
  

 

 
 

PASKOLŲ, SKIRTŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS 

PROJEKTAMS FINANSUOTI, SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA  

1. Paskolų, skirtų energinio efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energetikos projektams 

finansuoti, suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja komanditinės ūkinės 

bendrijos Tvariųjų išteklių plėtros skatinimas (toliau – TIPS) paskolų energinio efektyvumo didinimo 

ir atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros projektams finansuoti teikimo tvarką, nustato 

reikalavimus pareiškėjams ir projektams, apibrėžia projektų finansavimo sąlygas. Energinio 

efektyvumo didinimo priemones ir atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros projektus apima: 

1.1. gatvių apšvietimo modernizavimas; 

1.2. pastatų modernizavimas; 

1.3. saulės elektrinių ir (ar) parkų vystymas; 

1.4. kiti energinio efektyvumo projektai, mažinantys metinį pirminės energijos 

suvartojimą.  

2. Paskolas TIPS teikia vadovaudamasi 2021 m. rugsėjo 30 d. TIPS dalyvių sutartimi, 2021 

m. spalio 28 d. TIPS veiklos sutartimi, Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymu ir kitų Lietuvos 

Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis.  

3. TIPS atlikdama projektų vertinimą, priimdama sprendimus dėl projektų finansavimo, 

sudarydama paskolų sutartis ir atlikdama kitus su projektų finansavimu susijusius veiksmus, 

vadovaujasi TIPS tikrojo nario – uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

(toliau – VIPA), kuri veikia TIPS vardu ir priima sprendimus dėl TIPS reikalų tvarkymo bei sudaro 

sandorius TIPS vardu ir naudai, patvirtintomis vidaus procedūromis ir metodikomis. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. Aprašas - Paskolų, skirtų energinio efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių išteklių 

energetikos plėtros projektams finansuoti, teikimo tvarkos aprašas; 

4.2. De minimis reglamentas - 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, su visais pakeitimais; 

4.3. Energijos efektyvumo didinimo priemonės – energijos vartojimo audito 

dokumentuose įmonei siūlomos priemonės, didinančios energijos vartojimo efektyvumą arba, bet 

kokios kitos įmonės diegiamos priemonės, didinančios įmonės energijos vartojimo efektyvumą; 

4.4. Klientas – subjektas, pateikęs TIPS Paraišką pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą 

(Įskaitant ir pridedamus Paraiškos priedus) ir pasirašęs paskolos sutartį. 

4.5. Mokėjimo prašymas – Kliento parengtas ir VIPA pateiktas dokumentas (su priedais) 

išmokėti paskolą ar jos dalį pagal Paskolos sutarties nuostatas; 

4.6. Paraiška – pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą užpildyta ir pateikta TIPS paraiška 

paskolai gauti (įskaitant ir pridedamus Paraiškos priedus); 

4.7. Pareiškėjas – subjektas, pateikęs TIPS Paraišką pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą 

(įskaitant ir pridedamus Paraiškos priedus); 

4.8. Projektas – TIPS lėšomis finansuojamas energijos efektyvumo didinimo priemonių 

diegimas ir AIE gamybos įrenginių įrengimas ir (ar) statyba; 
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4.9. Projekto investicijų vertė – Projektui įgyvendinti reikalingų tinkamų finansuoti 

išlaidų suma.  
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II. BENDROSIOS FINANSAVIMO SĄLYGOS 

5. Bendrosios Projektų finansavimo sąlygos: 

5.1.  Klientų finansavimo 

forma 

Tikslinė paskola.  

5.2.  Galimi Pareiškėjai Nurodyti Aprašo 6-9 prieduose, pagal planuojamą įgyvendinti 

veiklą. 

5.3.  Reikalavimai 

Pareiškėjui 

Visi pareiškėjai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.3.1. Pareiškėjas nėra įtrauktas į nepatikimų mokesčių 

mokėtojų sąrašą ir yra įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo 

įmokas, mokėjimu1; 

5.3.2. Pareiškėjui nėra taikoma kolektyvinė nemokumo 

procedūra ir jis neatitinka Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų nemokumo įstatymo kriterijų, pagal 

kuriuos kreditorių prašymu jam būtų taikoma 

kolektyvinė nemokumo procedūra, kaip tai nustatyta 

De minimis reglamento 4 straipsnio 3 dalies a punkte; 

5.3.3. 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; 

5.3.4. 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; 

5.3.5. Pareiškėjas nėra gavęs valstybės pagalbos, kuri 

Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios 

pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta 

neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra 

grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, kaip 

nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente 

(ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo 

taisykles. 

5.4.  Projekto investicijų 

teritorija 

Klientas gautą Paskolą gali naudoti tik investicijoms į 

Projektus, įgyvendinimus Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

 
1 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, 
taip pat tais atvejais, kai mokėtinam PVM yra atliekamos užskaitos su kitos įmonės gautinu PVM 
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5.5.  Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

Tinkamomis finansuoti Projekto išlaidomis laikomos patiriamos 

išlaidos tiesiogiai susijusios su Projekto veiklų įgyvendinimu: 

statybos, rekonstravimo, montavimo, griovimo, remonto 

darbai, įskaitant pasirengimą 

statybai/rekonstrukcijai/remontui (pastato techninio projekto 

parengimas, statybą leidžiančio dokumento išdavimas, kitos 

pagrįstos pasirengimo statybai išlaidos), įrenginiai ir jų 

įrengimas, žemės sklypo sutvarkymas, infrastruktūros ir 

inžinerinių tinklų bei sistemų sklype įrengimas ir (ar) 

sutvarkymas, kiti tiesiogiai su Projektu susiję rangos darbai, 

susijusios techninės dokumentacijos parengimas, techninė 

priežiūra ir Projekto vykdymo priežiūra.  

