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Vadovaudamasis 2019 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros 

agentūros pasirašyta Vandentvarkos fondo, finansuojamo Sanglaudos fondo lėšomis, steigimo ir 

finansavimo sutartimi Nr.1S-2/BS-2019-4/2019/19-03, 

p  a  k  e  i  č  i  u  Lengvatinių paskolų teikimo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 

surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) rekonstrukcijai tvarkos aprašą, patvirtintą Viešųjų investicijų plėtros 

agentūros generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 2019/9-24 „Dėl lengvatinių 

paskolų teikimo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) 

rekonstrukcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalinis direktorius    Gvidas Dargužas 

      

 



Taip Ne

Akcinė bendrovė
Kita (įrašyti) Telefono numeris

Įmonės teisinis statusas Miestas
Savivaldybės įmonė
Uždaroji akcinė bendrovė Elektroninis paštas

Juridinio asmens kodas Pašto kodas

1 PRIEDAS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ 
PLĖTRAI IR REKONSTRUKCIJAI PASKOLOS PARAIŠKOS FORMA

I. PROJEKTO FINANSAVIMO DUOMENYS

Bendra įmonės informacija
Pavadinimas Adresas

Kontaktinio asmens vardas Kontaktinio asmens telefono numeris

Paraišką pasirašo įmonės vadovas? Korespondencijos adresas

Vadovo (-ės) (ar įgalioto asmens) vardas: Korespondencijos pašto kodas

Vadovo (-ės) (ar įgalioto asmens) pavardė: Korespondencijos miestas

Įmonės kontaktinio asmens duomenys

Kontaktinio asmens pavardė Kontaktinio asmens elektroninis paštas

II. DUOMENYS APIE NUMATOMĄ PROJEKTĄ

Informacija apie projektą

Bendras gyventojų, kurie bus prijungti pareiškėjo arba patys 
prisijungs prie naujai nutiestų geriamojo vandens tiekimo 

tinklų, skaičius
Savivaldybė

Bendras gyventojų, kurie bus prijungti pareiškėjo arba patys 
prisijungs prie naujai nutiestų nuotekų surinkimo tinklų, 

skaičius
Planuojamas rekonstruotų geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, viso (km)

Aglomeracijų ribų aprašymas (nurodomas miestas/rajonas, gatvių pavadinimai)

Gyventojų, kurie bus prijungti pareiškėjo arba 
patys prisijungs prie naujai nutiestų nuotekų 

surinkimo tinklų, skaičius pagal projekto dalį, 
finansuojamą iš VF

Gyventojų, kurie bus prijungti pareiškėjo arba patys prisijungs 
prie naujai nutiestų nuotekų surinkimo tinklų, skaičius pagal 

projekto dalį, finansuojamą iš GS



24 mėnesiai

20 metų

                       -   € 

                       -   € 

Eil. 
Nr.

Investicijų tipas* Projekte numatyti darbai ir paslaugos
Investicijų suma 
(be PVM) (EUR)

Finansuojama 
dalis iš VF

Finansuojama 
dalis iš GS

Finansuojama iš 
kitų finansavimo 

šaltinių

1 -  €                        -  €                        -  €                        

2 -  €                        -  €                        

3 -  €                        -  €                        

4 -  €                        -  €                        

5 -  €                        -  €                        

6 -  €                        -  €                        

7 -  €                        -  €                        

8 -  €                        -  €                        

9 -  €                        -  €                        

10 -  €                        -  €                        

11 -  €                        -  €                        

12 -  €                        -  €                        

13 -  €                        -  €                        

14 -  €                        -  €                        

15 -  €                        -  €                        

16 -  €                        -  €                        

17 -  €                        -  €                        

18 -  €                        -  €                        

19 -  €                        -  €                        

20 -  €                        -  €                        

21 -  €                        -  €                        

22 -  €                        -  €                        

23 -  €                        -  €                        

24 -  €                        -  €                        

25 -  €                        -  €                        

Iš viso: -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

Eil. 
Nr.

