ir

zemiau

/
kitq klausimq neatsakoma

2

Nr.

UAB Vieujq investicijq
pletros agentura (2019-1107 ratas Nr. 2019/2-1468)

UAB Vieujq investicijq
plétros agentura (20 19-1 107 ratas Nr. 20 19/2-1468)

Institucija

lentelé nepildoma

Jei atsivelgia/ visas pastabas

ir

LI Taip

Pastabos ir pasiülymai

eniiau esanhi

Ne

2019-10-28
Taip LI Ne

Pastabq ir pasiulymq vertinimas ir (jei taikoma)
argumentai, kodél neatsive1gta j pastabas ar
pasiulymus
Siüloma formuluoté: ,,4.3.1. 10.1 papunktyje nurodytos Neatsive1gta.
veikios atveju, fizinis asmuo, nuosavybés teise valdantis Siarne punkte kalbarna apie vartojirno ir garninimo
gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejq butq) pastat4, objektq teiséto valdyrno pagrindus, o ne apie elektrinés
but gyvenamosios paskirties (trijq ir daugiau butq valdymo pagrindus.
(daugiabuiame)) pastate arba sodq paskirties pastat
(sodo nam).”. Siulymas nedêti svokos ip1étimo ,,kitais
teisés pagrindais” (nuoma, panauda) valdyti elektrinç, nes
visais atvejais i1aidos yra kompensuojarnos ir aprnokarnos
tik, kai i1aidos yra faktikai patirtos, o pati elektriné arjos
dalis nuosavybés teise pereina Fiziniarn asmeniui.
Siulymas svarstyti svokos ip1etim, kad Fizinis asmuo NeatsiveIgta.
Svoka neip1eiama, jei fizinis asmuo valdo da1
galetq valdyti ir tik emés sklypo dalj.
4.3.1. 10.1 papunktyje nurodytos veikios atveju, fizinis sklypo, jis turi papildomai pateikti bendraturiq
asmuo, nuosavybés teise valdantis gyvenamosios sutikirnus.
paskirties (vieno arba dviejq butq) pastat4, butq
gyvenamosios paskirties (trijq ir daugiau butq
(daugiabuëiame)) pastate arba sodq paskirties pastat
(sodo namq), ir bet kokiais teisétais pagrindais (pvz.
nuosavybés teisé, nuoma, panauda) valdantis nutolusj nuo

(ar) pasiülyrnus,

Ar j visas pastabas ir (ar) pasiulymus atsive1gta?

nepildoma

ir pasiulymy nebuvo gaula,

esanti lentelë

Jei pastaby

Paskelbimo www.esinvesticijos.lt data
Ar gauta pastabq ir (ar) pasiulymq?

SOCIALINHJ IR EKONOM1NI PARTNERI PATEIKTtJ PASTABI,J IR PASIULYMIJ DEL 2014-2020 MET1J EUROPOS
S4JUNGOS FONDIJ INVESTICIJU VEIKSMI,J PROGR&MOS 4 PRIORITETO ,,ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR
ATSINAUJINANHJ ITEKLHJ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS” PRIEMONES NR. 04.1.1-LVPA-V-115
,,AEI NAM1J UKIAMS” PROJEKTIJ FINANSAVIMO SALYG1J APRAO DERINIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

Pagal nauj LR atsinaujinaniq itekliq energetikos
jstatyrno redakcij energija yra i atsinaujinanèiq
neikastiniq itek1iq: véjo, saulés energija, aeroterminiai,
geoterminiai, hidroterminiai itek1iai ir vandenynq
energija, hidroenergija, biomasé, biodujos jr t.t. Del ios
prieasties néra prasmés iskirti saules energijos kaip
atskiros rüies. Taip pat atkreiptinas demesys, kad
Gaminantys vartotoj ai pagal minéto jstatymo 20(1)
straipsn néra apribojimo konkreiu atsinaujinanèiq
itekli4 altiniu.
Siülymas atsisakyti svokq Saulés viesos energija ir
Saulès modulis.

Butina atlikti nauj rinkos tyrim del fiksuot4 jkainiq, nes
1) Tiriama yra tik saulés elektriniq jrengimo jkainiai.
Tokiu büdu paliekant nuoalyje kitas AEI altinius. 2)
Minétas tyrimas yra tinkamas Aprao 10.1 veikioms, t. y.
geografikai nutolusiose elektrinés, taéiau néra tinkarnas

UAB Vieujq investicijq
plétros agentura (2019-1 107 ratas Nr. 2019/2-1468)

UAB Vieujq investicijq
pletros agentura (2019-1 107 ratas Nr. 2019/2-1468)

UAB Vieujq investicij4
pletros agentura (2019-1107 ratas Nr. 20 19/2-1468)

3

4

5

elektros energijos, skirtos savo namq ukio reikmëms,
vartojirno vietos emés sklyp4 ar jo dal!.
Pagal PFSA Nr. 1, 2 priedo II skyriq ,,REIKALAVIMAI
RANGAI” 7 punkt jranga (moduliai) 25 metus turi veikti
su 80 proc. efektyvumo garantija. Del to svarstytina ir
nuomos termin4 nustatyti atitinkamam laikotarpiui.
Siulymas
I skyriaus bendrsias nuostatas frayti:
panaudos
sutartis turi galioti ne maiau kaip
,,Nuomos ar
25 metus nuo projekto registracijos formos pateikirno
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos
projektq valdymo agentUrai dienos.”
-

Neatsive1gta.
Aprao 2 ir 4 priedq 1 p. yra nuostatos, kad nuornos ar
panaudos sutartis turi galioti ne maiau kaip 6 metus
nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektq
valdymo agentUrai (toliau APVA) dienos, 6 metq
laikotarpis pasirinktas, nes atsinauj inanëi4 itekliq
energij naudojanias technologijas fizinis asmuo
jsirengs ir jam bus imokêtas finansavimas praejus
beveik per metams nuo registracijos formos pateikirno
ir dar 5 metus APVA turés teisç tikrinti. Fizinis asmuo
pats turi jsivertinti rizik del nuomos sutarties trukmés
ir, reikalui esant, sudaryti ilgesnes trukmés sutart.
NeatsiveIgta.
Atsivelgiant tai, kad elektros energijos gamyb4 saulés
elektrinéje yra technologikai paprasiausias bei
finansikai patraukliausias elektros energijos garnybos
budas namq ükiams. Be to, saulés elektrini4 rengimas
yra greitesnis nei kitq technologijq, nes nereikalaujama
vertinimo aplinkosaugos ir poveikio visuomenés
sveikatai vertinimo aspektu.
Paymétina, kad kit4 technologijq projektq plétra del
aplinkosauginiq ir kit4 statybos reikalavim4 gali
utrukti apie 3 m. ir ilgiau, todél ikiltq rizik nepasiekti
gaminanéiq vartotojq pletros tikshj.
Remiantis elektros energij4 gaminaniq vartotojq
statistika i 3000 vnt. elektros energij gaminanëiq
vartotoj4 elektriniq, 2998 vnt. yra saulés viesos
elektrinés.
NeatsiveIgta.
Zr. atsakym 4 pastab.

UAB Vieujq investicijq
plétros agentura (20 19-1107 ratas Nr. 2019/2-1468)

Lietuvos Respublikos
Konkurencijos taryba
(2019-11-11 ratasNr.
(9.8E-3 5)6V-2093)

6

7

—

10.3 veikioms, nes, tikétina, del investicijos masto pats
jkainis turétg büti maesnis lyginant su 10.1 Aprao veikia.
Néra informacijos apie fiksuotq jkainiq tyrirn Aprao 10.2
veiklai, t. y. sigyjant elektrinç i parkq. Atkreiptinas
démesys, kad tyrimas turi apimti visus AEI, o ne vien
saulés energij.
Tais atvejais, kai tas pats subjektas vykdo ukinç ir neukinç
veikh, siekiant ivengti ükinés veikios kryminio
subsidij avimo (kartu ir galirno konkurencij os ikraipyrno),
bütina aikiai atskirti skirtingq ruiq veikios i1aidas,
finansavim4 ir pajamas. Aprao projektu néra utikrinamas
ükinês ir neukinês veikios atskyrimas, todél negalima
pagrstai teigti, kad i teikiamo finansavimo (nepaisant to,
kad jis bus proporcingai sumaintas) neatsiras nauda
fizinio asmens vykdomai ukinei-komercinei veiklai.
Siãlome arba taikyti 2013 m. gruodio 18 d. Komisijos
reg1ament (ES) Nr. 1407/2013 del Sutarties del Europos
Sqjungos veikimo 107 ir 108 straipsniq taikyrno de
minim is pagalbai (toliau Reglarnentas), arba numatyti,
kad galutiniais naudos gavéjais gali büti tik fiziniai
asmenys, kurie nevykdo ükinés-komercines veikios.
-

1J1’.J

...i.4...:

‘‘

-

elektros energijos gamybai namq ãkio reikméms
sigijimas i elektriniq parkq” veik1 skyrimo tvarkos
(toliau ios tvarkos) I punkte nurodyto pastato dalis
yra jregistruota ükinés (verslo, komercinés ar pan.)
paskirties, finansavirnas kiriamas proporcingai bendro

