte)

Galiojanti garantijos suma (jei
taikoma) (EUR)

Projekto etapų skaičius (jei
taikoma)

Šiuo etapu įsigaliosianti
garantijos suma (jei taikoma)
(EUR)

Etapo, už kurį teikiama ataskaita
Nr.

Po etapo patvirtinimo
įsigaliosianti bendra garantijos
suma (EUR)

Viso projekto vertė (numatoma
arba faktinė), EUR

Pastabos

II DALIS: INFORMACIJA APIE ETAPO ĮGYVENDINIMO EIGĄ

Vertinamo rodiklio pavadinimas

Planuota
etapu pasiekti
rodiklio

Faktiškai etapu
pasiekta rodiklio
reikšmė
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Iš viso pasiekta rodiklio
reikšmė

reikšmė
Gatvių pavadinimai kuriose
modernizuojamas gatvių apšvietimas
(jei modernizuojamas tik dalies gatvės
apšvietimas, nurodyti kurios dalies
konkrečiai)
Etapo pradžios data
Etapo pabaigos data
Atliktų projekto rangos darbų vertė
(EUR)
Įrengta naujų šviestuvų (vnt.)
Modernizuota šviestuvų (vnt.)
Įrengta kitų apšvietimo sistemos
elementų (įrašyti)
Iki etapo pabaigos iš viso įrengtų ir
modernizuotų šviestuvų suminė galia
(kW)

(atsakingo asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)
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(vardas, pavardė)

[Savivaldybės pavadinimas] miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projekto
Garantijos suteikimo sutarties
3 priedas
PUSMETINĖ ATASKAITA
I DALIS: BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Garantijos sutarties numeris

Maksimali paskolos suma (EUR)

Ataskaitos data

Išmokėta paskolos suma (EUR)

Ataskaitinis laikotarpis

Grąžinta paskolos suma (EUR)

Projekto darbų pabaigos data
(numatoma arba faktinė)

Paskolos likutis (EUR)

Rangos darbų įgyvendinimo
procentas (matuojant atliktų darbų
verte)

Maksimali garantijos suma
(EUR)

Viso projekto vertė (numatoma
arba faktinė), EUR

II DALIS: INFORMACIJA APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGĄ

Vertinamo rodiklio pavadinimas
Gatvių pavadinimai kuriose modernizuojamas
gatvių apšvietimas (jei modernizuojamas tik
dalies gatvės apšvietimas, nurodyti kurios dalies
konkrečiai)
Atliktų projekto rangos darbų vertė (EUR)
Įrengta naujų šviestuvų (vnt.)
Modernizuota šviestuvų (vnt.)
Įrengta kitų apšvietimo sistemos elementų
(įrašyti)
Iš viso įrengtų ir modernizuotų šviestuvų
suminė galia (kW)
(atsakingo asmens pareigų
pavadinimas)

Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekta rodiklio reikšmė

(parašas)
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(vardas, pavardė)

