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PASKOLŲ, SKIRTŲ GAMINANTIEMS VARTOTOJAMS FINANSUOTI,  

SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA  

1. Paskolų, skirtų gaminantiems vartotojams finansuoti, suteikimo tvarkos aprašas 
(toliau – Aprašas) reglamentuoja uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra 
(toliau – VIPA) paskolų, skirtų gaminantiems vartotojams finansuoti, suteikimo tvarką, nustato 
reikalavimus pareiškėjams ir projektų finansavimo sąlygas. 

2. Paskolas gaminantiems vartotojams finansuoti VIPA teikia vadovaudamasi savo 
įstatais, Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės 
aktų nuostatomis bei 2020 m. vasario mėn. atliktu Energijos efektyvumo didinimo ūkio subjektams 
ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtros skatinamojo finansavimo vertinimu, paskelbtu Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: 
http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Energijos%20efektyvumo%20didinimas%20%
C5%ABkio%20subjektams%20ir%20Atsinaujinan%C4%8Di%C5%B3%20energijos%20i%C5%A1tekli%C5%B
3%20pl%C4%97tra%20.pdf  

2. Apraše vartojamos sąvokos: 
2.1. Aprašas - Paskolų, skirtų gaminantiems vartotojams finansuoti, suteikimo tvarkos 

aprašas; 
2.2. Elektrotechninė įranga – atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės, skirtos 

elektros energijos gamybai, sudedamosios dalys ir techniniai elementai, t. y.  moduliai, keitikliai, 
montavimo konstrukcijos ir (ar) kita, kurie turi būti nauji ir iki šiol niekur nenaudoti bei 
neeksploatuoti; 

2.3. Finansinė priemonė – VIPA lėšomis finansuojama ir VIPA įgyvendinama finansinė 
priemonė, kurios tikslas – teikiant paskolas Pareiškėjams finansuoti Projektų įgyvendinimą ir tokiu 
būdu prisidėti prie atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros;  

2.4. Gaminantis vartotojas - juridinis arba fizinis asmuo, iš atsinaujinančių energijos 
išteklių pasigaminantis elektros energiją savo reikmėms. Ši sąvoka plačiau suprantama 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – AIEĮ); 

2.5. Paraiška – pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą užpildyta paraiška paskolai, skirtai 
atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės statybai ir (ar) įsigijimui gauti; 

2.6. Pareiškėjas – viešasis ar privatus juridinis asmuo arba ūkininkas, kurio ūkis yra 
įregistruotas Ūkininkų ūkių registre, siekiantis tapti Gaminančiu vartotoju, kuris yra pateikęs 
Paraišką VIPA. Taip pat Vystytojas, kuris ketina statyti atsinaujinančius išteklius naudojančią 
elektrinę ir Gaminančiam vartotojui suteikti nuosavybės teisę į ją ar jos dalį arba sudaryti sąlygas 
Gaminančiam vartotojui kitais teisėtais pagrindais valdyti ją ar jos dalį; 

2.7. Projektas – Pareiškėjo investicija į atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės 
jėgainės, atitinkančios Gaminantiems vartotojams nustatomus reikalavimus, įrengimą ir (ar) jos 
dalies įsigijimą; 

2.8. Vystytojas – atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės statytojas ir (ar) 
eksploatuotojas. 
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II. II REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI 

3. Pareiškėjas turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: 
 

 
Minimalus reikalavimas Pateikiami dokumentai 

3.1. 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, 
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 

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 
Paraiškos VIPA pateikimo dienos 

3.2. 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, 
taip pat, kai esantis įsiskolinimas yra atidėtas 

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 
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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 VIPA pateikimo dienos 

3.3. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas 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 juridinis asmuo) ar 
susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra 
vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 
Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas įstatymus 

Užpildyta deklaracija, kurios 
forma pateikiama Aprašo 
2 priede 

3.4. Tuo atveju, kai Pareiškėjas yra Vystytojas, jis turi teisę 
verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla ir turi 
visus leidimus ir licencijas.  

