
  

 

 

PROJEKTAS 
 

PASKOLŲ, SKIRTŲ MAŽOSIOS RENOVACIJOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI, 

SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA  

1. Komanditinė ūkinė bendrija „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ (toliau – 

EEFP), kurios tikslas – Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomų energijos vartojimo efektyvumą 

didinančių projektų ir priemonių, kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas, 

įgyvendinimas, kviečia teikti paraiškas dėl paskolų, skirtų mažosios renovacijos projektų 

įgyvendinimui, gavimo iš EEFP. Paraiškos teikiamos per EEFP atstovaujantį tikrąjį narį uždarąją 

akcinę bendrovę Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA). Paskolų, skirtų mažosios 

renovacijos projektų įgyvendinimui, suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

paskolų, teikiamų Apraše nustatytus reikalavimus atitinkantiems juridiniams asmenims, suteikimo 

tvarką ir mažosios renovacijos projektų finansavimo sąlygas. 

2. Reglamentuojantys teisės aktai: 

2.1. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl 

energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES 

bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (toliau – Energijos vartojimo 

efektyvumo direktyva); 

2.2. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) 

(toliau – Reglamentas Nr. 1407/2013); 

2.3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 

2.4. Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas; 

2.5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 603 „Dėl 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“; 

2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl 

bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 390 „Dėl butų 

ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių 

naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2.9. Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl energijos sutaupymo 

susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Energijos sutaupymo susitarimų 

sudarymo tvarkos aprašas);  

2.10. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos 

apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-320 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių 

sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2.11. kiti taikytini Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai. 
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3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Energijos efektyvumo didinimo priemonės – bendrojo naudojimo objektų 

atnaujinimo (remonto) darbai ir (ar) kitos priemonės didinančios energijos vartojimo efektyvumą; 

3.2. Finansinė priemonė – EEFP lėšomis finansuojama ir EEFP įgyvendinama finansinė 

priemonė, kurios tikslas – teikiant paskolas Pareiškėjams finansuoti Projektų įgyvendinimą ir tokiu 

būdu prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo;  

3.3. Projekto įgyvendinimo sąskaita – Pareiškėjo vardu atidaryta sąskaita, kurioje 

išskirtinai laikomos visos paskolos lėšos ir vykdomi visi Projektų srautų mokėjimai susiję su Projektų 

įgyvendinimu ir jų administravimu; 

3.4. Projektas – ilgalaikiame plane numatytų arba nenumatytų energijos efektyvumo 

didinimo priemonių, kurios būtinos pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros 

reikalavimus, įgyvendinimas; 

3.5. Ilgalaikis planas - daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planas, 

kuriame numatytas bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikis pagrįstas 

privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais ir, kuris tvirtinamas butų ir kitų 

patalpų savininkų sprendimu, priimtu Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka; 

3.6. Paraiška – pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą užpildyta paraiška paskolai, skirtai 

mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui, iš EEFP gauti; 

3.7. Pareiškėjas – juridinis asmuo, bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuris 

įgyvendina Projektus ir, kuris yra pateikęs Paraišką EEFP; 

 

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI 

4. Pareiškėjas turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus: 

 
Minimalus kvalifikacinis reikalavimas Pateikiami dokumentai 

4.1.  Pareiškėjas turi teisę vykdyti bendrojo naudojimo 

objektų administratoriaus funkcijas. 
(Teisės aktų nustatyta tvarka atrinktas, butų ir kitų patalpų savininkų 

pasirinktas ir (ar) savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtas asmuo 

bendrojo naudojimo objektams administruoti). 

 

Pateikti galiojančias bendrojo 
naudojimo objektų 
administratoriaus steigimo ir 
veiklos dokumentų kopijas;  

Pateikti savivaldybės tarybos 
sprendimą ir (ar) butų ir kitų 
patalpų savininkų sprendimą 
dėl bendro naudojimo objektų 
administratoriaus skyrimo. 

 

4.2.  Pareiškėjo vadovui, kitam valdymo ar priežiūros organo 
nariui ar kitam asmeniui, turinčiam (turintiems) teisę 
atstovauti Pareiškėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti 
sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalteriui 
(buhalteriams) ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), 
turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti 
Pareiškėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 
metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 
teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar 
nepanaikinto teistumo už šią nusikalstamą veiklą: 
1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo 
organizavimą ar vadovavimą jam;  
2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 
3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, 
apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, 

Išrašas iš teismo sprendimo 
arba Informatikos ir ryšių 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos pažyma ar 
valstybės įmonės Registrų 
centro Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis. 
Dokumentas turi būti išduotas 
ne anksčiau kaip 30 dienų iki 
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kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne 
pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 
pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento 
nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar 
piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis 
kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, 
kaip apibrėžta konvencijos dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 
4. nusikalstamą bankrotą; 
5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 
6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 
7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 
8. kitos valstybės Pareiškėjo atliktą nusikaltimą, 
apibrėžtą direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje 
išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus 
įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. 
 
Taip pat už šiame reikalavime išvardytas veikas  
Pareiškėjui per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. 

Paraiškos EEFP pateikimo 
dienos. 

4.3.  Pareiškėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su 
mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, 
mokėjimu. Pareiškėjas laikomas įvykdžiusiu 
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant 
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu 
įsiskolinimo suma neviršija 50 (penkiasdešimt) eurų. 

Valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų 
ministerijos, teritorinės 
valstybinės mokesčių 
inspekcijos ir Valstybinio 
socialinio draudimo fondo 
valdybos teritorinių skyrių ir 
kitų Valstybinio socialinio 
draudimo fondo įstaigų, 
susijusių su Valstybinio 
socialinio draudimo fondo 
administravimu, pažyma arba 
valstybės įmonės Registrų 
centro Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis. 
Dokumentas turi būti išduotas 
ne anksčiau kaip 30 dienų iki 
Paraiškos EEFP pateikimo 
dienos. 