Papildomi išlaidų tinkamumo apribojimai nustatyti Aprašo 6-9 

prieduose. 

5.6.  Netinkamos 

finansuoti išlaidos 

Žemės įsigijimo ar nuomos išlaidos. 

5.7.  Paskolos suma  Iki 80 proc. Projekto investicijų vertės su sąlyga, kad suteikus 
paskolą nebus viršijama leistina nereikšmingos (de minimis) 
pagalbos suma. 

5.8.  Valiuta Eurai. 

5.9.  Paskolos terminas Iki 12 metų (įskaitant paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpį). 

5.10.  Paskolai taikoma 

palūkanų norma 

Kintamos arba fiksuotos palūkanos. 

Kintamų palūkanų atveju, taikoma palūkanų norma yra lygi 

6 mėn. EURIBOR ir paskolai taikomos palūkanų maržos sumai. 

Konkreti paskolos palūkanų marža nustatoma Paraiškos 

vertinimo metu. 

5.11.  Įsipareigojimo 

mokestis 

0,5 proc. dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo nepanaudotos 

(neišmokėtos) Paskolos sumos.  

Įsipareigojimo mokestis mokamas paskolos panaudojimo 

terminu ir skaičiuojamas už kiekvieną paskolos panaudojimo 

termino dieną nuo paskolos sutarties sudarymo dienos arba nuo 

sekančios dienos, einančios po Įsipareigojimo mokesčio 

atidėjimo dienos (jeigu taikoma), 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 ir 

įsipareigojimo mokesčio dydžio normos sandaugas, padalintas 

iš 365 (trijų šimtų šešiasdešimt penkių).  

Įsipareigojimo mokestis mokamas pagal pateiktą sąskaitą 

faktūrą paskolos sutartyje nustatyta tvarka. 

5.12.  Paskolos sutarties 

sudarymo mokestis 

0,4 proc. dydžio vienkartinis mokestis, skaičiuojamas nuo 

Paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur (du šimtai eurų). 

5.13.  Sutarties sąlygų 

keitimo mokestis 

0,1 proc. dydžio vienkartinis mokestis, skaičiuojamas nuo 

Paskolos sumos už kiekvieną Sutarties pakeitimą, inicijuojamą 

Kliento. 
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5.14.  Paskolos 

panaudojimo 

terminas 

Iki 36 mėnesių, bet ne ilgiau nei iki Projekto užbaigimo. 

5.15.  Paskolos grąžinimo 

atidėjimo terminas 

Iki paskolos panaudojimo termino pabaigos. 

5.16.  Paskolos grąžinimo 

būdas 

Pasirinktinai: 

▪ linijinis (pagal nustatytą paskolos grąžinimo ir palūkanų 

mokėjimo mokėjimų grafiką (toliau – Mokėjimų grafikas) 

grąžinama fiksuota paskolos dalis ir kintanti palūkanų, 

paskaičiuotų pagal likusio įsiskolinimo sumą, dalis); 

▪ anuitetas (pagal nustatytą Mokėjimų grafiką mokamos 

vienodo dydžio paskolos ir palūkanų įmokos); 

▪ arba pagal paskolos grąžinimo grafiką. 

5.17.  Galutinio Mokėjimo 

prašymo pateikimo 

terminas 

Ne vėliau, kaip 15 darbo dienų iki Paskolos panaudojimo 

termino pabaigos. 

5.18.  Valstybės pagalbos 

reikalavimai 

 

 

Paskola (ar jos dalis) teikiama pagal De minimis reglamento   

nuostatas ir laikoma nereikšminga (de minimis) pagalba 

Pareiškėjui. 

Nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma Pareiškėjui 

apskaičiuojama kaip bendrasis subsidijos ekvivalentas (toliau – 

BSE), vadovaujantis VIPA patvirtinta metodika ir atsižvelgiant 

į Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų 

nustatymo metodo pakeitimo (2008/C 14/02)2 (toliau – EK 

komunikatas dėl orientacinių normų). 

Teikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą Pareiškėjui 

laikomasi šių nuostatų: 

1. nereikšminga (de minimis) pagalba negali būti teikiama 

sektoriuose, nustatytuose De minimis reglamento 1 straipsnio 

1 dalyje; 

2. Pareiškėjui apskaičiuota pagalbos suma (BSE), priklauso nuo 

Pareiškėjui nustatytos paskolos palūkanų normos ir 

orientacinės rinkos palūkanų normos skirtumo bei atitinkamos 

taikomos rizikos premijos (maržos), kuri priklauso nuo 

Pareiškėjo rizikos reitingo ir įkeičiamo turto dydžio; 

3. palūkanos skaičiuojamos nuo viešųjų lėšų dalies bendroje 

paskolos sumoje visam paskolos laikotarpiui, t. y. 

neatsižvelgiama į numatytą paskolos grąžinimą pagal paskolos 

grąžinimo grafiką; 

4. nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam 

Pareiškėjui, suma negali viršyti De minimis reglamente  

nustatytos sumos, t. y. bendra vienam pagalbos gavėjui 

(įskaitant su juo susijusius subjektus, kaip jie apibrėžti De 

minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje) suteiktos 

nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma kiekvienoje 

 
2 OL C 14, 19.01.2008, p. 6 
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valstybėje narėje negali viršyti 200.000 eurų per bet kurį trijų 

finansinių metų laikotarpį; 