Valstybinės energetikos 
reguliavimo tarybos 
vadovaujantis Veiklos elektros 
energetikos sektoriuje leidimų 
išdavimų taisyklėmis išduotas 
leidimas, t. y. galiojantis 
leidimas plėtoti elektros 
energijos gamybos pajėgumus. 

3.5. Tuo atveju, kai Pareiškėjas yra Vystytojas, jis turi 
nuosavybės teisę į žemės sklypą, ant kurio bus statoma 
atsinaujinančius išteklius naudojanti elektrinė, arba yra 
sudaręs šio žemės sklypo nuomos sutartį su šio žemės 
sklypo savininku ne trumpesniam nei prašomos paskolos 
trukmės laikotarpiui. 

Nuosavybės teisę patvirtinantys 
dokumentai (Nekilnojamojo 
turto registro išrašas) arba 
Nekilnojamo turto registre 
įregistruotos žemės sklypo 
nuomos sutarties kopija. 

4. VIPA pasilieka teisę paprašyti pateikti Aprašo 3 punkte nurodytų dokumentų 
originalus ir patikrinti susijusią informaciją. 

5. Paraiška bus atmetama, jeigu apie nustatytų minimalių reikalavimų atitiktį 
Pareiškėjas pateiks klaidinančią ir/ar melagingą informaciją. 

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR VERTINIMAS 

6. Paraiška rengiama ir teikiama pagal Apraše nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas 
užpildo Paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir kartu pateikti Apraše nurodytus dokumentus, 
pagrindžiančius Pareiškėjo atitikimą Apraše nustatytiems reikalavimams.  

7. Kartu su Paraiška Pareiškėjas pateikia: 
7.1. trumpą projekto aprašymą, kuriame nurodyta atsinaujinančius išteklius naudojančios 

elektrinės jėgainės galia bei Pareiškėjo, kai Pareiškėjas tuo pačiu yra ir Gaminantis vartotojas, 
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savo reikmėms sunaudojamas elektros kiekis kWh per metus, taip pat numatomos gauti paskolos 
panaudojimo paskirstymas (įrangos įsigijimas, darbai, kita informacija); 

7.2. atitiktį minimaliems reikalavimam pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Aprašo 
3 punkte; 

7.3. identifikavimo dokumentus, privalomus įgyvendinant pinigų plovimo bei terorizmo 
finansavimo prevenciją (privalomų pateikti dokumentų sąrašas nurodytas 
https://www.vipa.lt/apie-vipa/pinigu-plovimo-prevencijos-igyvendinimas/); 

7.4. dviejų paskutinių finansinių metų patvirtintas finansinių ataskaitų kopijas. Jei 
Pareiškėjas veikia trumpiau nei dvejus metus, pateikiama paskutinių finansinių metų patvirtinta 
finansinių ataskaitų kopija ir pareiškėjo patronuojančios įmonės (jei Pareiškėjas turi 
patronuojančią įmonę) dviejų paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinės ataskaitos. Jei 
Pareiškėjas neturi patvirtintos finansinės ataskaitos, pateikiami tik Aprašo 7.5 punkte nurodyti 
dokumentai; 

7.5. einamųjų finansinių metų tarpinių finansinių ataskaitų arba lygiaverčių dokumentų 
kopijas; 

7.6. finansinės veiklos prognozes, atspindinčias Pareiškėjo galimybę laiku mokėti įmokas 
pagal visus esamus ir būsimus Pareiškėjo finansinius įsipareigojimus visam paskolos terminui 
(teikiama pagal Aprašo 4 priedą); 

7.7. Pareiškėjo esamų kreditorių ir debitorių detalizaciją (teikiama pagal Aprašo 
3 priedą); 

7.8. laisvos formos dokumentą, kuriame nurodomi Pareiškėjo ir su juo susijusių įmonių 
ryšiai bei darbuotojų skaičius. Jeigu susijusių įmonių nėra, tokiu atveju teikiamas laisvos formos 
pasirašytas dokumentas nurodantis, jog Pareiškėjas neturi susijusių įmonių; 

7.9. 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; 