4.4.  Pareiškėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, 
restruktūrizuojamas su kreditoriais nėra sudaręs taikos 
sutarties tęsti Pareiškėjo veiklą, kai Pareiškėjas 
prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka 
savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti, 
nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba padėtis 
pagal šalies, kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) 
registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. 
Pareiškėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto 
byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo 
tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo (jeigu jis yra 

Užpildyta deklaracija, kurios 
forma pateikiama Aprašo 
2 priede. 
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juridinis asmuo) ar susitarimo su kreditoriais procedūros 
arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal 
šalies, kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas 
įstatymus. 

4.5.  Pareiškėjas privalo pateikti išsamią informaciją 
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – 
PPTFPĮ) nuostatas ir Lietuvos banko pinigų plovimo 
prevencijos metodines rekomendacijas. Pateikta 
informacija turi būti aktuali, išsami bei atitikti jai 
PPTFPĮ keliamus reikalavimus1. 

Dokumentai, būtini Pareiškėjo 
identifikavimo procesui, kurį 
EEFP privalo atlikti 
vadovaudamasi PPTFPĮ. 

 

5. Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos atsakingo 

Pareiškėjo darbuotojo arba notaro. EEFP pasilieka teisę paprašyti pateikti šių dokumentų 

originalus ir patikrinti susijusią informaciją. 

6. Jeigu Pareiškėjas negali pateikti Aprašo 4 punkte nurodytų minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus pagrindžiančių dokumentų, jis turi teisę pateikti lygiaverčius dokumentus, kurie 

pagrindžia atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Papildoma informacija dėl Pareiškėjo 

kvalifikacijos, kurią pageidauja pateikti Pareiškėjas, gali būti pateikta Pareiškėjui priimtina forma. 

7. Paraiška bus atmetama, jeigu apie nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų 

atitiktį Pareiškėjas pateiks klaidinančią ir/ar melagingą informaciją. 

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR VERTINIMAS 

8. Paraiška rengiama ir teikiama pagal Apraše nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas turi 

užpildyti Paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir kartu pateikti Apraše nurodytus dokumentus, 

pagrindžiančius Pareiškėjo atitikimą Apraše nustatytiems reikalavimams.  

9. Kartu su Paraiška Pareiškėjas turi pateikti: 

9.1. minimalius kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus, nurodytus 

Aprašo 4 punkte; 

9.2. dviejų paskutinių finansinių metų patvirtintas finansinių ataskaitų kopijas. Jei 

Pareiškėjas veikia trumpiau nei dvejus metus, pateikiama paskutinių finansinių metų patvirtinta 

finansinių ataskaitų kopija. Jei Pareiškėjas neturi patvirtintos finansinės ataskaitos, pateikiami tik 

Aprašo 9.3 punkte nurodyti dokumentai; 

9.3. einamųjų finansinių metų tarpinių finansinių ataskaitų arba lygiaverčių dokumentų 

kopijas; 

9.4. Pareiškėjo esamų kreditorių ir debitorių detalizaciją (teikiama pagal Aprašo 4 

priedą); 

9.5. finansinės veiklos prognozes (skaičiavimus), atspindinčius Pareiškėjo galimybę laiku 

mokėti įmokas pagal visus esamus ir būsimus Pareiškėjo finansinius įsipareigojimus visam paskolos 

terminui (teikiamos pagal Aprašo 5 priedą); 

9.6. laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta Pareiškėjo struktūra (akcininkai, 

valdymo organai) ir aprašyta vykdoma veikla, turima patirtis panašių Projektų įgyvendinime 

(trumpai aprašomi įgyvendinti Projektai, pasiekti energetiniai sutaupymai); 

9.7. laisvos formos pažymą, kurioje būtų nurodyti Pareiškėjo ir su juo susijusių įmonių 

ryšiai bei darbuotojų skaičius; 

 
1 Remiantis PPTFPĮ 9 straipsnio 18 punktu finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams 

draudžiama vykdyti sandorius per banko sąskaitas, užmegzti ar tęsti dalykinius santykius, vykdyti sandorius, 
kai jie neturi galimybių įvykdyti šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų: jeigu klientas šio įstatymo 
nustatytais atvejais nepateikia duomenų, patvirtinančių jo tapatybę, jeigu pateikia ne visus duomenis arba 
jie yra neteisingi, jeigu klientas ar jo atstovas vengia pateikti informaciją, reikalingą jo tapatybei nustatyti, 
slepia naudos gavėjo tapatybę ar vengia pateikti informaciją, reikalingą naudos gavėjo tapatybei nustatyti, 
arba pateiktų duomenų tam neužtenka, jeigu finansų įstaiga ar kitas įpareigotasis subjektas negali užtikrinti 
šio straipsnio 12–16 dalyse nurodytų reikalavimų vykdymo. 
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9.8. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų protokolinių sprendimų  dėl Projektų 

įgyvendinimo, priimtų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, 

kopijas; 

9.9. statybą leidžiančių dokumentų, kopijas (kai privaloma pagal teisės aktus), jei 

Paraiškos pateikimo metu dokumentai yra išduoti; 

9.10. pastatų energinio naudingumo sertifikatų (su priedais), parengtų ir išduotų prieš 

Projektų įgyvendinimą, kopijas; 

9.11. projektinių pastato energinio naudingumo sertifikatų (su priedais) po Projektų 

įgyvendinimo, kopijas; 

9.12. Projektų sąmatas ar kt. dokumentus su privalomų atlikti darbų kiekiais pagal priimtus 

daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų protokolinius sprendimus; 

9.13. kitus dokumentus.  

