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Jungtinis projektas "Privačių EV 
įkrovimo stotelių plėtra"

Skirta 44,55 mln. Eurų ES ir 0,39 mln. Eurų 
valstybės biudžeto lėšų (pagal Energetikos 
ministerijos programą)

Siekiamas rodiklis - 53 200 privačių 
įkrovimo prieigų

Tikslas – įrengtos ir veikiančios EV įkrovimo 
prieigos namų ūkiuose, daugiabučių 
gyvenamųjų namų kiemuose, DARBOVIETĖSE 
iki 2026-03-31

 Projektą finansuoja
ir finansavimo sąlygas nustato
Energetikos ministerija

 Administruojanti institucija –
Centrinė projektų valdymo 
agentūra

 Jungtinio projekto (JP) vykdytojas -
Všį Lietuvos energetikos agentūra
(LEA)

 LEA skelbia kvietimus, surenka, 
atrenka ir vertina JP projekto
paraiškas, administruoja
patvirtintus finansavimui JP 
projektus, vertina JP projekto
vykdytojo mokėjimo prašymus, 
išmoka lėšas



2022-10-28

4,3 mln. €

01

2023 m. II ketvirtis

7 mln. €

02

2024 m. I ketvirtis

3 mln. €

03

Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų 
įrengimas DARBOVIETĖSE (įmonėse, įstaigose, 
organizacijose ir t. t.)

3 kvietimai per 3 
etapus



I etapas Viename kvietime – 1 paraiška, 
NERIBOJAMAS nekilnojamo turto 
objektų (NT) ir įkrovimo 
stotelių/prieigų skaičius

Tęstinė atranka - paraiškos vertinamos
jas gavus

Įvertinama per 40 d. d. – paraiškos turi
atitikti PAFT bendruosius atrankos
kriterijus ir kvietimo sąlygas

Paraiškos priimamos nuo 2022-10-28 
iki 2023-02-28 arba kol 

užteks kvietimui skirtų lėšų

Tikslas –
daugiau nei 5 
tūkst. prieigų

Skirta 4,3 
mln eurų



PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI
• 2021-02-12 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
• 2021-07-28 Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo

didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo;
• 2013-12-18 Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo

107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (De minimis reglamentas);
• 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos LR energetikos ministerijos Energetikos plėtros

programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones
ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių
įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2022-06-15 įsakymu Nr. 1-192;

• Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022-06-22 įsakymu Nr. 1K-237 (PAFT)

• Alternatyviųjų degalų įstatymas;
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22



REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS (1)
JP projekto pareiškėjas – viešasis ar privatus juridinis asmuo nuosavybės teise ar
kitais teisėtais pagrindais valdantis NT ne trumpiau, nei galima JP projekto
trukmė (6 mėn.) su galimu pratęsimu (6 mėn.) ir projekto tęstinumo reikalavimų
užtikrinimo terminas (3 m.) (iš viso 4 m.)

„Savo darbuotojų reikmėms“ – įmonės darbuotojų asmeninių ar darbo
funkcijoms naudojamų EV įkrovimui
SVARBU – finansuojamas tik PRIVAČIŲ stotelių su prieigomis įrengimas
Privati prieiga - NEVIEŠA elektromobilių įkrovimo prieiga, kuri yra
PRIEINAMA TIK KONKREČIAI fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupei

JP projekto pareiškėjas turi atitikti bendruosius PAFT nustatytus atrankos
kriterijus ir kvietime nustatytas finansavimo sąlygas
Partneriai negalimi
JP projekto vykdymo vieta - tik LR 



REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS (2)

JP projekto vykdytojas pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose
tinkluose per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl finansavimo datos paskelbia trumpą JP
projekto aprašymą, kuriame pristato įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklas ir
rezultatus ir informuoja apie gautą ES finansavimą, privalomai panaudodamas ženklą:

JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus
trejus kalendorinius metus po finansavimo išmokėjimo JP projekto vykdytojui dienos, t.y.
be sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar
daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos JP projekto finansavimo lėšos;



TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮKROVIMO STOTELĖMS/PRIEIGOMS

• tik kintamosios srovės stotelė su prieiga (AC);
• prieigos galia 7-22 kW; 
• ≥ OCPP 1.6 komunikacijos protokolas ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumas;

• įrengta stotelė su prieiga (priedai ar papildoma įranga) turi užtikrinti dinaminio 
galios valdymo funkciją;

• ant žemės: ≥ IK-08 atsparumo smūgiams klasę;

• lauke: ≥ IK-08 atsparumo smūgiams klasę ir ≥ IP-54 atsparumo dulkėms ir
drėgmei klasę;

• viduje: ≥ IP-44 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;

• montavimo darbus turi atlikti asmuo, turintis VERT išduotą Elektros įrenginių 
įrengimo atestatą

• tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai;



TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS
• Tinkamumo finansuoti laikotarpis: nuo šio kvietimo paskelbimo dienos (2022-10-28 ) iki LEA rašte 

dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo 
pabaigos.

• Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos pareiškėjo nuosavomis 
lėšomis iki JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, JP projekto išlaidų tinkamumo laikotarpiu.

• Apmokamos PAGAL ĮKAINIUS ĮVERTINTOS IŠLAIDOS, PATEIKUS ĮRODYMUS APIE REZULTATO 
PASIEKIMĄ

• Kompensuojama 30 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų 
pagal fiksuotuosius įkainius.

Tinkamų išlaidų kategorijos (įvertintos skaičiuojant įkainius):
stotelės (-ių) su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos;
dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos;
papildomų būtinųjų priedų (krovimo laidas, kabelis, nuotėkio relė ir kt.) išlaidos;
montavimo darbų išlaidos;
papildomos išlaidos, susijusios su komunikacijos protokolu ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumu;
ženklinimo darbų išlaidos.



FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI (7-22 kW prieigos, juridiniams asmenims)
Be PVM

Ant sienos
FĮ-03-05

1 stotelė su
1 prieiga

Įranga 908,84
1985,93

FĮ-03-07 Darbai 1077,09
Be PVM

Ant žemės
FĮ-03-09 Įranga 1346,70

3323,82
FĮ-03-11 Darbai 1977,12

Su PVM
Ant sienos

FĮ-03-06 Įranga 1099,70
2402,98

FĮ-03-08 Darbai 1303,28
Su PVM

Ant žemės
FĮ-03-10 Įranga 1629,50

4021,81
FĮ-03-12 Darbai 2392,31

Pavyzdys: pareiškėjas - juridinis asmuo, negalintis PVM kompensuoti valstybės lėšomis - paraiškoje nurodo, kad siekia įsirengti 1 stotelę
ant žemės su 1 prieiga, 1 stotelę ant žemės su 2 prieigomis ir vieną stotelę ant sienos su 2 prieigomis, projekto tinkamos finansuoti
išlaidos apskaičiuojamos taip (skaičiuojama kiekvienai stotelei, paraiškos formoje apskaičiuojama automatiškai):
: 1977,12(darbai)+1(prieiga)x1346,70(įranga+
+1977,12(darbai)+2(prieigos)x1346,70(įranga)+
+1077,09(darbai)+2(prieigos)x908,84(įranga)=10889,11 Eur

Galimas finansavimas:10889,11x30proc.=3266,73 Eur (jei neviršijamos de minimos ribos)



REIKALAVIMAI VALSTYBĖS PAGALBAI
Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis De minimis reglamento nuostatomis. Bendra
nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui (pareiškėjui) per 3
mokestinius metus, suma neturi viršyti 200 000 eurų (arba 100 000 eurų įmonėms,
vykdančioms veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje)

Finansavimas nėra skiriamas:
 įmonėms, vykdančioms veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam

taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro
žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo;

• įmonėms, vykdančioms pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;
• įmonėms, vykdančioms veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos

sektoriuje tuo atveju, jei pagalba iš dalies arba visa bus perduodama pirminiams
gamintojams;

• su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai
susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis
išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla.



„Viena įmonė“ deklaracija (1)
Teikia viešieji juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, ir privatūs juridiniai asmenys.

 Įrašyti pildymo datą
 Įrašyti deklaruojančios įmonės pavadinimą
 Įrašyti deklaruojančios įmonės kodą
 Įrašyti susijusias įmones (įmonių kodai ir pavadinimai)
 Būtinai pasirašyti



„Viena įmonė“ deklaracija (2)

Vadovaujantis De minimis reglamento 2 straipsnio 2 punktu „Viena įmonė“ apima visas 
įmones, kurių tarpusavio santykiai yra bent vienos rūšies iš toliau išvardytų:
 viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą;
 viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, 

valdymo arba priežiūros organo narių;
 pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei 

suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką;
 viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės 

kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės 
akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą;

 įmonės, kurios aukščiau nurodytuose papunkčiuose nurodytais santykiais yra susijusios 
per vieną ar daugiau kitų įmonių, taip pat laikomos viena įmone.



Mišraus PVM ir PVM, kurio negalima įtraukti į PVM 
atskaitą, apmokėjimo VB lėšomis forma (1)

 Pareiškėjų (valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių
institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybinių mokslo ir studijų institucijų
bei viešųjų įstaigų, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar
savivaldybė) JP projektų mišrusis PVM ir PVM, kurio pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokamas
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 Formą būtinai pasirašyti.



