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Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?

2019-11-28
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

Nr.

1.

Institucija

Pastabos ir pasiūlymai

VšĮ Darnaus
vystymosi centras
(el. paštu
pateiktos
pastabos)

Turi būti visų pirma remiami tie, kurių suvartojimas yra
didesnis, nes tokia parama būtų efektyviausia. Antra,
maksimalus balas galėtų būti taikomas ir tuo atveju, kai
gyventojai patalpų šildymui naudoja ar projekto metu planuoja
įsidiegti šilumos siurblius, kas didina elektros sunaudojimą.
Kartu atsižvelgiant ir į tai, kad didžiausias skaičius yra tų,
kuriems aktuali būtų apie 3 kW galia, siūlytume tokį balų
skirstymą:
Balų skaičiavimas:
1) jei bus įdiegtos iki 5 kW inverterio galios atsinaujinančių
išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriami
daugiausiai 5 balai; Balų skaičiavimas:
1) kai galia iki 2 kW imtinai (3,5 balo);
2) kai galia nuo 2,01 kW iki 3 kW imtinai (4 balai);
3) kai galia nuo 3,01 kW iki 4 kW imtinai (4,5 balo);
4) kai galia nuo 4,01 kW iki 5 kW imtinai (5 balo);
2) jei bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10
kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma)
argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabas ar
pasiūlymus
Neatsižvelgta.
Balų išskaidymas atliekamas, nes Veiksmų programos
stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas)
protokoliniu sprendimu patvirtinti du atrankos kriterijai,
pagal kuriuos pirmajame kvietime fiziniams asmenims
Registracijos formos surinkdavo trijų rūšių balus (100, 60,
20). Kadangi susidomėjimas priemone labai didelis susidarė
situacija, net pirmenybę suteikus registracijos formoms,
surinkusioms daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį
projektų atrankos kriterijų, daugeliui tą patį balą surinkusių
Registracijų formų nebūtų skirtas finansavimas.
Energetikos ministerija neplanuoja priemonei taikyti naujų
prioritetinių atrankos kriterijų ir jų tvirtinti Stebėsenos
komitete.
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naudojančios technologijos, skiriami daugiausiai 3 balai,
IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS, KAI PATALPŲ ŠILDYMUI
YRA NAUDOJAMI AR PROJEKTO METU BUS
ĮDIEGIAMI ŠILUMOS SIURBLIAI. TOKIAIS ATVEJAIS
SKIRIAMAS MAKSIMALUS 5 BALŲ VERTINIMAS.
Balų skaičiavimas:
1) kai galia nuo 5,01 kW iki 6 kW imtinai (3 balai);
2) kai galia nuo 6,01 kW iki 7 kW imtinai (2,5 balo);
3) kai galia nuo 7,01 kW iki 8 kW imtinai (2 balai);
4) kai galia nuo 8,01 kW iki 9 kW imtinai (1,5 balo);
5) kai galia nuo 9,01 kW iki 10 kW imtinai (1 balas);
6) kai galia virš 10,01 kW (0 balų)
Projekto 1.21. punktu keičiamas 2 priedo 35 punktas ir
išdėstomas nauja redakcija taip:
„35. Jei Fizinis asmuo faktiškai įdiegė ne tokios galios
įrangą ir ne tokiu įrengimo būdu, kaip buvo nurodęs
registracijos formoje, ir pagal šios tvarkos 17 punkte nustatyta
tvarka sudarytą sąrašą jo surinktas suminis balų skaičius yra
žemesnis nei priešpaskutinis suminis balas sąraše, visos tokio
Fizinio asmens išlaidos yra netinkamos finansuoti. Šis
reikalavimas netaikomas ir balai neperskaičiuojami, jei visoms
teigiamai įvertintoms Registracijos formoms pakako kvietime
skirto finansavimo.“
Agentūros specialistų nuomone, šis punktas yra skirtas
patikslinti kokios išlaidos yra netinkamos finansuoti ir negali
būti kompensuojamos. Jei fizinio asmens įdiegta įranga yra ne
tokios galios ir ji įrengta ne tokiu įrengimo būdu, kaip buvo
nurodyta registracijos formoje, manome yra pagrįsta ir teisinga
tokias išlaidas laikyti netinkamomis finansuoti. Manome, kad
papildoma sąlyga dėl surinkto suminio balų skaičiaus
nepagrįstai siaurina šio punkto taikymo apimtį ir siūlome jos
atsisakyti.
Taip pat siūlome paskutinį šio punkto sakinį išbraukti
kaip prieštaraujantį punkto esmei, kai punkte nustatomi
konkretūs reikalavimai ir kartu sakoma, kad jų gali būti
nepaisoma. Negali būti sudaroma galimybė kompensuoti
išlaidų ne tokios galios įrenginiams ir ne taip įrengtiems, kaip