Garantijų teikimo miestų gatvių apšvietimo sistemų
modernizavimui tvarkos aprašo
6 priedas
GARANTO PRIEVOLĖS UŽTIKRINIMAS
1. Garanto atsakomybės (prievolės) bendras limitas pagal visas išduotas ir nesibaigusias
garantijas yra lygus ENEF garantijų priemonės lėšoms, t.y. (i) ENEF miestų gatvių apšvietimo
modernizavimo projektų garantijų finansinei priemonei įgyvendinti skirtų lėšų, numatytų garantinio
fondo rezervui, dalis, kurią sudaro 13 032 900,90 eurų bei (ii) miestų gatvių apšvietimo
modernizavimo projektų garantijų portfeliui kitų subjektų suteiktos papildomos garantijos arba
garantijų portfelio pergarantavimo bendra suma. Į šį limitą neįskaitomos sumos pagal išmokėtas
garantijų išmokas, kurias skolininkas grąžino arba kurios buvo išieškotos iš skolininko ir atiteko
Garantui. Šį limitą didina garantijų užtikrinimo sąskaitose esančio turto investavimo pajamos.
2. Garantijų portfelio dydžio apribojimai.
2.1. Bendra pagal pasirašytas ir galiojančias Garantijų sutartis suteiktų Garantijų suma
negali daugiau kaip 2,5 karto viršyti (i) ENEF garantijų priemonės lėšų.
2.2. Papildomos garantijos arba pergarantavimai, taikomi Garantijų portfeliui arba jo
daliai, gali būti suteikti ES institucijų, ES finansų institucijų arba ES institucijų įsteigtų fondų, ES
valstybių narių centrinių vyriausybių arba agentūrų, tarptautinių finansų organizacijų bei privačių
finansų institucijų bei fondų.
2.3. ES finansų institucijų, ES institucijų, arba ES institucijų įsteigtų fondų, ES valstybių
narių centrinių vyriausybių arba agentūrų, tarptautinių finansų suteikiamų papildomų garantijų arba
pergarantavimo suma neribojama, tačiau šios institucijos jų garantijos (pergarantavimo) suteikimo
metu turi atitikti ne žemesnį kaip AA- (Aa3) reitingą1.
2.4. Privačių finansų institucijų ir fondų, kurių reitingas yra nežemesnis kaip A- (A3) ir
neaukštesnis kaip A+ (A1), bendrai suteikiamų papildomų garantijų arba pergarantavimo suma
negali viršyti 15 mln. eurų.
2.5. Privačių finansų institucijų, kurių reitingas yra nežemesnis kaip AA- (Aa3), bendrai
suteikiamų papildomų garantijų arba pergarantavimo suma negali viršyti 30 mln. eurų.
2.6. Bendra suteikiamų papildomų garantijų arba pergarantavimo suma pagal 2.4 ir 2.5
punktų nuostatas negali viršyti 40 mln. eurų.
2.7. Papildomų garantijų arba Garantijų portfelio pergarantavimo sumos ir trukmė turi būti
derinamos su Garantijų portfelio įsipareigojimais taip, kad būtų nuolat užtikrinamas 2.1. punkte
nurodyto reikalavimo vykdymas. Papildomų garantijų arba Garantijų portfelio pergarantavimo
sutartys turi būti neatšaukiamos, tačiau jos gali būti nutraukiamos VIPA iniciatyva, jeigu ir be jų
būtų vykdomos šio priedo 1 punkto ir 2.1 papunkčio nuostatos.
3. Individualios Garantijos dydžio apribojimai.
3.1. Maksimalus Garantijos suma, išduodamas vienai savivaldybei negali viršyti 100 proc.
ENEF garantijų priemonės lėšų.
Vertinant reitingą, vadovaujamasi subjekto arba jeigu jis reitingo neturi – jį kontroliuojančio subjekto ilgalaikio
skolinimosi reitingu, suteiktu vienos iš šių Kredito reitingo agentūrų: Fitch, Moody‘s, S&P. Jeigu Kredito reitingo
agentūrų suteikti reitingai nesutampa, vadovaujamasi antru geriausiu reitingu.
1
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3.2. Pagal kiekvieną Garantiją Garantijos išmokos dydis už 6 mėnesių garantinius
išmokėjimus negali viršyti 20 proc. nuo ENEF garantijų priemonei įgyvendinti skirtų lėšų,
numatytų garantinio fondo rezervui, dalies, kurią sudaro 13 032 900,9 eurų.
4. Garantijų užtikrinimo sąskaitos:
4.1. Garantijos užtikrinimo sąskaitos – piniginių lėšų bei vertybinių popierių saugojimo
sąskaitų visuma, kuriose VIPA patikėjimo teise valdo, tvarko bei disponuoja finansiniu turtu, skirtu
užtikrinti galimas išmokas Kreditoriams pagal ENEF garantijų sutartis. Į kitas VIPA ar VIPA
patikėjimo teise valdomas lėšas Kreditorių reikalavimai negali būti nukreipiami.
4.2. Garantijų užtikrinimo sąskaitų lėšų šaltiniai:
4.2.1. ENEF garantijų priemonei įgyvendinti skirtas įnašas (piniginės lėšos);
4.2.2. šiose sąskaitose esančio finansinio turto grynosios (atėmus tiesiogines investavimo
išlaidas1) investavimo pajamos;
4.2.3. Skolininkų grąžintos anksčiau išmokėtos Garantijos išmokos tenkančios Garantui;
4.2.4. Garantui tenkantys išieškojimai iš Skolininkų ar atsakingų trečiųjų šalių pagal
anksčiau išmokėtas Garantijos išmokas (atskaičius dėl išieškojimų patirtas išlaidas), dėl kurių
Skolininkui ar trečiosioms šalims buvo pareikštos pretenzijos;
4.3. Garantijų užtikrinimo sąskaitų panaudojimo eiliškumas:
4.3.1. sąskaitų aptarnavimo ir finansinio turto valdymo tiesioginių išlaidų padengimui;
4.3.2. Garantijos išmokų išmokėjimui;
4.3.3. Garantijos išmokų, įvykdytų iš papildomų garantijų arba garantijų portfelio
pergarantavimo lėšų, grąžinimui, skolininkams grąžinus arba iš jų išieškojus anksčiau išmokėtas
Garantijos išmokas tenkančias Garantui.
4.4. Garantijos užtikrinimo sąskaitų lėšas patikėjimo teise valdo, tvarko ir jomis
disponuoja VIPA.
5. Finansinio turto investavimas:
5.1. Garantijų užtikrinimui skirtas finansinis turtas yra investuojamas vadovaujantis tokiais
kriterijais, išvardintais jų prioriteto tvarka – investicijų saugumas, likvidumas, pelningumas.
5.2. Finansinis turtas investuojamas tik į pinigų bei kapitalo rinkos skolos finansines
priemones arba į kolektyvinio investavimo instrumentus, kurie investuoja į šias priemones.
5.3. Finansinis turto likvidumas turi būti pakankamas, kad per 3 darbo dienas galima būtų
įvykdyti Garanto įsipareigojimą pagal Garantijos sutartį.
5.4. Finansinio turto likvidumas užtikrinamas derinant investicijų pinigų srautus bei
investuojant į likvidžias finansines priemones, kurios, esant poreikiui, gali būti greitai ir be
reikšmingų kaštų parduodamos arba panaudojamos atpirkimo sandoriuose.
5.5. Finansinis turtas investuojamas eurais neprisiimant jokios valiutos kurso rizikos.
5.6. Finansinio turto investicijų, vertinant visą investicijų portfelį, modifikuota finansinė
trukmė negali viršyti 3 metų.
5.7. Vertybinių popierių, lėšų ar indėlių banko sąskaitose, į kuriuos investuojamas
(saugomas) finansinis turtas, reitingas turi būti nemažesnis kaip A- (A3).
6. Garantijų padengimo formavimas:
6.1. Garantijų padengimą sudaro garantijų užtikrinimo sąskaitos bei papildomos garantijos
arba Garantijų portfelio pergarantavimo bendra suma.
6.2. Pirmuosius 13 032 900,9 eurų visų Garanto įsipareigojimų (Garantijų sumų sumos)
Kreditoriams turi pilnai padegti Garantijų užtikrinimo sąskaitos;
1

