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AUDITAS PRAMONEI LT (1)

Kvietimo biudžetas: 500 655,00 Eur. 

Paraiškas pateikti: iki 2018-08-27 16 val.

Paraiškas pateikti: per Duomenų mainų svetainę (DMS). 

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS galima rasti: 

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



AUDITAS PRAMONEI LT (2)

• 1 pareiškėjas – 1 paraiška.

• Projektai vykdomi be partnerių.

• Paraiškos forma ir kiti reikalingi dokumentai patalpinti 

• www.lvpa.lt ir www.esinvesticijos.lt. 

http://www.lvpa.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/


PRIEMONĖS TIKSLAS

Skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo 

apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo 

galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių 

energijos vartojimo efektyvumui didinti.



TINKAMAS PAREIŠKĖJAS (1)

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės

ekonominę veiklą, pagal EVRK* 2 red., priskirtiną

sekcijai B „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus

ekonomines veiklas: B 06, B 08.92, ir B 09.1) ir C

sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę

veiklą C 19) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų)

sudaro ne mažiau nei 80 procentų visų įmonės veiklų.

*Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės 

veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“



TINKAMAS PAREIŠKĖJAS (2)

• labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės;

• didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas

atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu,

privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.

• Pareiškėjo vidutinė metinė apyvarta iš įmonės pagamintos

pramonės produkcijos negali būti mažesnė negu 579 240 Eur

(už 2016 ir 2017 finansinius metus).

• Pajamos iš įmonės pagamintos pramonės produkcijos turi

sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. visų įmonės veiklų.

• Neturi būti sunkumus patirianti įmonė.

• Turi atitikti kitus Projekto finansavimo sąlygų aprašo

reikalavimus.



VALSTYBĖS PAGALBOS REIKALAVIMAI 

SUNKUMUS PATIRIANTI ĮMONĖ1

3

4

7

5

SVV STATUSAS2



SUNKUMUS PATIRIANTI ĮMONĖ 

(651/2014 REGLAMENTAS)

(MVĮ veikiantiems mažiau nei 3 m. netaikomi a ir b punktų reikalavimai)

a) Rezervai − sukaupti nuostoliai = neigiama suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio
kapitalo

b) bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės skolą,
kurios daugiau nei pusė jos kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, buvo prarasta
dėl sukauptų nuostolių

c) jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės
teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo
procedūra

d) jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos
galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo
plano

Papildomai didelėms įmonėms:

paskutinius dvejus metus tenkina abi sąlygas:

– balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 

– EBITDA palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0 



SUNKUMUS PATIRIANTI ĮMONĖ 

(VERTINIMAS)

Ką vertiname?

• Pareiškėją

• Ūkio subjektą – grupę įmonių, kurias sieja susijusių įmonių ryšiai

Duomenų šaltiniai:

• Finansinės atskaitomybės (FA) dokumentai ( 2 paskutinių metų jei didelė 

įmonė)

• Konsoliduotos  FA dokumentai arba ūkio subjektą sudarančių įmonių FA



SUNKUMUS PATIRIANTI ĮMONĖ 

(VERTINIMAS)

1) Neigiamos sumos nustatymas: 0-6.000 = -6000

2)  Skaičiuojama ½ įstatinio kapitalo: 10.000/2 = 5000

3) Palyginimas: -6.000 ir 5.000, neigiama suma viršija pusę įstatinio kapitalo. 

Įmonė yra sunkumus patirianti – pagalba neteikiama.

Atitiktis a (b) punktui (akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės)



SUNKUMUS PATIRIANTI ĮMONĖ 

(VERTINIMAS)

Bankroto įstatymas:

Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų,
neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos,
neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

4 straipsnis. Pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindai

Šio įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto
bylos įmonei iškėlimo, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;

2) įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir
nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;

3) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba)
priteistų sumų;

4) Neteko galios nuo 2016-01-01

5) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties
antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus

Atitiktis c punktui 

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


SVV APIBRĖŽIMAS 

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas



SVV STATUSO NUSTATYMAS

Savarankiškas pareiškėjas:

Pareiškėjas



SVV STATUSO NUSTATYMAS

Nepriskiriamas savarankiškam pareiškėjui:

Pareiškėjas



SUSIJUSIOS ĮMONĖS

Tai įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:

1) dauguma dalyvių balsų

2) teisė skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar

priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų;

3) galimybė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei

4) dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja

daugumą kitos įmonės dalyvių balsų;

5) dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų

veiklos susiformavę šios dalies 1–4 punktuose nurodyti įmonių

ryšiai, jei šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios

veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose

rinkose.



PARTNERINĖS ĮMONĖS

Tai įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai turinčios nuo 25 iki 50

procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės

kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai

(pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį,

įgaliojimą ir pan.) turinčios nuo 25 iki 50 procentų visų kitos

įmonės dalyvių balsų.



