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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.

Institucija

Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba
(2021-03-08 raštas Nr.
(2.30Mr-43)6V-281)

2021-03-02
Taip
Ne

Taip

Ne

Pastabos ir pasiūlymai
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“.
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

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma)
argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabas ar
pasiūlymus
Atsižvelgta.
Aprašo 2 priedo 6 p. išdėstomas taip:
„6. Jei fizinis asmuo vykdo ūkinę – komercinę
veiklą,
atsinaujinančių
išteklių
energiją
naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros
energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta
elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai,
finansavimas neskiriamas., išskyrus atvejus, kai Jei
fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė –
komercinė veikla nėra vykdoma ar atsinaujinančių
išteklių energiją naudojančiomis technologijomis,
skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio
reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama
ūkinei – komercinei veiklai šios tvarkos 3 ir 4 punkte
nurodytuose pastatuose (butuose), finansavimas
skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta
elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis
vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė

2.

3.

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“.
Lietuvos Respublikos
Atkreipiame dėmesį, kad Aplinkos ministerija sulaukia
aplinkos ministerija (2021daug fizinių asmenų skundų, kad finansavimas pagal
03-08 raštas Nr. (52)-D8(E)- Priemonę neskiriamas fiziniams asmenims, vykdantiems
1506)
ūkinę-komercinę veiklą (pvz. vykdantiems kūrybinę veiklą
pagal individualios veiklos pažymėjimą).
Lietuvos saulės energetikos
asociacija (2021-03-04 el.
paštu pateiktos pastabos)

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“

– komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už
objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė
veikla nevykdoma ar atsinaujinančių išteklių
energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis
elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms,
pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei –
komercinei veiklai.“
Atsižvelgta.
Patikslintas Aprašo 2 priedo 6 punktas (žr. 1 pastabą),
ūkinę komercinę veiklą vykdantys fiziniai asmenys,
kurie nenaudos pagamintos elektros (skirtos namų ūkio
reikmėms) ūkinei – komercinei veiklai, finansavimą
gaus.
Atsižvelgta.
Pakeičiu 2 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Fizinis asmuo 5 metus nuo išlaidų
kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos be APVA
rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto
ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į
atsinaujinančių
išteklių
energiją
naudojančios
technologijas, kurioms įsigyti ar sukurti skirtos projekto
finansavimo lėšos. Gaminančio vartotojo sudarytose
Elektros energijos tiekimo sutartyse ir (ar) prie jų
pridedamame
atnaujintame
elektros
tinklų
nuosavybės ribų akte ir (ar) kituose sutarties
prieduose, kurie sudaromi ir pasirašomi su elektros
energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi,
nurodyti vartojimo objektai 5 metus negali būti
keičiami be išankstinio rašytinio APVA sutikimo.“
Pakeičiu 2 priedo 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pagal Priemonę remiami fiziniai asmenys,
kurie įrengia atsinaujinančių išteklių energiją
naudojančias technologijas, generuojančias elektros
energiją iš saulės šviesos, skirtas elektros energijos
gamybai namų ūkio reikmėms ir sudaro gaminančio
vartotojo elektros energijos tiekimo sutartis ir (ar)
atnaujina elektros tinklų nuosavybės ribų aktą ir

