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_________________________________________ 
Kliento atstovo parašas; spaudas (jei privaloma) 

___________________________________________________ 
Agentūros darbuotojo parašas 

 

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau Agentūra) įgyvendina pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo 
prevencijos reikalavimus vadovaudamasi šią sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais. 
Agentūra, būdama KŪB „Energetinio efektyvumo finansavimo investicinė platforma“ (toliau EE platforma) tikruoju nariu, 
veikia kaip EE platformos valdytojas ir atitinkamai įgyvendina EE platformos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo 
prevencijos politiką. Šioje anketoje UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ ir KŪB „Energetinio efektyvumo 
finansavimo investicinė platforma“ kartu vadinamos Agentūra. 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir 
mokesčių administravimą, bei įgyvendinant principą „Pažink savo klientą“ ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei 
susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus Agentūra, veikdama kaip finansų įstaiga, prieš 
pradėdama ar tęsdama dalykinius santykius privalo surinkti informaciją apie klientą, ir tuo tikslu prašo pateikti šioje 
anketoje nurodytus duomenis. Anketos išsamus užpildymas yra privaloma sąlyga norint naudotis Agentūros paslaugomis. 
Šią anketą pildo juridinio asmens atstovas pagal įstatymą arba tinkamus įgaliojimus veikti juridinio asmens vardu turintis 
asmuo. 
Užtikriname, kad pateikti duomenys bus laikomi konfidencialiais ir bus tinkamai saugomi pagal galiojančių teisės aktų 
nustatytus reikalavimus. 
Klientui pateikus užpildytą anketą, kliento gali būti paprašyta pateikti papildomą informaciją, jei tokia būtų reikalinga. 

1. INFORMACIJA APIE KLIENTĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) 
Kliento teisinė forma ir pavadinimas Kodas (registracijos numeris) 

 
 
 
 

 

Registracijos data Mokesčių mokėjimo valstybė Mokesčių mokėtojo kodas 

   
Adresas Gatvė, namo numeris, patalpos Nr. 

Miestas/ 
Rajonas 

Miestelis/ 
Kaimas Pašto kodas Valstybė 

Registracijos:      
Faktinės veiklos:      

Telefono Nr. Elektroninis paštas Tinklalapio adresas Darbuotojų skaičius 

    
 
2. INFORMACIJA APIE KLIENTO VADOVĄ (pildoma, jei anketos 2 skyriuje nurodytas atstovas nėra kliento vadovas) 

Vardas Pavardė Pareigos Asmens kodas  Pilietybė 

     
Nuolatinės 

gyvenamosios 
vietos valstybė 

Asmens tapatybės 
dokumento Nr. 

Asmens 
tapatybės 

dokumento tipas 

Asmens tapatybės 
dokumentą  

išdavusi valstybė 
Išdavimo data Galiojimo data 

      
Vadovo telefono Nr. Vadovo elektroninis paštas 

  
Vadovas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo1? ☐ Taip ☐ Ne 
1 Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo – fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jo artimieji šeimos nariai 
arba artimi pagalbininkai kaip apibrėžta Anketos 8 skyriuje.  

 
3. INFORMACIJA APIE KLIENTO ATSTOVĄ2 

Vardas Pavardė Asmens kodas (TIN kodas) Pilietybė 

    
Nuolatinės 

gyvenamosios vietos 
valstybė 

Asmens tapatybės 
dokumento Nr. 

Asmens tapatybės 
dokumento tipas 

Asmens tapatybės 
dokumentą 

išdavusi valstybė 

Asmens 
tapatybės 

dokumento 
išdavimo data 

Asmens 
tapatybės 

dokumentas 
galioja iki 

      
Atstovo einamos pareigos Atstovavimo pagrindas (įstatymas / įgaliojimas, galioja iki) 

  
Atstovas yra įgaliotas atlikti veiksmus:  

Atstovo telefono Nr. Atstovo elektroninis paštas 

  
Atstovas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo1? ☐ Taip ☐ Ne 
1 Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo – fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jo artimieji šeimos nariai 
arba artimi pagalbininkai kaip apibrėžta Anketos 8 skyriuje. 
2 Atstovas – kliento vardu ir interesais įstatymo ar įgaliojimo pagrindu veikiantis asmuo. 
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4. INFORMACIJA APIE KLIENTO VEIKLĄ 
Pagrindinės veiklos sritys (prašome aprašyti žemiau, tiksliai nurodant: pvz.: jeigu tai paslaugos – kokios srities ir pan.; gamyba – kokių 
gaminių ir pan.) 
 