7.10. kitus dokumentus kurie yra reikšmingi Projekto įgyvendinimui. 
8. Tuo atveju kai paraišką teikia Vystytojas, be Aprašo 8 punkte nustatyti dokumentų 

papildomai privaloma pateikti šiuos dokumentus: 
8.1. Verslo planą, kuriame be kita ko būtų nurodyta: 
8.1.1. numatoma bendra atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės jėgainės galia 

(kW); 
8.1.2. planuojamos parduoti ir (arba) išnuomoti Gaminantiems vartotojams 

atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės jėgainės galios kiekis (kW), 1 kW kaina su PVM 
(pardavimo ir nuomos atveju nurodomos atskiros kainos) ir metinė 1 kW priežiūros kaina su PVM; 

8.1.3. Gaminančių vartotojų pritraukimo strategija su planuojamais strategijos 
įgyvendinimo terminais; 

8.1.4. naudojamos ar planuojamos naudoti administravimo ir IT sistemos; 
8.1.5. veiklos strategija; 
8.1.6. pridedamos tipinės elektrinės nuomos bei pardavimo sutartys; 
8.1.7. atsinaujinančių išteklių elektrinės galios rezervavimą procentais, kurį pasiekus bus 

pradėti statybos darbai (minimali VIPA reikalaujama elektrinės rezervacija yra 30 proc. jos galios).  
8.2. elektrotechninės įrangos gamintojo specifikacijas arba lygiaverčius dokumentus, 

kuriuose be kita ko būtų nurodyta elektrotechnikai suteikiamos garantijos terminas ir sąlygos. 
8.3. Kitus projekto įgyvendinimui reikšmingus dokumentus. 
9. Esant poreikiui, VIPA gali kreiptis į Pareiškėją su prašymu pateikti papildomus 

dokumentus, susijusius su Pareiškėjo finansine būkle, Projekto įgyvendinimo eiga ir pan.  
10. Paraiška kartu su priedais ir kitais dokumentais teikiama adresu: VIPA, Jogailos g. 2, 

01103 Vilnius. Paraiška gali būti teikiama registruotu paštu, per kurjerį arba Pareiškėjui pačiam 
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perduodant paraišką VIPA arba atsiunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą Paraišką 
el. paštu info@vipa.lt. Paraiškų teikimo terminas yra tęstinis.  

11. Paraiškų tikrinimą ir vertinimą atlieka VIPA. Paraiškos vertinamos vadovaujantis 
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais 
bei laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

12. Esant poreikiui, VIPA 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, VIPA 
turi teisę atmesti Paraišką.  

13. Paraiška atmetama šiais atvejais: 
13.1. Pareiškėjas neatitinka minimalių reikalavimų; 
13.2. Pareiškėjas neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų Pareiškėjui; 
13.3. Pareiškėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis, pagrindžiančius atitikimą 

minimaliems reikalavimams, ir, VIPA prašant, nustatytu terminu nepatikslino, nepapildė, 
nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų; 

13.4. Pareiškėjas pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją; 
13.5. VIPA, įvertinusi Paraišką nustato, kad Pareiškėjui paskola negali būti suteikiama dėl 

VIPA nepriimtinos rizikos.  
14. VIPA, priėmusi sprendimą Pareiškėjui suteikti paskolą, išsiunčia įsipareigojimo raštą, 

kuriame nurodomos paskolos suteikimo sąlygos. Jeigu pareiškėjui yra priimtinos įsipareigojimo 
rašte VIPA nustatytos sąlygos, VIPA išsiunčia paskolos sutarties projektą ir nurodo, per kai 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 Tik Projektų įgyvendinimui. 

Nėra finansuojamas pridėtinės vertės 
mokestis (toliau – PVM) 

Paskolų teikimo sąlygos Pareiškėjams: 
 15.3 Paskolos suma Iki 80 proc. Projekto investicijų vertės (be 

PVM) ir ne daugiau kaip 800 Eur už įdiegtą 
1 kW (be PVM).  
Išimtiniais atvejais, paskolos suma gali būti 
ir didesnė, nei 80 proc. Projekto investicijų 
vertės (be PVM). 