5. anksčiau gautos ir galimos gauti nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos suma vienam Pareiškėjui yra nustatoma įvertinus 

Pareiškėjo ir jo susijusių įmonių tarpusavio santykius pagal De 

minimis reglamento  2 straipsnio 2 dalyje nustatytus „vienos 

įmonės“ kriterijus; 

6. paraiškos vertinimo metu apskaičiavus preliminarią 

nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumą, TIPS patikrina 

Pareiškėjo teisę gauti atitinkamo dydžio nereikšmingą (de 

minimis) pagalbą ir šią sumą gali rezervuoti Suteiktos valstybės 

pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 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“ (toliau – VP registras); 

7. Pareiškėjui teikiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos 

suma nustatoma Paskolos sutarties pasirašymo dieną. VIPA 

pateikia informaciją apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) 

pagalbą VP registrui. VIPA teikdama informaciją VP registrui 

turi vadovautis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos 

(de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. 

nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir 

nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro įsteigimo 

nuostatų patvirtinimo“. VIPA apie nereikšmingą (de minimis) 

pagalbą informaciją VP registrui pateikia per 5 darbo dienas; 

8. Jei Pareiškėjas yra gavęs neteisėtą nereikšmingą (de 

minimis) pagalbą ar neteisėtą valstybės pagalbą, nauja 

nereikšminga (de minimis) pagalba ar valstybės pagalba negali 

būti teikiama tol, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta 

pagalba, įskaitant palūkanas. 

Projektai, kuriems negali būti teikiama nereikšminga (de 

minimis) pagalba (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu suteikus šią 

pagalbą būtų viršyta De minimis reglamente nustatyta 

nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma pagalbos gavėjui), 

nebus finansuojami. 

 

II PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR VERTINIMAS 

 

6. Paraiška teikiama atsiunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą Paraišką 

el. paštu tips@vipa.lt. Neturint galimybės paraišką pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, 

paraiška gali būti teikiama registruotu paštu, per kurjerį arba Pareiškėjui pačiam pristatant 

paraišką TIPS adresu: Jogailos g. 2, 01103 Vilnius. Paraiškų teikimo terminas yra tęstinis. Jeigu 

Paraiška pateikiama popierinėje versijoje, el. paštu turi būti pateikiama ir elektroninė jos versija. 

mailto:aei@vipa.lt
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7. Paraiška rengiama ir teikiama pagal Apraše nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas 

užpildo Paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir kartu pateikia Apraše nurodytus dokumentus, 

pagrindžiančius Pareiškėjo atitikimą Apraše nustatytiems reikalavimams. 

8. Kartu su Paraiška Pareiškėjas pateikia šiuos bendruosius dokumentus: 

8.1. identifikavimo dokumentus (gali būti teikiami iki Paraiškos pateikimo), privalomus 

įgyvendinant pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevenciją (privalomų pateikti dokumentų 

sąrašas nurodytas (https://www.vipa.lt/apie-vipa/pinigu-plovimo-prevencijos-igyvendinimas/); 

8.2. užpildytą deklaraciją, kurios forma pateikiama Paraiškos 2 priede; 

8.3. 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 7.4 punkte nurodyti 

dokumentai; 

8.4. einamųjų finansinių metų tarpinių finansinių ataskaitų arba lygiaverčių dokumentų 

kopijas; 

8.5. finansinės veiklos prognozes, atspindinčias Pareiškėjo galimybę laiku mokėti įmokas 

pagal visus esamus ir būsimus Pareiškėjo finansinius įsipareigojimus visam paskolos terminui 

(teikiama pagal Paraiškos 4 priedą); 

8.6. Pareiškėjo esamų kreditorių ir debitorių detalizaciją (teikiama pagal Paraiškos 

3 priedą) ir kitas esant poreikiui papildomai prašomas finansinių ataskaitų detalizacijas; 

8.7. detalią Projekto investicijų vertės sąmatą išskaidytą pagal pagrindinius investicinius 

elementus su mokestiniais priskirstymas (PVM) ir šių elementų statybos (tiekimo) terminų planą; 

8.8. Pareiškėjo akcininkų pritarimą dėl paskolos iš TIPS ėmimo, jei toks pritarimas yra 

privalomas pagal Pareiškėjo įstatus; 

8.9. 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; 

8.10. informaciją dėl aplinkosauginio ir socialinio vertinimo (teikiama pagal Paraiškos 5 

priedą); 

8.11. kitus privalomus dokumentus pagal planuojamą įgyvendinti veiklą, kaip nurodyta 

Aprašo 6-9 prieduose.  

9. Esant poreikiui, TIPS gali kreiptis į Pareiškėją su prašymu pateikti papildomus 

dokumentus ir (ar) informaciją, susijusią su Pareiškėjo finansine būkle, Projekto įgyvendinimo eiga 

ir kitus susijusius dokumentus reikšmingus Projekto įgyvendinimui.  

10. Paraiškų tikrinimą ir vertinimą atlieka TIPS. Paraiškos vertinamos vadovaujantis 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais 

bei laikantis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 

11. Esant poreikiui, TIPS 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, TIPS 

turi teisę atmesti Paraišką. 

12. Paraiška atmetama šiais atvejais: 

12.1. Pareiškėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus duomenis, pagrindžiančius 

atitikimą nustatytiems reikalavimams, ir, TIPS prašant, nustatytu terminu nepatikslino, nepapildė, 

nepaaiškino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų; 

https://www.vipa.lt/apie-vipa/pinigu-plovimo-prevencijos-igyvendinimas/
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013
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12.2. Pareiškėjas ir (ar) Projektas neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų; 

12.3. TIPS, įvertinusi Paraišką nustato, kad Pareiškėjui paskola negali būti suteikiama dėl 

TIPS nepriimtinos rizikos. 