10 kW galios AlE naudojanëil4 technologiji4, skirtii

Aprao 3 priedo 2 punktas idéstomas taip:
,,2. Jei pagal Nekilnojamojo turto registro duomenq
banko duomenis Finansavimo fiziniams asmenirns ,,Iki

hdAlflL.tflhA

Atsive1gta.
Aprao 2 priedo 2 punktas idéstomas taip:
,,2. Jei pagal Nekilnojamojo turto registro duomenq
banko duomenis Finansavimo fiziniams asmenims
pagal ,,Iki 10 kW galios ATE naudojanCiq technologijq,
skirtq elektros energijos gamybai namq ükio reikméms
frengimas geografikai nutolusiuose nuo elektros
energijos vartojirno vietos zemés sklypuose” veik1
ios tvarkos) 1 punkte
skyrirno tvarkos (toliau
nurodyto pastato arba buto dalis yra fregistruota Ukinés
(verslo, komercinés ar pan.) paskirties, finansavimas
skiriama5 proporcingai bendro ploto pastate (bute)
daliai, atskaièius ükin, verslo ar kitok komercin plotg
(ar ükinei, verslo ar komercinei veiklai naudojamg
plotg) neskiriamas.”
Aprao 2 priedo 20 punktas idéstomas taip:
,,20. Fiziniarn asmeniui projekto finansuoj amoji dalis
sudaro 22 proc. tinkamq ilaidq, paskaiCiuotq pagal ios
tvarkos 19 punkt, atskaiius ios tvarkos 2 punkte
niitrt”f ‘,rnnnrc’iin iikriej veiklai naudoiamam. ‘rin

Neatsive1gta.
Zr. atsakym j 4 pastabq.
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V Lietuvos verslo
paramos agentüra (2019-1114 ratas Nr. R4-5 148)

—

Techniné klaida, Aprao 1 p. nurodyta: ,,2014—2020 metq
Europos Sajungos fondq investicijq veiksmq programos 4
prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanëiq
itek1iq energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” <...>
04.1.1-LVPA-V-114 priemonés ,,Elektros energijos i
atsinaujinanéiq itek1iq gamybos renginiq rengimas
namq flkiuose” projektq finansavirno s1ygq apraas Nr.
1 (toliau Apraas) <...>“.

,,

‘‘

Atsive1gta.
Aprao 1 p. pagal pastab itaisyta techniné klaida:
1. 2014—2020 metq Europos Sajungos fondti
investicijq veiksmq programos 4 prioriteto ,,Energijos
efektyvumo ir atsinaujinanèiq itek1ii.1 energijos
garnybos ir naudojimo skatinimas” 04.1 .1-LVPA-V1145 priemonés ,,Elektros energijos i atsinaujinanëig
itek1ig gamybos renginig frengimas AEI namg

-

Aprao 4 priedo 2 punktas idéstomas taip:
,,2. Jei pagal Nekilnojamojo turto registro duomenq
banko duornenis Finansavirno fiziniarns asmenirns
pagal ,,Iki 10 kW galios ATE naudojanèi4 technologijq,
skirtq elektros energijos gamybai namq ükio reikméms
rengimas elektros energij os vartoj imo vietoj e
daugiabuiame pastate ar jo teritorijoje” skyrirno
tvarkos (toliau ios tvarkos) 1 punkte nurodyto buto
dalis yra registruota ükinés (verslo, komercinés ar pan.)
paskirties, finansavirnas 1ciriamas proporcingai bendro
ploto bute daliai, atskaiius ükin, verslo ar kitok
komercinj p1otc (ar ükinei, verslo ar komercinei veiklai
nauaojamg plotg) neskiriamas.”
Aprao 4 priedo 20 punktas idéstomas taip:
,,20. Fiziniarn asrneniui projekto finansuojamoji dalis
sudaro 22 proc. tinkamq i1aid4, paskaièiuot4 pagal ios
tvarkos 19 punkt, atskaiius io tvarkos 2 punkte
nii’tntvtn orooorciia ükinei veiklai naudoiamam. vr1n

ploto patatc daliai, atskaiëiuc ükin, ver1o ar kitok
i---;
verslo ar komercinei veiklai
naudojamg plotg) neskiriamas.”
Aprao 3 priedo 20 punktas idéstomas taip:
,,20. Fiziniarn asmeniui projekto finansuojarnoji dalis
sudaro 22 33,56 proc. tinkami.1 i1aidq, paskaiëiuot
pagal ios tvarkos 1%9 punktq., atskaiius ios tvarkos 2
punkte nustatytg proporcij g ükinei veildai naudoj amam,
verslo ar kitokiam komerciniam plotui.”
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V Lietuvos verslo
paramos agentüra
(2019-11-14 ratas Nr. R45 148)

Aprao
punkte
32
pateikiarna
nuoroda
www.esinvcsticijos.lt,
Saulés elektriniq sigijimo
geografikai nutolusiuose nuo elektros energijos vartoj irno
vietos treèiujq asmenq emés sklypuose i1aidq fiksuotojo
jkainio nustatymo tyrimq yra tik bendro pobüdio ir
suinteresuotiems asmenims néra patogi. Prie tvirtinant
Apra, siülome patikslinti ios ataskaitos internetinç
nuorod4.

asrncnu-zemes-skiypuose-islaithi-fiksuotu ju-dydziu
nustatymo—tyrimas www. esinvesticij os.lt.”
Aprao 3 priedo 19 p. idestytas taip:
,,19. Tinkarnos finansuoti i1aidos apskaiiuojamos ne
pagal Fizinio asmens faktikai patirtas elektrinés
sigijimo i1aidas, bet Nutolusi4 saulés elektrinés

https ://www.esinvestici I os.It/It/dokumentai//saules
elektriniu-isigijimo-geografiskai-nutohisiuose-nuo
elektros-energij os-vartojimo-vietos-treciuju

-

Aprao 32 p. idéstytas taip:
,,32. Aprao 30 punkto 1 lentelés I1aidq kategorijoje
Nr. 4 nurodytos i1aidos laikornos patirtornis projekto
vykdytojo, kai yra jvykdyti Aprao 2, 3 arba 4 priedo 37
39 punktuose nustatyti reikalavirnai ir fiziniam
asmeniui
yra
imokêtos
finansavimo
1éos,
paskaiéiuotos taikant Saulés elektriniq jrengimo namq
ükiuose fiksuotaj kainj ir Aprao 2, 3 arba 4 priedo 20
punkte nustatyt finansuojamq tinkam4 i1aid4 dalj
(procentais). Aprao 10.1 ir 10.3 papunkëiuose
nurodytoms veikioms Saulés elektriniq jrengimo namq
ukiuose fiksuotasis jkainis nustatytas vadovaujantis
Saulés elektrini4 jrengimo namq ükiuose i1aidi1
fiksuotoj o kainio nustatymo tyrimu, kuris skelbiamas
struktãriniq
ES
fond4
svetaineje
https ://www. esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules
elektriniu-irengirno-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio
nustatymo-tyrimas. Aprao 10.2 papunktyje nurodytai
veiklai Saulés elektriniq frengirno nami ãkiuose
fiksuotasis jkainis nustatytas vadovauj antis Saulés
elektriniq jsigij imo geografikai nutolusiuose nuo
elektros energijos vartojimo vietos treéiujq asmenq
emés sklypuose i1aidq fiksuotujq dydiq nustatymo
tyrimu, kuris skelbiamas ES struktüriniq fondq
svetainéj e

Atsive1gta.

—

ükiEeseams” projektq finansavimo s4lygq apraas Nr.
1 (toliau Apraas) <...>“
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11
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V Lietuvos verslo
paramos agentura
(20 19-11-14 ratas Nr.
5148)
Vf Lietuvos verslo
paramos agentura
(2019-11-14 ratas Nr.
5148)
V Lietuvos verslo
paramos agentura
(2019-11-14 ratas Nr.
5148)
V Lietuvos verslo
paramos agentura
(201 9-1 1-14 ratas Nr.
5148)

R4-

R4-

R4-

R4-

Kad pagal 2, 3, ir 4 priedq 18 p. néra aiku, kaip bus Atsive1gta.
atrenkami projektai, surinkus vienod balq skaièiq pagal Kadangi i viso yra tik du prioritetiniai atrankos
abu prioritetinius projektq atrankos kriterijus.
kriterijai, 2, 3 ir 4 priedq 18 p. idéstomas taip:
,,18. Jei registracijos formos surenka vienod balq
skaièiq ir joms finansuoti nepakanka kvietimui skirtos
Iéq sumos, tuomet pirmenybe suteikiama registracijos
formoms, surinkusioms daugiau balq pagal pirmajj
prioritetin proj ektq atrankos kriterijq, o j ei proj ektai
vienodai jvertinti pagal j prioritetin kriteriji,
pirmenybe
suteikiama
registracijos
formoms,
surinkusioms daugiau baig pagal kit i eilés nurodytg
prioritetin kriterijg.”

2, 3, ir 4 priedq 3 p. techniné klaida—prie 9 praleista ,,per” Atsive1gta.

