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Daugiabučių namų
finansavimas iš DNMF

Apie VIPA

VIPA vaidmuo daugiabučių namų
modernizavimo procese

Nuo 2013 m. VIPA teikia lengvatines paskolas
d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1213 patvirtintą
kurios tikslas – sumažinti šiluminės energijos
efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją

daugiabučiams namams atnaujinti pagal 2004 m. rugsėjo 23
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą,
sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti
aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.

VIPA nuo daugiabučių atnaujinimo finansavimo pradžios jau pasirašė 654 sutartis ir planuoja pasirašyti dar
557 sutartis.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO FONDAS (DNMF)
Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) ciklas
Nuo 2019 m. gegužės 1 d. VIPA sustabdytas
paraiškų teikimas
iki 90 dienų

iki 6 mėn.
iki 30 dienų

VP sutarties
sudarymas

Savininkų
pritarimas
finansavimo
sąlygoms

Paraiškos dėl
finansavimo
vertinimas

Proj. paslaugų ir Paskolos sutarties Paskolos grąžinimas
sudarymas ir rangos
rangos darbų
(20 metų)
darbų įgyvendinimas
pirkimas

Paraiškos
pateikimas
Savininkų
balsavimas dėl
pritarimo VIPA FS

iki 24
mėn. nuo
VP
sutarties

Projektavimo
sutartis

PS derinimas ir
pasirašymas
Paskolos
sumažinimas

Paraiškos Paraiškos
vertinimas tikslinimas

PGK sprendimas
ir sąlyginio ĮR
pateikimas

BETA
pritarimas
RS

Rangos
darbų
sutartis

KT dokumentų
pateikimas

Rangos
darbų
pabaiga

MP ir
išmokėjimai
rangovams

BETA sprendimas
dėl valstybės
paramos

Paskolos
gražinimo grafiko
sudarymas

VIPA paskolos sutarties pasirašymas
Pagrindiniai aspektai

Rangos darbų
sutartis

CPO/BETA
raštas

NTR
išrašas

Sutarties
derinimas

Paskolos
sutarties tipai

Rangos darbų sutarties
kopija turi būti pateikiama
el. paštu kartu su:
- statybos leidimu;
- draudimo raštais;
- įkainotu veiklos grafiku

Pagal naujausias Nutarimo
Nr. 1725 redakcijas:

Privalo būti su
gyventojų asmens
kodais

Gavus VISUS dokumentus,
pradedama rengti sutartis;
parengta sutartis derinama
el. paštu, suderinus
siunčiama pasirašymui

Galimi du variantai:

- CPO patvirtinimas: kai
pirkimai per CPO LT
- BETA raštas: kai pirkimai
ne per CPO LT

Paskolos sutartis projekto
administratoriaus vardu,
savininkų naudai
Paskolos sutartis butų ir kitų
patalpų savininkų vardu

Paskolos sutarties registravimas
Registrų centre

Pagal 2009 m. gruodžio 16 d. Vyriausybės nutarimo 22 punktą, pasirašius lengvatinio kredito sutartį Projekto
administratorius per lengvatinio kredito sutartyje nustatytą terminą įregistruoja daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) faktą, Nekilnojamojo turto registre pateikdamas lengvatinio kredito sutarties
kopiją.
Svarbu! Remiantis šiuo punktu, Projektų administratoriai privalo įregistruoti pasirašytas sutartis ir pateikti
tai įrodančius dokumentus VIPA iki pirmo išmokėjimo. Detaliau apie šį procesą artimiausiu metu Projektų
administratorius VIPA dar kartą informuos atskiru pranešimu.
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Daugiabučių namų
finansavimas iš DNMF

Apie VIPA

Mokėjimo prašymų
teikimo tvarka

Kaip pateikti mokėjimo prašymą?
Registracija VIPA vykdytojų zonoje adresu http://vykdytojams.vipa.lt
(pirmą kartą jungiantis gaunamas laiškas su prisijungimo duomenimis)

Pateiktų mokėjimo prašymų
sąrašas.
SVARBU! Tikslinant mokėjimo
prašymą atsiranda šauktukas su
pastaba

