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Vadovaudamasis uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatais, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-059 “Dėl 
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birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-230 redakcija), Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų 
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- T v i r t i n u  Paskolų, skirtų mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui, suteikimo tvarkos 
aprašą. 
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PASKOLŲ, SKIRTŲ MAŽOSIOS RENOVACIJOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI, 

SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA  

1. Paskolų, skirtų mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui, suteikimo tvarkos 
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra (toliau – VIPA) paskolų mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui teikimo tvarką, 
nustato reikalavimus pareiškėjams ir projektams, apibrėžia projektų finansavimo sąlygas.  

2. Mažosios renovacijos projektų finansavimo tikslas – Lietuvos Respublikos teritorijoje 
vykdomų energijos vartojimo efektyvumą didinančių projektų ir priemonių, kurių poveikis yra 
galutinės energijos suvartojimo mažinimas, įgyvendinimas.  

Mažoji renovacija – tai tokie daugiabučių namų remonto darbai, kurie padeda didinti 
energijos vartojimo efektyvumą investuojant į vieną ar kelias energijos efektyvumo didinimo 
priemones. Aprašas reglamentuoja paskolų, teikiamų Apraše nustatytus reikalavimus 
atitinkantiems juridiniams asmenims, suteikimo tvarką ir mažosios renovacijos projektų ar 
projektų, planuojamų įgyvendinti su kompensacinėmis išmokomis, teikiamomis iš Klimato kaitos 
programos lėšų, gavimo finansavimo sąlygas.  

3. Reglamentuojantys teisės aktai: 
3. 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; 

3. 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); 

3. 3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
3. 4. Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas; 
3. 5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
3. 6. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai, patvirtinti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl daugiabučio namo 
bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“; 

3. 7. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl 
bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

3. 8. 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 aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. 
balandžio 15 d. nutarimu 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“; 

3. 9. 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“; 
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3. 10. kiti taikytini Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai. 
4. Apraše vartojamos sąvokos: 
4.1. Aprašas - Paskolų, skirtų mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui, suteikimo 

tvarkos aprašas; 
4.2. Energijos efektyvumo didinimo priemonės – bendrojo naudojimo objektų 

atnaujinimo (remonto) darbai, susiję su teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės 
likvidavimu ir (ar) pastato energetinį efektyvumą didinančios pastato atnaujinimo 
(modernizavimo) priemonės, kaip nurodyta 2004 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės 
nutarimu Nr. 1213 patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 1 
priede; 

4.3. Finansinė priemonė – finansinė priemonė, kurios tikslas – teikiant paskolas 
Pareiškėjams finansuoti Projektų įgyvendinimą ir tokiu būdu prisidėti prie energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo;  

4.4. Ilgalaikis planas – ilgalaikis (2 ir daugiau metų) daugiabučio namo bendrojo 
naudojimo objektų atnaujinimo planas, kaip nurodyta 2001 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos 
vyriausybės nutarimu Nr. 603  patvirtintuose Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 
administravimo nuostatuose, tvirtinamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu, priimtu 
Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka, kuriame numatytas bendrojo naudojimo objektų 
atnaujinimo (remonto) darbų poreikis, pagrįstas privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros 
reikalavimais; 

4.5. Paraiška – pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą užpildyta paraiška paskolai, skirtai 
mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui gauti; 

4.6. Pareiškėjas – juridinis asmuo, bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuris 
įgyvendina Projektus ir kuris yra pateikęs Paraišką VIPA; 

4.7. Projektas – daugiabučio namo ilgalaikiame plane numatytų arba nenumatytų 
energijos efektyvumo didinimo priemonių, kurios būtinos pagal privalomuosius statinių naudojimo 
ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinimas; 

4.8. Projektų įgyvendinimo sąskaita – Pareiškėjo vardu atidaryta sąskaita, kurioje 
laikomos išskirtinai tik paskolos lėšos ir vykdomi mokėjimai susiję su Projekto ar kelių Projektų 
įgyvendinimu ir administravimu; 

4.9. Subsidijos suteikimo tvarkos aprašas - Klimato kaitos programos kompensacinių 
išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos 
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu D1-
680, nustatantis iš Klimato kaitos programos lėšų finasuojamų kompensacijų skyrimo ir daugiabučių 
namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektų priežiūros tvarką ir sąlygas. 

 

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI 

5. Pareiškėjas turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: 
 

Minimalus reikalavimas Pateikiami dokumentai 

5.1. 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: 
 - jeigu Pareiškėjas yra 
jungtinės veiklos sutartimi 
įgaliotas asmuo – jungtinės 
veiklos sutarties kopiją; 
-jeigu Pareiškėjas yra bendrojo 
naudojimo objektų 
administratorius – savivaldybės 
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kompetentingos institucijos 
sprendimo dėl 
administratoriaus skyrimo, 
administratoriaus įstatų, 
kopijas; 
- jeigu Pareiškėjas yra 
savivaldybės programos 
įgyvendinimo administratorius 
– jo, kaip juridinio asmens, 
steigimo ir veiklos dokumentų, 
savivaldybės tarybos 
sprendimo dėl 
administratoriaus skyrimo, 
pavedimo sutarties kopijas 

5.2. 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 ir (arba) 
kai atliekamos mokėtino ir gautino pridėtinės vertės 
mokesčio (toliau - PVM)  užskaitos. 

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 VIPA pateikimo 
dienos. 

5.3. 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 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. 
 