 14.4 Paskolos terminas iki 10 metų (įskaitant paskolos grąžinimo 
atidėjimo laikotarpį)  

 14.5 Paskolos grąžinimo atidėjimo 
terminas 

Iki 12 mėn. su galimybe šį terminą pratęsti.  
Paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu 
Pareiškėjas moka paskolos sutartyje 
nurodytas palūkanas, kurios skaičiuojamos 
nuo išmokėtos paskolos dalies  

 14.6 Paskolai taikoma palūkanų 
norma 

Kintamos palūkanos 6 mėn. EURIBOR ir 
paskolai taikoma palūkanų marža.  
Konkreti paskolos palūkanų marža 
nustatoma Paraiškos vertinimo metu.  

 14.7 Paskolos panaudojimo terminas Iki 12 mėnesių su galimybe šį terminą 
pratęsti 
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 14.8 Įsipareigojimo mokestis 0,5 proc. dydžio mokestis, skaičiuojamas 
nuo nepanaudotos (neišmokėtos) Paskolos 
sumos. Įsipareigojimo mokestis 
apskaičiuojamas kiekvieną Paskolos 
panaudojimo termino dieną nuo Sutarties 
pasirašymo dienos iki visos Paskolos sumos 
išmokėjimo dienos arba Paskolos 
panaudojimo termino pabaigos, 
priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė. 
Įsipareigojimo mokestis apskaičiuojamas 
sudedant kiekvienos mėnesio dienos faktinių 
neišmokėtų Paskolos likučių (t. y. paskolos 
sutarties sąlygose nurodytos, bet dar 
neišmokėtos Paskolos sumos) ir paskolos 
sutarties sąlygose nustatytos įsipareigojimo 
mokesčio dydžio normos sandaugas, 
padalintas iš 365 (trijų šimtų šešiasdešimt 
penkių).  
Paskolos sutartyje gali būti nustatytas iki 30 
dienų įsipareigojimo mokesčio netaikymo 
terminas. 

 14.9 Paskolos išmokėjimas  Pareiškėjas, pasirašęs paskolos 
sutartį, pateikia VIPA preliminarų mokėjimo 
prašymų teikimo grafiką, kuriame nustatomi 
mokėjimo prašymų teikimo terminai ir 
preliminarios prašomos išmokėti paskolos 
dalys. 

 paskola išmokama dalimis už 
įrengtą atsinaujinančius išteklius 
naudojančią elektrinę; 

 gali būti numatomas iki 
30 proc. dydžio avansinis (išankstinis) 
paskolos mokėjimas dar neatlikus 
atsinaujinančius išteklius naudojančios 
elektrinės įrengimo darbų; 

 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. (išskyrus atvejus, kai Paskolos 
sutartyje nustatyta kitaip) atsinaujinančius 
išteklius naudojančios jėgainės kainos, 
konkretus procentas bus nustatomas 
paskolos sutartyje); 

 paskola išmokama Pareiškėjui 
pateikus mokėjimo prašymą, su kuriuo kartu 
Pareiškėjas privalo pateikti: 

o dokumentus, pagrindžiančius 
atsinaujinančius išteklius naudojančios 
elektrinės jėgainės įdiegimą (sąskaitos 
faktūros, priėmimo-perdavimo aktai ir 
pan.); 
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o dokumentus, patvirtinančius 
atsinaujinančius išteklius naudojančios 
elektrinės jėgainės, atitinkančios 
Gaminantiems vartotojams nustatomus 
reikalavimus, prijungimą prie elektros 
tinklų; 
o kai Pareiškėjas yra Vystytojas, 
su pirmu mokėjimo prašymu yra būtina 
pateikti pasirašytas sutartis su 
Gaminančiais vartotojais arba kitus 
dokumentus, įrodančius, kad yra 
rezervuojama arba perkama/ 
nuomojama nemažiau nei 30 proc. 
elektrinės galios. Teikiant kitus  
mokėjimo prašymus yra būtina pateikti 
tarp Vystytojo ir Gaminančių vartotojų 
pasirašytas naujas sutartis arba kitus 
dokumentus; 
 kai Pareiškėjas yra Vystytojas 

paskutinė paskolos dalis yra išmokama tik 
pateikus galiojantį leidimą gaminti elektros 
energiją; 

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

 14.10 Paskolos sudarymo mokestis 0,4 proc. dydžio vienkartinis mokestis, bet 
ne mažiau kaip 200 Eur (du šimtai eurų). 
Paskolos sudarymo mokestis mokamas prieš 
paskolos sutarties pasirašymą arba 
išskaičiuojamas išmokant pirmąją paskolos 
dalį, t. y. paskolos sutarties sudarymo 
mokesčiu mažinamas pirmas paskolos dalies 
išmokėjimas. 
Paskolos sudarymo mokestis atskirais 
atvejais gali būti netaikomas. 