10. Paraiška kartu su priedais ir kitais dokumentais teikiama adresu: komanditinė ūkinė 

bendrija „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“, Jogailos g. 2, 01103 Vilnius. Paraiška gali 

būti teikiama registruotu paštu, per kurjerį arba Pareiškėjui pačiam perduodant paraišką EEFP 

arba atsiunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą Paraišką el. paštu kub@vipa.lt. 

Paraiškų teikimo terminas yra tęstinis.  

11. Paraiškų tikrinimą ir vertinimą atlieka EEFP. Paraiškos vertinamos vadovaujantis 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais 

bei laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

12. Esant poreikiui, EEFP turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas ar kitus asmenis 

tam, kad būtų gauta visa informacija apie Pareiškėją, įskaitant atlikti papildomą patikrinimą prieš 

priimant sprendimą suteikti paskolą Pareiškėjui. Tuo atveju, jeigu tokie asmenys ir (arba) 

Pareiškėjas nepatvirtina ir (ar) nepagrindžia Paraiškoje pateiktos informacijos teisingumo, EEFP 

turi teisę atmesti Paraišką.  

13. Paraiška, taip pat atmeta šiais atvejais: 

13.1. Pareiškėjas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 

13.2. Pareiškėjas neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų Pareiškėjui; 

13.3. Pareiškėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis, pagrindžiančius atitikimą 

minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir EEFP prašant nustatytu terminu nepatikslino, 

nepapildė, nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų; 

13.4. Pareiškėjas pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją; 

13.5. EEFP, įvertinusi Paraišką nustato, kad Pareiškėjui paskola negali būti suteikiama dėl 

per didelės rizikos arba Pareiškėjo veiklos sritis neatitinka EFFP finansuotojų nustatytų reikalavimų 

(Pareiškėjas veikia sektoriuje, kuris patenka į EFFP finansuotojų nustatytą nefinansuojamų 

sektorių sąrašą).  

14. EEFP, priėmusi sprendimą Pareiškėjui suteikti paskolą, išsiunčia  paskolos sutarties 

projektą ir nurodo per kiek laiko Pareiškėjas turi pasirašyti paskolos sutartį.  

IV. PAGRINDINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

15. Nustatomos šios Finansinės priemonės ir Projektų įgyvendinimo sąlygos: 

Finansinės priemonės aprašymas 

15.1.  Pareiškėjų finansavimo forma Paskola  

15.2.  Paskolų paskirtis Pareiškėjas gautą paskolą gali naudoti tik 
Projektų įgyvendinimui. 

Paskolų teikimo sąlygos Pareiškėjams 

15.3.  Paskolos suma Pareiškėjui suteikiamos paskolos suma 
negali viršyti 80 proc. kiekvieno Projekto 
investicijų vertės. 

15.4.  Paskolos terminas Nuo 24 mėn. iki 120 mėn. (įskaitant paskolos 
grąžinimo atidėjimo laikotarpį) . 

mailto:kub@vipa.lt
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15.5.  Paskolos grąžinimo atidėjimo 
terminas 

Paskolos grąžinimas gali būti atidėtas 
12 mėnesių laikotarpiui, su galimybe šį 
terminą pratęsti. Paskolos grąžinimo 
atidėjimo laikotarpiu Pareiškėjas moka 
Paskolos sutartyje nurodytas palūkanas, 
kurios skaičiuojamas nuo išmokėtos 
Paskolos dalies. 

15.6.  Paskolai taikoma palūkanų norma Paskolos palūkanos susideda iš kintamos 
palūkanų dalies (6 mėn. EURIBOR) ir 
paskolai taikomos palūkanų maržos.  
Konkreti Pareiškėjui taikoma paskolos 
palūkanų marža, nustatoma Paraiškos 
vertinimo metu, atsižvelgiant į Pareiškėjo 
rizikos vertinimą. 

15.7.  Paskolos panaudojimo terminas Iki 12 mėnesių nustatytas laikotarpis, per 
kurį Pareiškėjas turi panaudoti visą paskolos 
sutartyje nurodytą paskolos sumą. 

15.8.  Paskolos panaudojimo mokestis 0,5 proc. dydžio mokestis, kuris 
skaičiuojamas už nepanaudotą paskolos dalį 
(jeigu tokia būtų) paskolos panaudojimo 
termino pabaigoje. 

15.9.  Paskolų suteikimo tvarka Viena paskola suteikiama visų Paraiškoje 
nurodytų Projektų įgyvendinimui. EEFP, 
gavusi ir pagal vidaus procedūras įvertinusi 
Paraišką, patvirtina Paskolos suteikimo 
sąlygas (maksimalią sumą, paskolai taikomą 
palūkanų normą ir kt.) apie kurias praneša 
Pareiškėjui kartu pateikdama  paskolos 
sutarties projektą. 
Pasirašius paskolos sutartį, Pareiškėjas 
pradeda Projektų įgyvendinimą.  
Per paskolos sutartyje  nustatytą paskolos 
panaudojimo terminą, Pareiškėjas 
įgyvendina Projektus ir už įgyvendintus 
Projektus teikia mokėjimo prašymus EEFP. 
Pasibaigus paskolos panaudojimo terminui, 
fiksuojama Pareiškėjo panaudota paskolos 
dalis (paskolos dalis, kuriai mokėjimo 
prašymus yra pateikęs Pareiškėjas) ir 
sudaromas paskolos grąžinimo grafikas 
(linijiniu arba anuitetiniu būdu). Paskolos 
grąžinimo grafikas sudaromas tik 
panaudotai paskolos sumai. 

