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Įmonių
statusas

Vidutinė

Mažoji

Labai 
maža

Darbuotojų 
skaičius

Metinė 
apyvarta
mln. EUR

Turtas
mln. EUR

< 250 ≤ 50 ≤ 43 

< 50 ≤ 10 ≤ 10

< 10 ≤ 2 ≤ 2

arba



1
2 × 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 16 + 18 + 16 + 14 + 20 + 20 + 17 +

1
2 × 17

12
= 15,46

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/332af06126ce11e79f4996496b137f39




Susijusi įmonė

Susijusi įmonė

Susijusi įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė



Pareiškėjas



Pareiškėjas







•

•

Duomenys A A1 A2

Darbuotojai 150 60 100

Apyvarta 30 10 20 

Turtas 2 6 4



30%

A2

70%

A1

A
•

•











•

•

•

•





Atitiktis c punktui 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0808D5C392B2/GRmLZrjFJY


Pagalba turi skatinamąjį poveikį, jei, prieš pradėdamas vykdyti

su projektu ar veikla susijusius darbus, Pareiškėjas LVPA
pateikia rašytinę paraišką gauti pagalbą.









• Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000

• Pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektorius

• Tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir prekyba

• Alkoholio pramonė

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R0104&from=LT


Reglamentas (ES) Nr. 1379/2013
Kombinuotoji nomenklatūra

3 SKIRSNIS
ŽUVYS IR VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR KITI 

VANDENS BESTUBURIAI



Kombinuotoji nomenklatūra
8 SKIRSNIS

Sutarties dėl ES veikimo
I priedas















A 

50. 000 EUR

B 

50.000 EUR

C

100. 000 EUR

Nepakankamas 
de minimis

likutis

https://kt.gov.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/susijusi-informacija-2/valstybes-pagalbos-ir-nereiksmingos-pagalbos-registras
mailto:registras@kt.gov.lt










Tinkamos išlaidos (2)







𝐀𝐤𝐮𝐦𝐮𝐥𝐢𝐮𝐨𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐮𝐠𝐢𝐦𝐚𝐬 = 𝐍 + 𝟏 − 𝑷 + 𝐍 + 𝟐 − 𝑷 + 𝐍 + 𝟑 − 𝑷



Paraiškos 

pateikimo metai 

(2018 m.)

N (projekto 

įgyvendinimo 

pabaigos metai) N+1 N+2 N+3

(20.... m.) (20.... m.) (20.... m.) (20.... m.)

Išlaidos personalui (Eur)

Nusidėvėjimo išlaidos 

(Eur)

Tipinės veiklos pelnas 

(Eur)

Visų darbuotojų dirbtų 

valandų skaičius per 

metus 

Darbo našumas 

(Eur/val.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Darbo našumo pokyčio reikšmė (akumuliuotai) (Eur/val.)

#DIV/0!



https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/














http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-
219

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219.
http://lvpa.lt/infografikas-5/
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Pildydami finansinę dalį atkreipiame dėmesį į:

- ar lentelėje „Investicijos“ nurodyta visa įsigyjama įranga (tinkamos finansuoti ir netinkamos

išlaidos);

- ar nurodytas įrangos nusidėvėjimas ir dotacijos nusidėvėjimas (apskaičiuotas nusidėvėjimas

turi persikelti į prognozinę pelno (nuostolių) lentelę gavus ES paramą be ES dotacijos

amortizacijos. Dalyje negavus ES paramos – įtraukiamas visas nusidėvėjimas);

- ar teisingai nurodytas įrangos įsigijimo laikotarpis, kuris turi sutapti su paraiškoje nurodytu

projekto įgyvendinimo terminu;

- ar 5.1.4. lentelėje nurodomi visi finansavimo šaltiniai. Jei finansuojama iš skolintų lėšų, turi

būti nurodytos palūkanos;

- rekomenduojama 4 proc. diskonto norma;

- prognozės atliekamos 3-5 m. po projekto pabaigos (ne trumpiau, nei atsipirkimo laikotarpis);

../Pramonės skaitmeninimas_El_paraiskos pvz.pdf
../Pramonės skaitmeninimas_El_paraiskos pvz.pdf


- ar balanso prognozėse nurodytas įsigyjamas turtas, dotacija, paskolos (jei

finansavimo šaltinis skolintos lėšos);

- balanse ilgalaikio turto mažėjimas pamečiui turi būti susijęs su projekto metu

įsigytų įrengimų visa metine nusidėvėjimo suma (t. y. neeliminavus dotacijos). Turi

būti įvertinamas ir kito įmonės turto nusidėvėjimas bei įsigijimas, kitoje balanso

pusėje atitinkamai turi būti amortizuojama dotacija;

- pinigų srautų ataskaitoje turi būti nurodyta: projekto metu ilgalaikio turto

įsigijimas, kitos investicijos (jei yra), pinigų išmokos, paskolos gavimas, palūkanų

mokėjimas, dotacijos gavimas ir kt. (ataskaitos pinigų suma metų pabaigoje turi

sutapti su balanse nurodyta pinigų ir jų ekvivalentų suma);

- prognozės turi būti realios, logiškos, pagrįstos.

! DUOMENYS PARAIŠKOJE, APRAŠO 5 PRIEDE, PAJAMŲ IR DARBO

NAŠUMO SKAIČIAVIMO LENTELĖJE, VERSLO PLANO FINANSINĖJE

DALYJE TURI SUTAPTI !
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http://lvpa.lt/lt/paraiskos/regio-potencialas-lt-nr.-1-844