III. PASKOLOS TEIKIMAS IR PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMAS 

13. Sprendimas dėl paskolos suteikimo arba paraiškos atmetimo priimamas VIPA vidaus 

procedūros nustatyta tvarka. Sprendime dėl paskolos suteikimo gali būti nustatyti Pareiškėjui 

privalomi įgyvendinti reikalavimai bei terminas tokiems reikalavimams įgyvendinti. Taip pat 

sprendime gali būti nustatytos individualios Projekto rizikos mažinimo priemonės ir (ar) specialios 

Apraše nepaminėtos paskolos teikimo sąlygos. 

14. Priėmus sprendimą atmesti paraišką, Pareiškėjas raštu (elektroniniu paštu ir (ar) paštu) 

informuojamas apie paraiškos atmetimą, nurodant atmetimo priežastis. 

15. Priėmus sprendimą suteikti paskolą, Pareiškėjas raštu (elektroniniu paštu ir (ar) paštu) 

informuojamas, pateikiant įsipareigojimo raštą, kuriame nurodomos paskolos suteikimo sąlygos. 

16. Jeigu Pareiškėjui yra priimtinos įsipareigojimo rašte TIPS nustatytos sąlygos, TIPS 

išsiunčia paskolos sutarties projektą ir nurodo, per kiek laiko Pareiškėjas turi pasirašyti paskolos 

sutartį.  

17. Su Pareiškėju TIPS sudaro dvišalę (esant poreikiui – daugiašalę) paskolos sutartį. 

Paskolos sutartis sudaroma tiek egzempliorių, kiek yra sutarties šalių. Paskolos sutartis pasirašoma 

kvalifikuotu elektroniniu parašu. Neturint galimybės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, 

gali būti pasirašoma sutarties popierinė versija. Visi sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę 

galią. 

IV. PASKOLOS IŠMOKĖJIMAS IR GRĄŽINIMAS 

18. Iki pirmojo paskolos (ar jos dalies) išmokėjimo Klientas TIPS turi pateikti Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Klientui išduotą galiojantį statybą leidžiantį dokumentą 

(jei taikoma) ir (ar) kitus statybos, rekonstrukcijos ar įrengimo darbams pradėti privalomus 

dokumentus ir leidimus (kartu su techniniu projektu) ir kitus įsipareigojimo rašte nurodytus 

dokumentus bei paskolos Mokėjimo prašymų teikimo grafiką, kuriame būtų suplanuotos paskolos 

išmokėjimo dalys ir terminai. Mokėjimo prašymų teikimo grafikas privalės būti atnaujintas, jei 

Projekto įgyvendinimo metu pasikeis aplinkybės, kurios daro įtaką paskolos išmokėjimo terminams 

ir dydžiui. 

19. Projekto išlaidos paskolos lėšomis apmokamos paskolos lėšas išmokant tiesiogiai 

rangovui arba Klientui (kaip nustatyta paskolos sutartyje) pagal Kliento pateiktus nustatytos 

formos mokėjimo prašymus (pagal paskolos sutartyje nustatytą formą) už pagal paskolos paskirtį 

patirtas tinkamas išlaidas. Kartu su mokėjimo prašymais Klientas privalo pateikti pasirašytas 

rangos darbų/paslaugų sutartis, suteiktų paslaugų ir (arba) statybos rangos darbų priėmimo – 

perdavimo aktus, pasirašytus Kliento, tiekėjo (rangovo) ir statybos techninio prižiūrėtojo (kai jis 

yra paskiriamas), sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, pagrindžiančius patirtas išlaidas.  

20. Kai mokėjimo prašymas yra teikiamas dar nepatyrus išlaidų ir prašomas avansiniam 

(išankstiniam) mokėjimui (rangovui arba prekių ir (ar) paslaugų tiekėjui) sumokėti, kartu su 

mokėjimo prašymu turi būti pateikiami paskolos dalies išmokėjimo reikalingumą pagrindžiantys 

dokumentai (su rangovais arba prekių ir (ar) paslaugų tiekėjais sudarytų sutarčių kopijos, 

išankstinės sąskaitos faktūros ar pan.). 

21. Mokėjimo prašymai teikiami ir vertinami vadovaujantis paskolos sutartyje ir VIPA 

vidaus procedūrose nustatyta tvarka. 
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22. Prašoma išmokėti paskolos dalis Klientui ar rangovui išmokama per 15 darbo dienų nuo 

visų reikiamų tinkamai užpildytų dokumentų pateikimo TIPS dienos. Apmokėjimo diena laikoma 

mokėjimo operacijos įvykdymo diena TIPS banke. 

V. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

23. Klientas, įgyvendindamas Projektą, turi laikytis Aprašo, Paskolos sutarties ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nuostatų.  

24. Projekto įgyvendinimo metu ar užbaigus Projektą gali būti vykdomos patikros vietoje. 

Patikrų vietoje tikslas – atvykus į Projekto įgyvendinimo vietą įsitikinti, ar Klientas Projektą 

įgyvendina tinkamai, ar pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra tiksli ir teisinga, ar 

pasiekti Projekto rezultatai. Klientas visus dokumentus, reikalingus atlikti patikroms, teikia 

neatlygintinai. 

25. Klientas turi suteikti galimybę kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų 

atstovams ar TIPS investuotojams ir (ar) kreditoriams lankytis Projekto įgyvendinimo vietoje, taip 

pat gauti visą reikiamą su Klientu, Projektu ir (ar) Klientu susijusią informaciją. 