Neatsižvelgta.
Fizinis asmuo, pildydamas Registracijos formą, negali būti
įsigijęs įrangos iki kvietimo paskelbimo datos, kitaip jam
nebūtų kompensuojamos išlaidos. Registracijos formoje jis
nurodo planuojamos įsigyti įrangos galingumą ir įrengimo
būdą, po pranešimo apie jam skirtą finansavimą, jis perka ir
montuoja įrangą, bet dažnu atveju pasitarus su pardavėju ar
dėl stogo konstrukcijos, fizinis asmuo faktiškai įsirengia ne
tokios galios ar ne tokiu būdu nei nurodė Registracijos
formoje. Energetikos ministerija 35 p. išdėstė įvertinus
tokius atvejus.
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nustatyta registracijos formoje vien dėl to, kad pakanka skirto
finansavimo. Taip pažeidžiami abu prioritetiniai projektų
atrankos kriterijai – technologijų įrengimo būdo ir
technologijos galios.
Agentūros siūloma 35 punkto nauja redakcija – „35. Jei
Fizinis asmuo faktiškai įdiegė ne tokios galios įrangą ir ne tokiu
įrengimo būdu, kaip buvo nurodęs registracijos formoje, visos
tokio Fizinio asmens išlaidos yra netinkamos finansuoti.“
Projekto 1.2. punktu keičiamas 2 priedo 3 punktas ir išdėstomas
nauja redakcija. Nurodant reikalingų dokumentų pateikimo
terminą punkto pabaigoje rašoma „...agentūrai (toliau - APVA)
ne vėliau kaip 9 mėnesius nuo APVA...“.
Siūlome po žodžio „kaip“ įterpti žodį „per“.

Projekto 1.3. punktu keičiamas 2 priedo 6 punktas ir išdėstomas
nauja redakcija. Atkreipiame dėmesį, kad naujoje redakcijoje
punktas yra nesuprantamas ir gramatiškai netikslus. Pradžioje
rašoma kokie fiziniai asmenys remiami, o paskutinėse dviejose
eilutėse kalbama apie atitikties vertinimą.
Siūlome tikslinti punktą arba aiškiai suformuluoti ir
atskirti mintis.

Atsižvelgta.
Aprašo 2 priedo 3 p. išdėstomas taip:
„3. Fizinis asmuo turi įrengti šios tvarkos II skyriuje
nurodytą įrangą, kurios pagamintas elektros energijos
kiekis (visas arba dalis) bus suvartojamas elektrinės
įrengimo objekte ir sudaryti Gaminančio vartotojo
sutartis 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 Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau APVA) ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo APVA kvietimo
teikti registracijos formas galiojimo pabaigos dienos.“
Atsižvelgta iš dalies.
Energetikos ministerija norėjo akcentuoti, tai, kad privaloma
ne tik įsidiegti įrangą, bet ir tapti Gaminančiu vartotoju.
Atitikties vertinimą pateikėme kitame sakinyje.
Aprašo 2 priedo 6 p. išdėstomas taip:
„6. 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 sutartis su elektros energijos
tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi. APVA
vertins atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui
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Projekto 1.4. punktu keičiamas 2 priedo 10 punktas ir
išdėstomas nauja redakcija. Manome, kad pirmajame keičiamo
punkto sakinyje, pabaigoje, padaryta linksniavimo klaidų.
Siūlome peržiūrėti pakeitimo tekstą – „10. Siekdamas gauti
finansavimą, kvietimo teikti registracijos formas metu, Fizinis
asmuo arba jo įgaliotas asmuo turi užpildyti registracijos formą,
kuri patvirtinta APVA darbo procedūrų apraše ir integruota
aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau –
APVIS).“
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Projekto 1.5. punkte ir 1.9. punkte pateiktoje kriterijų lentelėje
kartojasi skyrybos klaida žodžių junginiuose „technologijos,
bus“. Siūlome išbraukti nereikalingą skyrybos ženklą kaip
perteklinį.