Mokesčiai, sandorių komisinis atlygis, valdymo mokesčiai, sąskaitų aptarnavimo mokesčiai, palūkanos ir delspinigiai
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6.3. Mažėjant Garanto įsipareigojimams pagal Garantijos sutartis, pirmiausia turi būti
mažinama papildomų garantijų arba Garantijų portfelio pergarantavimo suma.
7. Atskaitomybė:
7.1. VIPA rengia ketvirtines tarpines ir metinę audituotą finansines ataskaitas apie išduotas
Garantijas (Garantijų portfelį), gautas papildomas garantijas bei pergarantavimą, Garantinius
įvykius, pareikštas pretenzijas pagal išmokėtas Garantijos išmokas, Garantijų išmokų grąžinimus ir
išieškojimus, finansinio turto investavimą bei kitą informaciją.
7.2. Finansinės ataskaitos gali būti pateikiamos Kreditoriams arba Privatiems partneriams,
papildomų garantijų bei pergarantavimo teikėjams, kitiems subjektams, numatytiems Garantijų ar
kitose sutartyse, VIPA veiklą reglamentuojančiuose bei kituose teisės aktuose.
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Garantijų teikimo miestų gatvių
apšvietimo sistemų
modernizavimui tvarkos aprašo
7 priedas
MIESTŲ GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTŲ
VALSTYBĖS PAGALBOS VERTINIMAS
Miesto gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektų (toliau – Projektas)
valstybės pagalbos vertinimas atliekamas vadovaujantis Komisijos pranešimu dėl Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje vartojamos valstybės pagalbos sąvokos (2016/C
262/01) (toliau – Komisijos pranešimas).
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
„išskyrus tuos atvejus, kai Sutartys nustato kitaip, valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet
kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą,
iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su vidaus rinka, kai ji daro įtaką
valstybių narių tarpusavio prekybai“, todėl siekiant nustatyti Projekto atitikimą valstybės pagalbos
reikalavimams, bus vertinami visi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje
nustatyti kriterijai.
1.