15.10.  Paskolos išmokėjimas Paskola išmokama laikantis šių principų:  
1) Paskola Pareiškėjui išmokama 

dalimis už kiekvieną įgyvendintą 
Projektą, jį įgyvendinus ir pateikus 
EEFP mokėjimo prašymą bei visus 
reikiamus dokumentus, ar EEFP 
sutikus, už Projekte numatytą ir 
įdiegtą atskirą Energinio efektyvumo 
priemonę, po Priemonės įdiegimo ir 
pateikus EEFP mokėjimo prašymą 
bei visus reikiamus dokumentus; 

2) Gali būti numatomas avansinis 
paskolos mokėjimas; 



7 
 

3) Paskolos už paskutinį Projektą dalis 
arba, tuo atveju, jei paskola už 
Projektą išmokama vienu kartu 
(vienam Projektui vienas mokėjimo 
prašymas) visa paskola išmokama tik 
pateikus mokėjimo prašymą, su 
kuriuo kartu Pareiškėjas privalo 
pateikti: 

• teisės aktų nustatytos formos 
statinio statybos užbaigimo 
dokumento kopiją; 

• Valstybinės energetikos reguliavimo 
tarybos šilumos įrenginių techninės 
būklės patikrinimo pažymą (kai 
privaloma pagal teisės aktus); 

• atliktų darbų priėmimo–perdavimo 
aktus, pateiktas sąskaitas faktūras, 
kitus išlaidas pagrindžiančius 
dokumentus; 

• Pasirašytą energijos sutaupymo 
susitarimą, pagal kurį visas 
įgyvendinus Projektą atsiradęs 
energijos sutaupymas turi būti 
perduotas EEFP. 

• pastato energinio naudingumo 
sertifikato (su priedais), parengto ir 
išduoto po Projekto įgyvendinimo, 
kopiją. Tuo atveju jei Projektas 
įgyvendinamas pagal Aplinkos 
ministro 2019 m spalio XX įsakymą 
Nr. YY „Dėl klimato kaitos 
programos kompensacinių išmokų 
daugiabučių namų vidaus šildymo ir 
karšto vandens sistemų 
modernizavimui tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pastato energinio 
naudingumo sertifikato pateikti 
nereikia; 

• kvalifikuoto arba akredituoto 
eksperto2, užpildytą įgyvendinto 
Projekto energetinių parametrų 
lentelę (Aprašo priedas Nr. 3).Tuo 
atveju jei Projektas įgyvendinamas 
pagal Aplinkos ministro 2019 m 
spalio XX įsakymą Nr. YY „Dėl 
klimato kaitos programos 
kompensacinių išmokų daugiabučių 
namų vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemų modernizavimui 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
Projekto energetinių parametrų 
lentelė (Aprašo priedas Nr. 3) 

 
2 pagal Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
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užpildoma pagal Aplinkos ministro 
įsakymo nuostatas.  

 
4) Kiekviena išmokama paskolos dalis 

negali viršyti paskolos sutartyje 
nustatyto paskolos sumos ir Projekte 
atliktų investicijų vertės santykio (t. 
y. išmokama paskolos dalis visais 
atvejais negali viršyti 80 proc. visų 
išlaidų, susijusių su Projekto 
įgyvendinimu (statinio projekto 
dalies (techninio darbo projekto) 
parengimo (įskaitant projekto 
vykdymo priežiūrą), jo ekspertizės 
atlikimo, kai ji privaloma pagal 
Statybos įstatymą, statybos rangos 
darbų, statybos techninės priežiūros 
atlikimo, kai ji privaloma pagal 
Statybos įstatymą); 

5) EEFP lėšomis finansuojamas 
Projektas, kurio 0,8 Eur EEFP lėšų 
investicija pasiektų ne mažiau kaip 
1kWh energetinių sutaupymų per 
metus; 

6) prašoma išmokėti paskolos dalis 
išmokama per 15 darbo dienų nuo 
visų reikiamų tinkamai užpildytų 
dokumentų pateikimo EEFP dienos. 
Apmokėjimo diena laikoma 
mokėjimo operacijos įvykdymo 
diena paskolos davėjo banke. 

15.11.   Užtikrinimo priemonės  Pareiškėjas paskolos davėjo naudai privalės 
įkeisti Projektų įgyvendinimo sąskaitoje 
esančias lėšas bei visas būsimas įplaukas į 
šią sąskaitą.  
Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad šiame 
punkte nurodytoje sąskaitoje esančių lėšų 
likutis bet kuriuo momentu būtų ne 
mažesnis nei 3 mėnesių paskolos įmokų 
dydžio suma, apskaičiuota pagal paskolos 
grąžinimo grafiką. 
EEFP gali reikalauti Pareiškėjo pateikti 
papildomus dokumentus prievolių įvykdymo 
užtikrinimui. 
 

15.12.  Paskolos apskaita Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad visos 
paskolos lėšos būtų laikomos ir visi Projektų 
srautų mokėjimai būtų vykdomi išskirtinai 
tik Pareiškėjo vardu atidarytoje Projektų 
įgyvendinimo sąskaitoje, kuri yra įkeista 
EEFP naudai.  

15.13.  Paskolos sudarymo mokestis Paskolos sudarymo mokestis – 0,4 proc. nuo 
paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur 
(du šimtai eurų). 

Projektų įgyvendinimo sąlygos 
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15.14.  Reikalavimai projektams Pareiškėjas turi užtikrinti, kad EEFP lėšomis 
būtų finansuojami tik tokie Projektai, kurių 
0,8 Eur EEFP lėšų investicija pasiektų ne 
mažiau kaip 1kWh energetinių sutaupymų 
per metus 
 

15.15.  Reikalavimai įrangai Pareiškėjas turi užtikrinti, kad tuo atveju 
kai įgyvendinant Projektus būtina įdiegti 
įrangą, įranga turi būti nauja (nenaudota), 
atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES 
standartus. 
 