26. Klientas, įgyvendindamas Projektą, turi teikti informaciją ar naudoti viešinimo 

priemones, nustatytas paskolos sutartyje, nurodant, kad visa paskola ar jos dalis yra finansuojama 

iš TIPS lėšų. 

27. Klientas turi rinkti ir saugoti Projekto dokumentus, įrodančius, kad lėšos Projektui buvo 

panaudotos pagal paskolos sutarties, Aprašo ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.  

28. Klientas privalo visus su gautos paskolos lėšų panaudojimu susijusius dokumentus 

saugoti ne trumpesniu nei 5 metų po paskolos sutarties pasibaigimo laikotarpiu. Tuo atveju, jei 

paskolos sutartis sudaroma trumpesniam, nei 5 metų laikotarpiui, su gautos paskolos lėšų 

panaudojimu susiję dokumentai privalo būti saugomi ne trumpiau nei 10 metų nuo sutarties 

pasirašymo dienos. 

29. TIPS visus su Projekto įgyvendinimu ir Paskolos teikimu susijusius dokumentus saugo 

vidaus procedūrose nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei Paskolai (ar jos daliai) teikiama nereikšminga 

(de minimis) pagalba, šie dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo nereikšmingos (de 

minimis) pagalbos suteikimo momento.  

30. Klientas įgyvendinęs Projektą privalo pateikti Projekto įgyvendinimo ataskaitą pagal 

TIPS nustatytą formą. 

_______________ 

 

PRIDEDAMA:  

1 - 5 priedas. Paskolos paraiška su priedais; 

6 priedas. Specialiosios gatvių apšvietimo modernizavimo Projektų finansavimo sąlygos; 

7 priedas. Specialiosios viešųjų pastatų modernizavimo Projektų finansavimo sąlygos; 

8 priedas. Specialiosios saulės elektrinių ir (ar) parkų vystymo Projektų finansavimo 

sąlygos; 

9 priedas. Specialiosios energinio efektyvumo Projektų finansavimo sąlygos. 
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Paskolų, skirtų Energinio 

efektyvumo ir atsinaujinančios 

energetikos projektams 

finansuoti, teikimo tvarkos 

aprašo 

1-5 priedai 

 

PASKOLOS PARAIŠKOS FORMA 

(pateikta MS Excel formatu) 

 

1.6 TIPS_paraiska 

V.1 final.xlsx
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Paskolų, skirtų Energinio 

efektyvumo ir atsinaujinančios 

energetikos projektams 

finansuoti, teikimo tvarkos 

aprašo 

6 priedas 

 

SPECIALIOSIOS GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO  

SĄLYGOS 

 

1.  Priemonės tikslas Sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo 

infrastruktūroje. 

2.  Galimi Pareiškėjai Finansavimą pagal šią priemonę gali gauti: 

2.1 savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos 

įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymą), vykdančios gatvių 

apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą; 

2.2 privatus partneris laimėjęs savivaldybės administracijos 

paskelbtą konkursą. 

3.  Reikalavimai 

Projektams 

Visi finansuojami Projektai turi atitikti išvardytus reikalavimus: 

3.1. gatvių apšvietimo įranga ir (ar) įrenginiai, kurių 

modernizavimui skiriamas finansavimas, Pareiškėjui turi 

priklausyti nuosavybės teise arba Pareiškėjas juos turi 

valdyti kitais teisėtais pagrindais; 

3.2. parengta Projektu numatomos modernizuoti gatvių 

apšvietimo sistemos dalies modernizuojamo turto 

inventorizacija, kurioje būtų duomenys apie šviestuvų 

skaičių ir šviestuvų technologiją bei esamų šviestuvų galią; 

3.3. įgyvendinus Projektą, modernizuojamose gatvių 

apšvietimo atkarpose elektros energijos sąnaudos turi 

sumažėti ne mažiau kaip 30 procentų; 

3.4. įgyvendinus Projektą bendras metinis šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis (CO2) turi sumažėti ne mažiau kaip 

30 procentų. 

4.  Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

4.1. išlaidos nurodytos Aprašo 5.5 punkte; 

4.2. pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) laikomas 

tinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei Klientas 

teisės aktų nustatyta tvarka neturi galimybės įtraukti jo į 

PVM atskaitą. 

5.  Reikalavimai įrangai Pareiškėjas turi užtikrinti, kad visa montuojama įranga būtų 

nauja, iki šiol niekur nenaudota bei eksploatuota ir turi turėti 

garantijas, kurias Pareiškėjas įsipareigoja pateikti TIPS 

pareikalavus bei atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES 

standartus. 

6.  Papildomai 

reikalavimui 

Klientas turi apdrausti Projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį 

materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš Projektui skirto 

finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės 
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Projekto 

įgyvendinimui 

draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų paskolos sutarties 

galiojimo laikotarpiu. Draudimo sutarties naudos gavėjas turi būti 

Klientas. Draudžiamojo įvykio atveju Klientas turi atkurti prarastą 

turtą. 