(ar) pasirašo kitą sutarties priedą, su elektros
energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi,
pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo
įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas gaminančiu
vartotoju.“
Pakeičiu 2 priedo 32 punktą ir jį išdėstau taip:
„32. Fizinis asmuo gali įsirengti ir didesnės nei
10 kW galios elektrinę, tačiau finansavimas, tuo atveju,
bus išmokamas tik už 10 kW. Jei pagal Klimato kaitos
programą, 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros
energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių
įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų
aprašą Nr.1, 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE
namų ūkiams“ finansavimas buvo išmokėtas 10 kW
saulės elektrinei įrengti, ar pagal šios Priemonės veiklas
finansavimas buvo išmokėtas 10 kW įrangos įsigijimui,
tam pačiam įrengimo ar vartojimo objektui
finansavimas pagal Priemonę daugiau neišmokamas.
Jei pagal Klimato kaitos programą, 04.1.1-LVPA-V114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių
išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“
projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.1, 04.1.1LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ ar šią
Priemonę finansavimas buvo išmokėtas iki 10 kW
saulės elektrinei įrengti finansavimas, tam pačiam
įrengimo ar vartojimo objektui gali būti išmokėtas,
tačiau ne didesnei nei 10 kW suminei galiai pasiekti.
Suminis elektrinės galingumas vertinamas pagal
gaminančio vartotojo elektros energijos tiekimo
sutartį ir kitus sutarties priedus, pagal kuriuos
galima identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės
elektrinę ir yra laikomas gaminančiu vartotoju.“
Pakeičiu 2 priedo 35 punktą ir jį išdėstau taip:
„35. Fizinio asmens projekto veiklos pabaiga
yra gaminančio vartotojo elektros energijos tiekimo
sutarčių ir (ar) atnaujinto elektros tinklų nuosavybės
ribų akto ir (ar) pasirašyto kito sutarties priedo su

elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų
operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad
asmuo įsirengė saulės elektrinę ir yra laikomas
gaminančiu vartotoju, sudarymo data arba elektrinę
įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto
eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius,
deklaracijos data (deklaracijos forma nustatyta Elektros
energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros
energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 3 priede), kai fizinis asmuo jau yra tapęs
gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus
reikiamus veiksmus.“
Pakeičiu 2 priedo 39.7 papunktį ir jį išdėstau
taip:
„39.7. be išankstinio rašytinio APVA sutikimo,
įrengus šios tvarkos II skyriuje nurodytą įrangą, nekeisti
gaminančio vartotojo elektros energijos tiekimo
sutartyse ir (ar) atnaujintame elektros tinklų
nuosavybės ribų akte ir (ar) sutarčių kituose
prieduose, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju
ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi bei nurodyti AB
„Energijos skirstymo operatorius“ duomenų bazėje,
nurodytų vartojimo objektų 5 metus.“
Pakeičiu 2 priedo 40.3 papunktį ir jį išdėstau
taip:
„40.3. gaminančio vartotojo elektros energijos
tiekimo sutarčių ir (ar) atnaujinto elektros tinklų
nuosavybės ribų akto ir (ar) sutarčių kitų priedų,
kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar)
energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima
identifikuoti, kad asmuo įsirengė saulės elektrinę ir
yra laikomas gaminančiu vartotoju, kopijas;“.

4.

Lietuvos saulės energetikos
asociacija (2021-03-04 el.
paštu pateiktos pastabos)

5.

Lietuvos saulės energetikos
asociacija (2021-03-08 el.
paštu pateiktos pastabos)

6.

UAB „Ignitis“ (2021-03-08
raštas Nr. SD-2021-92)

Siūlymas 2 priedą 241 punkte taikyti vienodą terminą per
kurį reikia įsirengti, t. y. 9 mėn., nuo tada kai yra
paskelbiama kad pareiškėjui yra suteikiama ir
rezervuojama parama.
„14. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti
technologija turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai
tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA
pareikalavus, fizinis asmuo privalo pateikti įrangos
atitikties sertifikatus. Finansavimas neskiriamas baigtiems
projektams, t. y. įranga gali būti įsigyta nuo kvietimo teikti
Registracijos formas paskelbimo dienos ir iki Registracijos
formos pateikimo dienos negali būti sumontuota.“
Reiktų atskirti nutolusias elektrines parke. Nes teoriškai,
jei žmogus įsigyja nutolusią elektrinę jau veikiančiame
parke, jis neatitinka 14 sk. reikalavimų tiek dėl įrangos
naujumo, tiek dėl „projekto baigtumo“. Nutolusių
elektrinių atveju siūlyčiau įtvirtinti tik vieną sąlygą, kad
elektrinė turi būti įsigyjama tiesiogiai iš vystytojo –
terminai, baigtumai, įrangos naujumai nebėra svarbūs.
Siūlytina suvienodinti terminą, per kurį asmenys, patekę į
rezervinį sąrašą, turi pateikti išlaidų kompensavimo
prašymą APVA, nustatant, kad išlaidų kompensavimo
prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 9 mėnesius
nuo pranešimo apie patvirtintą finansavimą gavimo
dienos:
1.9.Papildau 2 priedą 241 punktu:
„241. <...> Patvirtinus finansavimą Registracijos formai,
kuri buvo rezerviniame sąraše, Išlaidų kompensavimo
prašymas turi būti pateiktas iki kvietime nurodytos datos
arba ne vėliau kaip per 9 6 mėnesius nuo pranešimo apie
patvirtintą finansavimą gavimo datos.“
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros
energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių
įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų

Atsižvelgta iš dalies.
Žr. 6 punktą
Neatsižvelgta.
Pagal 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros
energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių
įrengimas namų ūkiuose“ aprašą Nr. 2 remiama veikla
– mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją
naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos
gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas:
1. vartojimo vietoje;
2. geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos
vartojimo vietose;
3.
elektros
energijos
vartojimo
vietoje
daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.
Įsigijimas iš elektrinių parkų finansuojamas pagal
04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“
Atsižvelgta iš dalies.
Aprašo 2 priedo 7 punkte nurodoma, kad „fizinis asmuo
turi įrengti šios tvarkos II skyriuje nurodytą įrangą,
tapti gaminančiu vartotoju <...> ir pateikti išlaidų
kompensavimo prašymą APVA ne vėliau kaip per
9 mėnesius nuo APVA kvietimo teikti registracijos
formas galiojimo pabaigos dienos“.
Pagal Aprašo 2 priedo 23 p. „APVA, per 30 dienų nuo
kvietimo teikti registracijos formas nustatyto termino
paskutinės dienos, įvertinusi pateiktas registracijos
formas, sudaro teigiamai įvertintų registracijos formų
sąrašą, <...>“ ir 2 priedo 34 p. „APVA, pagal šios
tvarkos 23 punkte nustatyta tvarka teigiamai įvertintų
registracijos formų sudarytą sąrašą nedelsiant (ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas) raštu arba
elektroninėmis priemonėmis informuoja fizinius
asmenis apie jiems skirtą finansavimą.“

aprašo Nr. 2 2 priedo 7 punkte nurodoma, kad „fizinis
asmuo turi įrengti šios tvarkos II skyriuje nurodytą įrangą,
tapti gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka
(įskaitant, bet neapsiribojant sudaryti atitinkamas sutartis
su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų
operatoriumi, įsirengti apskaitos prietaisą (išskyrus
atvejus, kai fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu
vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus) ir
pateikti išlaidų kompensavimo prašymą APVA ne vėliau
kaip per 9 mėnesius nuo APVA kvietimo teikti
registracijos formas galiojimo pabaigos dienos“.
Tuo tarpu siūlomu pakeitimu siekiama įtvirtinti, kad
asmenims, esantiems rezerviniame sąraše, išlaidų
kompensavimo prašymo pateikimo terminas būtų
trumpesnis, lyginant su asmenimis, kurie pateko į pirminį
sąrašą, t. y. nustatomas 6 mėnesių terminas nuo pranešimo
apie patvirtintą finansavimą gavimo datos.
Pažymėtina, kad 6 mėnesių termino nustatymas asmenims,
kurie patenka į rezervinį sąrašą, yra diskriminacinis, nes
šiems asmenims sudaromos nevienodos sąlygos saulės
elektrinės įrengimui ir kompensacijos gavimui, lyginant su
į pirminį sąrašą patekusiais asmenimis. Taip pat
pažymėtina, kad saulės elektrinės įrengimo darbus gali
riboti ir klimatinės oro salygos (pvz., žiemos mėnesiais
saulės elektrinės įrengimas yra ribotas), todėl nenustačiau
pakankamo termino saulės elekrinės įrengimui, į rezervinį
sąrašą patekę asmenys netektų galimybės pasinaudoti
siūlomomis kompensacijomis.