Taip pat atitiktis šiam 
reikalavimui bus vertinama 
pagal viešai prieinamus 
Juridinių asmenų registro ir 
Audito, apskaitos, turto 
vertinimo ir nemokumo 
valdymo tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos finansų 
ministerijos registrų duomenis. 
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6. Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos Pareiškėjo arba 
Pareiškėjo įgalioto asmens. VIPA pasilieka teisę paprašyti pateikti šių dokumentų originalus ir 
patikrinti susijusią informaciją. 

7. Jeigu Pareiškėjas negali pateikti Aprašo 5 punkte nurodytų minimalius reikalavimus 
pagrindžiančių dokumentų, jis turi teisę pateikti lygiaverčius dokumentus, kurie pagrindžia atitiktį 
minimaliems reikalavimams. Papildoma informacija dėl Pareiškėjo, kurią pageidauja pateikti 
Pareiškėjas, gali būti pateikta Pareiškėjui priimtina forma. 

8. Paraiška bus atmetama, jeigu apie nustatytų minimalių reikalavimų atitiktį 
Pareiškėjas pateiks klaidinančią ir (arba) melagingą informaciją. 

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR VERTINIMAS 

9. 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. 

10. Viena Paraiška gali būti teikiama dėl vieno ar kelių Projektų įgyvendinimo. Tuo 
atveju, jei Paraiška teikiama dėl daugiau nei vieno Projekto, Aprašo 11.8 – 11.13 punktuose 
nurodyti dokumentai privalo būti pateikiami dėl kiekvieno Projekto.  

11. Kartu su Paraiška Pareiškėjas turi pateikti: 
11. 1. atitiktį minimaliems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Aprašo 

5punkte; 
11. 2. 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/); 

11. 3. 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 11.4 punkte nurodyti dokumentai; 

11. 4. einamųjų finansinių metų tarpinių finansinių ataskaitų arba lygiaverčių dokumentų 
kopijas; 

11. 5. Pareiškėjo esamų kreditorių ir debitorių detalizaciją (teikiama pagal Aprašo 4 
priedą); 

11. 6. finansines veiklos prognozes, atspindinčias Pareiškėjo galimybę laiku mokėti 
įmokas pagal visus esamus ir būsimus Pareiškėjo finansinius įsipareigojimus visam paskolos 
terminui (teikiamos pagal Aprašo 5 priedą); 

11. 7. kai teikiama de minimis pagalba, VIPA pareikalavus, pateikti vienos įmonės 
deklaraciją, užpildytą pagal šią formą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-
imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013; 

11. 8. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo (pagal pavyzdinę formą 
Aprašo 2 priede) dėl Projekto įgyvendinimo, priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 
straipsnyje nustatyta tvarka nemažesne kaip 55 procentų butų ir kitų patalpų savininkų balsų 
dauguma, kopiją; 

11. 9. statybą leidžiančių dokumentų kopijas (kai privaloma pagal teisės aktus). Jei iki 
Paraiškos pateikimo statybą leidžiantys dokumentai nėra išduoti, su Paraiška statybą leidžiančių 
dokumentų pateikti nereikia; 

11. 10. pastato energinio naudingumo sertifikato (su priedais), parengto ir išduoto prieš 
Projekto įgyvendinimą, kopiją; 

11. 11. Projekto sąmatą ar kt. dokumentus su planuojamais atlikti darbų kiekiais pagal 
priimtus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų protokolinius sprendimus; 

11. 12. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų Nekilnojamojo turto registro išrašus (sąrašą) 
apie daugiabučiame name esančius butus ir kitas patalpas, jų savininkus (fizinio asmens vardas ir  
pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas); 

11. 13. kitus VIPA prašomus pateikti dokumentus.  
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12. Paraiška kartu su priedais ir kitais dokumentais teikiama adresu: uždaroji akcinė 
bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra, Jogailos g. 2, 01103 Vilnius. Paraiška gali būti 
teikiama registruotu paštu, per kurjerį arba Pareiškėjui pačiam perduodant paraišką VIPA arba 
atsiunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą Paraišką el. paštu info@vipa.lt. Paraiškų 
teikimo terminas yra tęstinis.  

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

14. 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.  

15. Paraiška atmetama šiais atvejais: 
15. 1. Pareiškėjas neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų Pareiškėjui; 
15. 2. Pareiškėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis, pagrindžiančius atitiktį 

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

15. 3. Pareiškėjas pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją; 
15. 4. VIPA, įvertinusi Paraišką nustato, kad Pareiškėjui paskola negali būti suteikiama dėl 

nepriimtinos rizikos.  
16. VIPA sprendimas dėl paskolos suteikimo arba paraiškos atmetimo priimamas VIPA 

vidaus procedūros nustatyta tvarka. Sprendime dėl paskolos suteikimo gali būti nustatyti paskolos 
gavėjui privalomi įgyvendinti reikalavimai bei terminas tokiems reikalavimams įgyvendinti. 
Priėmus sprendimą atmesti paraišką, pareiškėjas apie paraiškos atmetimą, nurodant atmetimo 
priežastis, raštu (elektroniniu paštu ir (ar) paštu) informuojamas per 3 (tris) darbo dienas nuo 
sprendimo priėmimo dienos.  Priėmus sprendimą suteikti paskolą, pareiškėjas raštu (elektroniniu 
paštu ir (ar) paštu) informuojamas per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, 
pateikiant Įsipareigojimo raštą ir paskolos sutarties projektą.  

17. Projekto administratorius privalo teikti VIPA reikalaujamą informaciją bei 
dokumentus ir (ar) jų atnaujinimus, įgyvendinant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo 
prevenciją per visą Paskolos sutarties galiojimo laikotarpį (https://www.vipa.lt/apie-vipa/pinigu-
plovimo-prevencijos-igyvendinimas/). 