Kaip pateikti mokėjimo prašymą?
Pirmasis ir kiti mokėjimo prašymai – TARPINIAI, paskutinis - GALUTINIS

Kaip pateikti mokėjimo prašymą?
SVARBU! Pagrindinis dokumentas sistemoje – AKTAS (prašomas sumas,
atvirkštinio PVM sumas sistema skaičiuoja nuo eilutės (-čių), kur suvedami aktai)

Kaip pateikti mokėjimo prašymą?
SVARBU! 4. žingsnyje nurodomi PLANUOJAMI mokėjimo prašymai – tai reiškia,
kad jų suma turi būti be jau apmokėtų ir tos dienos prašomos sumų

Atkreipiame dėmesį, kad keli buto savininkai turi būti rašomi į
vieną eilutę (nebent yra prašymas atskirti plotus)

Kaip pateikti mokėjimo prašymą?
SVARBU! Su kiekvienu aktu rangovai privalo pateikti išskaidytas individualias
investicijas, jeigu tame akte jų buvo deklaruota.
Projekto administratorius turi paskirstyti individualias investicijas butams, kuriems
su tuo aktu jos priklauso, o sistema perskaičiuos bendrąsias investicijas.
JŲ KEISTI NEGALIMA, išskyrus centų neatitikimus dėl apvalinimų

Kaip pateikti mokėjimo prašymą?
SVARBU! Su 1-uojo mokėjimo prašymu turi būti pateikti ne tik aktai ir sąskaitos, tačiau taip pat
statybos leidimas, įkainotų veiklų grafikas (jeigu nebuvo pateikti anksčiau) bei stendo
nuotrauka;
Su galutiniu mokėjimo prašymu turi būti pateikti ne tik aktai ir sąskaitos, tačiau taip pat
statybos užbaigimo aktas, energinio naudingumo sertifikatas po projekto užbaigimo bei
dokumentai dėl nevykdomų darbų (jeigu tokių yra)

Užpildžius mokėjimo prašymą paspaudžiama tvirtinti.
SVARBU! Neteisingai užpildžius mokėjimo prašymą, prie jo
sąraše atsiranda šauktukas.
Teisingai užpildžius mokėjimo prašymą, sąraše reikia ant jo
paspausti ir pasirašyti direktoriui bei finansininkui

Po galutinio mokėjimo prašymo apmokėjimo
Tolimesnė eiga

Raštas su
išmokėta suma

Kreipimasis
į BETA

Gavus
valstybės paramą

Grafikai

Įmokų
gavimas

VIPA pateikia raštą,
kuriame nurodoma išmokėta
energinį efektyvumą
didinančių priemonių ir kitų
priemonių suma kartu su
banko išrašu

Projekto administratorius
turi kreiptis į BETA su VIPA
raštu ir kitais reikalingais
dokumentais dėl valstybės
paramos

Po to, kai BETA perveda
valstybės paramą į VIPA
sąskaitą, dar kartą
derinamos investicijos ir
galutinės paskolos sumos

Suderinus investicijas
siunčiami paskolos
grąžinimo grafikai (pirmoji
įmoka – 25 d. praėjus 2
mėn. po valstybės paramos
gavimo)

Priklausomai nuo sutarties tipo:
- savininkų naudai: įmokas
surenka projekto
administratorius
- savininkų vardu: įmokas
surenka VIPA (jokių
papildomų mokesčių!)
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Atkreipiame dėmesį ir
DUK

Mokėjimo prašymų teikimo
tvarka

Norėtume atkreipti dėmesį, kad
PROJEKTŲ ADMINISTRATORIUS YRA ATSAKINGAS:

-

už greitą ir sėkmingą projekto proceso po finansuotojo pritarimo atlikimą, todėl turi stengtis atlikti visus
veiksmus iki baigiantis įsipareigojimo raštų, valstybės paramos sutarties ir t.t. terminams;