7.  Papildomai 

pateikiami 

dokumentai 

Be Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų, Pareiškėjas kartu su 

paraiška turi pateikti: 

7.1. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 

išvadą dėl partnerystės projekto socialinės ir ekonominės 

naudos, kai Projektas įgyvendinamas valdžios ir privataus 

subjektų partnerystės būdu (jei išvada skelbiama viešai, 

kartu su paraiška jos pateikti nėra būtina); 

7.2. su savivaldybės administracija sudarytą partnerystės 

sutartį3; 

7.3. finansinį veiklos modelį, kai projektas įgyvendinamas 

valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu; 

7.4. daiktines teises į turtą pagrindžiančius dokumentus, kaip 

numatyta 3.1 punkte; 

7.5. turto inventorizacijos dokumentus, kaip numatyta  

3.2 papunktyje; 

7.6. Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, 

tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir 

tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projekto 

finansavimas, pagrindimo dokumentus; 

7.7. informaciją kaip bus utilizuojami seni, pakeisti šviestuvai; 

7.8. Investicinį projektą arba kitą dokumentą, kuriame būtų 

pagrindžiamos elektros energijos sutaupymo skaičiavimo 

prielaidos bei investicijų poreikis; 

7.9. kitus Projekto įgyvendinimui reikšmingus dokumentus. 

8.  Projekto užbaigimo 

dokumentai  

Užbaigus Projektą, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu Klientas 

privalo pateikti galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą, 

Statybos užbaigimo komisijos statybos užbaigimo aktą (jeigu 

reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta 

tvarka) ar deklaracija apie statybos užbaigimą, pateiktas 

sąskaitas faktūras, kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus. 

 
  

 
3 Valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis – Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 153 straipsnyje 

nustatytus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kurį pareiškėjas numato sudaryti arba sudarė dėl gatvių apšvietimo ar 
viešųjų pastatų modernizavimo. 
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Paskolų, skirtų Energinio 

efektyvumo ir atsinaujinančios 

energetikos projektams 

finansuoti, teikimo tvarkos 

aprašo 

7 priedas 

 

SPECIALIOSIOS VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS 

1.  Projekto tikslas Atnaujinti viešosios paskirties pastatą siekiant sumažinti energijos 

suvartojimą atnaujintame pastate. 

2.  Galimi Pareiškėjai Finansavimą pagal šią priemonę gali gauti: 

2.1. privatus partneris laimėjęs savivaldybės administracijos 

paskelbtą konkursą; 

2.2. savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos 

įmonės. 

3.  Reikalavimai 

Projektams 

Visi finansuojami Projektai turi atitikti išvardytus reikalavimus: 

3.1. atnaujinamas pastatas Pareiškėjui turi priklausyti 

nuosavybės teise arba Pareiškėjas juos turi valdyti kitais 

teisėtais pagrindais;  

3.2. įgyvendinus projektą skaičiuojamosios šiluminės energijos 

suvartojimo sąnaudos turi sumažėti ne mažiau kaip 30 

proc. lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos 

sąnaudomis iki pastato atnaujinimo (modernizavimo);4 

3.3. įgyvendinus projektą bendras metinis šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis (CO2) turi sumažėti ne mažiau kaip 

30 procentų.  

4.  Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

4.1. Išlaidos nurodytos Aprašo 5.5 punkte; 

4.2. PVM laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, 

jei Klientas teisės aktų nustatyta tvarka neturi galimybės 

įtraukti jo į PVM atskaitą. 

5.  Papildomi 

reikalavimai 

Projekto 

įgyvendinimui 

Klientas turi apdrausti Projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį 

materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš Projektui skirto 

finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės 

draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų paskolos sutarties 

galiojimo laikotarpiu. Draudimo sutarties naudos gavėjas turi būti 

Klientas. Draudžiamojo įvykio atveju Klientas turi atkurti prarastą 

turtą. 

6.  Papildomai 

pateikiami 

dokumentai 

Be Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų, Pareiškėjas kartu su 

paraiška turi pateikti: 

 
4 Skaičiuojamosios energijos sąnaudų sumažėjimas (procentais) vertinamas lyginant sumines energijos sąnaudas arba 

bendras šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, sumines elektros energijos sąnaudas pagal pateikiamą energinio 
naudingumo sertifikatą, išduotą prieš pastato atnaujinimą su bendromis šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, 
suminėmis elektros energijos sąnaudomis, nurodytomis projektiniame energinio naudingumo sertifikate, pateiktame 
energijos vartojimo audito ataskaitoje, o po pastato atnaujinimo – nurodytomis energinio naudingumo sertifikate. 



14 
 

6.1. energijos vartojimo auditą arba kitą dokumentą, kuriame 

būtų pagrindžiamos energijos sutaupymo skaičiavimo 

prielaidos bei investicijų poreikis; 

6.2. projektinis energinio naudingumo sertifikatas (jei 

neteikimas energijos vartojimo auditas); 

6.3. galiojantis planuojamo atnaujinti pastato energinio 

naudingumo sertifikatas. Sertifikato duomenys turi būti 

perskaičiuoti naudojantis ta pačia kompiuterinės 

programos versija kaip projektinio energinio naudingumo 

sertifikato, pateikto energijos vartojimo audito 

ataskaitoje. Perskaičiuoto sertifikato nebūtina registruoti 

Statybos produkcijos sertifikavimo centre; 

6.4. VĮ Registrų centro išduotas pagal centrinio duomenų banko 

duomenis parengtas Nekilnojamojo turto registro išrašas 

apie planuojamą atnaujinti pastatą, kuris turi būti ne 

senesnis kaip 6 mėnesiai iki Paraiškos pateikimo dienos; 

6.5. VĮ Centrinės projektų valdymo agentūros išvadą dėl 

partnerystės Projekto socialinės ir ekonominės naudos, kai 

Projektas įgyvendinamas valdžios ir privataus subjektų 

partnerystės būdu (jei išvada skelbiama viešai, kartu su 

paraiška jos pateikti nėra būtina); 

6.6. su savivaldybės administracija sudarytą partnerystės 

sutartį, kai Projektas įgyvendinamas valdžios ir privataus 

subjektų partnerystės būdu; 

6.7. finansinį veiklos modelį, kai Projektas įgyvendinamas 

valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu; 

6.8. savivaldybės tarybos sprendimo, dėl atnaujinamo pastato 

perdavimo valdymui privačiam partneriui, kopiją, kai 

Projektas įgyvendinamas valdžios ir privataus subjektų 

partnerystės būdu; 

6.9. Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, 

tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir 

tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projekto 

finansavimas, pagrindimo dokumentus; 

6.10. kitus Projekto įgyvendinimui reikšmingus dokumentus. 