 
 
 
 
 
Pagrindinės valstybės, kuriose vykdomas verslas/veikla  ☐ Lietuva; ☐ES/EEE; ☐ NVS; ☐JAV; ☐Kita________________ 

Pagrindiniai veiklos ir 
verslo partneriai 
 

Pavadinimas Registracijos valstybė 
  
  
  
  

 
5. INFORMACIJA APIE DALYKINIŲ SANTYKIŲ POBŪDĮ 

Paslaugos, kuriomis planuojate naudotis ir (ar) naudojatės UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra: 

☐ 
Paskola daugiabučių 
namų modernizavimui   ☐ 

Paskola viešųjų pastatų 
modernizavimui    ☐ Garantija ☐ 

Paskola energetikos išteklių 
plėtrai 

☐ 
Paskola įmonių 
energetiniam 
atnaujinimui 

☐ 
Subsidija, dotacija 
(grąžinamoji)            ☐ Kita (nurodykite): ________________________________ 

 
6. INFORMACIJA APIE KLIENTO VALDYMO (AKCININKŲ) STRUKTŪROJE ESANČIUS JURIDINIUS ASMENIS, TURINČIUS 25 
PROCENTUS AR DAUGIAU KLIENTO AKCIJŲ (KAPITALO, TURTO AR KT.) AR BALSAVIMO TEISIŲ 
☐ Tokių juridinių asmenų nėra 

Eil. 
Nr. 

Juridinio asmens pavadinimas 
Registravimo 

valstybė 
Juridinio 

asmens  kodas 

Turimų 
akcijų/ 

balsavimo 
teisių dalis, % 

Ar bendrovės vertybiniais 
popieriais (toliau - v.p.) 

prekiaujama ES valstybių 
narių (ar jų reikalavimus 

atitinkančių valstybių) v.p. 
biržose? 

1     ☐ Taip3 

2     ☐ Taip3 

3     ☐ Taip3 

4     ☐ Taip3 
3 - jei pažymėjote „taip“, Anketos 9 skyriuje „Kliento pastabos“, nurodykite v.p. biržos pavadinimą, valstybę, kurioje veikia birža, Bendrovės v.p. Nr.– 
ISIN Nr. 
 

7. INFORMACIJA APIE KLIENTO NAUDOS GAVĖJUS4 

☐ 
Tokių asmenų nėra (nei vienas iš jų neturi arba nekontroliuoja daugiau kaip 25 proc. akcijų ar balsavimo teisių). Tokiu atveju, 
žemiau esančioje lentelėje nurodykite keturis pagrindinius akcininkus, turinčius daugiausiai akcijų ar balsavimo teisių. 

☐ Naudos gavėjai yra žemiau išvardinti asmenys: 

Vardas ir pavardė Asmens kodas Pilietybė 

Rezidavimo 
valstybė 
mokesčių 
tikslais5 

Akcijų, balsavimo teisių 
dalis (proc. ) 

Anketos 6 
skyriuje 
nurodyto 
juridinio 

asmens Eil. 
Nr. 

Asmuo  
yra 

politiškai 
pažeidžiam

as 2? 

    ☐ Tiesiogiai ___  ☐ Taip 
☐ Netiesiogiai6 ___ ☐ Ne 

    ☐ Tiesiogiai ___  ☐ Taip 
☐ Netiesiogiai6 ___ ☐ Ne 

    ☐ Tiesiogiai ___  ☐ Taip 
☐ Netiesiogiai6 ___ ☐ Ne 

    ☐ Tiesiogiai ___  ☐ Taip 
☐ Netiesiogiai6 ___ ☐ Ne 

    ☐ Tiesiogiai ___  ☐ Taip 
☐ Netiesiogiai6 ___ ☐ Ne 

4 Naudos gavėjas -  fizinis asmuo, kuris yra Kliento savininkas tiesiogiai arba netiesiogiai turėdamas 25 proc. ar daugiau juridinio asmens akcijų arba 
balsavimo teisių kontroliuoja Klientą, taip pat fizinis asmuo, kuris kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą. 