-

už teisingai pateikiamus duomenis – prašome atidžiai ir atsakingai prižiūrėti rangovų veiklą, jų teikiamus
dokumentus; nepamiršti, kad mokėjimo prašymai gali būti greičiau patikrinami iškart pateikus visus
korektiškus duomenis ir dokumentus;

-

už tinkamą gyventojų informavimą – gyventojams turi būti laiku ir tinkamai pateikiama informacija apie
paskolos sutartį ir jos nuostatas, projekto eigą, paskolos sumas, grąžinimo grafikus ir pan. Taip pat svarbu
užtikrinti, kad kiekvienas gyventojas paskolos ir palūkanų mokės tiek, kiek jam priklauso, o ne daugiau;

-

už korektiškų dokumentų turėjimą ir saugojimą nustatyta dokumentų saugojimo tvarka. Informuojame, kad
VIPA kasmet atsitiktine tvarka pasirenka kelis pabaigtus projektus, kuriems atliekama PATIKRA VIETOJE.

KADA PRADEDAMOS SKAIČIUOTI PALŪKANOS?
Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmosios išmokos rangovui ir skaičiuojamos tik nuo išmokėtos sumos, o ne nuo
sumos, dėl kurios pasirašyta paskolos sutartis.
Palūkanos skaičiuojamos ir tuomet, kai jų mokėjimas yra atidedamas. Paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikas
sudaromas pasibaigus paskolos ir (ar) palūkanų mokėjimo atidėjimui, kuris dažniausiai baigiasi praėjus dvejiems
mėnesiams nuo valstybės paramos gavimo dienos.
Pradėjus grąžinti paskolą, palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos.

KAS YRA ATIDĖTOSIOS PALŪKANOS?
Sudarant Paskolos sutartį numatomas mokėjimo atidėjimas - t.y. laikotarpis, kurio metu Paskolos gavėjai neprivalo
grąžinti gautos paskolos arba grąžinti paskolos ir mokėti palūkanų. Šiuo laikotarpiu nuo rangovui už statybos darbus
išmokėtos paskolos dalies yra skaičiuojamos ir kaupiamos atidėtos palūkanos. Pasibaigus paskolos grąžinimo ir (arba)
palūkanų mokėjimo atidėjimo laikotarpiui, sukaupta palūkanų suma yra išdalinama lygiomis dalimis likusiam sutarties
galiojimo laikotarpiui, per kurį buto ar kitos patalpos savininkai privalo grąžinti atidėjimo laikotarpiu sukauptas atidėtas
palūkanas.

KĄ REIŠKIA PASKOLOS SUTARYJE NUMATYTAS MOKĖJIMO
GRAFIKO PAKEITIMO PASKOLOS GAVĖJO INICIALTYVA MOKESTIS?
Projekto administratoriaus ir rangovo atsakomybė vykdant statybos rangos darbus yra pateikti teisingus ir tikslius
duomenis VIPA. Tais atvejais, jeigu prasidėjus paskolos grąžinimui paaiškėja, kad tam tikri darbai nebuvo atlikti,
tačiau aktuose buvo deklaruoti ir VIPA juos finansavo, dėl ko reikalingi paskolos, palūkanų perskaičiavimai, grafikų
keitimai ir kt., turi būti sumokėtas minimas mokestis.

KĄ DARYTI, JEIGU NORIU PARDUOTI RENOVUOTĄ BUTĄ KITAM ASMENIUI?
Norint perleisti/parduoti butą, būtina užpildyti prašymo formą ir pridėti joje nurodytus dokumentus bei atsiųsti
prašymo kopiją VIPA, el. paštu info@vipa.lt. Prašymo formą galima rasti vipa.lt puslapyje.

DAUGIAU ATSAKYMŲ Į DUK GALITE RASITE VIPA.LT PUSLAPYJE
https://www.vipa.lt/paslaugos/daugiabuciai/duk/

Prašome klausti

Gintarė Ermanaitė

Projektų finansavimo skyriaus
Projektų vadovė

g.ermanaite@vipa.lt

/gintare-ermanaite

www.vipa.lt
Tel. (8 5) 203 46 61

info@vipa.lt
/ Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA)