7.  Projekto užbaigimo 

dokumentai 

Įgyvendinus Projektą, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu 

Klientas privalo pateikti: 

7.1. statinio statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento 

kopiją; 

7.2. galutinį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, 

pateiktas sąskaitas faktūras, kitus išlaidas pagrindžiančius 

dokumentus; 

7.3. atnaujinto pastato energinio naudingumo sertifikatą, kuris 

perskaičiuotas ta pačia kompiuterinės programos versija, 

kaip ir projektinis sertifikatas teiktas paraiškos vertinimo 

metu. 
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Paskolų, skirtų Energinio 

efektyvumo ir atsinaujinančios 

energetikos projektams 

finansuoti, teikimo tvarkos 

aprašo 

8 priedas 

 

SPECIALIOSIOS SAULĖS ELEKTRINIŲ IR (AR) PARKŲ VYSTYMO FINANSAVIMO SĄLYGOS 

 

1.  Projekto tikslas Skatinti atsinaujinančių išteklių energetikos5 plėtrą. 

2.  Galimi Pareiškėjai Finansavimą pagal šią priemonę gali gauti:  

2.1. vieši arba privatūs juridiniai asmenys, siekiantys pastatyti 

saulės elektrinę, kurios pagaminamą energiją vartos savo 

reikmėms arba pastatytą saulės elektrinę išnuomos 

juridiniams asmenims, kurie pagaminamą energiją vartos 

savo reikmėms;  

2.2. ūkininkas6, kurio ūkis yra įregistruotas Lietuvos Respublikos 

ūkininkų ūkių registre, siekiantis pastatyti saulės elektrinę, 

kurios pagaminamą energiją vartos savo reikmėms; 

2.3. vystytojas, kuris investuoja į Gaminančių vartotojų7 saulės 

elektrinę ar Gaminančių vartotojų saulės elektrinės parką. 

3.  Papildomai 

reikalavimai 

Pareiškėjui 

Tuo atveju, kai Pareiškėjas yra vystytojas: 

3.1. jis turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo 

veikla ir turi visus leidimus ir licencijas; 

3.2. 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; 

3.3. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad subjektai vykdantys saulės 

elektrinių įrengimą privalo turėti Elektros įrenginių įrengimo 

ir Energetikos įrenginiams eksploatuoti galiojančius 

atestatus. 

4.  Reikalavimai 

įrangai 

Klientas turi užtikrinti, kad visa montuojama elektrotechninė 

įranga8 bus nauja, iki šiol niekur nenaudota bei eksploatuota ir 

turės garantijas, kurias Klientas įsipareigoja pateikti TIPS 

 
5 Atsinaujinančių išteklių energetika (AIE) – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatyme. 
6 Tuo atveju, jei teikiant paskolą (ar jos dalį) ūkininkui yra nustatyta nereikšminga (de minimis) pagalba, ši pagalba nebus 

teikiama pirminei žemės ūkio produktų gamybos veiklai. 
7 Gaminantys vartotojai - elektros energijos vartotojas ar kitas asmuo, gaminantis elektros energiją AIE energijos 

gamybos įrenginiuose, valdomuose nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, savo reikmėms ir ūkio poreikiams 
tenkinti ir turintis teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros 
tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka. 
8 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. 
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pareikalavus bei atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES 

standartus. 

5.  Tinkamos 

finansuoti išlaidos 

Išlaidos nurodytos Aprašo 5.5 punkte. 

 

6.  Netinkamos 

finansuoti išlaidos  

6.1. Išlaidos nurodytos Aprašo 5.6 punkte; 

6.2. PVM. 

7.  Papildomi 

reikalavimai 

Projekto 

įgyvendinimui 

Klientas turi apdrausti Projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį 

materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš Projektui skirto 

finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu 

nuo visų galimų rizikos atvejų paskolos sutarties galiojimo 

laikotarpiu. Draudimo sutarties naudos gavėjas turi būti Klientas. 

Draudžiamojo įvykio atveju Klientas turi atkurti prarastą turtą. 

8.  Papildomai 

pateikiami 

dokumentai 

Be Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų, Pareiškėjas kartu su 

paraiška turi pateikti: 

8.1. trumpą Projekto aprašymą, kuriame nurodoma saulės 

elektrinės galia, GV suvartojama elektros kiekis kWh per 

metus, taip pat numatomos gauti paskolos panaudojimo 

planas, arba, jei paraišką teikia vystytojas – verslo planą ir 

Projekto pinigų srauto modelį, kuriame be kita ko turi būti 

nurodyta: 

8.1.1. numatoma bendra atsinaujinančius išteklius 

naudojančios elektrinės jėgainės galia (kW); 

8.1.2. planuojamos parduoti ir (arba) išnuomoti GV 

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. GV 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. atsinaujinančių išteklių elektrinės galios rezervavimą 

procentais, kurį pasiekus bus pradėti statybos darbai; 