5 - jei naudos gavėjui taikomos kitos mokesčių mokėjimo valstybės ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus jam išdavusios valstybės, prašome 
Anketos 9 skyriuje „Kliento pastabos“ papildyti duomenis, nurodant asmens gimimo vietą, gyvenamosios vietos adresą ir mokesčių mokėtojo numerį. 
6Netiesiogiai - per kitą juridinį asmenį, kuris yra juridinio asmens akcininkas. Šiuo atveju, tolimesniame stulpelyje nurodykite 6 skyriuje nurodyto 
juridinio asmens eilės numerį ir 9 skyriuje „Kliento pastabos“ nurodykite šio asmens gyvenamosios vietos adresą. 
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☐ 
Pareiškiu, kad aukščiau išvardintiems naudos gavėjams taikomos tik aukščiau nurodytos mokesčių mokėjimo valstybės ir jie turi tik 
aukščiau nurodytų valstybių išduotus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. 

Prašome žemiau nurodyti viešuosius šaltinius, kuriuose galima patikrinti Kliento pateiktą informaciją apie naudos gavėjus: 

 

 
8. INFORMACIJA APIE KLIENTO RYŠIUS SU POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMAIS (PAVEIKIAMAIS) ASMENIMIS 

Ar Kliento (juridinio asmens) vadovui, naudos gavėjui, akcininkams, jų artimiems šeimos nariams7 ar artimiems pagalbininkams8 
šiuo  metu yra arba per paskutinius 12 mėnesių buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos (išvardintos žemiau) Lietuvos 
Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose? 
7Artimais šeimos nariais laikomi sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys 
(įseserės), seneliai, vaikaičiai, vaikai (įvaikiai) ir jų sutuoktiniai ar jų sugyventiniai. 
8Artimais pagalbininkais laikomi asmenys, su kuriais turite bendrą verslą, palaikote kitus dalykinius ar verslo santykius siekiant turtinės ar kitokios 
asmeninės naudos. 

☐ Ne 

☐ Taip (prašome nurodyti žemiau pažymint langelį ir pabraukiant atitinkamas pareigas) 
 ☐ 

valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, 
parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris; 

☐ parlamento narys;  

☐ 
aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti 
skundžiami, narys; 

☐ savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; 

☐ 
aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo 
pavaduotojas ar valdybos narys; 

☐ 
ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų 
pajėgų karininkas; 

☐ 

valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 
1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros 
organo narys;  

☐ 

savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau 
kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios 
laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros 
organo narys; 

☐ tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 

☐ politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys. 

Prašome nurodyti svarbias viešąsias pareigas užimantį (-ius) asmenį (-is): 
Nr. Vardas, pavardė Valstybė Institucija Pareigos Laikotarpis 

1.      
Prašome nurodyti ryšį su šiuo asmeniu: Vadovu    ar     atstovu ☐ Naudos gavėju ☐ 
Prašome pažymėti šio asmens ryšius su vadovu/naudos gavėju: Artimas šeimos narys ☐ Artimas pagalbininkas ☐ 

2.      
Prašome nurodyti ryšį su šiuo asmeniu: Vadovu    ar     atstovu ☐ Naudos gavėju ☐ 
Prašome pažymėti šio asmens ryšius su vadovu/ naudos gavėju Artimas šeimos narys ☐ Artimas pagalbininkas ☐ 

3.      
Prašome nurodyti ryšį su šiuo asmeniu: Vadovu    ar     atstovu ☐ Naudos gavėju ☐ 
Prašome pažymėti šio asmens ryšius su vadovu/ naudos gavėju Artimas šeimos narys ☐ Artimas pagalbininkas ☐ 

 
9. KLIENTO PASTABOS 
 
 
 
 

 
10. KLIENTO (JURIDINIO ASMENS) VALDYMO STRUKTŪRA 

Paaiškinkite, kokia yra Kliento (juridinio asmens) nuosavybės ir/ar valdymo struktūra 
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Schematiškai pavaizduokite Kliento (juridinio asmens) nuosavybės ir/ar valdymo struktūros schemą (galite teikti atskirame lape) 
 

 
11. KLIENTO (ATSTOVO) PATVIRTINIMAI 

Klientas įsipareigoja Agentūros paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais ir patvirtina, kad supranta, jog paaiškėjus, kad šioje Anketoje 
pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, apie tai gali būti informuotos Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos ir vienašališkai 
nutraukti dalykiniai santykiai.  
 