14.11 Reikalavimas elektrotechninei 
įrangai 

Visa diegiama elektrotechninė įranga turi 
būti nauja ir iki šiol neeksploatuota. Taip 
pat diegiama elektrotechninė įranga turi 
turėti garantijas, kurias Pareiškėjas 
įsipareigoja VIPA pareikalavus pateikti. 

14.12 Papildomi reikalavimai 
Vystytojams 

Paraiškos teikimo metu Gaminantys 
vartotojai turi būti rezervavę ne mažiau 
kaip 30 proc. vystytojo vystomos 
atsinaujinančius išteklius naudojančios 
elektrinės jėgainės galios. 

14.13 Viešinimas Pareiškėjas, įgyvendindamas Projektą, 
privalės teikti informaciją ar naudoti 
viešinimo priemones, nustatytas paskolos 
sutartyje, nurodant, kad visa paskola ar jos 
dalis yra finansuojama iš VIPA lėšų. 
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 14.14 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:  
1. palūkanos skaičiuojamos nuo viešųjų 
lėšų dalies bendroje paskolos sumoje visam 
paskolos laikotarpiui, t. y. neatsižvelgiama 
į numatytą paskolos grąžinimą pagal 
paskolos grąžinimo grafiką; 
2. de minimis pagalbos, suteiktos vienam 
Pareiškėjui, suma negali viršyti Reglamente 
Nr. 1407/2013 nustatytos sumos; 
3. 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, VIPA patikrina 
Pareiškėjo teisę gauti atitinkamo dydžio de 
minimis pagalbą ir šią sumą rezervuoja (o 
prieš pasirašant paskolos sutartį 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“ 

 14.15 Audito reikalavimai Pareiškėjas įsipareigoja įsileisti VIPA ir (ar) 
VIPA 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, tinkamai įgaliotų 
nacionalinių, ES subjektų ar kitų institucijų, 
turinčių teisę tikrinti, kaip panaudojamos 
VIPA valdomos lėšos atstovus atlikti 
Pareiškėjui suteiktos paskolos lėšų 
panaudojimo patikrinimą.  
Pareiškėjas privalo visus su gautos paskolos 
lėšų panaudojimu susijusius dokumentus 
saugoti ne trumpesniu nei 5 metų po 
paskolos sutarties pasibaigimo laikotarpiu. 



10 
 

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  
gaminantiems vartotojams 
finansuoti, suteikimo tvarkos 
aprašo 
1 priedas 

PASKOLOS PARAIŠKOS FORMA 

DUOMENYS APIE JURIDINĮ ASMENĮ1 

Pavadinimas  

Įmonės kodas  

Įmonės veiklos kodas2  

Buveinės adresas  

Įmonės įregistravimo data  

Teisinė forma  

Telefono Nr.  

Mobilaus telefono Nr.  

El. paštas  

Įmonės vadovas  

Už paraišką atsakingo 
asmens vardas ir pavardė 

 

Telefono Nr.  

Mobilaus telefono Nr.  

El. parašas  

DUOMENYS DĖL PRAŠOMOS PASKOLOS 

Prašoma paskolos suma  (Eur) 

Prašomos paskolos 
terminas 

(mėn.) 

Prašomas atidėti 
paskolos grąžinimo 
laikotarpis 

(įrašyti prašomą atidėti paskolos laikotarpį mėn.) 