IV. PAGRINDINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

18. Nustatomos šios Finansinės priemonės ir Projektų įgyvendinimo sąlygos: 

Finansinės priemonės aprašymas 
18.1. Pareiškėjų 

finansavimo forma 
Paskola  

18.2. Paskolos paskirtis Pareiškėjas gautą paskolą gali naudoti tik Projekto 
įgyvendinimo išlaidoms apmokėti. 
VIPA paskolos lėšomis nėra finansuojamas pridėtinės 
vertės mokestis (toliau – PVM). 

Paskolų teikimo sąlygos Pareiškėjams 
18.3. Paskolos terminas Nuo 24 mėn. iki 120 mėn. (įskaitant paskolos grąžinimo 

atidėjimo laikotarpį). 
18.4. Paskolos grąžinimo 

atidėjimo terminas 
Paskolos grąžinimas gali būti atidėtas 6 mėnesių 
laikotarpiui, su galimybe šį terminą pratęsti. Paskolos 
grąžinimo atidėjimo laikotarpiu Pareiškėjas moka Paskolos 
sutartyje nurodytas palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo 
išmokėtos Paskolos dalies. 
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18.5. Paskolai taikoma 
palūkanų norma 

Paskolos palūkanos susideda iš kintamos palūkanų dalies 
(6 mėn. EURIBOR) ir paskolai taikomos palūkanų maržos.  
Paskolos palūkanų marža nustatoma kiekvienam 
Pareiškėjui individualiai. 

18.6. Paskolos panaudojimo 
terminas 

Nuo sutarties pasirašymo datos iki 12 mėnesių nustatytas 
laikotarpis, per kurį Pareiškėjas turi panaudoti visą 
paskolos sutartyje nurodytą paskolos sumą, su galimybe šį 
terminą pagrįstai pratęsti. 

18.7. Įsipareigojimo 
mokestis 

Gali būti taikomas iki 0,5 proc. metinis mokestis, 
skaičiuojamas nuo nepanaudotos (neišmokėtos) paskolos 
sumos. Paskolos panaudojimo mokestis mokamas iki 
Paskolos panaudojimo termino pabaigos arba kol bus pilnai 
išmokėta Paskolos suma, priklausomai nuo to, kuri data 
ankstesnė.  
Įsipareigojimo mokestis mokamas kas mėnesį/ketvirtį 
priklausomai nuo sutarties sąlygų. 

18.8. Paskolos suteikimo 
tvarka 

Viena paskola suteikiama visų Paraiškoje nurodytų 
Projektų įgyvendinimui. VIPA, 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. Pareiškėjas 
užbaigia įgyvendinti Projektą per paskolos sutartyje 
nustatytą paskolos panaudojimo terminą. Pasibaigus 
paskolos panaudojimo terminui sudaromas paskolos 
grąžinimo grafikas. 

18.9. Paskolos išmokėjimas Paskola išmokama laikantis šių principų:  
 

1) Paskola Pareiškėjui išmokama, kai Projektas yra 
įgyvendintas ir VIPA pateiktas mokėjimo prašymas 
kartu su privalomais pateikti dokumentais;  

2) esant VIPA sutikimui, Pareiškėjas gali pateikti 
tarpinį mokėjimo prašymą kartu su VIPA nurodytais 
pateikti dokumentais; 

3) gali būti numatomas avansinis paskolos mokėjimas 
(vertinama individualiai); 

4) užbaigus įgyvendinti Projektą, kartu su mokėjimo 
prašymu privalomi pateikti šie dokumentai:  

 statinio statybos užbaigimą patvirtinančio 
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; 

5) Jei paskolos sutartis pasirašyta dėl dviejų ir 
daugiau Projektų finansavimo, šio punkto 4) 
papunktyje nurodyti dokumentai privalo būti 
pateikiami dėl kiekvieno užbaigto įgyvendinti 
Projekto; 

6) 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. 
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18.10. 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 VIPA naudai. 

18.11. Paskolos sutarties 
sudarymo mokestis 

Paskolos sutarties sudarymo mokestis – 0,4 proc. 
skaičiuojamas nuo paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 
200 Eur (du šimtai eurų). 
Paskolos sutarties sudarymo mokestis sumokamas per 10 
darbo dienų po Paskolos sutarties pasirašymo dienos.   

Projektų įgyvendinimo sąlygos 

18.12. Reikalavimai veikloms Finansuojamas teikiamas: 
- Ilgalaikiame plane nurodytoms bendrojo naudojimo 

objektų atnaujinimo (remonto) darbų energijos 
efektyvumo didinimo priemonėms (pagrįstoms 
privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros 
reikalavimais), kaip nurodyta Daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) programos 1 priede; 

- bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 
(remonto) darbams, susijusiems su teisės aktų 
nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės 
likvidavimu. 

18.13. 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. 

18.14. Savininkų pritarimas Pareiškėjas turi užtikrinti, kad 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. 

18.15. Įtraukimas į ilgalaikį 
atnaujinimo planą 

Pareiškėjas turi užtikrinti, kad VIPA lėšomis būtų 
finansuojami tik daugiabučio namo atnaujinimo (remonto) 
darbai ir (ar) kitos energijos efektyvumo didinimo 
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. 
Pareiškėjas privalo pateikti VIPA nustatyta tvarka 
patvirtintą namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano 
kopijoą, kai prašoma finansuoti į ilgalaikį planą įtrauktus 
darbus ir (ar) priemones. Jei projekte prašomas finansuoti 
bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) 
darbus, susijusius su teisės aktų nustatyta tvarka 
pripažintos jų avarinės būklės likvidavimu, pateikiama 
papildoma informacija ir argumentai dėl tokio finansavimo 
poreikio. 