Klientas patvirtinta, jog supranta, kad Anketoje pateikta informacija ar jos dalis gali būti perduota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
įgaliotai institucijai jų nustatyta tvarka, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar 
susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos ar kitus teisės aktus. 
Klientas patvirtina, kad asmenų, kurie nėra Klientas, šiame dokumente pateikti asmens duomenys yra gauti teisėtai ir kad Klientas turi 
teisę atskleisti šiuos asmens duomenis pasirinktos(-ų) paslaugos(-ų) teikimo tikslais. Klientas patvirtina ir užtikrina, kad šiems asmenims 
yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko Agentūra. Klientas patvirtina, kad šie asmenys buvo supažindinti su Agentūros privatumo 
politika ir kita informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kurią galima rasti: 
http://vipa.lt/puslapis/asmens_duomenu_apsauga.Pasirašydamas šią Anketą, patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas Kliento vardu 
pasirašyti šią Anketą, kurioje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti  Agentūrą apie bet kokius 
pateiktos informacijos pakeitimus.  
Kaip Klientas (atstovas), patvirtinu, kad esu informuotas, kad šioje Anketoje ir su ja teikiamuose dokumentuose pateiktų duomenų 
patikrinimo tikslu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu (pvz.: Kliento (Atstovo) ir naudos gavėjo (-ų)  tapatybės 
identifikavimo tikslu, „Pažink savo klientą“ principo įgyvendinimo tikslu - Kliento vykdomos veiklos pažinimo ir tolimesnio stebėjimo 
tikslu),  pareigų, kylančių dėl taikytinų teisės aktų, vykdymo tikslais, Agentūra:  

 tvarkys pateiktus asmens duomenis tiek, kiek reikalinga minėtiems tikslams pasiekti;  
 tiek kartų, kiek reikia nurodytiems tikslams pasiekti kreipsis į valstybės institucijas, įmones, įstaigas ir organizacijas ir (ar) 

naudosis valstybės informacinėmis sistemomis, registrais, kuriuose kaupiami atitinkami duomenys, ir gaus informaciją apie 
mane, mano pateiktus duomenis bei kitus duomenis, reikalingus aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti; 

 pati ar pasitelkusi kitus duomenų tvarkytojus tvarkys surinktus duomenis; 
 aukščiau nurodytais tikslais surinktus duomenis gaus, tvarkys ir saugos tik tokį laikotarpį, kiek reikalinga pasiekti nurodytus 

duomenų tvarkymo tikslus, bet ne ilgiau nei 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos. Saugojimo 
terminai gali būti papildomai pratęsti ne ilgiau nei 2 metams, kai yra motyvuotas kompetentingos institucijos nurodymas. 

Patvirtinu, kad Agentūra asmeniškai mane supažindino su mano kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka bei man  priimtinu 
ir suprantamu būdu pateikė visą informaciją, susijusią su mano asmens duomenų tvarkymu. Man yra žinoma, kad visa informacija 
susijusi su mano asmens duomenų tvarkymu yra prieinama http://vipa.lt/puslapis/asmens_duomenu_apsauga 

Kliento atstovo parašas* ir įmonės antspaudas (jei privalomas) Anketą priėmusio Agentūros darbuotojo parašas 

 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 

Kliento atstovo vardas ir pavardė 
Anketą priėmusio Agentūros darbuotojo vardas, pavardė, 

pareigos 

 
 

 

Data Data 

  

*- Klientas (atstovas) pasirašydamas patvirtina, kad perskaitė ir suprato Anketos 11 skyriuje nurodytus patvirtinimus ir suprato jų turinį. 
 