Siülymas patikslinti Aprao 5 pried ,,Payma del AlE
namq akiams ilaidq apskaiCiavimo taikant fiksuotuosius
jkainius forma” pagal pateikiam form. Pridedarnas Excel
dokurnentas.
Aprao 10.2 p. techniné klaida ,,sigijimas ieIektriniq
park4”

jsigijimo dalies namq Ukiarns tyrime (skelbiamas ES
strukturiniq
fondq
svetainéje
https ://www.esinvesticij os.ltIlt/dokumentail/saules
elektriniu-isigijimo-geografiskai-nutolusiuose-nuo
elektros-energijos-vartojimo-vietos-treciuju
asmenu-zemes-sklypuose-islaidu-fiksuotuju-dydziu
nustatymo
tyrimashttp ://www.esinvesticijos.ltJlt/dokumentailn
utolusiu saules elektrines isigijimo dalies namu
ukiams tyrimas) nustatyt4 1 kW jrangos fiksuotaj
kain (Eur/kW) padauginus i registracijos formoje
nurodyto planuoj amo jrengti jrenginio galingumo
(kW).”
Atsive1gta.
Patikslintas 5 priedas ,,Payma del ATE namq ukiams
ilaidq apskaièiavimo taikant fiksuotuosius kainius
forma”.
AtsiveIgta.

VJ Lietuvos verslo
paramos agentura
(2019-11-14 ratas Nr. R45148)

UAB ,,Ignitis”

UAB ,,Ignitis”
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15

16

,,4.3.1. 10.1 papunktyje nurodytos veiklos atveju, fizinis
asmuo, nuosavybes teise valdantis gyvenamosios
paskirties (vieno arba dviejq butq) pastat, but4
gyvenarnosios paskirties, poilsio ar viebuéiq paskirties
(trijq ir daugiau butq (daugiabuêiame)) pastate arba sodq
paskirties pastat4 (sodo namq, ir bet kokiais teisétais
pagrindais (pvz. nuosavybes teisé, nuoma, panauda)
valdantis nutolusj nuo elektros energijos, skirtos savo
namq ükio reikméms, vartojimo vietos emés sk1yp.
Nuosavybes teise priklausantys gyvenamosios paskirties
(vieno arba dviejq but4) pastatas, butas gyvenamosios
paskirties (trijg ir daugiau butg (daugiabuéiame)) pastate

—

—

Saulés elektriné
geografikai nuo gaminanéio
vartotojo
vartojimo vietos
nutole
Vystytojui
nuosavybés ar kita teise valdomi vienas ar daugiau
tarpusavyje techno1ogikai susijc jrenginiai ir jI.
technologiniai
priklausiniai
elektros
energijai
gaminti.”.
Siekiant ivengti situacijq, kuomet del teisés aktq
reikalavim4 pastat registracijai tam poilsio ar viebuiq
paskirties patalpos, kurios faktikai yra gyvenarnos,
nepapultq nagrinéjam teisés akt4, siUlome papildyti
Aprao 4.3.1 4.3.3 papunkèius irjuos idéstyti taip:

—

Siekiant nagrinéjamiems teisés aktams suteikti aikumo,
siülome papildyti Apra 4 punkt iomis svokornis:
,,Vystytojas
asmuo, vystantis (ar pastatçs) Saulès
elektrinç Lietuvos Respublikos atsinaujinaniq itekIiq
energetikos statymo 20’ straipsnio 8 dalyje nustatyta
tvarka ir sIygomis.

Siülome papildyti Aprao 2, 3, ir 4 priedq 6 punkt,
konkreiiai nurodant pagal kuri Aprao 10.1-10.3
papunkiuose nurodyt veikk yra planuojama sigyti
franga.

—

—

Neatsive1gta.
Kadangi pagal kiekvien4 veikl4 yra parengtas atskiras
priedas ir priedo pavadinirne aikiai nurodyta veikia,
manome, kad netikslinga vêl kartoti veikios
pavadinim.
AtsiveIgta i dalies.
Aprao 4 punktas papildytas s4vokomis:
,,4.9. Vystytojas asmuo, vystantis (ar pastatçs) ir
vykdantis veikh! elektriniq park (Saulés elektrinç)
Lietuvos Respublikos atsinaujinanéit itekIiq
energetikos statymo 201 straipsnio 8 dalyje
nustatyta tvarka ir sqlygomis.”
,,4.3. Elektriniq parkas (Saulés elektriné)
geografikai nuo gaminanio vartotojo vartojimo
vietos nutole Vystytojui nuosavybes ar kita teise
valdomi
vienas
ar
daugiau
tarpusavyje
technoIogikai susijç jrenginiai ir jq technologiniai
priklausiniai skirti elektros energijai gaminti.”
NeatsiveIgta.
Priemoné yra skirta fiziniams asmenims, kurie
jsirengiafjsigyja AEI technologijas elektros energijos
garnybai namq ukio reikméms. Kadangi pagal
priemonç valstybes pagalba neteikiama, APVA turét4
utikrinti, kad ukinç veik1 vykdantiems asmenims
finansavimas nebatq skirtas. Vadinasi APVA turétq
aikintis kurios poilsio ar viebuCiq paskirties patalpos
yra faktikai gyvenarnos, t. y. vaiuoti j patikras vietoje,
papildomai tikrinti duomenis registruose ir pan.,
atsive1giant tai, kad APVA Registracijos formas turi
vertinti per ménesj ir tai, kad susidoméjimas panaia
priemone buvo labai didelis (finansavimas skirtas
beveik 2700 fiziniq asmenq), be to, toki4 fiziniq asmenq
kaip rizikingq pildomos patikros sudaryt4 didelç
administracinç nat, pasiulymui iplésti svokas
nepritariarne.

arba sodq paskirties pastatas (sodo narnas) turi büti
jregistruoti V Registrq centro Nekilnojamojo turto
registre. Nutolusio nuo fizinio asmens elektros energijos,
skirtos savo namq ükio reikméms, vartojimo vietos bet
kokiais teisétais pagrindais (pvz. nuosavybes teisé, nuoma,
panauda) valdomo emês sklypo valdymo juridinis faktas
turi büti fregistruotas V Registrq centro Nekilnojamojo
turto registre. Nuornos ar panaudos sutartis turi galioti ne
maiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos
pateikirno Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektq valdymo agenturai dienos.
4.3.2. 10.2 papunktyje nurodytos veikios atveju, fizinis
asmuo, nuosavybés teise valdantis gyvenamosios
paskirties (vieno arba dviejq butq) pastat, but
gyvenamosios paskirties, poilsio ar viebuëiL! paskirties
(trijq ir daugiau butl4 (daugiabuèiame)) pastate arba sodq
paskirties pastat (sodo nam), kurie turi bUti fregistruoti
VT Registrq centro Nekilnojamojo turto registre;
4.3.3. 10.3 papunktyje nurodytos veikios atveju, fizinis
asmuo, nuosavybes teise valdantis buta gyvenamosios
paskirties poilsio ar viebuëh paskirties (trijq ir daugiau
butq (daugiabuëiame)) pastate ir bet kokiais teisétais
pagrindais (pvz. nuosavybés teisé, nuoma, panauda)
valdantis emés sk1yp daugiabuio teritorijoje, jei
elektriné bus frengiama ant emés. Fiziniam asmeniui
nuosavybes teise priklausantis butas gyvenamosios
paskirties (trij4 ir daugiau butq (daugiabuëiame)) pastate
turi büti fregistruotas VI Registrq centro Nekilnojamojo
turto registre. Fizinio asmens bet kokiais teisétais
pagrindais (pvz. nuosavybés teisé, nuorna, panauda)
valdorno emés sklypo valdymo juridinis faktas turi büti
fregistruotas VT Registrq centro Nekilnojamojo turto
registre. Nuornos ar panaudos sutartis turi galioti ne
maiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos
pateikirno Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektj valdymo agenturai;”.
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,,1. Finansavimo gavejas pagal 20 14-2020 metq Europos
Sajungos fondq investicijq veiksmq programos 4 prioriteto
,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanèiq itek1iq energijos
garnybos ir naudoj imo skatinimas” 04.1.1 -LVPA-V- 1 15
priemonés ,,AIE namq Ukiams” (toliau Priemoné) veikl4
,.Iki 10 kW galios ATE naudojanCiq technologijq, skirtq
elektros energijos gamybai namq ükio reikmérns frengimas
geografikai nutolusiose nuo elektros energijos vartojirno
vietose” yra fizinis asmuo nuosavybés teise valdantis
gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejg butg) pastata,

-

-

Siekiant suvienodinti s4vokas ir vesti aikumo NeatsiveIgta.
nagrinejamam teisés aktui, siulome Aprao 10 punkt Veiklq formuluotés suderintos su socialiniais
ekonorniniais partneriais ir patvirtintos 2019 m. rugsejo
idestyti taip:
2 d. LR energetikos ministro jsakymu Nr. 1-246.
,,10. Pagal Apra remiama i veikia liki 10 kW galios
AlE naudojanëiq technologijq, skirtq elektros energijos Taip pat itaisyta techniné klaida 2 priedo 2 p.:
,,2. Jei pagal Nekilnojamojo turto registro duomenq
gamybai namq ükio reikméms:
duornenis Finansavirno fiziniams asmenirns
banko
10.1. jrengirnas geografikai nutolusiuose nuo elektros
energijos vartojirno vietose nutolusioje Lietuvos pagal ,,Iki 10 kW galios ATE naudojaniq technologijq,
skirtq elektros energijos gamybai namq ükio reikmêms
Respublikos teritorijoje;
10.2. sigijimas i elektrinig parkg Saulês elektriniq jrengimas geografikai nutolusiuose nuo elektros
energijos vartojirno vietose emés sklypuose” veiklq
Vystytojq;
10.3. frengirnas elektros energijos vartojimo vietoje skyrirno tvarkos (toliau ios tvarkos) <...>.
daugiabuiame pastate ar jo teritorijoje”.
Dé1svokq suvienodinimo siulymas patikslinti Aprao 30 NeatsiveIgta.
Lentelé parengta pagal form patvirtint4 2014—2020
p. 1 lentelés 4 p. Jterpti:
fondq
struktüriniq
Sajungos
Europos
“ranga. renginiai ir kitas turtas (Atsinaujinanéiq itek1iq metq
administravimo darbo grupés, sudarytos Lietuvos
energij naudojanëios technologijos)”
Respublikos finansq ministro 2013 m. liepos 11 d.
sakymu Nr. 1K-243 ,,Dél darbo grupés sudarymo”,
2018 rn. gruodio 19 d. posédio protokolu
Siekiant ivengti situacijq, kuomet del teisés aktq Neatsive1gta.
reikalavimq pastatq registracijai tam poilsio ar viebuCiq Zr. atsakyrn 16 pastab
paskirties patalpos, kurios faktikai yra gyvenarnos,
nepapultq nagrinéjam teisés akt, siUlorne papildyti 2
Priedo 1 punkt4 irj idestyti taip:

20

UAB ,,Ignitis” (2019-11-11
ratas Nr. SD-2019/525)

—

-

but4 gyvenarnosios paskirties, poilsio ar viebuil!
paskirties (trijq ir daugiau but4 (daugiabuiame)) pastate
arba sodq paskirties pastat (sodo namq), ir bet kokiais
teisétais pagrindais (pvz. nuosavybes teisé, nuorna,
panauda) valdantis nuto1us nuo elektros energijos, skirtos
savo namq ükio reikmêms, vartojimo vietos ernés sk1yp
(toliau Fizinis asrnuo). Fiziniam asmeniui nuosavybés
teise priklausantys gyvenarnosios paskirties (vieno arba
dviejq butq) pastatas, butas gyvenarnosios paskirties,
poilsio ar viebuéiq paskirties (trijq ir daugiau butq
(daugiabuiame)) pastate arba sodq paskirties pastatas
(sodo namas) turi büti fregistruoti VI Registrq centro
Nekilnojarnojo turto registre. Nutolusio nuo fizinio asmens
elektros energijos, skirtos savo nami ükio reikméms,
vartojimo vietos bet kokiais teisétais pagrindais (pvz.
nuosavybes teisé, nuoma, panauda) Fizinio asmens
valdomo emés sklypo valdymo juridinis faktas turi bUti
jregistruotas V Registrq centro Nekilnojarnojo turto
registre. Nuornos ar panaudos sutartis turi galioti ne
maiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos
pateikirno Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektq valdymo agenturai (toliau APVA)
dienos.”
Siülome tikslinti 2 Priede vartojamas svokas pagal Aprae Atsive1gta i dalies.
pateiktas svokas, atitinkarnai pakeiiant emiau Siekiant aikesnio 04.1.1-LVPA-V-1 14 ir 04.1.1LVPA-V- 115 priemoniq veiklq atskyrirno 2019-11-25
nurodytus punktus:
posedio metu nutarta, kad pagal 04.1.1 -LVPA-V- 115
,,3. Fizinis asmuo turi jrengti ios tvarkos II skyriuje priemonç fiziniai asmenys negalès vartoti pagamintos
nurodyt4 jrangq, tapti gaminaniu vartotoju teisés aktq elektros energijos frengimo vietoje, iskyrus frangos
nustatyta tvarka (skaitant, bet neapsiribojant sudaryti technologinj vartojim4, Aprao 2 priedo 3
atitinkamas sutartis su elektros energijos tiekéju ir (ar) punktasidèstytas taip:
energetikos tinklq operatoriumi, jsirengti apskaitos ,,3. Fizinis asmuo turi jrengti ios tvarkos II skyriuje
prietais (iskyrus atvejus, kai Fizinis asmuo jau yra nurodyt rang, kurios visas pagamintas elektros
tapçs gaminaniu vartotoju ir (ar) atlikçs da1 ar visus energijos kiekis bus nukreipiamas j vartojimo
reikiamus veiksmus) ir pateikti I1aidq kompensavimo objekt/objektus ir nebus elektros energijos
praym APVA ne véliau kaip per 9 ménesius nuo APVA vartojimo (iskyrus techno1ogin II skyriuje
nurodytos jrangos vartojim4) elektrinès rengimo

•

kvietirno teikti registracijos formas galioj irno pabaigos objekte, tapti gaminanëiu vartotoju teisés aktq
dienos.”
nustatyta tvarka (Iskaitant, bet neapsiribojant
sudaryti atitinkamas sutartis su elektros energijos
,,4. Fizinis asmuo 5 metus nuo I1aidq kompensavimo tiekéju ir (ar) energetikos tinklq operatoriumi,
praymo apmokejimo dienos be APVA raytinio sutikimo jsirengti apskaitos prietais (iskyrus atvejus, kai
negali perleisti, parduoti, jkeisti turto ar kitokiu büdu Fizinis asmuo jan yra tapcs gaminaniu vartotoju ir
suvaryti daiktiniq teisiq tur4 Atsinaujinanéiq itekIiii (ar) atlikçs da1 ar visus reikiamus veiksmus) ir
energij naudojanëios technologijas, kuriam kurioms pateikti I1aidq kompensavimo praym APVA ne
jsigyti ar sukurti skirtos projekto finansavimo 1éos. véliau kaip per 9 ménesius nuo APVA kvietimo teikti
rci n ni rk
Garninanèio vartotoj o e1ektro
registracijos formas galioj irno pabaigos dienos.”
pardavimo ir paslaugg teikimo sutartyje sutartyse su bei Aprao 2 priedo 32 punktas papildytas 32.8 p.:
elektros energijos tiekéju ir (ar) energetikos tinkh! ,,32.8. vis4 pagamint elektros energijos kiekj
operatoriumi nurodyti vartojirno objektai 5 metus negali nukreipti vartojimo objekt/objektus ir nevartoti
bãti keièiami.”
elektros energijos (iskyrus technologinj II skyriuje
nurodytos rangos vartojimi) elektrinès jrengimo
,,6. Pagal Priemonç remiami Fiziniai asmenys, kurie objekte;”
jrengia aAtsinaujinani4 itek1iq energij naudojanèias
technologijas, generuojanias elektros energij i saulés Aprao 2 priedo 4 p. formuluoté suvienodinta su 3
viesos, skirtas elektros energijos garnybai namq ükio priedo 4p.
reikméms ir sudaro Ggaminanèio vartotojo elektros ,,4. Fizinis asmuo 5 metus nuo I1aidq kompensavimo
energijos pirkimo pardavimo ir paslaugg teikimo sutart praymo apmokejimo dienos be APVA raytinio
sutartis su eiektros energijos tiekéju ir (ar) energetikos sutikirno negali perleisti, parduoti, Ikeisti turto ar
tinkh! operatoriumi. ios tvarkos 25 punkto atveju, ne kitokiu büdu suvaryti daiktiniq teisiq
didesnei nei 10 kW surninei galiai pasiekti jtampos Atsinauj inaniq itekIiq energij naudojanios
keitiklis gali büti nefrengiamas, jei anksiau frengto technologijas, kuriam kurioms jsigyti ar sukurti skirtos
tampos keitiklio galingumo pakanka tinkamam elektrinés projekto finansavimo 1éos. Gaminanèio vartotojo
darbui.”
elektros energijos pirkimo
pardavimo ir paslaugg
teikimo sutartyje sutartyse su elektros energijos
,,28. Fizinio asmens projekto veikios pabaiga yra tiekéju ir (ar) energetikos tinkh! operatoriumi
Ggaminanèio vartotoj o el elctrn’ enerci in nirlcimn
nurodyti vartojirno objektai 5 metus negali büti
paruavimu ir pasiaugg teikimo sutarties sutariI! su keiiarni be iankstinio raytinio APVA sutikimo.”
elektros energijos tiekéju ir (ar) energetikos tinkJi
operatoriumi sudaryrno data.”
Aprao 2 priedo 6 p. formuluoté tikslinama tai pat
atsive1gus 39 pastabi:
,,32.7. nekeisti Ggaminanio vartotojo elektros energijos ,,6. Pagal Priernonç remiami Fiziniai asmenys, kurie
nirkimc
nirdn.’imn ir flfll911(1i t’ikimn r’iitn.l’,ip
frengia geografikai nutolusiose nuo elektros
r
sutartyse su elektros energijos tiekéju ir (ar) energijos vartojimo vietose atsinaujinaniq itek1il3

energetikos tinklq operatoriumi nurodyt4 vartojimo
objektq 5 metus.”

keitiklio

galingumo

pakanka

;;