18.16.   

Kitos sąlygos 

18.17. 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. 



9 
 

18.18. 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; 

4. kiekvieną kartą nustačius pagalbos dydį konkrečiai 
paskolai, VIPA 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“. 

18.19. Audito reikalavimai Pareiškėjas įsipareigoja įsileisti VIPA 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  valdomos lėšos atstovus 
atlikti Pareiškėjui suteiktos paskolos lėšų panaudojimo 
patikrinimą.  
 
Pareiškėjas privalo visus su gautos paskolos lėšų 
panaudojimu susijusius dokumentus saugoti ne trumpiau 
nei 5 metus po paskolos sutarties pasibaigimo. 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 

MAŽOSIOS RENOVACIJOS PROJEKTO PASKOLOS PARAIŠKOS FORMA 

 

DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ 

(APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ) 

Pavadinimas  

Įmonės kodas  

Įmonės veiklos kodas1  

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 su PVM (Eur) 

 
1 Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) 
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VYKDOMA VEIKLA IR PATIRTIS ĮGYVENDINANT PANAŠIUS PROJEKTUS 
 
 
Aprašoma Pareiškėjo vykdoma veikla bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje, patirtis įgyvendinant 
panašius projektus (nurodoma veiklos trukmė, trumpai aprašomi įgyvendinti projektai, pasiekti energetiniai sutaupymai). 
 

 
NUMATOMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI SU PRAŠOMA VIPA PASKOLA 

 

El. 
Nr. 

Daugiabučio 
namo adresas 

Unikalus 
pastato 
numeris 

Pritarimas 
įgyvendinti 
Projektą 

nemažesne 
kaip 55 proc. 
visų butų ir 
kitų patalpų 

savininkų 
balsų 

dauguma2 
 

(nurodyti 
pritarusiųjų 

proc.) 
 

Numatoma 
Projekto 

įgyvendinimo 
(pradžia / 
pabaiga) 

Numatoma 
Projekto 
vertė su 

PVM3 (Eur) 
 

Prašoma 
VIPA 

paskolos 
suma (Eur) 

Planuojami 
energijos 

sutaupymai 
per metus 

(kWh)  

 
 
 
 
 

Planuojamos 
veiklos 

Projekte 
(nurodyi 

konkrečias 
energijos 

efektyvumo 
didinimo ar kt. 

priemones) 

Projektas 
numatomas 
įgyvendinti 

pagal Subsidijos 
suteikimo 

tvarkos aprašą 
 

(įrašyti  
„Taip“ arba „Ne“) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

1.   [  ] proc.      [Taip] 
2.   [  ] proc.      [Ne] 
3.   [  ] proc.      [Taip] 
          

... ...         
Iš viso:       

 

 
2 Paraiškos pateikimo metu Pareiškėjas turės užtikrinti, kad kiekvieno Projekto įgyvendinimui būtų pritarę ne mažiau kaip 55 proc. visų butų ir kitų patalpų savininkų. 
3 PVM nefinansuojamas VIPA paskolos lėšomis. 
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JURIDINIO ASMENS TEIKIANČIO PARAIŠKĄ PATVIRTINIMAI 

1. Pateikdamas šią Paraišką patvirtinu, kad turiu teisę tvarkyti paskolos davėjui (VIPA) 
perduodamus asmens duomenis, o duomenų subjektai, yra teisės aktų nustatyta tvarka informuoti, 
apie jų asmens duomenų perdavimą VIPA, taip pat  patvirtinu, kad man žinoma, jog šie duomenys 
VIPA bus tvarkomi 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 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) 6 str. 1 d. b), c) ir f) punktuose numatytais pagrindais, t.y. siekiant įvykdyti sutartį 
arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu pries sutarties sudarymą, siekiant įvykdyti 
duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę ar siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų, išskyrus 
atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina 
užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra viršesni.   

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. Esu informuotas, kad Paraiškoje ir (ar) jos prieduose pateiktų duomenų apie 
______________ (įrašyti savo įmonės pavadinimą) teisingumo patikrinimo tikslu bei VIPA vykdant 
teisines prievoles bus 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 bei jos prieduose (papildomai teikiamuose 
dokumentuose) nurodydamas asmens duomenis, suprantu, kad  mano pateikti asmens duomenys bus 
tvarkomi VIPA 1 punkte nurodytais teisiniais pagrindais tapatybės nustatymo, klientų pažinimo 
proceso įgyvendinimo, finansinės rizikos įvertinimo, finansinių paslaugų teikimo, paskolos sutarties 
sudarymo ir vykdymo, įsiskolinimų valdymo tikslais. Pateikti asmens duomenys VIPA gali būti 
tvarkomi ne ilgiau negu 10 metų nuo finansinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, išskyrus atvejus kai 
ilgesnis šių duomenų saugojimas reikalingas siekiant įgyvendinti teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus. 

5. Esu informuotas apie teisę a) žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą, 
b) susipažinti su asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, c) teise reikalauti ištaisyti mano asmens 
duomenis, d) nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, e) teise apriboti asmens duomenų 
tvarkymą, f) teise į asmens duomenų perkeliamumą. Jeigu nenustatyta kitaip su manimi sudaromose 
sutartyse, norėdamas pasinaudoti minėtomis teisėmis turiu pateikti prašymą žemiau nurodytais 
kontaktais. 

6. Patvirtinu, kad man buvo sudaryta galimybė susipažinti su VIPA Asmens duomenų 
tvarkymo politika bei Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kurios skelbiamos 
https://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/.  