„Diegiama technologija turi atitikti atsinaujinančių išteklių
rūšį“.“
Atsižvelgta.
Aprašo 2 priedo 10 p. išdėstomas taip:
„10. Siekdamas gauti finansavimą, kvietimo teikti
registracijos formas metu, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas
asmuo turi užpildyti registracijos formą, kuri patvirtinta
APVA darbo procedūrų apraše ir integruota į aplinkos
projektų valdymo informacinę sistemą (toliau –APVIS).
Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama APVA
internetinėje svetainėje www.apva.lt, kurios forma
skelbiama APVA interneto svetainėje www.apva.lt.
Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną
Registracijos formą.“
Atsižvelgta.
Aprašo 2 priedo 11.1 p. išdėstomas taip:
„11.1. nurodyti šios tvarkos 1 punkte numatyto pastato
unikalų numerį (jei atsinaujinančių išteklių energiją
naudojančios technologijos bus įrengiamos ant, ar
integruojamos į pastato sieną, ar stogą (ar jų dalį)) ir žemės
sklypo unikalų numerį (jei atsinaujinančių išteklių
energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant
žemės);
Aprašo 2 priedo 15 p. Prioritetinio projektų atrankos
kriterijaus „Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
technologijų įrengimo būdas“ Kriterijaus vertinimo aspektai
ir paaiškinimai išdėstomi taip:
„Vertinama, ar namų ūkyje įgyvendinamo projekto metu
elektros energijai gaminti diegiamos technologijos
įrengiamos ant žemės, ar įrengiamos ant pastato (arba
integruojamos į pastatą). Pagal šį atrankos kriterijų
vertinami naujai diegiamų technologijų įrengimo būdai:
- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais
atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos,
skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant ar
integruojamos į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį);
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- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais
atsinaujinančių
išteklių
energiją
naudojančios
technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus
įrengiamos ant žemės.
Balų skaičiavimas:
1)
jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios
technologijos bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato
sieną ar stogą (ar jų dalį), skiriami 5 balai;
2)
jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios
technologijos bus įrengiamos ant žemės, skiriamas 1 balas.“
Projekto 1.9. punktu keičiamas 2 priedo 15 punktas ir Atsižvelgta.
išdėstomas nauja redakcija. Siūlome pirmajame keičiamo Aprašo 2 priedo 15 p. pirmas sakinys išdėstomas taip:
punkto sakinyje po žodžio „papunkčiuose“ ir prieš žodį „15. APVA, patikrinusi Fizinio asmens atitiktį šios tvarkos
„duomenimis“ įterpti papildomą žodį „nurodytais“.
1 punkto reikalavimams, vykdo Fizinių asmenų registracijos
formų vertinimą, vadovaudamasi šios tvarkos 11.3 11.2 ir
11.4 papunkčiuose nurodytais duomenimis ir prioritetiniais
atrankos kriterijais, nurodytais kriterijų lentelėje. Už atitiktį
šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams skiriami
balai.
Projekto 1.1 papunktyje, kuriuo keičiamas 2 priedo 2 punktas,
numatyta: „Jei pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų
banko duomenis Finansavimo fiziniams asmenims skyrimo
tvarkos (toliau - šios tvarkos) 1 punkte nurodyto pastato dalis
yra įregistruota ūkinės (verslo, komercinės ar pan.) paskirties,
finansavimas neskiriamas”.
Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad Nekilnojamojo
turto registre kaupiama informacija apie nekilnojamojo turto
paskirtį, o ne apie tokio turto savininko vykdomą ar nevykdomą
ūkinę-komercinę veiklą. Pavyzdžiui, jei nekilnojamas daiktas
yra gyvenamosios paskirties, tačiau fizinis asmuo jį nuomos,
informacija apie fizinio asmens vykdomą ūkinę-komercinę
veiklą, t. y. nuomos veikla, neatsispindės Nekilnojamojo turto
registre. Taip pat informacija apie fizinio asmens vykdomą
ūkinę-komercinę veiklą neatsispindės Nekilnojamojo turto
registre tais atvejais, kai fizinis asmuo vykdys ūkinę-komercinę
veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo

Atsižvelgta.
2 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Jei Fizinis asmuo vykdo ūkinę – komercinę veiklą,
finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai fizinis
asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė
veikla nėra vykdoma pagal Nekilnojamojo turto registro
duomenų banko duomenis Finansavimo fiziniams asmenims
skyrimo tvarkos (toliau - šios tvarkos) 1 punkte
nurodytoame pastatoe dalis yra įregistruota ūkinės (verslo,
komercinės ar pan.) paskirties, finansavimas skiriamas
proporcingai bendro ploto pastate daliai, atskaičius ūkinį,
verslo ar kitokį komercinį plotą (ar ūkinei, verslo ar
komercinei veiklai naudojamą plotą).“
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liudijimą. Atsižvelgiant į tai, siūlome netaikyti duomenų
tikrinimo Nekilnojamojo turto registre, kaip vienintelio būdo
nustatyti ūkinės veiklos vykdymo faktą ir numatyti papildomus
kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama, ar finansavimas gali
būti skiriamas konkrečiam pareiškėjui.
„10. Pagal Aprašą remiama ši veikla - mažos iki 10 kW
galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių
reikmėms, įrengimas.“
Dabartinė Aprašo formuluotė apriboja vartotoją savo lėšomis
statytis galingesnę elektrinę savo poreikiams ir tuo pačiu
pretenduoti į paramą bent daliai elektrinės subsidijuoti.
Siūlome įtvirtinti paramos dydžio apribojimą (ne daugiau
10kW), bet neriboti galimybės įsirengti tokio galingumo
elektrinę, kuri tenkintų visus vartotojo poreikius, jei vartotojas
yra pasiruošęs 10kW galingumą viršijančius pajėgumus įsigyti
savo sąskaita.
Dabartiniame Aprašo pakeitimo projekte, Aprašo 2 priedo 6
punkte tokia nuostata jau pakeista.
Maksimalios paramos apribojimai nustatyti Aprašo 2 priedo 25
punkte, tačiau tik tiems asmenims, kurie finansavimą jau buvo
gavę. Į tai atsižvelgiant, siūlome papildyti Aprašo 2 priedo 19
punktą taip:
„19. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal
Fizinio asmens faktiškai patirtas saulės elektrinės įsigijimo
išlaidas, bet Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų
fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES
struktūrinių
fondų
svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniuirengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas)
nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį[3] (Eur/kW)
padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo
įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10
(kW).
Atitinkamai siūlome atsisakyti 10 kW galios nuostatos Aprašo
2 priedo 15 punkto lentelės trečioje dalyje:

Atsižvelgta.
Stebėsenos komiteto protokoliniu sprendimu patvirtintuose
kriterijuose bei LR energetikos ministro įsakymu
patvirtintame priemonės įgyvendinimo plane nurodyta
remiama veikla - „Mažos galios atsinaujinančių išteklių
energiją naudojančių technologijų, skirtų pasigaminti
elektros energiją namų ūkių reikmėms, įrengimas“
Aprašo 10 p. išdėstomas taip:
„10. Pagal Aprašą remiama ši veikla - mažos iki 10 kW
galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių
reikmėms, įrengimas.“
Atsižvelgta.
Aprašo 2 priedo 19 p. išdėstomas taip:
„19. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal
Fizinio asmens faktiškai patirtas saulės elektrinės įsigijimo
išlaidas, bet Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų
fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES
struktūrinių
fondų
svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/sauleselektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainionustatymo-tyrimas) nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį
įkainį[3] (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje
nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet
ne daugiau kaip 10 (kW).”
Neatsižvelgta.
Aprašo 2 priedo 15 punkto lentelėje nurodyti prioritetiniai
projektų atrankos kriterijai patvirtinti Stebėsenos komitete ir

12.

13.

14.