15.16.  Savininkų pritarimas Pareiškėjas turi užtikrinti, kad kiekvieno 
Projekto įgyvendinimui pritartų ne mažiau 
kaip 55 proc. visų butų ir kitų patalpų 
savininkų (Pagal Civilinio kodekso 4.85 
punktą). 
Sprendimai turi būti priimami nepažeidžiant 
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo 
reikalavimų. 
 

15.17.  Įtraukimas į ilgalaikį atnaujinimo 
planą 

Pareiškėjas turi užtikrinti, kad EEFP lėšomis 
būtų finansuojami tik daugiabučio namo 
atnaujinimo (remonto) darbai ir (ar) kitos 
priemonės, kurie yra įtraukti į ilgalaikį 
atnaujinimo planą, patvirtintą butų ir kitų 
patalpų savininkų sprendimu. Taip pat gali 
būti finansuojami į ilgalaikį atnaujinimo 
planą neįtraukti, bet pagal  privalomuosius 
statinių naudojimo ir priežiūros 
reikalavimus būtini darbai ir (ar) kitos 
priemonės, dėl kurių yra priimtas butų ir 
kitų patalpų savininkų sprendimas. 
EEFP gali reikalauti nustatyta tvarka 
patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar 
metinio plano kopijos. 
 

15.18.  Energetiniai sutaupymai Visi įgyvendinus Projektą pasiekti 
energetiniai sutaupymai turi būti 
deklaruojami kaip (teisė į deklaravimą 
pereiti) EEFP sutaupymai. Pareiškėjas 
užtikrina, kad jokios kitos suinteresuotos 
šalys nepretenduos į Projektų energetinius 
sutaupymus. Pareiškėjas su EEFP pasirašo 
energijos sutaupymo susitarimą, pagal kurį 
visas įgyvendinus Projektą atsiradęs 
energijos sutaupymas (teisė į energijos 
sutaupymų deklaravimą) perduodamas 
EEFP. 

Kitos sąlygos 

15.19.  Viešinimas Pareiškėjas atlikdamas bet kokius viešinimo 
veiksmus privalo nurodyti, kad finansavimas 
tokiems Projektams yra skiriamas iš EEFP 
lėšų, ar įtraukiama kita EEFP prašoma 
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informacija į su Projektais susijusius 
dokumentus. 

15.20.  Valstybės pagalbos reikalavimai Paskolos teikiamos pagal Reglamento 
Nr. 1407/2013 nuostatas ir laikomos de 
minimis pagalba Pareiškėjui. 
 
De minimis pagalbos suma Pareiškėjui 
apskaičiuojama vadovaujantis VIPA vidaus 
procedūromis ir atsižvelgiant į Komisijos 
komunikatą dėl orientacinių ir diskonto 
normų nustatymo metodo pakeitimo (OL 
2008 C 14, p. 6).  
 
Apskaičiuojant de minimis pagalbą 
Pareiškėjui laikomasi šios tvarkos:  
palūkanos skaičiuojamos nuo viešųjų lėšų 
dalies bendroje paskolos sumoje visam 
paskolos laikotarpiui, t. y. neatsižvelgiama 
į numatytą paskolos grąžinimą pagal 
paskolos grąžinimo grafiką; 
de minimis pagalbos, suteiktos vienam 
Pareiškėjui, suma negali viršyti Reglamente 
Nr. 1407/2013 nustatytos sumos; 
paskolos teikiamos ir paskolos suma vienam 
Pareiškėjui yra nustatoma įvertinus 
Pareiškėjo ir jo susijusių įmonių tarpusavio 
santykius pagal Reglamento Nr. 1407/2013 
2 straipsnio 2 dalyje nustatytus „vienos 
įmonės“ kriterijus; 
kiekvieną kartą nustačius pagalbos dydį 
konkrečiai paskolai, EEFP patikrina 
Pareiškėjo teisę gauti atitinkamo dydžio de 
minimis pagalbą ir šią sumą rezervuoja (o 
paskolos sutarties pasirašymo dieną  šią 
sumą registruoja) Suteiktos valstybės 
pagalbos registre, įsteigtame Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 
19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos 
valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de 
minimis) pagalbos registro įsteigimo 
nuostatų patvirtinimo“. 

15.21.  Audito reikalavimai Pareiškėjas įsipareigoja įsileisti VIPA ir (ar) 
EEFP atstovus, EEFP kreditorių atstovus, 
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie 
Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, 
Konkurencijos tarybos įgaliotus atstovus, 
kitų tinkamai įgaliotų nacionalinių, ES 
subjektų ar kitų institucijų, turinčių teisę 
tikrinti, kaip panaudojamos VIPA ir (ar) 
EEFP valdomos lėšos atstovus atlikti 
Pareiškėjui suteiktos paskolos lėšų 
panaudojimo patikrinimą.  
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Pareiškėjas privalo visus su gautos paskolos 
lėšų panaudojimu susijusius dokumentus 
saugoti ne trumpesniu nei 5 metų po 
paskolos sutarties pasibaigimo laikotarpiu. 
Tuo atveju, jei paskolos sutartis sudaroma 
trumpesniam, nei 5 metų laikotarpiui, su 
gautos paskolos lėšų panaudojimu susiję 
dokumentai privalo būti saugomi ne 
trumpiau nei 10 metų nuo sutarties 
pasirašymo dienos.  
 
Pareiškėjas visus dokumentus, reikalingus 
atlikti auditui ar patikroms, teikia 
neatlygintinai. 
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Paskolų, skirtų mažosios 

renovacijos projektų 

įgyvendinimui, suteikimo 

tvarkos aprašo 

1 priedas 

KOMANDITINĖS ŪKINĖS BENDRIJOS „ENERGIJOS EFEKTYVUMO FINANSAVIMO 

PLATFOMRA“ PASKOLOS PARAIŠKOS FORMA 

 

DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ 

(APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ) 

Pavadinimas  

Įmonės kodas  

Įmonės veiklos kodas3  

Įmonės EVRK kodas  

Buveinės miestas, adresas  

Įmonės įregistravimo data  

Teisinė forma  

Įmonės vadovas ar įgaliotas asmuo 

Vardas Pavardė pareigos 

 

Telefono Nr.  