7. Esu informuotas apie tai, kad jei mano, kaip duomenų subjekto, teisės pažeidžiamos, 
galiu kreiptis į VIPA duomenų apsaugos pareigūną el. paštu DAP@vipa.lt  arba info@vipa.lt,  telefonu 
(8 5) 203 4977,ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  

8. 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. 
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nutarime Nr. 35 „Dėl suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro 
nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

9. Patvirtinu, kad paskolai iš uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra paraiškoje bei jos prieduose nurodyti duomenys yra teisingi, išsamūs ir pagrįsti. 

10. Sutinku iš VIPA gauti rinkodaros pranešimus. VIPA specialūs pranešimai šiuo tikslu gali 
būti siunčiami elektroniniu paštu. Sutikimas gali būti atšauktas pateikus prašymą info@vipa.lt arba 
paspaudus nuorodą, siunčiamą kartu su pranešimu. 

  
Taip Ne 
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PARAIŠKOS PRIEDAI  

Kiekvienas juridinis asmuo siekdamas tapti pareiškėju ir gauti paskolą iš uždarosios akcinės 
bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra 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  5.2 papunktyje, kurios patvirtina, jog juridinis 
asmuo atitinka Aprašo 5.2 papunktyje nustatytus reikalavimus. Pateikiamas dokumentas ar 
dokumentų rinkinys turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškos VIPA pateikimo dienos; 

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

 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; 

 esamų kreditorių ir debitorių detalizaciją pagal Aprašo 4 priedą; 

 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 pažymą, kurioje nurodyta Pareiškėjo struktūra (akcininkai, valdymo organai) ir 
aprašyta vykdoma veikla, turima patirtis panašių Projektų įgyvendinime (trumpai aprašomi 
įgyvendinti Projektai, pasiekti energetiniai sutaupymai); 

 VIPA nurodymu - 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 iki Paraiškos 
pateikimo statybą leidžiantys dokumentai nėra išduoti, su Paraiška statybą leidžiančių dokumentų 
pateikti nereikia; 

 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl Projekto 
įgyvendinimo, priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka 
nemažesne kaip 55 procentų butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, kopiją; 

 pastato energinio naudingumo sertifikato (su priedais), parengto ir išduoto prieš Projekto 
įgyvendinimą, kopiją; 

 Projekto sąmatą ar kt. dokumentus su planuojamų atlikti darbų kiekiais pagal priimtą daugiabučio 
namo butų ir kitų patalpų savininkų protokolinį sprendimą; 

  ilgalaikio atnaujinimo plano, patvirtintą butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu, kopiją; 

 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų Nekilnojamojo turto registro išrašus (sąrašą) apie 
daugiabučiame name esančius butus ir kitas patalpas, jų savininkus (fizinio asmens vardas ir  
pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas); 
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 Kitus dokumentus. 

  

Juridinio asmens atstovo pareigos, vardas, 
pavardė 

 

Parašas  
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Paskolų, skirtų mažosios 
renovacijos projektų 
įgyvendinimui, suteikimo 
tvarkos aprašo 
2 priedas 

 
 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SPRENDIMO DĖL DALINĖS RENOVACIJOS 
PROTOKOLO PAVYZDINĖ FORMA 

 

 
Daugiabučio namo,  ,  

(adresas) 

butų ir kitų patalpų savininkų 
              protokolas 

(susirinkimo ar balsavimo raštu)  

20   m.  d. Nr.  , 

(Susirinkimas ar balsavimas raštu) įvyko         
(pasirinkti) (data) 

 

I.  BENDRA INFORMACIJA 
 
Daugiabutis namas,                 , kurio unikalus Nr.                   , (toliau – namas) 

bendrojo (adresas) 
naudojimo objektų valdytojas yra        , įmonės kodas                   , 

(pavadinimas ar vardas, pavardė) 

adresas (veiklos vykdymo vieta)                          . 

 
Namo butų ir kitų patalpų skaičius:        . 

 

II. DALYVIAI 
 

Namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – patalpų savininkai) susirinkime (toliau – susirinkimas) 
dalyvavo ar balsuojant raštu grąžinta balsavimo biuletenių: 

(pasirinkti) 
 
1)     (    
 ) (patalpų savininkai ar biuleteniai), turintys     

   (skaičiais)   (žodžiais)   

 (pasirinkti)                         (skaičiais)  
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(      ) balsų, ir tai sudaro   
  (               ) % visų   (žodžiais)
         (skaičiais)             
 (žodžiais) 

 

visų namo butų ir kitų patalpų (nuosavybės teisės objektų) skaičiaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
civilinio   kodekso  4.85   straipsniu,  (susirinkimo  ar  balsavimo  raštu)  kvorumas  yra / nėra,  (susirinkimas  ar 

      (pasirinkti) 
                  (pasirinkti) 
 

balsavimas raštu) laikomas įvykusiu / neįvykusiu. 
 

2) Bendrojo naudojimo objektų valdytojo įgaliotas asmuo (dalyvaujantis susirinkime ar atsakingas už 
balsavimo raštu organizavimą),         
   įgaliojimo      . 
3) (pasirinkti)     (vardas, pavardė, pareigos)
     (data, reg. Nr.)  
4) Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys     
      . 

(vardas, pavardė, kam atstovauja) 

 
Susirinkimo dalyvių registracijos sąrašas pridedamas (1). 