Įmonių
statusas

Vidutinė

Mažoji

Labai 
maža

Darbuotoj
ų skaičius

Metinė 
apyvarta
mln. EUR

Turtas
mln. EUR

< 250 ≤ 50 ≤ 43 

< 50 ≤ 10 ≤ 10

< 10 ≤ 2 ≤ 2

SVV RIBOS

arba



DUOMENŲ ŠALTINIAI

Turtas – balansas

Apyvarta - pelno/nuostolio ataskaita 

Darbuotojų skaičius - darbo sutartys, darbo užmokesčio 

apskaitos dokumentai 



DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
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Darbuotojų dirbusių visą darbo dieną skaičius 6 8 10 12 14 14 16 14 12 18 18 15 15

Darbuotojų dirbusių pusę darbo dienos skaičius 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Darbuotojų skaičius (naudojamas apskaičiavimui) 8 10 12 14 16 16 18 16 14 20 20 17 17

2015 m. kovo 23 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-154 patvirtintas Smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo 

tvarkos aprašas

Vidutinis sąrašinis metinis darbuotojų skaičius pagal Tvarkos aprašo 3 punkte pateiktą 

formulę 2017 m. būtų:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f28abea0d15211e4bcd1a882e9a189f1


STATUSO VERTINIMO LAIKOTARPIS

Jei paskutinius 2 metus keitėsi statusas, statuso nustatymui vertinami 3 metai 

(SVV tvarkos aprašo13.12.2 punktas):



ĮMONĖS DYDŽIO NUSTATYMO PAVYZDYS

Pareiškėjas A turi:

• 70 % įmonės A1 dalyvių balsų 

• 30 % įmonės A2 dalyvių balsų

2017 m. 

duomenys

A A1 A2

Darbuotojai 150 60 100

Apyvarta 30 10 20 

Turtas 2 6 4



1 ŽINGSNIS (RYŠIŲ NUSTATYMAS)

A
A ir A1 Susijusios įmonės:

• A turi daugumą dalyvių 

balsų A1

A ir A2 partnerinės įmonės:

• A turi nuo 25 iki 50 

procentų dalyvių balsų A2



2 ŽINGSNIS (TIKRINIMAS/SKAIČIAVIMAS)

Duomenys A A1 A2 Skaičiavimas

Darbuotojai 150 60 100 150+60+(100x0,3)

=240

Apyvarta 30 10 20 30+10+(20X0,3) = 46

Turtas 2 6 4 2+6+(4X0,3) = 9,2

Duomenys pareiškėjo dydžiui nustatyti = (100 %) A + (100 %) A1 + (30 %) A2



3 ŽINGSNIS (DYDŽIO NUSTATYMAS)



SVV DEKLARACIJA



NEREMTINI SEKTORIAI

Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas
2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1379/2013



REGLAMENTAS (ES) 

NR. 1379/2013

Reglamentas (ES) Nr. 1379/2013
Kombinuotoji nomenklatūra

3 SKIRSNIS

ŽUVYS IR VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR 

KITI VANDENS BESTUBURIAI



SKATINAMASIS POVEIKIS

Pagalba turi skatinamąjį poveikį, jei, prieš pradėdamas vykdyti

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



SUMAVIMAS

(REGLAMENTO 8 STRAIPSNIS)



PROJEKTŲ FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

Labai maža ir 
maža įmonė

• Iki 70 proc. tinkamų išlaidų.

• Iki 10 tūkst. Eur.

Vidutinė 
įmonė

• Iki 60 proc. tinkamų išlaidų.

• Iki 18 tūkst. Eur.

Didelė įmonė

• Iki 50 proc. tinkamų išlaidų.

• Iki 18 tūkst. Eur.



REMIAMA VEIKLA (1)

Energijos 
vartojimo audito 

atlikimas

• Energijos vartojimo auditas – procedūra, kurios metu auditorius, 
vadovaudamasis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito 
atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, įvertina energijos 
ir vandens nuostolius pramonės įmonės technologiniuose procesuose ir 
įrenginiuose ir numato priemones šios įmonės energijos ir vandens nuostoliams 
sumažinti.

Auditorius

• Fizinis asmuo, kuris yra atestuotas pagal LR energetikos ministro 2012-08-02 
įsakymu Nr. 1-148 patvirtinto specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo 
nuostatas;

• Juridinis asmuo, kurio bent 1 darbuotojas yra atestuotas auditorius.

• Atestuotų auditorių sąrašas skelbiamas 
http://www.ena.lt/pdfai/Auditoriu_duombaze_viesinimui.pdf



REMIAMA VEIKLA (2)

• projektas turi prisidėti prie darnaus vystymosi principų

įgyvendinimo.