Mišraus PVM ir PVM, kurio negalima įtraukti į PVM 
atskaitą, apmokėjimo VB lėšomis forma (2)
Numatomų įsigyti 
darbų, prekių ar 

paslaugų 
panaudojimo 
detalizavimas

Numatomi įsigyti darbai, 
prekės, ar paslaugos, 
skirti pareiškėjo PVM 
neapmokestinamai 

(neekonominei) veiklai 
vykdyti

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 

straipsnis

PVM 
neapmokestina

mai 
(neekonominei) 
veiklai vykdyti 

prašoma 
apmokėjimui 
suma (eur)

Mišraus 
PVM prašoma 
apmokėjimui 
suma (eur)

1. 2. 3. 4. 5.
Privačių 

elektromobilių 
įkrovimo prieigų 

įrengimas 
darbovietėse 

(įmonėse, įstaigose, 
organizacijose ir t. t.)

Pildoma:
- „Taip“, jei bus skirta PVM 

neapmokestinamai 
(neekonominei) veiklai 

vykdyti;
- „Ne“, jei bus skirta PVM 
apmokestinamai veiklai 

vykdyti;
- „Mišrus“, jei bus skirta 
mišriai veiklai vykdyti.
Nurodyti privaloma.

Laukas pildomas, jei 2 stulpelyje pasirinkta 
„Taip“.

Iš sąrašo nurodomas vienas ar keli PVM 
įstatymo straipsniai, pagal kuriuos 

įgyvendinant projektą numatyti įsigyti darbai, 
prekės ar paslaugos priskiriami pareiškėjo arba 

partnerio PVM neapmokestinamai veiklai. 
PVM įstatymo straipsnių detalizavimas 

pateikiamas po lentele.
Pasirinkus 18 punktą, privaloma pastabose 

nurodyti PVM įstatymo punktą (-us).
Nurodyti privaloma.

Laukas pildomas, 
jei 2 stulpelyje 

pasirinkta „Taip“. 
Nurodyti 

privaloma.

Laukas 
pildomas, jei 2 

stulpelyje 
įrašyta „Mišrus“. 

Nurodyti 
privaloma.



PARAIŠKOS FORMA IR PILDYMAS

• Pildoma elektroninė paraiškos forma
https://lea.submittable.com/submit

• Nuorodą į formą galima rasti
www.ena.lt



 panaudos davėjo ar nuomotojo raštiškas sutikimas vykdyti JP projekto veiklas NT
objekte, jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos
sutartį; kai nuoma iš valstybės, NŽT sutikimas (jei taikoma);

 viešieji juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, ir visi privatūs juridiniai asmenys -
„Viena įmonė“ deklaraciją (forma pridėta paraiškoje);

 forma dėl PVM finansavimo (forma pridėta paraiškoje) - turintys teisę JP projekto
pareiškėjai ;

 Pasirašyta JP projekto pareiškėjo deklaracija (forma pridėta paraiškoje).

KARTU SU PARAIŠKA PRIVALOMI PATEIKTI DOKUMENTAI



MOKĖJIMO PRAŠYMAI - privalomi pateikti dokumentai (1)

 Užpildyta „MP forma“;

 Pasirašyta ir užpildyta „JP projekto vykdytojo deklaracija“, kuri patvirtina MP
teikiamų duomenų teisingumą ir yra prilyginama MP pasirašymui;

 Įrengtos stotelės su prieiga ir priedų ar papildomos įrangos įsigijimą pagrindžiantis
(-ys) dokumentas (-ai) (PVM sąskaita (-os) faktūra (-os) / sąskaita (-os) faktūra (-os),
išrašyta (-os) pareiškėjo vardu);

 Įrengtos stotelės su prieiga perėmimo juridinio asmens nuosavybėn įrodančių
dokumentų kopijos (perdavimo-priėmimo aktas (-ai), kuriame (-iuose) turi būti
nurodyta, kad stotelė su prieiga, turinti dinaminio galios (apkrovos) valdymo
funkciją įrengta ir priedai (dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklis) yra
įrengti, tinkamai veikia ir užtikrina dinaminio galios (apkrovos) valdymo veikimą);



MOKĖJIMO PRAŠYMAI - privalomi pateikti dokumentai (2)

 Įrengtos stotelės su prieiga techninė specifikacija ar lygiavertis dokumentas,
kuriame turi būti nurodyta, kad ji atitinka kvietime nustatytus techninius
reikalavimus stotelės su prieiga įrengimui (viduje įrengiama stotelė turi atitikti
IP-44, lauke įrengiama stotelė IP-54, IK-8, stotelės su prieiga galia 7–22 kW, ≥
OCPP 1.6 komunikacijos protokolas ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumas) ir
joje yra dinaminio galios valdymo funkcija;

 Įrengtos stotelės su prieiga nuotrauka (-os).

Daugiau informacijos galite rasti LEA puslapyje “DUK” ir "Mokėjimo prašymo
teikimas".

MP išnagrinėjami per 60 d. d., lėšos išmokamos per 10 d. d. patvirtinus MP



Jei turite daugiau klausimų, maloniai prašome 
kreiptis:

ikrovimo.stoteles@ena.lt
Tel. +370 687 98039

Detali informacija www.ena.lt
Projektas „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“. 