Ar finansavimą tiesiogiai ar netiesiogiai numatoma teikti ūkio
subjektams (-ui) ūkinei veiklai vykdyti?

Taip

Ne

Pasirinkimo pagrindimas
Atsižvelgiant į Komisijos pranešimo nuostatas, įmonė yra bet kokio juridinio statuso ir bet
kokiu būdu finansuojamos subjektas, vykdantis ekonominę veiklą1. Tuo atveju, jei ūkio subjektas
vykdo tiek ekonominę, tiek neekonominę veiklą valstybės pagalbos klausimas turi būti vertinamas
tik finansuojamos veiklos apimtyje, o ūkio subjektui valstybės pagalbos taisyklės bus taikomos tik
tuo atveju, jeigu iš viešųjų lėšų finansuojama veikla yra ekonominė (ir jei taikomi visi kiti valstybės
pagalbos požymiai). Komisijos pranešimo 12 punkte nurodoma, kad ekonominė veikla laikoma bet
kokia veikla, kurią sudaro prekių tiekimas ir paslaugų teikimas rinkoje.
Projektų pareiškėjais (galutiniais naudos gavėjais) gali būti savivaldybės arba savivaldybių
įmonės, kurios savivaldybės tarybos sprendimu yra įgaliotos arba kurioms yra pavesta savivaldybės
vardu įgyvendinti Projektą.
Visais atvejais, kai Projektą įgyvendina savivaldybė, laikoma, kad savivaldybė nėra ūkio
subjektas, vykdantis ekonominę veiklą.
Tais atvejais, kai projektą įgyvendina savivaldybės įmonė, kuri gali vykdyti tiek ekonominę,
tiek neekonominę veiklą, laikoma, kad Projekto veikla yra neekonominė veikla, o veikla vykdant
viešuosius įgaliojimus.
Komisijos pranešimo 203 punkte nustatyta, kad infrastruktūros, kuri nėra skirta naudoti
komerciniais tikslais, finansavimui valstybės pagalbos taisyklės iš esmės netaikomos, o Komisijos
Europos Teisingumo Teismo praktikoje taikoma įmonės apibrėžtis (200 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo teismo
sprendimo Pavlov ir kiti, sujungtos bylos C-180/98-C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, 74 punktas, 2006 m. sausio 10 d.
Teisingumo Teismo sprendimo Cassa di Risparmio di Firenze SpA ir kiti, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, 107 punktas).
1
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pranešimo 220 punktas numato, kad nemokami viešojo naudojimo keliai yra bendroji infrastruktūra
ir jų viešajam finansavimui netaikomos valstybės pagalbos taisyklės, todėl visais atvejais Projektai,
kuriuose numatytas savivaldybėms priklausančių miesto viešųjų nemokamų gatvių apšvietimo
tinklų modernizavimas, nėra laikomi valstybės pagalbos objektu.
2.

