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Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?

2020-08-07
Taip
Ne

Jei pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta, į kitą klausimą neatsakoma ir žemiau
esanti lentelė nepildoma

Ar į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta?

Taip

Ne

Jei atsižvelgta į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus, žemiau esanti lentelė
nepildoma
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Pastabos ir pasiūlymai
Atsižvelgiant į tai, kad priemonei skirtas papildomas
finansavimas 5 mln. eurų iš Ateities ekonomikos DNR
plano lėšų ir siekiant didinti priemonės aplinkosauginį
veiksmingumą, siūlome finansinę paramą teikti ir
fiziniams asmenims, keičiantiems akmens anglimi ar
durpėmis kūrenamus įrenginius, į efektyvesnes
technologijas, siūlome paramą teikti ir fiziniams
asmenims, keičiantiems neefektyvias krosnis. Siekiant
sumažinti pandemijos sukeltas socialines, ekonomines
pasekmes siūlome finansuoti šilumos siurblių (oras–
oras) fiziniams asmenims įdiegimą (pagal galiojančias
taisykles fiziniai asmenys galėjo įsidiegti kitų rūšių
šilumos siurblius: žemė–vanduo, vanduo–vanduo,
oras–vanduo),
suteikti
galimybę
parama
atsinaujinančių energijos išteklių technologijų
diegimui
pasinaudoti
fiziniams
asmenims
gyvenantiems daugiabučiuose, neprisijungusiems prie
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma) argumentai,
kodėl neatsižvelgta į pastabas ar pasiūlymus
Neatsižvelgta.
Kadangi Ateities ekonomikos DNR plane numatyta priemonė „Katilų
keitimas namų ūkiuose“ bus finansuojama 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis, bet ne pagal
ReactEU iniciatyvą, todėl papildomi 5 mln. (Ateities ekonomikos
DNR planas) ir 4,5 mln. (2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos pakeitimas) bus skirti kaip
papildomas finansavimas jau įgyvendinamai veiklai ir finansavimo
sąlygos bei reikalavimai fiziniams asmenims nebus keičiami. 04.3.2LVPA-V-111 priemonė prisideda prie 4.3.2 uždavinio „Padidinti
energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų
ūkiuose“ įgyvendinimo ir visų pirma siekiama padidinti energijos
vartojimo efektyvumą.
Šiuo pakeitimu didinamas finansavimas, atsisakoma kartu su
valstybės projekto projektiniu pasiūlymu teikti investicijų projektą ir
atliekami pakeitimai pagal
projekto vykdytojo – Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūros pateiktus pasiūlymus.

2.

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerijos
(2020-08-11
raštas Nr. (52)D8(E)-4449)

3.

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerijos
Aplinkos projektų
valdymo
agentūros
(2020-08-19
raštas Nr. (29-214)-APVA-1290)
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
(2020-08-20
raštas Nr.
((24.37E)-5K2013997)-6K2004768)

4.

Atkreipiame dėmesį, kad su projektu nepateiktos Neatsižvelgta.
numatomo teisinio reguliavimo ir teisės akto projekto Antikorupcinio vertinimo pažyma pridėta (skiltis „Pridėti
antikorupcinio vertinimo pažymos.
dokumentai“)
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1a70c7f1d87a11ea8f4ce1816a4
70b26?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=6aab8ef62193-4a9a-be26-b461c7c00b74
Projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas
neatliekamas vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo
teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4
punktu.
Informuojame, kad tuo atveju, jei kvietimas teikti Atsižvelgta.
paraiškas fiziniams asmenims pagal šią priemonę būtų Įsakymo 2 punktas išdėstomas taip:
skelbiamas anksčiau nei suderintame kvietimų „Nustatau, kad šio įsakymo 1.1, 1.4 - 1.9 papunkčių nuostatos
grafike, t.y. š.m. spalio 1 d., įsakymo 2 punkte, taikomos kvietimams teikti Registracijos formas, paskelbtiems nuo
kuriame nurodyta, nuo kada įsigalioja pakeitimai 2020 m. spalio 1d. rugsėjo 21 d.“
turėtų būti nurodyta ne vėlesnė, nei kvietimo teikti
paraiškas data.

Siūlome patikslinti keičiamą Aprašo 2 priedo 35.1
papunktį dėl dokumentų, pagrindžiančių informaciją
apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio
katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, išrašymo datos
tinkamumo, nurodant, kad minėti dokumentai gali būti
išrašyti ne „nuo einamųjų metų, kai paskelbtas
kvietimas teikti Registracijos formas sausio 1 dienos“,
o konkretų šių dokumentų išrašymo datos tinkamumo
terminą.

Atsižvelgta.
Aprašo 2 priedo 35.1 papunktis išdėstomas taip:
„35.1. dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto
neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų
tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų
apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą
išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos
dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopija). Dokumentas turi
būti išrašytas nuo einamųjų metų, kai paskelbtas kvietimas teikti

Registracijos formas sausio 1 dienos. Dokumento registracijos
data turi būti ne ankstesnė kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti
Registracijos formas paskelbimo dienos.“

