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NUO BALANDŽIO 1 D. GALIMA KREIPTIS Į ADMINISTRATORIŲ 
DĖL SUTARTIES SUDARYMO



KOKIOS ĮMONĖS GALI KREIPTIS Į ADMINISTRATORIUS? 

2 kriterijai: 

- Veiklos sektoriaus 
kriterijus: 
Komunikato 3 arba 5 
priedai; 

- Elektros energijos 
suvartojimo 
kriterijus: daugiau nei 
1 GWh. 



PAGRINDINĖS VEIKLOS NUSTATYMO KRITERIJAI

• Statistikos departamento F-01 forma

• Komunikato 3 ar 5 priedai: 



JEIGU VYKDOMA 5 PRIEDE NUSTATYTA VEIKLA, PAPILDOMAI 
SKAIČIUOJAMAS ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMO INTENSYVUMAS

Bendroji pridėtinė vertė gamybinėmis kainomis skaičiuojama pagal Statistikos departamento F-
01 formą: 

Duomens numeris 

F-01 formoje ir 

veiksmas

Duomens pavadinimas ir veiksmas

600

-603

+611

–614

– 550

-(669-667)

+310/1-310/2

+311/1-311/2

+312/1-312/2

+313/1-313/2

+334/1-334/2

+1134

+671

+672

– 660

+1104/1

+1213/1

Pardavimai ir paslaugos

-akcizas parduotai produkcijai

+kitos veiklos pajamos

–pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo, nurašymo ir mainų

– nupirkta atsargų (prekių) ir paslaugų

–neatskaitomo PVM sąnaudos

+žaliavų ir medžiagų atsargų pasikeitimas

+nebaigtos gamybos ir vykdomų darbų atsargų pasikeitimas

+ produkcijos atsargų pasikeitimas

+prekių skirtų perparduoti atsargų pasikeitimas

+biologinio turto atsargų pasikeitimas

+atsargos (311, 312, 313) perkeltos į ilgalaikį turtą

+subsidijos gaminiams

+subsidijos gamybai

– veiklos mokesčių sąnaudos

+pagaminta, pastatyta ( remontuota ) materialiojo turto savo jėgomis naudoti sau

+pasigaminta nematerialiojo turto savo jėgomis naudoti sau



KOKIE VARTOTOJO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI?

• Kas 4 metus atlikti energijos vartojimo 
efektyvumo auditą; 

• investuoti 75% atgautinos VIAP kainos dalies
sumos į energijos vartojimo efektyvumo 
priemonių diegimą. 

• Likusios susigrąžintos sumos panaudojimo 
sutartis nereglamentuoja. 



KOKIOS SANKCIJOS UŽ VARTOTOJO SUTARTINIŲ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ?

Tinkamai nepanaudotos sumos grąžinimas



VIAP LĖŠŲ 
GRĄŽINIMO 
PROCESAS



KOKIŲ AUDITUOTŲ DUOMENŲ BUS REIKALAUJAMA?

• Kasmet prieš lėšų išmokėjimą: 

• Prašymas grąžinti VIAP lėšas 
(Sutarties 3 priedas); 

• Informacija apie vartotojo 
veiklos sektorių (Sutarties 4 
priedas).

• Po 2 ir po 4 metų: 

• Informacija apie įdiegtas 
priemones ir atliktas investicijas 

• BALTPOOL konsultuosis su Lietuvos auditorių rūmais, kad būtų standartizuotos 
reikalingos ataskaitų formos



JEI KILTŲ KLAUSIMŲ – VISADA PRAŠOME KREIPTIS!

ŽIVILĖ KAČERAUSKIENĖ

Teisininkė

Tel. +370 5 239 3149

Mob. +370 682 92853
El. p. zivile.kacerauskiene@baltpool.eu

EGLĖ JUNČIENĖ

Teisės ir administravimo vadovė

Tel. +370 5 239 3148
Mob. +370 606 11559
El. p. egle.junciene@baltpool.eu
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