• Projekte turi būti numatyta, kad atlikus energijos vartojimo

auditą pramonės įmonėje bus pasiūlytą įdiegti priemones,

procesus ar technologijas, atliekant Bendrojo bendrosios

išimties reglamento* III skyriaus 7 skirsnyje nurodytas

investicijas.

• Pagalba neteikiama, jeigu patobulinimais siekiama užtikrinti,

kad įmonės laikytųsi jau priimtų Europos Sąjungos standartų,

net jeigu jie dar neįsigaliojo – rekomenduojama šį reikalavimą

įtraukti į pirkimo dokumentus bei pirkimo sutartį.

* Bendrasis bendrosios išimties reglamentas (Reglamentas Nr. 651/ 2014)



PARENGTUMO REIKALAVIMAI

• Privalomojo audito pagal 
Direktyvą 2012/27/ES ataskaitos 
kopija (didelėms įmonėms).

Paraiška 
atmetama, 

jei 
nepateikta



REIKALAVIMAI PROJEKTAMS 

• Įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai

nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

• Projekto veikla turi būti pradėta ne vėliau kaip per

1 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

• Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau

nei po paraiškos registravimo LVPA dienos.

• Tinkamos finansuoti išlaidos nurodomos 5 išlaidų

kategorijoje „Projekto vykdymas“.



Stebėsenos

rodikliai

Privačios investicijos, 
atitinkančios viešąją 

paramą įmonėms 
(subsidijos)

Įdiegtos energijos 
vartojimo efektyvumo 

priemonės, rekomenduotos 
atlikus energetinį auditą



STEBĖSENOS RODIKLIAI



PROJEKTŲ NAUDA IR KOKYBĖ

• X = Es (energijos sąnaudų kiekis 
sąlyginiu vienetu – tonai naftos 
ekvivalentu) / Pa (pardavimo pajamos  
tūkst. Eur).

• 5 balai suteikiami pirmiems 20 proc.  
projektų, kurių energijos sąnaudos 
pardavimo pajamose didžiausios, 4 balai 
– kitiems 20 proc. ir t. t.

• Kriterijaus balas dauginamas iš svorio 
koeficiento 20 

• Minimalus balų skaičius – 20.

Pareiškėjo 
energijos 
sąnaudų ir 

joms 
tenkančių 
pardavimo 

pajamų 
(apyvartos) 

santykis



SU PARAIŠKA PATEIKIAMI 

DOKUMENTAI (1)

• Pirkimo ir (arba) importo PVM tinkamumo finansuoti ES fondų ir (arba)

Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis klausimynas (jei prašoma

finansuoti PVM).

• Ne mažiau nei 3 komerciniai pasiūlymai – pateikiami su auditorių

kvalifikacijos atestatų kopijomis.

• Atlikto privalomojo pagal Direktyvą 2012/27/ES energijos vartojimo

audito ataskaitos kopija – didelėms įmonėms.

• Aprašo 4 priedas.

• Įmonės energijos sąnaudas patvirtinantys dokumentai.



SU PARAIŠKA PATEIKIAMI 

DOKUMENTAI (2)

• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai (jei pateikiamas

preliminarus banko sprendimas suteikti paskolą – iki projekto sutarties

pasirašymo turi būti pasirašyta sutartis paskolai gauti).

• Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (tik MVĮ),

parengta pagal paskutiniųjų ataskaitinių metų duomenis.

• Patvirtintos 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. metinės finansinės

atskaitomybės dokumentai (jei šie dokumentai paskelbti Juridinių

asmenų registre, reikalavimas netaikomas).



PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO 

REIKALAVIMAI

• Atlikus energijos vartojimo auditą, per trejus metus po audito

atlikimo turi būti įdiegta bent 30 proc. audito ataskaitoje

rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, kurios

pagal atsipirkimo laiką galėtų būti priskirtinos Audito atlikimo

metodikoje nurodytai A grupei (paprastasis atsipirkimo laikas iki

vienerių metų) ir B grupei (paprastasis atsipirkimo laikas nuo vienerių

iki trijų metų). Energijos vartojimo auditas turi numatyti ir C grupei

(paprastasis atsipirkimo laikas ilgesnis nei trys metai) priskirtinas

energijos vartojimo efektyvumo priemones.

• Jeigu pareiškėjas numato technologinių procesų organizavimo

pokyčius, dėl kurių gali kisti (padidėti ar sumažėti) suvartojamos

energijos sąnaudos, tai turi būti įvertinta energijos vartojimo audito

metu ir aptarta audito ataskaitoje.



SUTARTYS

• Finansuojamiems projektams įgyvendinti 

bus sudaromos dvišalės projektų sutartys 

(tarp pareiškėjo ir LVPA).

• Sutartys turės būti sudarytos ne vėliau kaip 

per 30 dienų nuo sprendimo dėl projektų 

finansavimo priėmimo dienos.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


