LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS
jSAKYMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2018 M. LIEPOS 17
D. jSAKYMO NR. 1-204 ,,DEL 2014-2020 METIJ EUROPOS S4JUNGOS FONIMCJ
INVESTICIJ1J VEIKSMIJ PROGRAMOS 4 PRIORITETO ,,ENERGIJOS
EFEKTYVUMO IR ATSINAUJ1NANHT ITEKLIIJ ENERCIJOS CAMYBOS IR
NAUDOJIMO SKATINIMAS” 04.3.1-VIPA-T-113 PRIEMONES ,,VALSTYBEI
NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANHJ PASTATIJ ATNAUJINIMAS (II)”
PROJEKTIJ FINANSAVIMO S4LYGIJ APRAO NR. 1 PATVIRTINIMO”
PAKEITIMO
2019 m. Q’O 44
Vilnius

d. Nr.

A

1.
P a k e i è i u 2014—2020 metq Europos Sajungos fondq investicijq veiksmq
programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinaniq itek1iq energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas” 04.3.1-VIPA-T-113 priemonés ,,Valstybei nuosavybes teise
prik1ausaniq pastatq atnaujinimas (II)” projektq finansavimo sIygq apra Nr. 1, patvirtint
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. sakymu Nr. 1-204 ,,Dél 2014—
2020 metq Europos Sajungos fondil investicijt veiksmq programos 4 prioriteto ,,Energijos
efektyvumo ir atsinaujinaniq itek1iq energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” 04.3.1VIPA-T- 113 priemonés ,,Valstybei nuosavybés teise prik1ausaniq pastatq atnauj inimas (II)”
projektq finansavimo sqiygl4 aprao Nr. I patvirtinimo” (toliau Apraas):
1.1.
Pakeiëiu 13 punkt4 irj idéstautaip:
,,13. Pagal Apra galimi pareikejai yra centralizuotai valdomo vaistybes turto
valdytojas tais atvejais, kai valstybei nuosavybés teise priklausantys vieieji pastatai yra
perduoti jam Vaistybés ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo statymo
nustatyta tvarka. Visais kitais atvejais valstybei nuosavybés teise priklausanèius vieguosius
pastatus patikejimo ar panaudos teise valdantys subjektai (iskyrus vaistybés jmones).”
Pakeiiu 16 punkto pirmajq pastraip ir j idêstau taip:
1.2.
,,16. PiuckLa, tuii atilikli iuu,
piuckLt atiaiiku, kii1ciiju,, pa1viiLiiiLu
Veiksmq programos stebésenos komiteto 2018 m. vasario 22 d. posêdio protokoliniu
sprendimu Nr. 44P- 1 (31), ir 2018 m. rugsêj o 20 d. posêdio protokoliniu sprendimu Nr. 44P4 (34):”.
1.3.
Pakeièiu 16.1 papunktj irjj idèstautaip:
,,16.1. atitiktis strateginiams dokumentarns. Vertinama, ar projektas prisideda prie
Nacionalinés energetinés nepriklausomybés strategijos jgyvendinimo ir atitinka Vieujq pastati
energinio efektyvumo didinimo programos nuostatas. Laikoma, kad numatomas vykdyti
projektas prisideda prie Nacionalinês energetinês nepriklausomybes strategijos 33.1 papunkio
jgyvendinimo, jeigu projektu bus utikrintas energijos vartojimo efektyvumo padidejimas, ir,
kad projektas atitinka Programos nuostatas, jei pastatas, kurj ketinama atnaujinti, del
jgyvendinamo projekto pasieks maiausiai C energinio naudingumo klasç;”.
1.4.
Pakeiiu 21 punkt4 irj idéstau taip:
,,2 1. Pagal Apra teikiam4 projekt4 veikl4 jgyvendinimo trukmè turi büti ne ilgesne kaip
24 mênesiai nuo projekto sutarties pasiraymo dienos. Paraikos pagal Apra gali büti
teikiamos iki 2020 m. rugséjo 1 d., o i1aidos apmokamos ne véliau nei iki 2023 m. gruodio
31 d.”
1.5.
Pakeiëiu 27.4 papunkt irjj idêstau taip:
—