J”

tinkamam

;,.,rn+,-s

,,32.7. be iankstinio raytinio APVA sutikimo,
jrengus ios tvarkos II skyriuje nurodyt jrang,
nekeisti__Ggaminanio vartotojo e1c1ctrn’ enerciin’

jvertinus tai, kad fiziniai asmenys jau gali buti tape
garninaniais vartotojais Aprao 2 priedo 28 punktas
idestytas taip:
,,28. Fizinio asmens projekto veikios pabaiga yra
Ggaminanio vartotoj o elektros energij os pirkimo
pardavimo ir paslaugg teikimo sutarties sutarëiq su
elektros energijos tiekéju ir (ar) energetikos tinklq
operatoriumi sudaryrno data arba elektrinç jrengusio
rangovo, teisês aktl! nustatyta tvarka atestuoto
eksploatuoti ir (ar) rengti elektros renginius,
dekiaracijos data (Dekiaracijos forma nustatyta
Elektros energijos gamintojq ir vartotojq elektros
frenginiq prijungimo prie elektros tinklq tvarkos
aprao,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos
energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. sakymu Nr.
1-127 ,,DèI Elektros energijos gamintojt ir vartotojq
elektros jrenginiq prijungimo prie elektros tinklq
tvarkos aprao patvirtinimo”, 3 priede), kai Fizinis
asmuo jau yra tapçs gaminanéiu vartotoju ir (ar)
atlikcs dalj ar visus reikiamus veiksmus.”
Aprao 2 priedo 32.7 papunktis punktas idéstytas taip:

jtampos

÷;ii; i; i-÷;

energij4 naudojanëias technologijas, generuojanias
elektros energij i saulés viesos, skirtas elektros
energijos gamybai nam Ukio reikmêms ir sudaro
Ggaminanèio vartotojo p1p1(trn’ pnprciinq nrlm,
paruavimo ir paslaugg teikimo sutart sutartis su
elektros energijos tiekêju ir (ar) energetikos tinkh
operatoriumi. Sips tvarkos 25 punkto atveju, ne
didesnei nei 10 kW suminei galiai pasiekti jtampos
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energijos

Vystytojo

Deklaracijq
operatoriui

irayt

(ar)

apie

jsigyt

tinklq

ir

(ar)

nurodyti.4 vartojimo

tiekéju

Atsive1gta i dalies.
Atsivelgta j pasiülym 33.3 p. keitirnui.
33.4. p. pasiã1ym neatsivelgta, nes franga nebus
perkama i vystytojo.
33.5. p. formuluoté suvienodinta su 04.1 .1-LVPA-V114 priemonés formuluote.

operatoriumi

energijos

33.46. kitus APVA praytus bãtinus dokumentus, jq
nuoraus arba kopijas arba informacijq, reika1ing i1aidq
tinkamumui vertinti.”.
Siülome tikslinti 3 Prjede vartojamas s4vokas pagal
NeatsiveIgta.
Aprae pateiktas s4vokas, atitinkamai pakeièiant 3 Priedo Veiklq formuluotés suderjntos su social injais
pavadinim ir emiau nurodytus punktus:
ekonominiais partneriais ir patvirtintos 2019 m. rugsejo
2 d. LR energetikos ministro sakymu Nr. 1-246.
,,FINANSAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS PAGAL
,,IKI 10 KW GALIOS ATE NAUDOJANllrJ

energij

u

elektros

faktur

energetikos

gaminanëio vartotojo elektrinés jrengim;

33.5.

rengin;

33.4.

ir

sskait

tiekéju

operatoriumi kopijas;

elektros

-

Atsive1giant
projekto objekto specifik, papildyti
pateikiam4 dokumentq s4ra, taip pat siekiant
suvienodinti teisés akte naudojamas svokas ir 2 Priedo 33
punkt idestyti taip:
,,33. Kartu su Ilaidq kompensavimo praymu turi pateikti:
33.1. frangos, atitinkanios ios tvarkos 7 punkte
nustatytus reikalavimus, jsigijim4 pagrindianiq bei
perémirno Fizinio asmens nuosavybén (rangos perdavimo
priêmimo aktas) jrodanèiq dokumentq kopijas;
33.2. jrangos, atitinkanios ios tvarkos 7 punkte,
techninius duomenis patvirtinanèiq dokumentq kopij as
(renginio pasas jr/ar techniné specifikacija) ir nuotrauk4;
33.3. Ggaminanëio vartotojo elektros energijos pirkimo
pardavimo ir paslaugg teikimo sutarties kopijg sutarëiq su

objektq 5 metus.”

tinklq

elektros

sutartyse
energetikos

pardavimo ir paslaugg teikimo sutartyje
su

pirkirno
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,,2.Jei pagal Nekilnojamojo turto registro duomenq banko
duornenis Finansavimo fiziniarns asmenims ,,Iki 10 kW
galios ATE naudojaniq technologijq, skirtq elektros
energijos gamybai namq ükio reikméms sigijimas i
elektrinig parkg Saulés elektriniq Vystytojq” veikhl
skyrirno tvarkos (toliau ios tvarkos) 1 punkte nurodyto
pastato dalis yra jregistruota ükinés (verslo, komercinés

-

1. Finansavimo gavêjas pagal 2014—2020 metq Europos
Sajungos fondq investicijq veiksmq programos 4
prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanëiq
itekliq energijos gamybos ir naudojimo skatinimas”
04.1.1 -LVPA-V- 115 priemonés ,,AIE namq Ukiams”
(toliau Priemoné) veik1 ,,Iki 10 kW galios AlE
naudojanëiq technologijq, skirtll elektros energijos
gamybai namq ükio reikméms jsigijimas i elektrinig
parkg Saulés elektrinit! Vystytojq” yra fizinis asmuo
nuosavybes teise valdantis gyvenamosios paskirties,
poilsio ar viebuéii paskirties (vieno arba dviejq butq)
pastat4, but gyvenamosios paskirties (trijq ir daugiau
butq (daugiabuëiame)) pastate arba sodq paskirties
pastat (sodo nam4), kurie turi buti fregistruoti VT
Registrq centro Nekilnoj amoj o turto registre (toliau
Fizinis asrnuo).”
Siãlome tikslinti 3 Priede vartojamas svokas pagal
Aprae pateiktas s4vokas, atitinkamai pakeiiant emiau
nurodytus punktus:

TECHNOLOGIJçJ, SKIRTV ELEKTROS ENERGIJOS
GAMYBAI NAMI 0Kb REIKMMS ISIGIJIMAS I
ELEKTRINllJ PARKIJ SAULES ELEKTRINIU
VYSTYTOJtJ” VEIKLi SKYRIMO TVARKA”.
Siekiant ivengti situacijq, kuomet del teisés aktq
reikalavimq pastatq registracijai tam poilsio ar viebuiq
paskirties patalpos, kurios faktikai yra gyvenarnos,
nepapultq j nagrinéjam4 teisés akt, siülome papildyti 3
priedo 1 punk4j idestyti taip:

Aprao 3 priedo 3 p. idéstomas taip:
,,3.
Fizinis
asmuo
tapti
turi
jrangos
Atsinaujinanëiij itek1iij energii naudojanéios

3 priedo 2 p. formuluoté nekeièiama, nes veikios
formuluoté suderinta su socialiniais ekonominiais
partneriais ir patvirtintos 2019 m. rugséjo 2 d. LR
energetikos ministro jsakymu Nr. 1-246

Atsive1gta i dalies.
Atsive1gta pasiülym Aprao 3 priedo 4 p. keitimui.

Neatsive1gta.
Zr. atsakym 16 pastab4

sudaryti

-

I CbIiLI ,

Aprao 3 priedo 5 p. idêstomas taip:
,,5. Fiziniam asmeniui pagal Priemonç gyvendinusiam
finansuojam veikk (jsigijusiam Aatsinaujinaniq
itek1iq energij naudojanèiias techno1ogijias rang i
Vystytoj o elektriniq parke (Saulés elektrinéje))
draudiama parduoti elektros energij ar naudoti j
Ukinei komercinei veiklai 5 metus nuo I1aidq
kompensavirno praymo apmokéjimo dienos. APVA
patikros projekto gyvendinimo vietoje metu nustaius
ir ufiksavus, kad fFizinis asrnuo faktikai nesilaiko io
punkto reikalavirno, finansavimo 1éos neimokamos,
arba, jei APVA jau imokétos finansavimo 1éos, jas
fFizinis asmuo turés sugrqinti.”

vartotojo elektros enercTinr rr1cimr
ir paslaugg teikimo sutarttaptigaminanëiu
vartotoju teisés aktq nustatyta tvarka (jskaitant, bet
neapsiriboj ant sudaryti atitinkamas sutartis su
elektros energijos tiekéju ir (ar) energetikos tinklq
operatoriumi, jsirengti apskaitos prietais (iskyrus
atvejus, kai Fizinis asmuo jau yra tapçs gamiñanëiu
vartotoju ir (ar) atlikçs dalj ar visus reikiamus
veiksmus ir pateikti I1aidq kompensavimo praym
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos
projektq valdymo agentUrai (toliau APVA) ne vêliau
kaip per 9 ménesius nuo APVA kvietimo teikti
registracij os fonnas galiojirno pabaigos dienos.”