Mobilaus telefono Nr.  

El. paštas  

 

PRAŠOMOS PASKOLOS DUOMENYS 

Prašoma paskolos suma  (Eur) 

Prašomos paskolos terminas (mėn.) 

Prašomas atidėti paskolos 

grąžinimo laikotarpis 

(įrašyti prašomą atidėti paskolos laikotarpį mėn.) 

Numatoma įgyvendinti Projektų (su 

gauta paskola) 

vnt. (įrašyti numatomų projektų skaičių) 

suma (Eur) 

 
3 Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) 
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Numatomi įgyvendinti projektai su prašoma EEFP paskola 
 

El. 
Nr. 

Daugiabučio 
namo adresas 

Unikalus 
pastato 
numeris 

Butų ir kitų 
patalpų 

savininkų, 
pritarusių 
Projekto 

įgyvendinimui, 
skaičius sudaro 
daugiau nei 55 

proc. visų 
savininkų 

(įrašyti „taip“ 
arba „ne“) 

 

Projekto 
įgyvendinimo 

(pradžia / 
pabaiga) 

Numatoma 
Projekto 

vertė (Eur) 
 

Prašoma EEFP 
paskolos suma 

(Eur) 

Planuojami 
energijos 

sutaupymai per 
metus (kWh)4 

Planuojama EEFP 
paskolos sumos 
dalis Projektui 

(Eur), leidžianti 
sutaupyti 1kWh 

energijos 
(Eur/1 kWh) 

(maks. 0,8 Eur/1 kWh) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (7) / (8) 

1.   Taip      

2.   Taip      

3.   Taip      

         

... ...        

Iš viso:      

 

 
4 Projektiniai skaičiuojamieji metiniai daugiabučio namo energijos sutaupymai po Projekto įgyvendinimo 
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JURIDINIO ASMENS TEIKIANČIO PARAIŠKĄ PATVIRTINIMAI 

1. Pateikdamas šią paraišką patvirtinu, kad turiu teisę tvarkyti paskolos davėjui 

perduodamus asmens duomenis, o duomenų subjektai, yra teisės aktų nustatyta tvarka 

informuoti, apie jų asmens duomenų perdavimą EEFP ir VIPA, taip pat  patvirtinu, kad man 

žinoma, jog šie duomenys bus tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 

Nr.2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitų taikytinų teisės aktų 

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą taikomais reikalavimais ir jų suteikiamomis 

teisėmis. 

2. Patvirtinu, kad teikdamas paraišką sutinku teikti papildomą informaciją bei 

dokumentus, patvirtinančius paraiškoje pateiktus duomenis ir jų pagrįstumą, jeigu tokie būtų 

reikalingi, ir įsipareigoju nedelsdamas pranešti apie paraiškoje ir (ar) jos prieduose pateiktos 

informacijos pasikeitimus. 

3. Sutinku, kad paraiškoje ir (ar) jos prieduose pateiktų duomenų apie ______________ 

(įrašyti savo įmonės pavadinimą) teisingumo patikrinimo tikslu bei EEFP vykdant teisines prievoles 

būtų renkami duomenys apie ________________________(įrašyti savo įmonės pavadinimą) iš visų 

trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, kredito įstaigas, draudimo bendroves, valstybės 

registrus, VĮ Registrų centras, UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos banką, skolų išieškojimo įmones, 

kitas įstaigas, organizacijas ar bet kokius kitus trečiuosius asmenis.  

4. Patvirtinu, kad aš, _______________________(įrašyti savo įmonės pavadinimą) 

(atstovas), pateikdamas šią paraišką ir joje nurodydamas savo asmens duomenis, suprantu, 

kad  mano _______________________________(įrašyti savo vardą ir pavardę) asmens duomenys: 

vardas, pavardė, parašas, el. pašto adresas, telefono Nr., mobilaus telefono Nr., mano prašymu 

bus tvarkomi komanditinės ūkinės bendrijos „Energijos efektyvumo finansavimo 

platforma“ (juridinio asmens kodas 304874975, buveinės adresas Jogailos g. 2, 01103 Vilnius, 

Lietuva) siekiant imtis visų reikalingų veiksmų prieš sudarant paskolos sutartį įvykdyti taikytinas 

teisines prievoles tokios sutarties sudarymui ir (ar) vykdymui, ir (ar) siekiant teisėtų duomenų 

valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai 

arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra 

viršesni. Taip pat patvirtinu, jog man yra žinoma, kad visa su asmens duomenų tvarkymu susijusi 

informacija yra teikiama tel. Nr. (8 5) 203 4977, el. paštu kub@vipa.lt, www.vipa.lt. 

5. Sutinku, kad duomenys apie ________________________(įrašyti savo įmonės 

pavadinimą) priskaičiuotą valstybės pagalbą būtų registruojami Suteiktos valstybės pagalbos ir 

nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 

19 d. nutarime Nr. 35 „Dėl suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos 

registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

6. Patvirtinu, kad paskolai iš komanditinės ūkinės bendrijos „Energijos efektyvumo 

finansavimo platforma“ paraiškoje bei jos prieduose nurodyti duomenys yra teisingi, išsamūs ir 

pagrįsti. 

