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Projekto teikėjas – Finansų ministerija
Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą ES fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą,
suteikiant paskolas juridiniams asmenims investicijų projektų, bendrai finansuojamų ES fondų lėšomis,
nuosavai daliai finansuoti.
Dabartinė situacija:
Įgyvendinant investicinius projektus, finansuojamus ES fondų lėšomis, vienas iš paramos
skyrimo reikalavimų – kad tokį investicijų projektą įgyvendinantis juridinis asmuo finansuotų dalį
projekto nuosavomis lėšomis. Tokiam reikalavimui įgyvendinti, iš valstybės vardu pasiskolintų Europos
investicijų banko (EIB) paskolos lėšų, suteikiamos paskolos. Sprendimą dėl tokių paskolų skyrimo
priima Vyriausybė, vadovaudamasi Valstybinės paskolų komisijos siūlymais.
UAB „Utenos vandenys“ prašo papildomai suteikti 334 842,05 euro paskolą investicijų projektui
„Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, bendrai finansuojamam ES fondų lėšomis, finansuoti.
Minėtam projektui įgyvendinti Finansų ministerija ir UAB „Utenos vandenys“ 2017 m. gegužės 10 d.
pasirašė 1 893 390,88 euro paskolos sutartį. Paskolos grąžinimui užtikrinti įkeistas 4 208 952 eurų
vertės nekilnojamasis turtas.
2019 m. birželio 18 d. Valstybinė paskolų komisija apsvarstė UAB „Utenos vandenys“ prašymą
dėl suteiktos paskolos sumos padidinimo ir nutarė siūlyti Vyriausybei pritarti, kad UAB „Utenos
vandenys“ iš valstybės vardu pasiskolintų 300 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų
suteikta iki 1 893 390,88 euro paskola iki 15 metų laikotarpiui už Europos investicijų banko nustatytą
palūkanų normą (2019 m. birželio 3 d. būtų 1,51 proc.) + 0,11 procentinio punkto investicijų projektui
„Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ finansuoti, būtų padidinta papildoma 334 842,05 euro
suma, nustatant bendrą paskolos sumą iki 2 228 232,93 euro.
Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimui ir kitų prievolių įvykdymui užtikrinti Finansų
ministerijai UAB „Utenos vandenys“ jau yra įkeitusi 4 208 952 eurų vertės nekilnojamojo turto, kurio
vertės pakanka padidintai sumai užtikrinti, papildomų užtikrinimo priemonių nereikalaujama.
Projekto esmė:
Suteikti UAB „Utenos vandenys“ papildomai 334 842,05 euro paskolą investicijų projektui
„Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, bendrai finansuojamam Europos Sąjungos paramos
lėšomis, finansuoti.
Derinimas – nutarimo projektas pagal savo esmę su kitomis institucijomis nederintinas.
Vyriausybės kanceliarijos teisės grupė pastabų nutarimo projektui neturėjo.
Atitiktis Vyriausybės programai: Projektas įgyvendina Vyriausybės programos nuostatas dėl
atsakingo viešųjų finansų valdymo („Kompetentingas viešųjų finansų administravimas“).
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytina nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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