Gnminrn’Sin

LUI LU

IiLI U

1 ISd111UJ iL1UJ U

(Saulës

technologij os, esanëios elektrinii4 parke
inêjiu, fregistruotuV

,,4. Fizinis asrnuo 5 metus nuo I1aith! kompensavimo
praymo apmokéjimo dienos be APVA raytinio sutikirno
negali perleisti, parduoti, keisti Atsinaujinanëi1 itekliq
energij naudojanios technologijos tui4e ar kitokiu
büdu suvaryti daiktiniq teisiq Atsinaujinaniq itekliq
energij4 naudoJanéi4 technologij tu4, kuriam kuriai
jsigyti ar sukurti skirtos projekto finansavimo 1èos.
Gaminanèio vartotojo elektros energij os pirkimo
paiuavmw i paslaugg teikimo sutartyje sutartyse su
Aprao 3 priedo 6 p. idèstomas taip:
elektros cnergijos tiekéju ir (ar) energetikos tinklq
,,6. Pagal Priemonç remiami Fiziniai asmenys, kurie i
operatoriumi nurodyti vartojirno objektai 5 metus negali Vystytoj o jsigyj a aAtsinauj inanèiq itek1iq energij
buti keiiami be iankstinio raytinio APVA sutikimo.” naudojanias technologijas , skirtas elektros energijos
garnybai nam Ukio reikméms ir sudaro Ggaminanëio
vartotojo elektros energijos pirkimo
pardavimo -i

-

,,3.Fizinis asrnuo turi tapti Atsinaujinanëiq itek1it!
energij naudojanëios technologijos, esanëios Saulês
elektrinéje, elektrinig parke bendraturèiu, jregistruotu V
Registrq centro Nekilnojamojo turto registre, tapti
gaminaniu vartotoju teisés aktl! nustatyta tvarka
(skaitant, bet neapsiribojant sudaryti atitinkamas
sutartis su elektros energijos tiekéju ir (ar)
energetikos tinklq operatoriumi, sirengti apskaitos
prietais (iskyrus atvejus, kai Fizinis asmuo jau yra
tapçs gaminaniu vartotoju ir (ar) atlikçs dalI ar visus
reikiamus veiksmus) sudaryti Gaminanëio vartotoj o
elektros energijos pirkimo pardavimo ir paslaugg
teikirno sutartj ir pateikti I1aidq kompensavimo praym
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos
projektq valdymo agenturai (toliau APVA) ne véliau
kaip per 9 ménesius nuo APVA kvietimo teikti
registracijos forrnas galiojirno pabaigos dienos.”

ar pan) paskirties, finansavirnas skiriarnas proporcingai
bendro ploto pastate daliai, atskaièius ükin, verslo ar
kitok komercin p1ot (ar ükinei, verslo ar komercinei
veiklai naudojam p1ot).
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,,8. Atsinaujinanëiq itek1iq energij4 naudojanti
technologija (toliau taip pat vadinama jranga arba
elektrine) turi büti nauja (nenaudota), atitikti jprastai tokiai
frangai taikomas normas ir standartus. APVA
pareikalavus, Fizinis asrnuo ir/arba Vystytojas privalo
pateikti frangos atitikties sertifikatus.”.

Pagal Priemonç remiami Fiziniai asmenys,
,,6.
kurie sigyja aAtsinaujinanéiq itekIiq energij
naudojanèias technologijas, skirtas elektros energijos
gamybai namq ükio reikméms ir sudaro Ggaminanéio
vartotojo elektros energijos pirkimo pardavimo ir
paslaugg teikimo sutartj sutartis su elektros energijos
tiekéju ir (an energetikos tinklij operatoriumi.”
Siekiant supaprastinti paramos gavimo proceduras,
siUlome 3 Priedo 8 punkt papildyti taip:

Atsive1gta.
Aprao 3 Priedo 8 punkt idéstyti taip:
,,8. Atsinauj inanëiq itek1i4 energij naudoj anti
technologija (toliau taip pat vadinama jranga arba
elektrine) turi bãti nauja (nenaudota), atitikti jprastai
tokiai jrangai taikomas normas ir standartus. APVA
pareikalavus, Fizinis asrnuo irlarba Vystytojas privalo
pateikti frangos atitikties sertifikatus.”.

paslaugg teikimo utart sutartis su elektros energijos
finansuojam4 veikl4 (jsigijusiam aAtsinaujinaniq itek1iq tiekéju ir (ar) energetikos tinklq operatoriumi.
energija naudojanëitas techno1ogijas frangg elektrinig
parke i Saulés elektriniq Vystytojq) draudiama
parduoti elektros energija ar naudoti ja ükinei komercinei
veiklai 5 metus nuo I1aidq kompensavirno praymo
apmokejimo dienos. APVA patikros projekto
gyvendinimo vietoje metu nustaèius ir ufiksavus, kad
4Fizinis asrnuo faktikai nesilaiko io punkto reikalavirno,
finansavimo 1èos neirnokamos, arba, jei APVA jau
irnokétos finansavimo 1èos, jas fF’izinis asmuo turés
sugr4inti.”

,,5. Fiziniarn asmeniui pagal Priemonç jgyvendinusiarn

UAB ,,Ignitis” (2019—1 1-11
ratas Nr. SD-2019/525)

UAB ,,Ignitis” (2019-11-11
ratas Nr. SD-2019/525)

UAB ,,Ignitis” (2019-1 1-11
ratas Nr. SD-2019/525)

26

27

28

,,23. IIaidos yra tinkamos finansuoti, jei sigyjama franga
atitinka ios tvarkos II skyriuje nustatytus reikalavimus ir
jsigyjama i asmens, vykdanèio veikl4 Atsinaujinanêiq
itek1ig energetikos statymo 201 straipsnio 8 dalyje

Siulome tikslinti 3 Priede vartojamas s4vokas pagal
Aprae pateiktas s4vokas, atitinkamai pakeiëiant emiau
nurodytus punktus:

n ilcyinii knin 1 R mene’iii dnH’”

,,21. I1aidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos
Fizinio asmens (t. y. frangos elektrinig parke i Vystytojo
Saulés elektrinéje, eksploatuojamoje ne ilgiau kaip 18
ménesit!, jsigijimo i1aidas pagrindiantys dokumentai
iraorni registracijos forrnoje nurodytarn asrneniui) afba
registracijos formoje nurodyto emés sklypo bendraturèio
pirmaj kartg jsigytosjègainés, geografikai nutolusios nuo
eleictros energijos suvartojimo vietos ir eksploatuojamos

Atsive1giant j tai, kad Fiziniam asmeniui sigj ant Saulés
elektrinés dalj, nebus suteikiama galimybe gyti emés
sklypo, ant kurio stovi Saulés elektriné, dalies, siUlome 3
Priedo 21 punkt4 idestyti taip:

,,1 1.4. jsipareigoti pirkti nauj (nenaudot4) rang4, t. y.
pirmajj kart i Vystytojo jsigytosjégainés Saulés
elektrinès, geografikai nuto1usio nuo elektros energijos
suvartojimo vietos ir eksploatuojarnos ne ilgiau kaip 18
mênesiq, dalis;”.

,,1 1.3. nurodyti ketinamos jsigyti elektrinig parke i
SauIs elektriniq VystytojL frangos dalies ga1ingum
(elektrinés frengtaj gali4);”.

Siülome tikslinti 3 Priede vartojamas s4vokas pagal
Aprae pateiktas svokas, atitinkamai pakeiëiant emiau
nurodytus punktus:
Atsive1gta i dalies.
Patikslinta atsive1giant j Aprao svokas.
Aprao 3 priedo 11.2. p. idstomas taip:
,,1 1.32. nurodyti
i Vystytojo ketinamos jsigyti
rangos dalies elektriniq parke (Saulés elektrinéje)
frangos galingum4 (elektrinés frengtaj4 galiq);”
Aprao 3 priedo 11.3. p. idéstomas taip:
,,1 1.43. sipareigoti pirkti nauj (nenaudot4) frang4, t. y.
pirrnaj kart4 i Vystytojo sigytos jégaines
naudoj anéios
Atsinauj inanéiq itekIi1! energij
technologij os, esanëios elektriniq parke (Saulés
elektrinèje), geografi1cai nutolusios nuo elektros
energijos suvartojimo vietos ir eksploatuojarnos ne
ilgiau kaip 18 ménesii3, dalis;”.
Atsive1gta i dalies.
AtsiveIgiant taip pat 43 pastab, Aprao 3 priedo 21.
p. idéstomas taip:
,,2 1. I1aidos yra tinkarnos finansuoti, kai jos patirtos
Fizinio asmens (t. y. jrangos i Vystytojo jsigytos
j égainés Atsinauj inanii itek1iq energij4
naudojanios technologijos, esanios ne ilgian kaip
18 ménesiq eksploatuojamame elektriniq parke
(Saulés elektrinéje) sigijimo i1aidas pagrindiantys
dokurnentai iraorni registracijos forrnoje nurodytam
asrneniui) arba registracijos fonnoje nurodyto emés
sklypo pastato bendraturëio pirmuj kart jsigytos
jégainés, geografikai nuto1uios nuo elektros energijos
ciiunrtirnn viitnr’ ir eksploatuojarnos ne ilgiau kaip 1
menesn4,d;iis;
AtsiveIgta i dalies.
Aprao 3 priedo 23 p. patikslintas atsive1giant 4.9 p.
papi1dyt Aprao s4vok4 ir idéstomas taip:
,,23. I1aidos yra tinkamos finansuoti, jei jsigyjama
jranga atitinka ios tvarkos II skyriuje nustatytus
reikalavimus ir sigyjama i elektriniq parko (Saulës
elektrinês) eksploatuojamo ne ilgiau kaip 18
ménesit! aomen, vykdanio veikig Atsinaujinanig
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Atsive1giant j Saulés elektriniq, jsigyjaml4 i Vystytojq
specifik4, siülome pakeisti 3 Priedo 32.7 punkt4 irjj
idéstyti taip:
,,32.7. be iankstinio raytinio APVA sutikimo nekeisti
Ggaminanio vartotojo elektros energijos pirkimo
pardavimo ir paslaugg teikimo sutartyje sutartyse su
elektros energijos tiekëju ir (ar) energetikos tinklq
operatoriumi nurodytg vartojimo objektg 5 metus.”.