Investicijų tipas* Investicijų tipo paaiškinimas
Investicijų suma 
(be PVM) (EUR)

Finansuojama 
dalis iš VF

Finansuojama 
dalis iš GS

Finansuojama iš 
kitų finansavimo 

šaltinių

1 NT plėtra
Centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimas ir (arba) 
nuotekų išleidimo tinklų tiesimas

-  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

2 VT plėtra Naujų geriamojo vandens tinklų įrengimas -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

3 NT rekonstrukcija
Centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų ir (arba) nuotekų 
išleidimo tinklų rekonstrukcija

-  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

4 VT rekonstrukcija Geriamojo vandens tinklų rekonstrukcija -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

5 Netinkamos
Iš VF ir GS netinkamos finansuoti Projekto išlaidos,  finansuojamos 
iš kitų finansavimo šaltinių

-  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

Iš viso: -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

Prašomas paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo 
atidėjimo laikotarpis (pasirinkti iš sąrašo)

Pašomas paskolos grąžinimo laikotarpis (pasirinkti iš 
sąrašo)

III. PROJEKTO FINANSAVIMO DUOMENYS

Pasirinkite projekto veiklą:

Projekto investicijų ir finansavimo sumų paskirstymo suvestinė pagal projekto veiklas

Prašomos paskolos suma (be PVM), EUR

Prašoma gražinamoji subsidija (be PVM), EUR

Pasirinkite pasakolos grąžinimo sąlygas

Pasirinkite investavimo teritoriją:

Investuojama vienos savivaldybės teritorijoje

Investuojama dviejų ar daugiau savivaldybių teritorijose

Prašomas finansavimas

Geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų surinkimo tinklų plėtra

Geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija



Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne 

Taip Ne

Ar projekte, kuriame numatytas geriamojo vandens tinklų tiesimas, taip pat numatytas ir nuotekų 
surinkimo tinklų tiekimas tam pačiam gyventojui prijungti?

Ar pareiškėjas turi geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą VERT?

Ar projektas patenka į vieną iš aglomeracijų, kurioms taikomi direktyvos 91/271/EEB dėl miestų 
nuotekų valymo reikalavimai?

IV. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Ar projekto veikla atitinka atnaujinto savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones?

Ar projektas turi VERT  išvadą dėl projekto investicijų suderinimo?

Ar projekte, kuriame numatyta geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų surinkimo tinklų plėtra, visi 
suplanuoti gyventojų prijungimai prie minėtų komunikacijų pagrįsti preliminariomis sutartimis su 
gyventojais ar jų interesus teisėtai atstovaujančiais subjektais dėl įspareigojimo jungtis prie nutiestų 
naujų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų arba sutikimo tiesti geriamojo 
vandens ir (arba) nuotekų surinkimo tinklus per gyventojui nuosavybes teise priklausantį ar kitaip 
valdomą sklypą iki gyventojui priklausančio pastato  ar teritorijos vidaus tinklo įsipareigojant jungtis 
prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų?



Įgaliojimas pasirašyti paraišką (jei paraiška pasirašoma ne įmonės vadovo) 

Pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto), steigimo dokumentų nuorašas
Pateikti Pareiškėjo paskutinių 3 metų patvirtintos (audituotos, jei yra) metinės finansinės atskaitomybės
dokumentų nuorašai (pateikiami finansinės atskaitomybės dokumentai, nurodyti 1-ojo verslo apskaitos
standarto „Finansinė atskaitomybė“, patvirtinto viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus
2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. VAS-12, IV skyriuje)

Pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne anksčiau nei prieš 2
mėnesius iki Paraiškos pateikimo. 
(Gali būti pateikta VĮ Registrų centro jungtinė pažyma kaip atsiskaitymo su Valstybinio socialinio draudimo
fondu ir su valstybės, savivaldybių biudžetais įrodymas, išduota ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki
Paraiškos pateikimo.
Šis reikalavimas netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių
skyrių pažyma, išduota ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki Paraiškos pateikimo, apie Pareiškėjo įsiskolinimą
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. 
(Gali būti pateikta VĮ Registrų centro jungtinė pažyma kaip atsiskaitymo su Valstybinio socialinio draudimo
fondu ir su valstybės, savivaldybių biudžetais įrodymas, išduota ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki
Paraiškos pateikimo. 
Šis reikalavimas netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai)

Pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis, kad Pareiškėjo (juridinio asmens) vadovas, turintis teisę juridinio asmens vardu
sudaryti sandorį, ir buhalteris ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus,
neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas)
Pareiškėjo identifikavimo dokumentai, privalomi įgyvendinant pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo
prevenciją (https://www.vipa.lt/apie-vipa/pinigu-plovimo-prevencijos-igyvendinimas/)
Savivaldybės tarybos sprendimo kopija, kad pareiškėjas paskirtas geriamojo vandens ir (arba) nuotekų
tvarkymo tiekėju
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencija, išduota Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos (pateikiama VERT interneto svetainėje www.vert.lt skelbiama nuoroda, licencijos išdavimo
(pakeitimo) data ir VERT nutarimo numeris)
Atnaujintas savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas
(pateikiama nuoroda į oficialiai skelbiamą bei viešai prieinamą informaciją). Kai planas viešai neskelbiamas,
privaloma pateikti dokumento kopiją.
VERT išvada dėl projekto investicijų suderinimo (jeigu ši išvada yra gaut a)

