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Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?
Jei pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta, į kitą klausimą neatsakoma
ir žemiau esanti lentelė nepildoma
Ar į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta?
Jei atsižvelgta į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus, žemiau esanti
lentelė nepildoma
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Pastabos ir pasiūlymai
Pažymime, kad 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės
Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas viešojoje infrastruktūroje“, pagal kurią įsteigtas
ir įgyvendinamas Energijos efektyvumo fondas (toliau ENEF), viešųjų pastatų modernizavimo finansinės
priemonės įgyvendinimas ir finansavimas yra tiesiogiai
susijęs ir derinamas su 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo
priemone Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės
teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ (toliau – 113
Priemonė). Vadovaujantis 2020 m. kovo 23 d. patvirtintu
113 Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo
pakeitimu ir 2020 m. kovo 24 d. paskelbtu kvietimu teikti
paraiškas, viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo
projektai, atitinkantys 113 Priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašo 11.2 p. nurodytą veiklą, bus
finansuojami dalinai 113 Priemonės lėšomis ir dalinai –
ENEF lėšomis. Darome prielaidą, kad tokių projektų, kurie

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma)
argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabas ar
pasiūlymus
Atsižvelgta.
Atsižvelgiant į tai, kad prie šio rodiklio P.B.232
pasiekimo prisideda ir priemonės- 04.3.1-VIPA-T-113,
04.3.1-VIPA-V-101 bei įvertinus jų siektinas reikšmes,
bei tai, kad jos bendrai pasieks Veiksmų programos
pakeitime nurodytą bendrą P.B.232 reikšmę, pritariame
pastabai.
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teiktų paraiškas finansavimui gauti 100 proc. ENEF
lėšomis (be 113 Priemonės dalinio finansavimo), nebus.
Tai reikštų, kad, pasibaigus 113 Priemonės finansavimui
numatytoms lėšoms, tai daro tiesioginę įtaką ENEF
rodiklių pasiekimui.
Atsižvelgiant į finansavimo ir projektų paraiškų situaciją
birželio 15 d., bei į tai, kas išdėstyta, PIP keitimo projekte
I skyriaus ketvirtojo skirsnio 5 punkte nurodyto rodiklio
„Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose
pastatuose sumažėjimas“ reikšmę prašome pakeisti į
10.543.837,58 kWh/per metus.
Atkreipiame dėmesį, kad PIP keitimo projekte nurodytas
rodiklis „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekio sumažėjimas – 3 623 t CO2 ekvivalentu“
negalės būti pasiektas, nes pasikeitė šio rodiklio faktinės
reikšmės: įprasta buvo skaičiuoti, kad
sutaupyta
centralizuotai tiekiamos šilumos 1 MWh sutaupydavo
0,233 t CO2, tačiau ši prielaida buvo pakeista - Lietuvoje
vykdomiems projektams taikomi tipiniai taršos faktoriai,
kiekvienai deginamo kuro rūšiai naudojamos vertės yra
nurodytos Statybos techninio reglamento STR
2.01.02:2016
„Pastatų
energinio
naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d.
įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ 2 priedo
2.18 lentelėje. Pagal 2.18 lentelę vidutinis taršos faktorius,
kai šiluma tiekiama iš šilumos tinklų, yra 0,1 t CO2/MWh,
t. y. 2,33 karto mažesnis nei buvo seniau. Minėtas
pasikeitimas lemia, kad bus pasiekti gerokai mažesni
rodiklio „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekio sumažėjimas“ rezultatai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei atsižvelgiant į
finansavimo ir projektų paraiškų situaciją birželio 15 d.,
PIP keitimo projekte I skyriaus ketvirtojo skirsnio 5 punkte
nurodyto rodiklio „Bendras metinis šiltnamio efektą

Neatsižvelgta.
PĮP keičiamas pagal atliktą Veiksmų programos
pakeitimą, kuris buvo parengtas 2020-03-09 ir 2020-0403 ir pateiktas LR finansų ministerijai bei patvirtintas
2020 m gegužės 13 d. 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komiteto posėdžio protokoliniu sprendimu.
Priemonės 04.3.1-FM-F-105 rodiklis „Bendras metinis
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“
iki Veiksmų programos pakeitimo buvo 10 400 tCO2
ekvivalentu ir sumažinus finansavimą, buvo atitinkamai
perskaičiuotas proporcingai mažėjančiai sumai iki 3623
tCO2 ekvivalentu.
Atkreipiame dėmesį, kad rengiant Veiksmų programos
pakeitimą, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
pasiūlė šio rodiklio reikšmei taikyti proporcingo
išskaičiavimo būdą ir nebuvo gauta pastabų susijusių su
skaičiavimų pasikeitimu pagal 2016 m. gruodžio 11 d.
LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-754 patvirtinto
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ 2.18 lentelę.
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sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“ reikšmę prašome
pakeisti į 1 471,87 t CO2 (iš kurių viešųjų pastatų
modernizavimo pasiekta dalis - 1 084,87 t CO2).
Pastebėtina, kad jeigu būtų padidinta 113 Priemonės
finansavimo lėšų suma bei ir toliau tęsiamos šiuo metu
paskelbto kvietimo teikti paraiškas pagal 113 Priemonę
finansavimo sąlygos (113 Priemonės projektų finansavimo
sąlygų aprašo 11.2 p. nurodytai veiklai), rodiklių „Metinis
pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose
sumažėjimas“ ir „Bendras metinis šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“ reikšmės galėtų būti
peržiūrėtos (preliminariai vertinant, šių rodiklių reikšmės
galėtų būti atitinkamai 17 462 156 kWh/per metus ir 2
527,6 t CO2).
Atkreipiame dėmesį, kad pagal pasikeitusias finansavimo Atsižvelgta.
sąlygas, ENEF planuoja pritraukti iki 1 055 983,14 Eur
privačių lėšų (per ETPT sutartis - 555 983,14 Eur,
garantijų mechanizme – 500 000 Eur), todėl prašome I
skyriaus ketvirtojo skirsnio 6 punkte nustatytuose
finansavimo šaltiniuose privačių lėšų dydį sumažinti iki 1
055 983,14 Eur.