15.

asociacija (2019- „Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti
12-04 raštas)
diegiamos technologijos galia, tarpusavyje lyginant
diegiamų technologijų galingumą:
- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus
įdiegtos iki 5 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių
energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros
energijos gamybai;
- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos
didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW inverterio
galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios
technologijos, skirtos elektros energijos gamybai.
Balų skaičiavimas:
1) jei bus įdiegtos iki 5 kW inverterio galios atsinaujinančių
išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriami 5
balai;
2) jei bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip
10 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją
naudojančios technologijos, skiriamas 1 balas.“
Mažeikių rajono PFSA projekte siūloma atsisakyti sąvokos „inverterio galia“
savivaldybės
meras (2019-1206 el. paštu)
Mažeikių rajono Šiuo atveju nebus skatinama įrengti modulius ant pastato sienų,
savivaldybės
nes pvz. 10 kW saulės modulis, sumontuotas 90 laipsnių
meras (2019-12- kampu, geriausiu atveju, bus ekvivalentiškas 7-7,2 kW
06 el. paštu)
moduliui. Vertinant paraišką, architektūriniu požiūriu
geresniam sprendimui bus skiriamas mažesnis balas. Siūlome
vertinimui įvesti pataisos koeficientą ir tolimesniems
skaičiavimams (paramos dydžiui, prijungiamai generuojamai
galiai nustatyti) naudoti patikslintą galią (pvz. ne 10, o 7 kW).
Mažeikių rajono Projekto 1.2 p trūksta skyrybos ženklo „)“.
savivaldybės
meras (2019-1206 el. paštu)
AB
„Energijos Atkreipiame dėmesį, jog Projekto pakeitimais būtų siekiama
skirstymo
nevertinti įtampos keitiklio galios (pvz. Projekto 1.7, 1.9, 1.12
operatorius“
p.). Bendrovės nuomone, pašalinus įtampos keitiklio

juos galima keisti tik Stebėsenos komiteto protokoliniais
sprendimais.

Sąvokos atsisakoma, nes taip nuspręsta 2019 m. rugsėjo 12
d Stebėsenos komiteto protokoliniu sprendimu Nr. 44P-9
(45).
Neatsižvelgta.
Kadangi siūlymas susijęs su prioritetinių balų suteikimu ir
gali suteikti vienam įrengimo iš įrengimo būdų prioritetą, šį
siūlymą reikėtų patvirtinti Stebėsenos komitete. Šiam
kvietimui (2020-01-02) teikti Registracijos formas,
nespėsime. Ateityje pasiūlymą teiksime svarstymui.
Atsižvelgta.

Neatsižvelgta.

(2019-12-06
apribojimą – su mažos galios elektrinių skatinimo tvarka bus Atrankos kriterijaus pakeitimas, kuriuo atsisakoma vertinti
raštas Nr. 19KR- skatinamos ir didesnės galios elektrinės.
pagal inverterio galią, patvirtintas 2019 m. rugsėjo 12 d
SD-11601)
Pažymime, jog paramos priemonė „Elektros energijos iš Stebėsenos komiteto protokoliniu sprendimu Nr. 44P-9 (45).
atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų
ūkiuose“ tvarka numato pirmenybę gauti paramą tiems namų
ūkiams, kurių elektrinės galia bus mažesnė lyginant su kitomis
paraiškomis. Namų ūkio elektrinė (šiuo atveju paramos
priemonė reikalauja, kad pirminė energija būtų saulė)
suprantama, kaip nedalomas įrenginių (keitiklis + foto
moduliai) rinkinys. Panaikinus projektų atrankose kriterijų
„Inverterio galingumas“, suteikiama galimybė gauti paramą su
tokia pat pirmenybe ir tiems namų ūkiams, kurie 1 etape
įsirengs galingesnį inverterį (pvz.: 20kW), perspektyvoje prie
galingesnio inverterio numatant prisijungti papildomus
fotomodulius ar kito tipo elektrinę (pvz.: vėjo). Tokiu atveju
paramos priemone, siekiant skatinanti mažas saulės
elektrines, būtų suteikiama galimybė gauti skatinamąsias
priemonės galingesnėms, mišraus tipo pagal pirminę
energiją, elektrinėms.
Siekiant tvarios gaminančių vartotojų plėtros, Bendrovės
nuomone, Projekto nuostatose yra tikslinga palikti elektrinės
galios vertinimą pagal fotomodulių ir įtampos keitiklio dydį.