Projekto investicijų 
vertė (be PVM) 

(Eur) 

 
1 Tuo atveju, kai paraišką teikia ūkininkas, kurio ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre, dėl paraiškos pildymo 
prašome kreiptis į EEFP 
2 Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) 
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Trumpas projekto 
aprašymas3 

 

Preliminari projekto 
įgyvendinimo pradžios 
ir pabaigos data 

(preliminari pradžios ir pabaigos data) 

Papildomos rizikos 
mažinimo ar valdymo 
priemonės (jeigu tokių 
yra) 

 (pažymėti papildomas rizikos valdymo/mažinimo priemones 
pvz.: akcininkų  garantiją, laidavimas  ar kita rizikos valdymo 
priemonė) 

JURIDINIO ASMENS TEIKIANČIO PARAIŠKĄ PATVIRTINIMAI 

1. Patvirtinu, kad šioje paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga, 
tiksli ir gali būti UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau - VIPA) panaudota vertinant 
riziką. Pareiškėjui nepateikus visos paraiškoje nurodytos informacijos arba pateikus neteisingą 
informaciją, VIPA turi teisę nesuteikti paskolos arba vienašališkai nutraukti šios paraiškos pagrindu 
sudarytą (-as) sutartį (-is). Šios paraiškos priėmimas neįpareigoja VIPA suteikti prašomą paslaugą 
ar suteikti ją prašomomis sąlygomis.  

2. Patvirtinu, kad teikdamas paraišką sutinku teikti papildomą informaciją ir 
dokumentus, patvirtinančius paraiškoje pateiktus duomenis bei 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 pareiškėją 
teisingumo patikrinimo tikslu bei VIPA vykdant teisines prievoles būtų renkami duomenys apie 
pareiškėją 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, taip 
pat sutinku, kad duomenys apie pareiškėjo prisiimtus finansinius įsipareigojimus būtų perduoti 
aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant UAB „Creditinfo Lietuva“ 
ir Lietuvos banką.  

4. Patvirtinu, kad aš, pareiškėjo atstovas, pateikdamas šią paraišką ir joje 
nurodydamas savo asmens duomenis, suprantu, kad mano asmens duomenys: vardas, pavardė, 
parašas, el. pašto adresas, telefono Nr., mobilaus telefono Nr., mano prašymu bus tvarkomi 
uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra (juridinio asmens kodas 
303039520, 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 info@vipa.lt, www.vipa.lt. 

5. Sutinku, kad duomenys apie pareiškėjui priskaičiuotą valstybės pagalbą būtų 
registruojami Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, 

 
3 Nurodomos diegiamos energinio efektyvumo priemonės ir planuojami pasiekti sutaupymai (kWh) arba įrengiamos 
atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės galia (kW) 
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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. 

PARAIŠKOS PRIEDAI  

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai: 

 kliento pažinimo anketa (https://www.vipa.lt/apie-vipa/pinigu-plovimo-prevencijos-
igyvendinimas/); 

 trumpas projekto aprašymas, kuriame būtų nurodyta atsinaujinančius išteklius naudojančios 
elektrinės jėgainės galia bei Pareiškėjo savo reikmėms sunaudojamas elektros kiekis (kWh/m.), 
teisinė forma, kuria Gaminantis vartotojas valdys elektrinę ar jos dalį (jei taikoma), preliminarus 
paskolos išmokėjimo (mokėjimo prašymų teikimo VIPA) grafikas ir kt. su projekto įgyvendinimu 
susijusi svarbi informacija. Šis punktas netaikomas jeigu Pareiškėjas yra Vystytojas; 

 Sutarčių su įrangos tiekėjais ir rangovais, jei tokios yra, kopijos, kurios patvirtintų, kad 
naudojama elektrotechninė įranga yra nauja ir neeksploatuota bei jai suteikiamos garantijos;  

 užpildytas Aprašo 2 priedą „Pareiškėjo deklaracija“; 

 valstybės įmonės Registrų centro pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką 
išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis 
arba kitų institucijų atskyras pažymos, nurodytos Aprašo 3.1 – 3.2 papunkčiuose, kurios patvirtina 
jog Pareiškėjas atitinka Aprašo 3.1 – 3.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;  

 dvejų paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinių ataskaitų kopijos arba jeigu 
Pareiškėjas veikia trumpiau nei dvejus metus paskutinių finansinių metų patvirtinta finansinių 
ataskaitų kopija; 

 jei Pareiškėjas veikia trumpiau nei dvejus metus ir turi patronuojančią įmonė - patronuojančios 
įmonės dviejų paskutinių finansinių metų patvirtinta finansinių ataskaitų kopija;  

 einamųjų finansinių metų tarpinių finansinių ataskaitų arba lygiaverčių dokumentų kopijos;  