 

PARAIŠKOS PRIEDAI  

mailto:kub@vipa.lt
http://www.vipa.lt/
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Kiekvienas juridinis asmuo siekdamas tapti pareiškėju ir gauti paskolą iš komanditinės 

ūkinės bendrijos „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ privalo pateikti žemiau nurodytus 

paraiškos priedus, patvirtinančius, jog paraišką teikiantis juridinis asmuo atitinka Apraše keliamus 

reikalavimus: 

 užpildytą Aprašo 2 priedą „Pareiškėjo deklaracija“; 

 valstybės įmonės Registrų centro pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką 

išduotus dokumentus, patvirtinančius jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis 

arba kitų institucijų atskyras pažymas, nurodytas Aprašo  4.2-4.3 papunkčiuose, kurios patvirtina 

jog juridinis asmuo atitinka Aprašo  4.2-4.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. Pateikiamas 

dokumentas ar dokumentų rinkinys turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškos EEFP 

pateikimo dienos; 

 dviejų paskutinių finansinių metų patvirtintas finansinių ataskaitų kopijas arba jei įmonė veikia 
trumpiau nei dvejus metus – paskutinių finansinių metų patvirtintą finansinių ataskaitų kopiją; 

 einamųjų finansinių metų tarpinių finansinių ataskaitų arba lygiaverčių dokumentų kopijas;  

 finansinės veiklos prognozes (skaičiavimus), atspindinčius Pareiškėjo galimybę laiku mokėti 

įmokas pagal visus esamus ir būsimus Pareiškėjo finansinius įsipareigojimus visam paskolos 

terminui, parengtas pagal Aprašo  5 priedą; 

 laisvos formos pranešimą, kuriame nurodyta Pareiškėjo struktūra (akcininkai, valdymo organai) 

ir aprašyta vykdoma veikla, turima patirtis panašių Projektų įgyvendinime (trumpai aprašomi 

įgyvendinti Projektai, pasiekti energetiniai sutaupymai); 

 laisvos formos pažymą, kurioje nurodyti pareiškėjo ir su juo susijusių įmonių ryšiai bei 

darbuotojų skaičius; 

 vienos įmonės deklaraciją, užpildytą pagal šiame tinklapyje esančią formą: 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-

reglamenta-es-nr-1407-2013  

 statybą leidžiančio dokumento kopiją (kai privaloma pagal teisės aktus), jei Paraiškos 

pateikimo metu dokumentai yra išduoti; 

 pastato energinio naudingumo sertifikato (su priedais), parengto ir išduoto pieš Projekto 

įgyvendinimą, kopiją; 

 projektinio pastato energinio naudingumo sertifikato (su priedais) po Projekto įgyvendinimo, 

kopiją; 

 Projektų sąmatas ar kt. dokumentus su privalomų atlikti darbų kiekiais pagal priimtus 

daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų protokolinius sprendimus; 

 Kitus dokumentus. 

Juridinio asmens atstovo pareigos, 

vardas, pavardė 
 

Parašas  

 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013
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Paskolų, skirtų mažosios 

renovacijos projektų 

įgyvendinimui, suteikimo 

tvarkos aprašo 

2 priedas 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA 

 

(Ūkio subjekto pavadinimas) 
 

(Ūkio subjekto teisinė forma, buveinė ir kontaktinė informacija) 
 

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 
KŪB Energijos efektyvumo finansavimo platforma 
 

DEKLARACIJA 
_____________ 

Data 
 
Aš, _________________________________________, tvirtinu, kad mano vadovaujamas arba 

atstovaujamas ____________________________, teikdamas paraišką pagal komanditinės ūkinės 

bendrijos „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ paskelbtą kvietimą: 

1.1. nėra bankrutavęs, restruktūrizuojamas, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos 
sutarties ir kreditorių susitarimo tęsti veiklą, kai kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, 
sumažinti ar jų atsisakyti, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. _____________________ 
nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo 
tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros. (Kai 
juridinis asmuo registruotas kitoje nei Lietuvos Respublika valstybėje, deklaracijoje turi būti 
patvirtinimas, kad šiame punkte nurodyta padėtis nei procedūros nėra vykdomos ne tik 
Lietuvoje, bet ir šalyje, kur yra registruotas juridinis asmuo) ; 

1.2. nėra įtrauktas į jokį sankcijų sąrašą arba tarptautiniu mastu pripažįstamą „juodąjį sąrašą“; 
1.3. __________________________ ir jo naudos gavėjai (iki fizinių asmenų) nedalyvauja su pinigų 

plovimu, teroristų finansavimu ar mokestiniu sukčiavimu susijusioje veikloje;  
1.4. man nėra žinomos jokios aplinkybės dėl ____________________________ artimųjų pagalbininkų 

(verslo partnerių ar kitų asmenų, su kuriais yra palaikomi dalykiniai santykiai) įsitraukimo į bet 
kokią su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar mokestiniu sukčiavimu susijusią veiklą, taip 
pat šiems asmenims pareikštų įtarimų dėl tokios veiklos vykdymo.  

2. _______________________________ įsipareigoja, įgyvendindamas projektus laikytis taikomų 
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įskaitant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
nuostatų ir kt. teisės aktų, reglamentuojančių finansavimo teikimą juridiniams asmenims, 
reikalavimų. 

3. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, o pateikti duomenys 
neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, pateikta paraiška bus atmesta. Tokiu atveju 
įsipareigoju EEFP reikalavimu, atlyginti visas EEFP patirtas išlaidas, susijusias su paraiškos 
vertinimu bei papildomu patikrinimu (jei toks buvo atliekamas).  

4. _____________________________ supranta, kad už deklaracijoje pateiktos informacijos 
teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
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5. Pabrėžiu, kad man yra žinoma, jog EEFP turi teisę nutraukti Paraiškų priėmimą, bet kuriuo metu 
iki paskolos sutarties pasirašymo ir, jog EEFP pasilieka teisę, atsisakyti pasirašyti paskolos 
sutartį, pasibaigus šiai finansinei priemonei numatytoms lėšoms. Pasinaudodama šiomis 
teisėmis, EEFP nebus mums jokiu būdu atsakinga. 