 
3. SUSIRINKIMO SUŠAUKIMAS AR BALSAVIMO RAŠTU SKELBIMAS 

 
 

Pranešimas apie susirinkimą ar balsavimą raštu 20___m.  d. paskelbtas namo skelbimų 
(pasirinkti) 

lentoje ir apie susirinkimą patalpų savininkai buvo informuoti įmetant pranešimą į pašto dėžutes ar kitais patalpų 
savininkų informavimo būdais, numatytais Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir 
priimtų sprendimų skelbimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. 
lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961 ar Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant  sprendimus, 
tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo  24 d. įsakymu Nr. D1-251. 
Patalpų savininkams buvo sudarytos galimybės susipažinti su namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų 
plano projektu ir numatytu preliminariu investicijų paskirstymu. 

 

IV. SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS 
RINKIMAI (JEI SPRENDIMAS PRIIMAMAS SUSIRINKIME) 

 

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo pasiūlė susirinkime dalyvaujančių patalpų 
savininkų paprasta balsų dauguma išrinkti susirinkimo pirmininką ir susirinkimo sekretorių. Jeigu vykdomas 
balsavimas raštu, nurodoma balsų skaičiavimo komisijos sudėtis. 

 
SVARSTYTA: 

Susirinkimo pirmininku pasiūlyta išrinkti  . 

Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyta išrinkti  .  

BALSUOTA: 

 „Už“ „Prieš“ 
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Dėl susirinkimo pirmininko   
Dėl susirinkimo pirmininko   

 
NUSPRĘSTA: 

Susirinkimo pirmininku išrinkti   , 
                                                                               (vardas, pavardė) 
 

Susirinkimo sekretoriumi išrinkti   . 
                                                                               (vardas, pavardė) 

 
V. SUSIRINKIMO  DARBOTVARKĖ AR BALSAVIMO  RAŠTU SVARSTOMI 

KLAUSIMAI IR SPRENDIMAI 
(pasirinkti) 

 
 
  
Kai sprendimas priimamas susirinkime: 

Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkimo darbotvarkę: 
1. Dėl namo dalinės renovacijos projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų 
2. Dėl  lėšų skolinimosi dalinės renovacijos projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo. 

 
BALSUOTA: 

„Už“ „Prieš“ 

  

 
NUSPRĘSTA: 

Pritarti pasiūlytai susirinkimo darbotvarkei 
 

Kai sprendimas priimamas balsuojant raštu, balsavimo biuletenyje nurodomi svarstyti pateikis klausimai 
Balsavimo raštu biuletenyje svarstomi klausimai: 
Dėl namo dalinės renovacijos projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų  
Dėl  lėšų skolinimosi dalinės renovacijos projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo 

 
SVARSTYTA: 

1. Dėl namo dalinės renovacijos projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.  (Sprendimas priimamas 
vardinio balsavimo būdu)  
 
 
 
 

SIŪLOMAS SPRENDIMAS 

Pritarti namo dalinės renovacijos įgyvendinimui ir nustatyti, kad: 
1) visa investicijų suma neturi viršyti    (  
      ) EUR, iš 

      (skaičiais)    (žodžiais) 
jų paskolos suma     (   
    ) EUR; 
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  (skaičiais)    (žodžiais) 

 
2) visas su namo dalinės renovacijos projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas),  privalo apmokėti 
patalpų savininkai. Išlaidos butų ir kitų patalpų savininkams paskirstomos proporcingai jų daliai bendrojoje 
nuosavybėje (buto naudingajam plotui arba kitų patalpų bendrajam plotui ir viso namo naudingojo ploto 
santykiui); 
 
3) dalinės renovacijos projekto parengimo organizavimas ir administravimas ir (ar) jo įgyvendinimas, ir (ar) 
finansavimas pavedamas       
   (toliau – Projekto administratorius). Projekto  
                 (nurodyti kam) 

administratorius dalinės renovacijos projekto vykdymo metu patalpų savininkams privalo teikti informaciją, 
susijusią su dalinės renovacijos projekto įgyvendinimu, kai jie kreipiasi raštu ar elektroniniu laišku – atsakyti raštu 
ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. 
Kai projekto administravimas pavedamas savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui, šis sprendimo punktas 
papildomas įpareigojimu namo Bendrojo naudojimo objektų valdytojui sudaryti su Projekto administratoriumi pavedimo 
sutartį pagal aplinkos ministro patvirtintą Pavyzdinę pavedimo organizuoti daugiabučio dalinės renovacijos projekto 
parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formą. 

 
 
4) patalpų savininkai, kurių naudai paimta lengvatinė paskola projektui įgyvendinti, privalės kiekvieną mėnesį 
mokėti projekto administratoriui jiems tenkančią paskolos ir palūkanų dalį pagal projekto administratoriaus 
pateikiamus skaičiavimus 
 
5) patalpų savininkai, perleisdami patalpas kitam asmeniui, turi informuoti pirkėją (įgijėją) apie patalpų 
savininkui tenkančius įsipareigojimus ir įsiskolinimus, susijusius su projekto įgyvendinimu Apie patalpų 
perleidimą patalpų savininkas turi informuoti Bendrojo naudojimo objektų valdytoją ir Projekto administratorių. 

 
BALSUOTA* 

„Pritariu“ „Nepritariu“ „Negaliojančių balsavimo raštu ar vardinio balsavimo 
biuletenių skaičius“ 

   

* Jei sprendimas priimamas Susirinkime, vykdomas vardinis balsavimas. Balsuojant raštu vadovaujamasi Butų ir kitų patalpų savininkų 
balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. D1- 251. 

 
NUSPRĘSTA: pritarti ar nepritarti siūlomam sprendimui. 
 