,,28. Fizinio asmens projekto veikios pabaiga yra
gaminanëio vartotojo elektros energijos pirkimo
pardavimo ir paslaugg teikimo sutarties sutarëiq su
elektros energijos tiekèju ir (ar) energetikos tinklq
operatoriumi sudarymo data.”.

taëiau finansavimas, tuo atveju, bus skiriamas tik u 10
kW. Jei pagal Klimato kaitos program, 04.1 .1 -LVPA-V
114 priernone ,,Elektros energijos i atsinaujinanèiq
itek1iq gamybos frefnginiq jrengimas namq ãkiuose”
finansavimas buvo imokètas 10 kW saulés elektrinei
frengti, ar pagal ios Priemonés veikias finansavimas
buvo irnokétas 10 kW frangos sigijimui, tam paiam
elektros vartojimo objektui (pagal unikalq numer)
finansavimas pagal Priemonç daugiau neskiriarnas. Jei
pagal Klimato kaitos program, 04.1.1 -LVPA-V- 114
priemonç ,,Elektros energijos i atsinaujinaniq itek1iq
gamybos jrenginiq jrengimas namq ukiuose” ar
Priemone finansavimas buvo imokétas iki 10 kW saulés
elektrinei frengti finansavimas, tam paèiam vartoj imo
objektui (pagal unikalq numer) gali büti skirtas, taëiau ne
didesnei nei 10 kW surninei galiai pasiekti.”

,,25. Fizinis asmuo gali sigyti ir didesnés nei 10 kW
galios Saulés elektrinc ar joje esanéius renginius,

nustatyta tvarka ir s1ygornis, saulés elektrinig parkg,
kuris yra:”.
flLflflLL
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Vystytojo

au1é5

pardavimo ir paslaugg teikimo sutartyje
energetikos tinklq operatoriumi nurodytq vartojimo
objektg 5 metus.”.

sutartyse su elektros energijos tiekêju ir (ar)

pirkimo

nekeisti gaminanëio vartotojo elektros energijo

fizinio asmens, kuris turi teisç verstis frangos
pardavimo veikia pagal verslo Iiudijimg ar individualios
veikios paymq.”
Aprao 3 priedo 25 p. idéstomas taip:
,,25. Fizinis asmuo gali sigyti ir didesnès nei 10 kW
galios elektrinçiq parko (Saulès elektrinês)
Atsinauj inanéiq itekIiq energij4 naudoj anëios
technologijas, taiau finansavimas, tuo atveju, bus
skiriamas tik u 10 kW. Jei pagal Klimato kaitos
program, 04.1.1 -LVPA-V- 114 priemonç ,,Elektros
energijos i atsinaujinaniq itek1iq gamybos frenginiq
jrengirnas namq Ukiuose” finansavimas buvo imokétas
10 kW saulés elektrinei frengti, ar pagal ios Priemonés
veikias finansavimas buvo imokétas 10 kW frangos
jsigijimui, tam paiam elektros vartojimo objektui
(pagal unikalq numer) finansavimas pagal Priemonç
daugiau neskiriamas. Jei pagal Klirnato kaitos
program, 04.1.1 -LVPA-V- 114 priemonç ,,Elektros
energijos i atsinaujinanëiq itek1iq gamybos frenginiq
jrengimas namq ükiuose” ar
Priemone finansavimas
buvo imokétas iki 10 kW saulés elektrinei jrengti
finansavimas, tam paiam vartojimo objektui (pagal
unikalq numer) gali bãti skirtas, taèiau ne didesnei nei
10 kW surninei a1iai pasiekti.
Atsive1gta.
3 Priedo 32.7 p. idéstyti taip:
,,32.7. be iankstinio raytinio APVA sutikimo

‘2 1
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,,1. Finansavimo gavéjas pagal 20 14—2020 metq Europos
Sijungos fondq investicijq veiksmq prograrnos 4
prioriteto ,,Energij os efektyvumo ir atsinauj inanèiq
itek1iq energij os garnybos ir naudojirno skatinirnas”
04.1.1 -LVPA-V- 115 priemones ,,AIE namq ãkiams”
(toliau Priemoné) veikk ,,Iki 10 kW galios AlE
naudojanêi technologiju, skirtu elektros energijos

Siekiant ivengti situacijq, kuomet del teisés aktq
reikalavimq pastatq registracijai tam poilsio ar viebuiq
paskirties patalpos, kurios faktikai yra gyvenamos,
nepapultq j nagrinejam teisés akt, siülome papildyti 4
Priedo 1 punkt irj idestyti taip:

-

,,33. Kartu su I1aidq kompensavimo praymu turi
pateikti:
33.1. frangos, atitinkanios ios tvarkos 7 punkte
nustatytus reikalavimus, jsigijim pagrindianiq bei
perémimo Fizinio asmens nuosavybén (rangos
perdavirno priémimo aktas) frodaniq dokumentq
kopijas;
33.2. jrangos, atitinkanèios ios tvarkos 7 punkte,
techninius duornenis patvirtinaniq dokurnentq kopij as
(frenginio pasas jr/ar techniné specifikacija);
33.3. gaminanèio vartotojo e1e1ctro energijo pirkimo
pardavimo ir paslaugg teikimo utartie kopijg sutaréiq
su elektros energijos tiekéju ir (ar) energetikos tinklq
operatoriumi kopijas;
33.4. Vystytojo iraytq s4skait faktur u sigyt4
rengin;
33.4.5
kitus APVA praytus butinus dokumentus,
nuoraus
arba
kopijas arba informacij, reika1ing
jq
i1aidq tinkamumui vertjnti.”.

Atsive1giant projekto objekto specifik, papildyti
pateikiamq dokumentq sra, taip pat siekiant
suvienodinti teisés akte naudojamas s4vokas ir 3 Priedo
33 punkt idéstyti taip:

Neatsive1gta.
2r. atsakym j 16 pastab

33.3, 33.4 ir 33.5 p. patikslinti pagal pasiulym4.

-

Atsive1gta i dalies.
Aprao 3 priedo 33.1 p. patikslintas atsive1giant
lapkriCio 4 d. susitikirno priirntus sprendimus ir 42
pastab idèstomas taip:
,,33.1. frangos, atitinkanCios ios tvarkos 7 punkte
nustatytus reikalavimus, jsigijim4 pagrindianCiq bei
perémirno Fizinio asmens nuosavyben (jrangos
perdavirno
priemimo aktas) frodanCiq dokumentq,
kuriuose nurodoma renginio galia, IP kiasés, CE
enkIinimas, garantijos; elektriniq parko (Saulés
elektrinês) Jeidimo gaminti data ir numeris,
kopijas;”
Aprao 3 priedo 33.2 p. patikslintas atsivelgiant 25 p.
pastab4 ir idéstomas taip:
33.2. jrangos, atitinkanCios ios tvarkos 7 punkte,
techninius duomenis patvirtinanèiq dokumentq kopij as
(jrenginjo pasas jr/ar techniné specifikacija) (APVAi
papraius, iuos dokumentus visam elektrinil!
parkui (Saulés elektrinei) gali pateikti Vystytojas);
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gamybai narnq ükio reikméms frengimas elektros
energijos vartojirno vietoje daugiabuiame pastate ar jo
teritorijoje” yra fizinis asmuo nuosavybes teise valdantis
but4 gyvenamosios paskirties, poilsio ar viebuëiq
paskirties (trijq ir daugiau butq (daugiabuëiame)) pastate
ir bet kokiais teisétais pagrindais (pvz. nuosavybés teisè,
nuorna, panauda) valdantis emés sklyp4 daugiabuèio
teritorijoje, jei elektriné bus jrengiama ant emés (toliau
Fizinis asmuo). Fiziniam asrneniui nuosavybes teise
priklausantis butas gyvenarnosios paskirties, poilsio ar
viebuiti paskirties (trijq ir daugiau butq
(daugiabuëiame)) pastate turi bãti jregistruotas V{
Registrq centro Nekilnojamojo turto registre. Fizinio
asmens bet kokiais teisétais pagrindais (pvz. nuosavybés
teisé, nuorna, panauda) valdomo emés sklypo valdymo
juridinis faktas turi büti jregistruotas V Registr4 centro
Nekilnojarnojo turto registre. Nuornos ar panaudos
sutartis turi galioti ne maiau kaip 6 metus nuo projekto
registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerij os Aplinkos proj ektq valdymo
agenturai (toliau APVA) dienos.”.
Siülome tikslinti 3 Priede vartojamas s4vokas pagal
Aprae ir kituose teisés aktuose naudojamas s4vokas,
atitinkamai pakeiiant erniau nurodytus punktus:
,,3. Fizinis asmuo turi frengti ios tvarkos II skyriuje
nurodyt4 rang4, tapti gaminaniu vartotoju teisés aktq
nustatyta tvarka (jskaitant, bet neapsiribojant
sudaryti atitinkamas sutartis su elektros energijos
tiekèju ir (ar) energetikos tinkh! operatoriumi,
sirengti apskaitos prietais (iskyrus atvejus, kai
Fizinis asmuo jau yra tapes gaminanëiu vartotoju ir
(ar) atlikçs dalj ar visus reikiamus veiksmus) ir pateikti
I1aidq kompensavimo prayrn Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos Aplinkos projektq valdyrno
agenturai (toliau APVA) ne véliau kaip per 9 ménesius
nuo APVA kvietirno teikti registracijos formas galiojirno
pabaigos dienos.”
eleictros
teikirno
tiekéju
nurodyti
keièiami

energijos pirkimo
pardavimo ir paslaugg
sutartyje sutartyse su elektros energijos
ir (ar) energetikos tinkh! operatoriumi
vartojimo objektai 5 metus negali büti
be iankstinio raytinio APVA sutikimo.”