8.1.7. gaminančių vartotojų atsinaujinančių išteklių elektrinės 

galios rezervaciją procentais paraiškos teikimo metu bei 

kartu su verslo planu pateikti tai įrodančius dokumentus 

ir tipinių elektrinės nuomos bei pardavimo sutarčių 

kopijas; 

8.2. elektrinės įrangos gamintojo specifikacijas arba lygiaverčius 

dokumentus, kuriuose be kita ko būtų nurodyta 

elektrotechnikai suteikiamos garantijos terminas ir sąlygos; 

8.3. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovaujantis 

Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimų 

taisyklėmis išduotą galiojantį leidimą plėtoti elektros 

energijos gamybos pajėgumus (jei šis leidimas privalomas); 
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8.4. nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus (Nekilnojamojo 

turto registro išrašą) arba Nekilnojamo turto registre 

įregistruotos žemės sklypo nuomos sutarties kopiją (kai 

Projektą įgyvendina vystytojas); 

8.5. Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, 

tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas 

išlaidas, kurių nepadengia Projekto finansavimas, pagrindimo 

dokumentus; 

8.6. kitus Projekto įgyvendinimui reikšmingus dokumentus. 

9.  Projekto 

užbaigimo 

dokumentai 

Užbaigus Projektą Pareiškėjas privalo pateikti: 

9.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą 

gaminti elektros energiją; 

9.2. galutinį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, su išlaidas 

pagrindžiančiais dokumentais. 
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Paskolų, skirtų Energinio 

efektyvumo ir atsinaujinančios 

energetikos projektams, 

teikimo tvarkos aprašo 

9 priedas 

 

SPECIALIOSIOS ENERGINIO  EFEKTYVUMO IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS 

GAMYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS 

1.  Projekto tikslas Diegiant įvairias energinio efektyvumo priemones sumažinti 

Pareiškėjo metinį pirminį energijos suvartojimą. 

2.  Galimi Pareiškėjai Viešasis ar privatus juridinis asmuo arba ūkininkas9, kurio ūkis yra 

įregistruotas Ūkininkų ūkių registre, siekiantis įsidiegti energijos 

efektyvumo didinimo priemones. 

3.  Reikalavimai įrangai Klientas turi užtikrinti, kad visa montuojama įranga ar 

atnaujinamos įrangos dalys turi būti nauja, iki šiol niekur 

nenaudota bei eksploatuota ir turi turėti garantijas, kurias 

Klientas įsipareigoja pateikti TIPS pareikalavus bei atitikti 

įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus. 

4.  Tinkamos finansuoti 

išlaidos 

Išlaidos nurodytos Aprašo 5.5 punkte. 

 

5.  Netinkamos 

finansuoti išlaidos 

5.1. Išlaidos nurodytos Aprašo 5.6 punkte; 
5.2. PVM. 

6.  Reikalavimai 

Projektams 

Įgyvendinus Projektą bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis (CO2) turės sumažėti ne mažiau kaip 30 procentų.  

7.  Papildomi 

reikalavimai 

Projekto 

įgyvendinimui 

Klientas turi apdrausti Projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį 

materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš Projektui skirto 

finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės 

draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų paskolos sutarties 

galiojimo laikotarpiu. Draudimo sutarties naudos gavėjas turi būti 

Klientas. Draudžiamojo įvykio atveju Klientas turi atkurti prarastą 

turtą. 

8.  Papildomai 

pateikiami 

dokumentai 

Be Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų, Pareiškėjas kartu su 

paraiška turi pateikti: 

8.1. trumpą Projekto aprašymą, kuriame būtų nurodytos 

planuojamos įdiegti energinio efektyvumo priemonės 

ir jų atsipirkimo laikotarpį pagrindžiantys skaičiavimai; 

8.2. energijos vartojimo audito10 ataskaitą (teikiama tik tuo 

atveju, jei Pareiškėjas turi ją pasirengęs ir planuoja 

 
9 Tuo atveju, jei teikiant paskolą (ar jos dalį) Ūkininkui yra nustatyta nereikšminga (de minimis) pagalba, ši pagalba nebus 

teikiama pirminei žemės ūkio produktų gamybos veiklai. 
10 Energijos vartojimo auditas - procedūra, kurios metu identifikuojamos energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

galimybės ir numatomos atitinkamos priemonės siekiamam rezultatui pasiekti ir, kuri atliekama nustatyta tvarka 
atestuotų fizinių asmenų arba juridinių asmenų, turinčių atestuotus auditorius pagal Energijos vartojimo auditų atlikimo 
tvarkos aprašo nuostatas arba kitų valstybių narių, kurios pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 16 straipsnio 
1 dalyje nurodytas sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemas arba lygiavertes kvalifikavimo sistemas yra palygintos 
tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos, atestuotų auditorių. 



19 
 

diegti Energijos vartojimo audito ataskaitoje 

nurodytas Energinio efektyvumo didinimo priemones); 

8.3. Projekto energetinius parametrus bei juos 

pagrindžiančias įrangos tiekėjo technines 

specifikacijas ar kitus dokumentus, jei nėra Energijos 

vartojimo audito ataskaitos; 

8.4. Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas 

finansuoti, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas 

išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia 

projekto finansavimas, pagrindimo dokumentus. 

9.  Projekto užbaigimo 

dokumentai 

Užbaigus Projektą Pareiškėjas privalo pateikti: 

9.1. galutinį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, su 

išlaidas pagrindžiančiais dokumentais; 

9.2. statybos užbaigimo aktą (jei taikoma). 

 