 
2. Dėl lėšų skolinimosi dalinės renovacijos projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo 

 

SIŪLOMAS SPRENDIMAS: 

 
Projekto administratorius sudaro  paskolos sutartį su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, j.a.k. 

303039520,   ne didesnei kaip   EUR 
sumai ir ne ilgesniam kaip  mėn. 
laikotarpiui, su X proc. metinėmis palūkanomis, dalinės renovacijos projekto parengimui ir įgyvendinimui 
finansuoti ir supažindina patalpų savininkus su esminėmis kreditavimo sutarties sąlygomis (kredito suma, 
terminai, palūkanos, įmokų dydis, jų grąžinimo mokėjimo tvarka) arba pateikia kreditavimo sutarties projektą.  
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BALSUOTA* 

„Pritariu“ „Nepritariu“ „Negaliojančių balsavimo raštu ar vardinio balsavimo 
biuletenių skaičius“ 

   

* Jei sprendimas priimamas Susirinkime, vykdomas vardinis balsavimas. Balsuojant raštu vadovaujamasi Butų ir kitų patalpų savininkų 
balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. D1- 251. 

 
NUSPRĘSTA: pritarti ar nepritarti siūlomam sprendimui. 

 

 
6. PRIEDAI: 

 
1. Susirinkimo dalyvių sąrašas. 
2. Skelbimo apie susirinkimą ar balsavimą raštu kopija. 
3. Vardinio balsavimo ar balsavimo raštu biuletenis(-iai). 
 
Susirinkimo pirmininkas    

(parašas) (vardas, pavardė) 

 

Susirinkimo sekretorius    
(parašas) (vardas, pavardė) 

arba 

 
Balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ___________________________________________ 

(parašas)   (vardas, 
pavardė) 

Balsų skaičiavimo komisijos nariai: 

 

       
     

(parašas) (vardas, pavardė) 
 

 
       
     

(parašas) (vardas, pavardė) 
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Paskolų, skirtų mažosios 
renovacijos projektų 
įgyvendinimui, suteikimo 
tvarkos aprašo 
3  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 mažosios renovacijos projektui 
finanasuotiuždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūra : 

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 Statybos techninio reglamento STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtinto 
2016 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos 
techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ patvirtinimo“, reikalavimus. 

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

5. _____________________________ supranta, kad už deklaracijoje pateiktos informacijos 
teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

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)  
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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.         

...         
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Viso:         

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 

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 

EUR 

2019 
m. 

faktiš
kai 

2020
m. 

faktiš
kai 

2021 
m. 

progn
ozė 

2022 
m. 

progn
ozė 

2023 
m. 

progn
ozė 

2024 
m. 

progn
ozė 

2025 
m. 

progn
ozė 

2026 
m. 

progn
ozė 

2027 
m. 

progn
ozė 

2028 
m. 

progn
ozė 

2029 
m. 

progn
ozė 

2030 
m. 

progn
ozė 

2031 
m. 

progn
ozė 

1 lentelė. VEIKLOS-REZULTATŲ 
ATASKAITA                            

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (+)  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

FINANSAVIMO PAJAMOS (+)  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Iš valstybės biudžeto (+)                           

Iš savivaldybių biudžetų (+)                           

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų lėšų (+) 

                          

Iš kitų finansavimo šaltinių (+)                           

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ 
PAJAMOS (+) 

                          

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
(+) 

                          

Pagrindinės veiklos sąnaudos: (-)  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (-)                           

Nusidėvėjimo ir amortizacijos (-)                           

Komunalinių paslaugų ir ryšių (-)                           

Komandiruočių (-)                           

Transporto (-)                           

Kvalifikacijos kėlimo (-)                           

Paprastojo remonto ir eksploatavimo (-)                           

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų (-/+)                           

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (-)                           

Socialinių išmokų (-)                           

Nuomos (-)                           
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Finansavimo (-)                           

Kitų paslaugų (-)                           

Kitos (-)                           

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS (AR 
DEFICITAS) 

 -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

KITOS VEIKLOS REZULTATAS  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Kitos veiklos pajamos (+)                           

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos 
pajamos (+) 

                          

Kitos veiklos sąnaudos (-)                           

Finansinė ir investicinė veiklos rezultatas                           

Apskaitos politikos keitimo ir esminių 
apskaitos klaidų taisymo įtaka 

                          

Pelno mokestis (-/+)                           

Grynasis perviršis ar deficitas prieš 
nuosavybės metodo įtaką 

 -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Nuosavybės metodo įtaka (-/+)                           

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Tenkantis kontroliujančiam subjektui  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Tenkantis mažumos daliai  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

2 lentelė. BALANSAS                           

ILGALAIKIS TURTAS  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

NEMATERIALUSIS TURTAS  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Prestižas                           

Patentai, licencijos                           

Programinė įranga                           

Kitas nematerialusis turtas                           

MATERIALUSIS TURTAS  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Žemė                           

Pastatai ir statiniai                           

Mašinos ir įrengimai                           

Transporto priemonės                           

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai                           

Nebaigta statyba                           

Kitas materialusis turtas                           
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FINANSINIS TURTAS                           

KITAS ILGALAIKIS TURTAS                           

TRUMPALAIKIS TURTAS  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 
IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Atsargos                           

Išankstiniai apmokėjimai                           

Nebaigtos vykdyti sutartys                           
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS 
SUMOS  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  
Gautinos finansinės/finansavimo/už turto 
naudojimą sumos                           

Sukauptos gautinos sumos                           

Kitos gautinos sumos                           

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS                           

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI                           

TURTO IŠ VISO:  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

GRYNASIS TURTAS  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

DALININKŲ KAPITALAS                           

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                           

REZERVAI  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Tikrosios vertės rezervas                           