Preliminarios sutartys su gyventojais ar jų interesus teisėtai atstovaujančiais subjektais dėl įspareigojimo
jungtis prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų arba sutikimo tiesti
geriamojo vandens ir (arba) nuotekų surinkimo tinklus per gyventojui nuosavybes teise priklausantį ar kitaip
valdomą sklypą iki gyventojui priklausančio pastato ar teritorijos vidaus tinklo įsipareigojant jungtis prie
nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų. (Pateikiamos preliminarios
sutartys (kopijos). Jeigu preliminarios sutartys sudaromos su gyventojais, pateikiamas preliminarių sutarčių
sąrašas, kuriame nurodyta sutarčių data, sutarčių numeriai, prie naujai nutiestų tinklų prijungiamų
gyventojų gyvenamosios vietos adresai ir pažymima, ar pagal konkrečią preliminarią sutartį prie naujai
nutiestų tinklų gyventojai bus prijungti pareiškėjo, ar jungsis patys).

Notariškai patvirtinti įgaliojimai (kopijos) arba sodininkų bendrijos arba kitos paskirties pastatų savininkų
bendrijos narių visuotinio susirinkimo arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo
balsavimo dokumentai (kopijos), suteikiantys teisę gyventojų interesus teisėtai atstovaujančiam subjektui
pasirašyti preliminarias sutartis (jeigu preliminarios sutartys sudaromos su gyventojų interesus teisėtai
atstovaujančiais subjektais )
Investicinis projektas arba Projekto biudžetą patvirtinantys dokumentai bei sąnaudų ir naudos analizės
skaičiuoklė
Informacija apie Direktyvos 91/271/EEB reikalavimų įgyvendinimą. 

Kiti priedai (įrašyti) 

V. PRIEDAI



Pareiškėjo atstovo vardas ir pavardė

Parašas

Vieta ir data

Patvirtinu

11. Patvirtinu, kad projekto veiklos bus vykdomos Lietuvos Respublikoje

VI. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

1. Patvirtinu, kad Paraiškoje bei jos prieduose nurodyti duomenys yra teisingi 

2. Neprieštarauju, kad UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra turi teisę prašyti ir gauti informaciją apie Pareiškėją 
ir jo atstovą iš visų trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, kredito įstaigas, draudimo bendroves, rejestro 
įmones, UAB „Creditinfo Lietuva“,  skolų išieškojimo įmones, kitas įstaigas bei organizacijas, Lietuvos banką  

3. Sutinku teikti papildomą informaciją bei dokumentus, patvirtinančius Paraiškoje pateiktus duomenis, ir 
nedelsdamas pranešti apie esminius Paraiškoje pateiktos informacijos pasikeitimus

4. Man žinoma, kad Paskola yra teikiama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų

5. Mano kaip įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens privatūs interesai yra suderinti su visuomenės 
viešaisiais interesais

6. Projekto, kurio finansavimui suteikiama Paskola, įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų 
(darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis

7. Man nežinomos kitos šiame patvirtinime nenurodytos priežastys, dėl kurių negalėtų būti suteikta Paskola ar jos 
suteikimas būtų atidedamas arba dėl kurių Paskolos nebūtų galima suteikti 2014–2020 metų struktūrinių fondų 
programavimo laikotarpiu

8. Sutinku, kad Paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje 
informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje

9. Sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto pateiktą Paraišką 
(Pareiškėjo pavadinimas, Projekto pavadinimas, trumpas Projekto aprašymas, Paraiškos kodas ir prašomų skirti 
finansavimo lėšų suma), taip pat Paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas suteikti Projekto finansavimui 
Paskolą arba jos nesuteikti, informacija apie sudarytą Paskolos sutartį ir Paskolos sumą būtų skelbiami svetainėse 
www.esinvesticijos.lt ir www.vipa.lt 

10. Patvirtinu, kad tinkamos finansuoti projekto išlaidos nėra anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar ateityje nebus 
finansuojamos (apmokamos) iš ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių, kitos tarptautinės 
paramos, valstybės biudžeto lėšų, dėl kurių atsirastų rizika, jog lėšos tam tikroms išlaidoms apmokėti būtų skiriamos 
ne vieną kartą