Ar finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektams (-ui)
suteiktų/suteikia išskirtinę ekonominę naudą, kurios jie/jis negautų
rinkos sąlygomis?

Taip

Ne

Pasirinkimo pagrindimas
Garantija už pareiškėjo finansinių įsipareigojimų įvykdymą paskolos davėjui teikiama Energijos
efektyvumo fondo finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Garantija pareiškėjui
teikiama neatlygintinai, t. y. už suteikiamą garantiją pareiškėjas nemoka rinkos sąlygas atitinkančios
kainos. Laikytina, kad garantijos atlyginimo nebuvimas sukelia išskirtinę ekonominę naudą
pareiškėjui, nes siekdamas gauti analogišką garantiją rinkos sąlygomis, pareiškėjas turėtų sumokėti
rinkos sąlygas atitinkantį garantijos atlyginimą.
3.

Ar finansavimą numatoma teikti / teikiamas tam tikroms
pasirinktoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, arba tam
tikriems pasirinktiems ūkio subjektams (-ui), t. y. ar finansavimo
priemonė yra selektyvaus pobūdžio?

Taip

Ne

Pasirinkimo pagrindimas
Garantijų teikimo miesto gatvių apšvietimo sistemų modernizavimo projektų tvarkos apraše
nustatytos remiamos veiklos, galutiniai naudos gavėjai ir kiti apribojimai.
4.

Ar finansavimas gali iškraipyti konkurenciją ir veikti prekybą tarp
ES šalių?

Taip

Ne

Pasirinkimo pagrindimas
Laikoma, kad savivaldybių gatvių apšvietimo modernizavimo projektų finansavimas nedaro
poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai ir neįtakoja konkurencijos iškraipymo. Komisijos
pranešimo 211 punkte nustatyta, kad poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai negali būti
padarytas arba konkurencija negali būti iškraipyta tais infrastruktūros objekto statybos atvejais, kai
kartu tenkinamos šios sąlygos: i) infrastruktūros objektai paprastai neturi tiesiogiai konkuruoti, ii)
privatus finansavimas sektoriuje ir atitinkamoje valstybėje narėje yra nedidelis ir iii) infrastruktūros
objektas nėra sukurtas norinti teikti atrankią paramą konkrečiai įmonei ar sektoriui, o yra naudingas
visai visuomenei.
Finansuojami Projektai neturi konkurencijos rinkoje, miesto gatvių apšvietimo sistemos negauna
privataus finansavimo lėšų, jos išskirtinai priklauso savivaldybėms arba savivaldybių valdomoms
įmonėms, o įgyvendinus šiuos projektus tiesioginę naudą gauna atitinkamos savivaldybės
gyventojai.
Taip pat vadovaujantis Komisijos pranešimo 210 punktu, vietos ir savivaldybių infrastruktūros
viešasis finansavimas nedaro poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai, kadangi šios
infrastruktūros pasiekimo zona daugiausia yra vietinė.
Išvados dėl valstybės pagalbos (ne)buvimo
Pagal priemonę pareiškėjui nebus/nėra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į nors vieną
klausimą atsakyta neigiamai)
Pagal priemonę/projektą remtinos veiklos nebus laikomos valstybės pagalba, tačiau ja gali tapti
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(žymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai, tačiau pastabose nurodyta, kad tam
tikrus aspektus reikia nuolat stebėti dėl rizikos finansavimui tapti valstybės pagalba). Pagrindžiant
pasirinkimą nurodomi tolimesni veiksmai ir priemonės. Patikros lapo III dalis „Teiktinos valstybės
pagalbos rūšies priskyrimas nepildoma.
Pagal priemonę / projektui bus / yra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į visus I dalies
klausimus atsakyta teigiamai).
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