Kiti rezervai                           

SUKAUPTAS PERVIRŠIS (AR DEFICITAS)  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Einamųjų metų perviršis (ar deficitas)                           

Ankstesnių metų perviršis (ar deficitas)                           

MAŽUMOS DALIS                           

FINANSAVIMO SUMOS  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Iš valstybės biudžeto                           

Iš savivaldybės biudžeto                           
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų                           

Iš kitų šaltinių                           

ĮSIPAREIGOJIMAI  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

ILGALAIKIAI ĮSISPAREIGOJIMAI  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  
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Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                           

Ilgalaikiai atidėjiniai                           

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                           
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir 
trumpalaikiai atidėjiniai                           

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                           

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                           
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo 
sumos                           

Mokėtinos sumos į ES biudžetą                           

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus                           

Mokėtinos socialinės išmokos                           

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                           

Tiekėjams mokėtinos sumos                           

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                           

Sukauptos mokėtinos sumos                           

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                           
NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  
Ar balansuojasi? + + + + + + + + + + + + + 

3 lentelė. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (sudaroma 
netiesioginiu būdu)                     

Pagrindinės veiklos pinigų srautai                           

Grynasis pelnas (nuostolis)  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Nusidėvėjimas ir amortizacija  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)    -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Debitorių (pirkėjų įsiskolinimo) sumažėjimas 
(padidėjimas) 

   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Kreditorių (įsiskolinimo tiekėjams) 
padidėjimas (sumažėjimas) 

   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Avansų ir nebaigtų vykdyti sutarčių 
sumažėjimas (padidėjimas) 

   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Įsiskolinimo biudžetui sumažėjimas 
(padidėjimas) 

   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Įsiskolinimo darbuotojams sumažėjimas 
(padidėjimas) 

   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Kitų skolų sumažėjimas (padidėjimas)    -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  
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Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Investicinės veiklos pinigų srautai                           

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) 
perleidimas (įsigijimas) 

   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Ilgalaikių investicijų perleidimas (įsigijimas)    -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Grynieji investicinės veiklos pinigų 
srautai 

 -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Finansinės veiklos pinigų srautai                           

Ilgalaikių finansinių skolų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Trumpalaikių finansinių skolų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Akcininkų įnašai (+)    -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Dividendų išmokėjimas (-)    -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Rezervų padidėjimas (sumažėjimas)    -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Dotacijų ir subsidijų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Grynųjų pinigų padidėjimas (sumažėjimas) 
dėl valiutų kursų pasikeitimo 

   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Grynasis pinigų srautų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

 -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pradžioje 

   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pabaigoje 

 -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

Ar sutampa su pinigais ir pinigų ekvivalentais 
balanse? 

+ + + + + + + + + + + + + 

4 lentelė. RODIKLIAI                           
Pajamos, mEUR  -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0  

Metinis pajamų pokytis, % 
  #DIV/

0! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 

Pinigų iš veiklos marža, % 
#DIV/

0! 
#DIV/

0! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 

Didžiausias pajamų šaltinis, % 
#DIV/

0! 
#DIV/

0! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
Pinigai (+) investicijos (trumpalaikės + 
ilgalaikės) 

 -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0   -00,0  
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(Nesuvaržyti pinigai (+) trumpalaikės 
investicijos)/Veiklos sąnaudos 

#DIV/
0! 

#DIV/
0! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

(Nesuvaržyti pinigai (+) trumpalaikės 
investicijos*)/Veiklos sąnaudos*365 

#DIV/
0! 

#DIV/
0! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

(Nesuvaržyti pinigai (+) trumpalaikės 
investicijos)/Visa skola 

#DIV/
0! 

#DIV/
0! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

#DIV/0
! 

Visa skola/Pinigų srautas 
#DIV/

0! 
#DIV/

0! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
#DIV/0

! 
EBITDA  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

EBITDA pelningumas - - - - - - - - - - - - - 

Tipinės veiklos pelningumas - - - - - - - - - - - - - 

Grynasis pelningumas - - - - - - - - - - - - - 

Veiklos sąnaudos / Pardavimai - - - - - - - - - - - - - 
Einamojo likvidumo rodiklis (t.l.turtas / t.l. 
įsip.) - - - - - - - - - - - - - 
Kritinio likvidumo rodiklis ((t.l.turtas - 
atsargos) / t.l. įsip.) - - - - - - - - - - - - - 

Kapitalo rodiklis (NK / Turtas) - - - - - - - - - - - - - 
Kapitalo rodiklis ((NK+Finansavimo sumos) / 
Turtas) - - - - - - - - - - - - - 

Grynojo apyvartinio kapitalo rodiklis - - - - - - - - - - - - - 

Atsargų apyvartumas dienomis - - - - - - - - - - - - - 

Debitorių apyvartumas dienomis - - - - - - - - - - - - - 

Kreditorių apyvartumas dienomis - - - - - - - - - - - - - 
Apyvartinių lėšų perteklius (poreikis) 
dienomis - - - - - - - - - - - - - 

ROE (Grynasis pelnas / NK) - - - - - - - - - - - - - 

ROA (Grynasis pelnas / Turtas) - - - - - - - - - - - - - 

Grynosios darbinės investicijos (NWI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Apyvartinio kapitalo padidėjimas 
(sumažėjimas) -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Pinigų srautas (EBITDA + AK pokytis)  -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00  

              
Pareiškėjo atstovas           Paraša

s  
  

       
                A.V. 

     
            Data     

     
   (pareigos, vardas ir pavardė)                
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