—

—

,,27.4. iki paraikos pateikimo turi büti parengtas pastato naudojirno planas visam
projekto ataskaitiniarn laikotarpiui, kaip numatyta Vieuj14 pastatq energinio efektyvumo
didinimo programoje. Administracinês paskirties arba specialios paskirties valstybei
prikIausaniij pastatq, naudojamq administracinei veiklai, naudojimo planas turi büti suderintas
su Valstybês jmone Turto banku;”.
1.6.
Pakeiiu 28 punkt4 irjj idèstau taip:
,,28. ,,Daiktinês pareikéjo teisês j statinj ir (ar) jam priskirt emés sk1yp, kuriame
gyvendinant projekt bus vykdomi statybos darbai, taip pat sudarytos emés ir (ar) statinio
patikéjimo, nuornos, panaudos sutartys turi büti jregistruotos jstatymq nustatyta tvarka. Jei
statinys yra naudojamas pagal panaudos, patikejimo ar nuomos sutartj, pareikejas turi turéti
panaudos davéjo, patikétojo ar nuomotojo ratikp sutikim vykdyti projekto veikias ir
sipareigojim perirnti pareikéjo ar projekto vykdytojo i projekto sutarties ky1anias teises ir
pareigas (jsipareigojimus) arba perduoti tiesiogiai su projektu susijusj turt kitam teisétam turto
valdytojui, perimaniam pareikéjo ar projekto vykdytojo teises ir pareigas, jeigu, pateikus
paraikq, projekto jgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu, pasibaigtq arba nutrüktq
teisiniai santykiai, kuriq pagrindu pareikéjas ar projekto vykdytojas valdo tiesiogiai su
projektu susijusj turt.”
1.7.
Pakeiiu 45 punkt irjj idêstau taip:
,,45.
Pagal j Apraq tinkamq finansuoti i1aidq kategorija— treèioji i1aidq kategorija
,,Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai”, pagal kuri4 tinkami finansuoti Vieuj
pastatq energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodyti vieuj4 pastatq
atnaujinimo veiksmai (priemonés), i kuriq 11—13 punktuose nurodytiems vieujij pastatq
atnauj inimo veiksmams (priemonérns) taikomos Vieuj t pastatq energinio efektyvumo
didinimo prograrnos 23.5 papunkio nuostatos.”
Pakeiëiu 51 punkt4 ir j idéstau taip:
1.8.
,,51. Pajamoms i projekto veiklq, gautoms projekto jgyvendinimo metu ir p0 projekto
finansavimo pabaigos, taikorni reikalavimai, nustatyti Proj ektq administravimo ir finansavimo
taisyklil4 36 skirsnyje, taip pat Lietuvos Respublikos finansq ministerijos rengiamose gairése
del projektq diskontuotq grynujl4 pajamq skaiiavimo ir prieiüros metodikos, kurios
skelbiamos
ES
strukturiniq
fondq
svetainéje
http ://www. esinvesticijos.lt/docview/?id=4743 &h=40657&t2O 1 6%2005%2009%2OPajam%
2Oskaiciav%2Oir%2opriez%2ornetodika (netaikoma, jeigu proj ektui teikiama vaistybés
pagalba). Veikios i1aidos, sutaupytos jgyvendinant energij os vartojimo efektyvumo
priemones, néra laikomos grynosiomis pajamomis, kaip numatyta 2018 m. liepos 18 d. Europos
Parlarnento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 del Sqjungos bendrajam
hiii1etiii takomi1 fininsini9 ticyIc1iij kiiriiin i d1ic b’iiicimi r 1ImIflt9i () N
1296/2013,(ES)Nr. 1301/2013,(ES)Nr. 1303/2013,(ES)Nr. 1304/2013,(ES)Nr. 1309/2013,
(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES,
bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012.”
1.9.
PakeiCiu 71.3 papunktj ir jj idéstau taip:
,,71 .3. pastato naudojimo p1an, suderintq su Vaistybes jmone Turto banku, kaip
nurodyta Aprao 27.4 papunktyje;”.
1.10. PakeiCiu 71.12 papunktj ir jj idéstau taip:
,,71.12.pareikéjo jsipareigojim padengti netinkamas finansuoti, taiau iam projektui
gyvendinti butinas i1aidas, ir tinkamas i1aidas, kuriq nepadengia projekto finansavimas,
jrodanius dokumentus, jeigu tokios i1aidos numatomos;”.
1.11. Papildau 71.17 papunkCiu:
,,7 1.17. pareikéjo paskutiniq finansiniq metq Lietuvos Respublikos jstatymq nustatyta
tvarka patvirtintq metinés finansinés (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybés
dokumentq kopijas (netaikoma pareikéjui, kuris ias kopijas yra pateikçs Juridiniq asmenq
registrui).”
1.12. Papildau 71.18 papunkCiu:

,,71 .18. Jei statinys yra naudojamas pagal panaudos, patikejimo ar nuomos sutartj,
pateikiamas panaudos davejo, patikétojo ar nuomotojo ratikas sutikimas vykdyti projekto
veikias ir jsipareigojimas perimti pareikèjo ar projekto vykdytojo i projekto sutarties
ky1anias teises ir pareigas (jsipareigojimus) arba perduoti tiesiogiai su projektu susijusj turt
kitam teisétam turto valdytojui, perimanèiam pareikèjo ar projekto vykdytojo teises ir pareigas,
jeigu, pateikus paraik, projekto jgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu, pasibaigtq
arba nutrukti..j teisiniai santykiai, kuriq pagrindu pareikejas ar projekto vykdytojas valdo
tiesiogiai su projektu susijusj turt.”
1.13. Pakeiiu 95 punkt irj idéstau taip:
Metinis preliminarus grintin4 1e dydis kiekvienarn projektui nustatomas
,,95.
pasiektus projekto sutartyje nustatytus rezultatus, galutines
individualiai, atsive1giant
energijos snaudi sutaupymus ir iuos grinimo kriterijus:
95.1. pasiekus projekto sutartyje nustatytus rezultatus ir galutinés energij os snaudas
sumainus iki 30 procentq (skaitytinai), grinama 100 procentq projekto jgyvendinimui
pripaintq tinkarnomis finansuoti i1aid sumos;
95.2. pasiekus proj ekto sutartyje nustatytus rezultatus ir galutinés energij os snaudas
sumainus daugiau kaip 30 iki 35 procentq (skaitytinai), grinama 30 procentq projekto
gyvendinimui pripaintq tinkamomis finansuoti i1aidq sumos;
95.3. pasiekus projekto sutartyje nustatytus rezultatus ir galutinés energij os snaudas
sumainus daugiau kaip 35 iki 40 procent4 (jskaitytinai), grinama 20 procentq projekto
jgyvendinimui pripaintq tinkamomis finansuoti i1aidq sumos;
95.4. pasiekus projekto sutartyje nustatytus rezultatus ir galutinés energijos snaudas
sumainus daugiau kaip 40 iki 45 procentq (jskaitytinai), grinama 10 procentq projekto
gyvendinimui pripaintq tinkamomis finansuoti i1aid14 sumos;
95.5. pasiekus projekto sutartyje nustatytus rezultatus ir galutinés energij os snaudas
sumainus daugiau kaip 45 procentus grinamoji subsidija néra grinama.”
1.14. Papildau95’ punktu:
,,95’. Jeigu projekto vykdytojas jgyvendino projekto veikias projekto sutartyje numatyta
apimtimi, o projekto sutartyje nustatytq rezultatq nepasieké del veiksnil4, kuriq jtakos jq
nepasiekimui jis negalejo sumainti, ir kartu su galutiniu mokejimo praymu arba ataskaita p0
projekto finansavimo pabaigos pateike pagrjstus paaikinimus, kodél nepasieke rezultato
reikmés, jgyvendinanCioji institucija jvertina projekto sutartyje nustatytq rezultatq
nepasiekimo pagrstum ir, jeigu yra tinkamas pagrindimas, grinamas dydis apskaiCiuojamas
taip, kaip numatyta Aprao 95 punkte. Projekto vykdytoj as visais atvejais privalo pasiekti
pastato C energinio naudingumo klasç ir Aprao 16.2 papunktyje nurodyt kiekybinç reikmç.”
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,,7. Ar pagalba néra teikiama ükio
subjektui, kuriam iduotas vykdomasis Taip Ne”.
ratas
sumoms
iiekoti
pagal
Komisij os sprendimq, kuriame tos
paCios vaistybes narés suteikta pagalba
skelbiama neteiséta ir nesuderinama su
vidaus rinka? (Reglamento 1 straipsnio
4 dalies a punktas)
1.16.
,,8.

6

Pakeiiu 2 priedo lentelés 8 punkt irjj idêstau taip:

Ar pagalba néra teikiama sunkumq o
patirianCiam6 ükio
subj ektui? Taip Ne”.

Sunkumus patirianti jmone apibrêta Reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

(Reglamento 1 straipsnio 4 dalies c
punktas)
2. N u s t a t a u, kad iuo jsakymu keiiarno Aprao nuostatos taikomos ir iki io sakymo
jsigaliojimo pateiktorns paraikoms.
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