6. Nėra jokių kitų aplinkybių dėl kurių negalėčiau teikti Paraiškos ar pasirašyti paskolos sutarties. 

___________________  __________  ______________________ 
 

 

(Deklaraciją pasirašiusio 
asmens pareigos)  

    (Parašas)    (Vardas, pavardė)  
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Paskolų, skirtų mažosios 

renovacijos projektų 

įgyvendinimui,  

suteikimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

ĮGYVENDINTO PROJEKTO ENERGETINIAI PARAMETRAI 

 

Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.  

Duomenis pateikusio asmens pareigos, vardas, 
pavardė ir parašas5 

 

Duomenis pateikusio asmens kontaktinė 
informacija (telefono numeris, el. paštas) 

 

 
5  Priedas turi būti užpildytas kvalifikuoto arba akredituoto eksperto pagal  Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos  aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl energijos sutaupymo susitarimų 

sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“   

1. Projekto pavadinimas  
2. Galutinės energijos vartotojas  
3. Objekto pavadinimas  
4. Pastato paskirtis (jei taikoma)  
5. Technologinis procesas ir (ar) įrenginys (jei taikoma)   

6. Projekto įgyvendinimo adresas   

7. Ekonomikos sektorius   
8. Projekto įgyvendinimo pradžia (metai-mėnuo-diena)   

9. Projekto įgyvendinimo pabaiga (metai-mėnuo-diena)   

10. Pastato bendrieji duomenys: 
10.1 Pastato statybos metai   
10.2 Pastato šildomų patalpų plotas, m2   
10.3 Pastato šildomų patalpų tūris, m3   
11. 

Energijos suvartojimas PRIEŠ 
taupymo priemonių įdiegimą 

Energijos suvartojimas PO 
taupymo priemonių įdiegimo* 

Priemonės 
gyvavimo 
trukmė, 
metai 

Sutaupyta 
energija, 

MWh 

Vartojama 
energija  

Metinės 
energijos 
sąnaudos, 
MWh  

Vartojama 
energija  

Metinės 
energijos 
sąnaudos, 
MWh  

  

11.1.       

[...]       

12.     Viso:  

  

13. Įdiegtų taupymo priemonių aprašymas:  
13.1.  
[...]  
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Paskolų, skirtų mažosios 

renovacijos projektų 

įgyvendinimui,  

suteikimo tvarkos aprašo 

4 priedas 

PAREIŠKĖJO ESAMŲ KREDITORIŲ IR DEBITORIŲ DETALIZACIJA  

 

1. Pareiškėjui įsiskolinusių debitorių detalizavimas. Lentelėje nurodomi bendra suma, nepradelsta suma bei pradelsti mokėjimai 
pagal intervalus, kai debitoriai vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį. 

 

Eil. 
Nr. 

Pirkėjas (įmonės 
pavadinimas) 

Bendra 
suma Eur 

Nepradelsta 
suma Eur 

Dalis iki 
30 d., Eur 

Dalis nuo30 
iki 60 d., Eur 

Dalis nuo 60 
iki 90 d., Eur 

Dalis nuo 90 
iki 180 d., Eur 

Dalis virš 
180 d., Eur 

1.         

2.         

3.         

...         

Viso:         

    

2. Pareiškėjo įsiskolinimų kreditoriams detalizavimas. Lentelėje nurodomi bendra suma, nepradelsti mokėjimai bei pradelsti 
mokėjimai pagal intervalus, kai pareiškėjas vėluoja vykdyti įsipareigojimus. 

 

Eil. 
Nr. 

Tiekėjas 
(įmonės 

pavadinimas) 

Bendra 
suma Eur 

Nepradelsta 
suma Eur 

Dalis iki 
30 d., Eur 

Dalis nuo30 
iki 60 d., Eur 

Dalis nuo 60 
iki 90 d., Eur 

Dalis nuo 90 
iki 180 d., Eur 

Dalis virš 
180 d., Eur 

1.         

2.         

3.         

...         

Viso:                                      
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3. Pareiškėjo gautos paskolos  

Eil. 
Nr. 

Kreditorius 

Paskolos dydis 
(iš viso 
suteikta 

suma), Eur 

Paskolos 
suteikimo 

data 

Paskolos 
likutis, Eur 

Palūkanų 
norma 

Paskolos 
grąžinimo 

data 

Pradelsti 
mokėjimai, 

Eur 

Per metus grąžinta (ketinama grąžinti) 
paskolos suma (įskaitant palūkanas), Eur 

2018 2019 

1.          

2.          

3.          

...          

 
4. Pareiškėjo nebalansiniai įsipareigojimai (garantijos/laidavimai, ateities sandoriai, ginčai) 

 

Eil. 
Nr. 

Kreditorius 
Palūkanų 

norma 
Įsipareigojimo suma, 

Eur 
Padengimo 
terminas 

Pastabos 

1.      

2.      

3.      

...      

5. Nurodomi pareiškėjo atžvilgiu vykdomi teismo procesai, kuriuose Pareiškėjas dalyvautų kaip atsakovas, taip pat Pareiškėjo 

atžvilgiu registruoti turto areštai ar išduoti vykdomieji dokumentai: _______________________________________________________________ 

 

Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi. 

Duomenis pateikusio asmens pareigos, vardas, 

pavardė ir parašas 

 

Duomenis pateikusio asmens kontaktinė 

informacija (telefono numeris, el. paštas) 
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Paskolų, skirtų mažosios 

renovacijos projektų 

įgyvendinimui,  

suteikimo tvarkos aprašo 

5 priedas 

FINANSINĖS VEIKLOS PROGNOZĖS 

 


