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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
Nr.

1
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Ne

Taip

Ne

Institucija

Pastabos ir pasiūlymai

LR aplinkos ministerijos
(2021-03-16 raštas Nr. (52)D8(E)-1709)

Atkreipiame dėmesį, kad Aplinkos ministerija sulaukia
daug fizinių asmenų skundų, kad finansavimas pagal
Priemonę neskiriamas fiziniams asmenims, vykdantiems
ūkinę-komercinę veiklą (pvz. vykdantiems kūrybinę veiklą
pagal individualios veiklos pažymėjimą).

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma)
argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabas ar
pasiūlymus
Atsižvelgta iš dalies.
Pagal 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų
ūkiams“ aprašą valstybės pagalba neteikiama.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybos 2021-03-08 raštu Nr. (2.30Mr-43)6V-281)
pateiktą pastabą 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės
„Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos
įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimui, taip pat
tikslinamas šio aprašo 3 priedo 2 p. ir fiziniams
asmenims, kurie pagamintos elektros nenaudos ūkinei –
komercinei veiklai finansavimas bus skirtas.
3 priedo 2 punktas išdėstomas taip:
„2. Jei iš vystytojo elektrinių parke (saulės
elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių
energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis
elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms
pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų banko
duomenis Finansavimo fiziniams asmenims „Iki 10 kW

2.

Lietuvos Respublikos
konkurencijos
taryba (2021-03-08 raštas
Nr. (2.30Mr-43)6V-281)
pateikta pastaba panašiai
priemonei pagal kurią
fiziniai asmenys įsirengia
elektros energijos iš
atsinaujinančių išteklių
gamybos įrenginius namų
ūkiuose (04.1.1-LVPA-V114 priemonės „Elektros

Projekto 6 punkte numatyta, kad „jei
atsinaujinančių
išteklių energiją naudojančiomis
technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai
namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei
– komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas, išskyrus
atvejus, kai fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė
– komercinė veikla nėra vykdoma. Jeigu elektros energija,
pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną
ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma
ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už
objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla
nevykdoma“.

galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros
energijos gamybai namų ūkio reikmėms įsigijimas iš
elektrinių parkų“ veiklą skyrimo tvarkos (toliau – šios
tvarkos) 1 punkte nurodyto pastato dalis yra įregistruota
ūkinės (verslo, komercinės ar pan.) paskirties,
pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei
veiklai, finansavimas neskiriamas. išskyrus atvejus, kai
Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė –
komercinė veikla nėra vykdoma ar iš vystytojo
elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis
atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis
technologijomis, skirtomis elektros energijos
gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra
nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai šios
tvarkos 1 punkte nurodytame pastate, bute,
finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija,
pagaminta įsigytomis iš vystytojo elektrinių parke
(saulės elektrinėje) atsinaujinančių išteklių energiją
naudojančiomis technologijomis, nukreipta į vieną
ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra
vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas
skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose)
ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar pagaminta
elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei
veiklai.“
Atsižvelgta iš dalies.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybos 2021-03-08 raštu Nr. (2.30Mr-43)6V-281)
pateiktą pastabą 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės
„Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos
įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimui, taip pat
tikslinamas šio aprašo 3 priedo 2 p.:
„2. Jei iš vystytojo elektrinių parke (saulės
elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių
energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis
elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms

energijos iš atsinaujinančių
išteklių gamybos įrenginių
įrengimas namų ūkiuose“
projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 2 pakeitimas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/
lt/TAP/cb26e4507a5311eb9
fc9c3970976dfa1?positionIn
SearchResults=0&searchMo
delUUID=e3e9ec64-0c33485d-a966-3a1f71bc7e67 )

3.

LR ekonomikos ir inovacijų
ministerija (2021-03-15
raštas Nr. 3-1171)

4.

LR ekonomikos ir inovacijų
ministerija (2021-03-15
raštas Nr. 3-1171)

pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų banko
duomenis Finansavimo fiziniams asmenims „Iki 10 kW
galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros
energijos gamybai namų ūkio reikmėms įsigijimas iš
elektrinių parkų“ veiklą skyrimo tvarkos (toliau – šios
tvarkos) 1 punkte nurodyto pastato dalis yra įregistruota
ūkinės (verslo, komercinės ar pan.) paskirties,
pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei
veiklai, finansavimas neskiriamas. išskyrus atvejus, kai
Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė –
komercinė veikla nėra vykdoma ar iš vystytojo
elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis
atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis
technologijomis, skirtomis elektros energijos
gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra
nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai šios
tvarkos 1 punkte nurodytame pastate, bute,
finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija,
pagaminta įsigytomis iš vystytojo elektrinių parke
(saulės elektrinėje) atsinaujinančių išteklių energiją
naudojančiomis technologijomis, nukreipta į vieną
ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra
vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas
skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose)
ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar pagaminta
elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei
veiklai.“
Projekto 1.1 papunktyje siūlytina atsisakyti vertinamojo Atsižvelgta.
pobūdžio nuostatos „bent dalį“ ir nurodyti konkretų ir Žr. 5 pastabą.
baigtinį įgyvendinančiosios institucijos vertintinų pirminių
tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo
dokumentų sąrašą.
Siūlytina papildomai įvertinti poreikį 1.8 papunktyje Neatsižvelgta.
nustatyti reikalavimus rezerviniam sąrašui sudaryti. Kadangi ši priemonė yra „skėtinė“ ir rezervinis
Atkreipiame dėmesį, kad šie reikalavimai yra nustatyti projektų sąrašas bus taikomas fizinių asmenų
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, Registracijos formoms, o ne pareiškėjų paraiškoms
patvirtintų 2014 m. spalio 8 d. finansų ministro įsakymu kaip numato Projektų administravimo ir finansavimo
Pastebime, kad 6 punkto pirmas sakinio nuostata
nėra pakankamai aiški. Be to, atkreipiame dėmesį, kad
siekiant, jog pagal Projektą nebūtų suteikta neteisėta
valstybės pagalba, parama neturėtų būti skiriama ūkinei
veiklai vykdyti, kaip tai yra numatyta kitose Projekto
nuostatose. Atsižvelgiant į tai, siūlome patikslinti Projekto
6 punkto pirmo sakinio nuostatas ir jas išdėstyti taip: „jei
atsinaujinančių
išteklių energiją naudojančiomis
technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai
namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei
– komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis
asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla
nėra vykdoma, finansavimas suteikiamas“.

5.

LR finansų ministerija
(2020-03-08 el. paštu
pateiktos pastabos 04.3.2LVPA-V-111 priemonės
„Katilų keitimas namų
ūkiuose“ (taip pat „skėtinė“
priemonė) aprašo pakeitimo
projektui)

Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau -PAFT), 211 punktas parengtas
taisyklių patvirtinimo“, 155–156 punktuose.
vadovaujantis PAFT 155–156 punktų nuostatomis, bet
pritaikytas atsižvelgiant į priemonės specifiką.
Atkreipiame dėmesį, kad LVPA 2021 m. sausio 20 d.
Atsižvelgta.
raštu buvo informuota, kad tikrinant skėtinių priemonių
Aprašo 35.3 papunktis išdėstomas taip:
išlaidas turi būti įsitikinama ne tik fiksuotojo įkainio
„35.3. projekto išlaidos, kurias numatyta
rezultato pasiekimu, bet ir kitų iš PFSA kylančių
apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos
reikalavimų atitikimu.
atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus
Pridedame FM rašto kopiją ir atkreipiame dėmesį, kad
fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus
atitinkamomis nuostatomis turi būti patikslintas ir PFSA. dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas.
Įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų
rezultatų pasiekimą, turi būti pateikiama Pažyma dėl
AIE namų ūkiams išlaidų apskaičiavimo taikant
fiksuotuosius įkainius ir apmokėjimą fiziniam
asmeniui įrodantys dokumentai, taip pat turi būti
suteikiama prieiga prie rezultatą pagrindžiančių
dokumentų (Aprašo 3 priedo 33.1-33.4
papunkčiuose išvardinti dokumentai). Pažymos
forma nustatyta Aprašo 5 priede. Įgyvendinančioji
institucija turi patikrinti visus pirminius tinkamų
finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus, kurių
duomenys įtraukti į Pažymą dėl AIE namų ūkiams
išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius
įkainius. Jei taikoma su vadovaujančiąja ir
tvirtinančiąja institucijomis suderinta atrankinės
tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų
patikros tvarka, įgyvendinančioji institucija gali
patikrinti tik dalį tokių dokumentų;“.
Aprašas papildomas 591 punktu:
1
„59 . Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti
fiziniams asmenims keliamų reikalavimų
įgyvendinimą (Aprašo 3 priedo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,
20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36 punktai). Jei taikoma su
vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucijomis
suderinta atrankinė tinkamų finansuoti išlaidų
patvirtinimo dokumentų patikros tvarka,
įgyvendinančioji institucija gali patikrinti tik dalį

6.

Lietuvos saulės energetikos
asociacija (2021-03-04 el.
paštu pateiktos pastabos)
pateikta pastaba panašiai
priemonei pagal kurią
fiziniai asmenys įsirengia
elektros energijos iš
atsinaujinančių išteklių
gamybos įrenginius namų
ūkiuose (04.1.1-LVPA-V114 priemonės „Elektros
energijos iš atsinaujinančių
išteklių gamybos įrenginių
įrengimas namų ūkiuose“
projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 2 pakeitimas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/
lt/TAP/cb26e4507a5311eb9
fc9c3970976dfa1?positionIn
SearchResults=0&searchMo
delUUID=e3e9ec64-0c33485d-a966-3a1f71bc7e67