Vadinasi
vadovaujantis
Aprašo
nuostatomis,
pasibaigus kvietimui, fizinis asmuo pranešimą apie jam
skirtą finansavimą gauna daugiau nei po 1 mėnesio,
todėl siekdami lygiateisiškumo negalime nurodyti 9
mėnesių nuo pranešimo apie patvirtintą finansavimą
gavimo datos, nes tai ilgesnis terminas nei
„pagrindiniame sąraše“ esančioms Registracijos
formoms. Šie fiziniai asmenys nepateko į „pagrindinį
sąrašą“, nes jų surinkti balai buvo mažesni ir jei nebūtų
Rezervinio sąrašo, jie nebūtų iš viso finansuojami.
Įvertinus tai, kad tinkamos finansuoti išlaidos yra nuo
kvietimo Registracijos formas paskelbimo dienos ir
fizinis asmuo jau nesitikėdamas gauti finansavimo,
galėjo savomis lėšomis įsirengti Elektros energijos iš
atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, be to
siekiant, kad fiziniai asmenys kuo greičiau teiktų Išlaidų
kompensavimo prašymus nebrauksime „iki kvietime
nurodytos datos arba“.
Energetikos ministerija taip pat įvertinusi, kad darbai
gali apimti ir šaltąjį sezoną, Aprašo 2 priedo 241 p.
išdėsto taip:
„241. APVA teigiamai įvertintas Registracijos
formas, kurios nepateko į Registracijos formų sąrašą,
kurioms skiriamas finansavimas, įrašo į Rezervinį
sąrašą. Rezervinis sąrašas sudaromas, jei Ministerija,
įvertinusi pagal kvietimą skirtos lėšų sumos likutį ir
prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai
įvertintas Registracijos formas, kurioms finansuoti
neužteko lėšų, nusprendžia, kad ateityje bus galimybių
šiam kvietimui skirti papildomą lėšų sumą arba
nusprendžia, kad bus panaudojamos sutaupytos lėšos. Į
Rezervinį sąrašą Registracijos formos įrašomos ta pačia
eile, kaip jie buvo išdėstyti teigiamai įvertintų
Registracijos formų sąraše. Rezervinis sąrašas galioja 6
mėnesius. Patvirtinus finansavimą Registracijos formai,
kuri buvo rezerviniame sąraše, Išlaidų kompensavimo
prašymas turi būti pateiktas iki kvietime nurodytos

7.

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)

Atkreipiame dėmesį, kad LVPA 2021 m. sausio 20 d. raštu
buvo informuota, kad tikrinant skėtinių priemonių išlaidas
turi būti įsitikinama ne tik fiksuotojo įkainio rezultato
pasiekimu, bet ir kitų iš PFSA kylančių reikalavimų
atitikimu.
Pridedame FM rašto kopiją ir atkreipiame dėmesį, kad
atitinkamomis nuostatomis turi būti patikslintas ir PFSA.