 Pareiškėjo esamų kreditorių ir debitorių detalizacija, parengta pagal Aprašo 3 priedą; 

 finansinės veiklos prognozės (skaičiavimai), atspindintys Pareiškėjo galimybę laiku mokėti 
įmokas pagal visus esamus ir būsimus Pareiškėjo finansinius įsipareigojimus visam paskolos 
terminui, parengtos pagal Aprašo 4 priedą; 

 laisvos formos dokumentas, kuriame būtų nurodyti pareiškėjo ir su juo susijusių įmonių ryšiai 
bei darbuotojų skaičius; 

 vienos įmonės deklaracija, užpildyta pagal šiame tinklapyje esančią formą: 
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-
reglamenta-es-nr-1407-2013; 

 

Tuo atveju kai Pareiškėjas yra Vystytojas, papildomai privaloma pateikti šiuos dokumentus: 

 Verslo planą, parengtą pagal Aprašo 8.1 punkto reikalavimus; 

 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, vadovaujantis Veiklos elektros energetikos 
sektoriuje leidimų išdavimų taisyklėmis, išduotą leidimą, t. y. galiojantį leidimą plėtoti elektros 
energijos gamybos pajėgumus.  
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 žemės sklypo, ant kurio planuojama statyti elektrinė, nuosavybės teisę patvirtinančius 
dokumentus (Nekilnojamojo turto registro išrašą) arba su žemės sklypo savininku sudarytą nuomos 
sutarties, atitinkančios Aprašo 3.5 punkte nustatytus reikalavimus, kopiją;  

 Kiti dokumentai. 

Pareiškėjo atstovo pareigos, vardas, 
pavardė 

 

Parašas  
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Paskolų, skirtų 
gaminantiems vartotojams 
finansuoti, suteikimo tvarkos 
aprašo 
2 priedas 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA 

 
(Ūkio subjekto pavadinimas) 

 
(Ūkio subjekto teisinė forma, buveinė ir kontaktinė informacija) 

 
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 
 

DEKLARACIJA 
_____________ 

Data 
 
Aš, _________________________________________, tvirtinu, kad mano vadovaujamas arba 
atstovaujamas ____________________________, teikdamas paraišką pagal uždarosios akcinės 
bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) paskelbtą kvietimą: 

1.1. nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties ir kreditorių 
susitarimo 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 registruotas įstatymus nėra 
tokia pati ar panaši. Pareiškėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto 
procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su 
kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 
Pareiškėjas registruotas, įstatymus; 

1.2. nėra įtrauktas į jokį sankcijų sąrašą arba tarptautiniu mastu pripažįstamą „juodąjį sąrašą“; 
1.3. pareiškėjas 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 pareiškėjo 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. Pareiškėjas 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. Pareiškėjas įsipareigoja, įgyvendindamas projektus tinkamai vykdyti visus aplinkos apsaugos 
reikalavimus pagal teisės aktus. 

4. 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 VIPA reikalavimu, atlyginti visas VIPA patirtas išlaidas, susijusias su paraiškos 
vertinimu bei papildomu patikrinimu (jei toks buvo atliekamas).  

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

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

___________________  __________  ______________________ 
 
 

(Deklaraciją pasirašiusio 
asmens pareigos)  

    (Parašas)    (Vardas, pavardė)  



17 
 

Paskolų, skirtų 
gaminantiems vartotojams 
finansuoti, suteikimo 
tvarkos aprašo 
3 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:         

3. Pareiškėjo gautos paskolos  
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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 

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 
gaminantiems vartotojams 
finansuoti, suteikimo 
tvarkos aprašo 
4 priedas 

FINANSINĖS VEIKLOS PROGNOZĖS 
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