Siūloma 2 priedo 8, 11, 32, 35 punktuose ir 2 priedo
39.7, 40.3 papunkčiuose sąvoką „Gaminančio vartotojo
sutartis“ keisti į „Elektros tiekėjo pasirašytą elektros
energijos tiekimo sutartis“, nėra tokios sutarties:
„Gaminančio vartotojo sutartis“

minėtų reikalavimų įgyvendinimą užtikrinančių
dokumentų.“
Atsižvelgta.
3 priedo 4 punktas išdėstytas taip:
„4. Fizinis asmuo 5 metus nuo Išlaidų
kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos be APVA
rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti
Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios
technologijos ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių
į Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančią
technologiją, kuriai įsigyti ar sukurti skirtos projekto
finansavimo lėšos. Gaminančio vartotojo Elektros
energijos tiekimo sutartyse ir (ar) sutarčių kituose
prieduose, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju
ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi bei (ar) nurodyti
AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenų
bazėje, nurodyti vartojimo objektai 5 metus negali būti
keičiami be išankstinio rašytinio APVA sutikimo.“
3 priedo 6 punktas išdėstytas taip:
„6. Pagal Priemonę remiami Fiziniai asmenys,
kurie iš vystytojo įsigyja Atsinaujinančių išteklių
energiją naudojančias technologijas, skirtas elektros
energijos gamybai namų ūkio reikmėms ir sudaro
gaminančio vartotojo elektros energijos tiekimo
sutartis ir (ar) pasirašo kitus sutarties priedus, su
elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų
operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad
asmuo yra laikomas gaminančiu vartotoju.“
3 priedo 28 punktas išdėstytas taip:
„28. Fizinio asmens projekto veiklos pabaiga
yra Gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo –
pardavimo ir paslaugų teikimo Elektros energijos
tiekimo sutarties ir (ar) pasirašytų kitų sutarties
priedų sudarymo data ir (ar) duomenys, nurodyti AB
„Energijos skirstymo operatorius“ duomenų bazėje,
pagal kuriuos galima identifikuoti, kad yra laikomas
gaminančiu vartotoju.“

7.

Lietuvos saulės energetikos
asociacija (2020-03-19 el.
paštu pateiktos pastabos)

8.

LR finansų ministerija
(2020-03-16 raštas Nr.

3 priedo 32.7 papunktis išdėstytas taip:
„32.7. be išankstinio rašytinio APVA sutikimo
nekeisti gaminančio vartotojo elektros energijos
tiekimo sutartyse ir (ar) sutarčių kituose prieduose,
kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar)
energetikos tinklų operatoriumi, nurodytų vartojimo
objektų 5 metus.“
3 priedo 33.3 papunktis išdėstytas taip:
„33.3.
gaminančio vartotojo elektros
energijos tiekimo sutarčių ir (ar) sutarčių kitų
priedų, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir
(ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos
galima identifikuoti, kad asmuo yra laikomas
gaminančiu vartotoju, kopijas;“
Neatsižvelgta.
Pagal 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų
ūkiams“ finansuojama veikla „Iki 10 kW galios AIE
naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos
gamybai namų ūkio reikmėms įsigijimas iš elektrinių
parkų“. Aprašo 3 priedo 1 punkte išvardinami kokios
paskirties pastatuose namų ūkis galėtų gyventi ir
pagamintą elektrą naudotų namų ūkio reikmėms, o ne
ūkinei – komercinei veiklai, atitinkamai suformuluotas
Aprašo 3 priedo 11.1 papunktis.

) siūlo „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo projekto
1.7 punkte, kuris keičia 3 priedo 11.1 papunktį, atsisakyti
pastato paskirties nurodymo ir palikti tik unikalaus
numerio nurodymą, t. y. suformuluoti:
„11.1. nurodyti Finansavimo fiziniams asmenims pagal
„Iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų
elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms
įsigijimas iš elektrinių parkų“ veiklą skyrimo tvarkos
(toliau – šios tvarkos) 1 punkte numatyto pastato unikalų
numerį (vienbučio pastato ar sodų paskirties pastato
(sodo namo) atveju) arba buto unikalų numerį;
Išvardinant visai konkrečias pastato paskirtis iškyla
įvairių nenumatytų problemų dėl paskirties formuluočių,
be to, paskirties nurodymo atsisakyta ir kituose
aprašuose, susijusiuose su priemonėmis, skirtomis
fiziniams asmenims, naudojantiems iki 10 kW galios
AIE technologijas. Todėl, mūsų nuomone, reikalavimas
išvardinti pastatų paskirtis yra perteklinis.
Atkreipiame dėmesį, kad VšĮ Lietuvos verslo paramos Atsižvelgta.
agentūra 2021 m. sausio 20 d.
Žr. 5 pastabą.

((24.37Mr)-5K-2104088)6K-2101858)

Finansų ministerijos raštu 2021 m. sausio 20 d. raštu Nr.
((24.78Mr-07)-6K-2100227)-6K-2100553 „Dėl pirminių
dokumentų tikrinimo“. (rašto kopija pridedama) buvo
informuota, kad tikrinant skėtinių
priemonių išlaidas turi būti įsitikinama ne tik fiksuotojo
įkainio rezultato pasiekimu, bet ir kitų iš
priemonės finansavimo sąlygų aprašo kylančių
reikalavimų atitikimu.
Atsižvelgiant į tai, siūlome atitinkamomis nuostatomis
patikslinti keičiamą Aprašo projektą
ir visus kitus skėtinių priemonių finansavimo sąlygų
aprašus.