datos arba ne vėliau kaip per 6 7 mėnesius nuo
pranešimo apie patvirtintą finansavimą gavimo datos.“
Atsižvelgta.
Aprašo 35.3 papunktis išdėstomas taip:
„35.3. projekto išlaidos, kurias numatyta
apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos
atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus
fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus
dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas.
Įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų
rezultatų pasiekimą, turi būti pateikiama Pažyma dėl
saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų
apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius, bei
apmokėjimą
fiziniam
asmeniui
įrodantys
dokumentai, taip pat turi būti suteikta prieiga prie
rezultatą pagrindžiančių dokumentų (Aprašo 2
priedo
40.1–40.4
papunkčiuose
išvardinti
dokumentai). Pažymos forma nustatyta Aprašo 3
priede. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti
visus pirminius tinkamų finansuoti išlaidų
patvirtinimo dokumentus, kurių duomenys įtraukti
į Pažymą dėl saulės elektrinių įrengimo namų
ūkiuose 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 621 punktu:
1
„62 . Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti
fiziniams
asmenims
keliamų
reikalavimų
įgyvendinimą (Aprašo 2 priedo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 punktai, 17.7 papunktis, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33 punktai, 40.5 papunktis, 42, 43
punktai). Jei taikoma su vadovaujančiąja ir
tvirtinančiąja institucijomis suderinta atrankinė
tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų
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patikros tvarka, įgyvendinančioji institucija gali
patikrinti tik dalį minėtų reikalavimų įgyvendinimą
užtikrinančių dokumentų.“
Projekto 1.2 papunktyje siūlytina atsisakyti vertinamojo Atsižvelgta.
pobūdžio nuostatos „bent dalį“ ir nurodyti konkretų ir Žr. 7 pastabą.
baigtinį įgyvendinančiosios institucijos vertintinų
pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo
dokumentų sąrašą.
Siūlytina patikslinti Projekto 1.8 papunkčio antrąją dalį ir Atsižvelgta.
vietoj „paskelbimo dienos ir iki Registracijos formos“ Pakeičiu 2 priedo 14 punktą ir jį išdėstau taip:
dėstyti taip: „paskelbimo dienos, tačiau iki Registracijos „14. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti
formos“.
technologija turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai
tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA
pareikalavus, fizinis asmuo privalo pateikti įrangos
atitikties sertifikatus. Finansavimas neskiriamas
baigtiems projektams, t. y. įranga gali būti įsigyta
nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo
dienos, tačiau iki Registracijos formos pateikimo
dienos negali būti sumontuota (pagal šios tvarkos 35
punkte išvardintus dokumentus).“
Siūlytina papildomai įvertinti poreikį 1.9 papunktyje Neatsižvelgta.
nustatyti reikalavimus rezerviniam sąrašui sudaryti. Kadangi ši priemonė yra „skėtinė“ ir rezervinis projektų
Atkreipiame dėmesį, kad šie reikalavimai yra nustatyti sąrašas bus taikomas fizinių asmenų Registracijos
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, formoms, o ne pareiškėjų paraiškoms kaip numato
patvirtintų 2014 m. spalio 8 d. finansų ministro įsakymu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo (toliau -PAFT), 211 punktas parengtas vadovaujantis
taisyklių patvirtinimo“, 155–156 punktuose.
PAFT 155–156 punktų nuostatomis, bet pritaikytas
atsižvelgiant į priemonės specifiką.
Projekto 1.8 papunkčiu siūlote papildyti 2 priedo 14 Atsižvelgta.
punktą nuostata, kad finansavimas neskiriamas baigtiems
2 priedo 14 punktas išdėstomas taip:
projektams, t. y. įranga gali būti įsigyta nuo kvietimo teikti
„14. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti
Registracijos formas paskelbimo dienos ir iki Registracijos technologija turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai
formos pateikimo dienos negali būti sumontuota. Siekiant tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA
aiškumo, siūlytume papildyti šias nuostatas nustatant, nuo pareikalavus, fizinis asmuo privalo pateikti įrangos
kurio momento (įvykusio veiksmo, pasirašyto dokumento atitikties sertifikatus. Finansavimas neskiriamas
ar pan.) įranga laikoma sumontuota.
baigtiems projektams, t. y. įranga gali būti įsigyta
nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo
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dienos, tačiau iki Registracijos formos pateikimo
dienos negali būti sumontuota (pagal šios tvarkos 35
punkte išvardintus dokumentus).“
Atkreipiame dėmesį, kad VšĮ Lietuvos verslo paramos Atsižvelgta.
agentūra 2021 m. sausio 20 d.
Žr. 7 pastabą.
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.