projekto finansavimo 1êos. Gaminanio vartotojo

AtsiveIgta i dalies.
Aprao 2 priedo 3 punktas patikslintas pagal pasiülym4.
Aprao 2 priedo 4 p. formuluoté suvienodinta su 3
priedo 4p.
,,4. Fizinis asmuo 5 metus nuo I1aidq kompensavimo
praymo apmokejimo dienos be APVA raytinio
sutikimo negali perleisti, parduoti, keisti turto ar
kitokiu büdu suvaryti daiktinii4 teisiq
twt€
Atsinaujinanëiq itek1iq energij naudojantios
technologijas, kuriam kurioms jsigyti ar sukurti skirtos

nnrdnvimn ir nn’1aiwii ti1cimn ‘iitnrtvi

sutartyse su elektros energijostiekéjuir(ar)
energetikos tinklq operatoriumi nurodytq vartojirno
objektq 5 metus.”

nirlcimn

,,32.7. nekeisti Ggaminanëio vartotojo elektros energijos

,,28. Fizinio asmens projekto veikios pabaiga yra
Ggaminanio vartotoj o elektros energijos pirkimo
pardavimo ir paslaugg teikirno sutartj sutartis su elektros
energijos tiekéju ir (ar) energetikos tink1i
operatoriumi sudaryrno data.”

,,6. Pagal Priemonç remiami Fiziniai asmenys, kurie
frengia aAtsinaujinanèiq itek1ii energij naudojanias
technologijas, skirtas elektros energijos gamybai namq
ükio reikméms ir sudaro Ggaminanio vartotojo elektros
energijos pirkimo pardavimo ir paslaugg teikimo sutartj
sutartis su elektros energijos tiekéju ir (ar)
energetikos tinkh! operatoriumi. Sios tvarkos 25
punkto atveju, ne didesnei nei 10 kW surninei galiai
pasiekti tampos keitiklis gali bãti nejrengiamas, jei
anksëiau frengto jtampos keitiklio galingumo pakanka
tinkamam elektrinés darbui.”

,,4. Fizinis asmuo 5 metus nuo I1aidq kompensavimo
praymo aprnokejimo dienos be APVA raytinio sutikimo
negali perleisti, parduoti, keisti ar kitokiu budu suvaryti
daiktiniq teisiq j Atsinaujinanit itekIiq energij
naudojanëios technologijas twt, kuriam kurioms
jsigyti ar sukurti skirtos projekto finansavimo 1eos.
Garninanio vartotojo e1ektro energijos pirkirno
pardavimo ir paslaugg teikimo sutartyje sutartyse su
elektros energijos tiekju ir (ar) energetikos tinklq
operatoriumi nurodyti vartojimo objektai 5 metus negali
büti keiëiami”.

,,32.7. be iankstinio raytinio APVA sutikimo,
jrengus ios tvarkos II skyriuje nurodyt rang,
nekeisti gaminanio vartotojo elektros energijos
pirkimo
pardavimo ir paslaugi4 teikimo sutartyj e
sutartyse su elektros energijos tiekéju ir (ar)
energetikos tinklq operatoriumi nurodytq vartojimo
objektq 5 metus.”

,.

vertinus tai, kad fiziniai asmenys jau gali büti tape
garninanëiais vartotojais Aprao 4 priedo 28 punktas
idéstytas taip:
,,28. Fizinio asmens projekto veikios pabaiga yra
gaminanöio vartotojo C! :4rc enrciiin’ ;r±D
pardavimo ir paslaugg teikimo sutarties sutaréiq su
elektros energijos tiekêju ir (ar) energetikos tinkh!
operatoriumi sudaryrno data arba elektrine jrengusio
rangovo, teisés aktq nustatyta tvarka atestuoto
eksploatuoti ir (ar) rengti elektros renginius,
dekiaracijos data (Dekiaracijos forma nustatyta
Elektros energijos gamintojq ir vartotojq elektros
renginiq prijungimo prie elektros tinkhj tvarkos
aprao,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos
energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. jsakymu Nr.
1-127 ,,Dél Elektros energijos gamintojq ir vartotoji
elektros jrenginiq prijungimo prie elektros tinklq
tvarkos aprao patvirtinimo”, 3 priede), kai Fizinis
asmuo jau yra tapçs gaminanéiu vartotoju ir (ar)
atlikçs dalj ar visus reikiamus veiksmus.”
Aprao 4 priedo 32.7 papunktis punktas idestytas taip:

Aplinkos projektq valdymo
agentura (2019-11-11 ratas
Nr. (29-2-1 1)-APVA-2502)
Apiinkos projektq valdymo
agentura (2019-1 1-1 1 ratas
Nr. (29-2-1 1)-APVA-2502)

34

35

UAB ,,Ignitis” (2019-1 1-1 1
ratas Nr. SD-2019/525)

33

.“.

Siulymas apibréti svok4 ,,Elektrini4 parkas”.

-

,,33. Kartu su Iiaidq kompensavirno prayrnu turi
pateikti:
33.1. jrangos, atitinkanëios ios tvarkos 7 punkte
nustatytus reikalavimus, sigijim pagrindianëiq bei
peremimo Fizinio asmens nuosavyben (jrangos
perdavirno priémimo aktas) jrodanëiq dokumentq
kopijas;
33.2. jrangos, atitinkanéios ios tvarkos 7 punkte,
techninius duomenis patvirtinanèiq dokumentq kopijas
(jrenginio pasas jr/ar techniné specifikacija) ir nuotrauk;
33.3. Ggaminanëio vartotojo elektros energijos pirkimo
pardavimo ir paslaugg teikimo sutarties kopijg sutariq
su elektros energijos tiekèju ir (ar) energetikos tinklq
operatoriumi kopijas;
33.4. Vystytojo irayt4 sskait faktur u sigyt
frenginj;
33.5. Deklaracij operatoriui apie elektros energij4
gaminanio vartotojo etektrinès jrengim;
33.46. kitus APVA praytus butinus dokumentus,jq
nuoraus arba kopijas arba informacij, reika1ing ilaidq
tinkamumui jvertinti
PFSA 1 punkte nurodytas klaidingas priernonés kodas ir
pavadinirnas.

Atsive1giant projekto objekto specifik, papildyti
pateikiamq dokumentq sra, taip pat siekiant
suvienodinti teisés akte naudojamas svokas ir 4 Priedo
33 punktq idéstyti taip:

Atsive1gta.
Zr. atsakym j 15 pastab.

Atsive1gta.
r. atsakym j 8 pastab4

Atsive1gta i dalies.
Atsive1gta j pasiü1ym Aprao 4 priedo 33.3 p.
keitirnui.
33.4. p. pasiü1ym neatsivelgta, nes franga nebus
perkarna i vystytojo.
Siulomo 33.5. p. (33.4. p.) formuluoté suvienodinta su
04.1.1-LVPA-V-1 14 priemonés formuluote:
,,33.4. elektrinç rengusio rangovo, teisés aktl!
nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar)
frengti elektros jrenginius, deklaracij4;”

Siulymas suvienodinti svokas: palikti arba jsigyti jrang,
arba frengti frang.

Aplinkos projektq valdymo
agentura (2019-11 -1 1 ratas
Nr. (29-2-1 1)-APVA-2502)

Aplinkos projektq valdymo
agentura (2019-11-11 ratas
Nr. (29-2-11)-APVA-2502)

Aplinkos projektq valdymo
agentura (2019-11-11 ratas
Nr. (29-2-11)-APVA-2502)
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38

39

-

AtsiveIgta.
Siekiant aikesnio 04.1.1-LVPA-V-114 ir 04.1.1LVPA-V- 115 priemoniq veiklq atskyrimo 2019-11-25
posedio metu nutarta, kad pagal 04.1 .1-LVPA-V-1 15
priemonç fiziniai asmenys negalés vartoti pagamintos
elektros energijos jrengimo vietoje, iskyrus jrangos
technologinj vartojim, rangos montavimas ant pastatl4
sudarytq prie1aid pagarnint elektros energijq vartoti
vietoje ir pvz. sumontavus ant komercinés paskirties
pastato, galbut ükinei veiklai, o tai bütil vertinama kaip
ükinés veikios kryminis subsidijavirnas (kartu ir
galirnas konkurencij os ikraipyrnas), todél jrang4
galirna montuoti tik ant ernés sklypo.
Neatsive1gta.
ranga jrengiama Aprao 10.1 ir 10.3 p. nurodytq
veiklq atveju, Aprao 10.2 p. veikios atveju, franga
sigyj ama.
Neatsive1gta.
Projektas jgyvendinamas ir jrengimo objekte, ir
vartojirno objektas, nes statomi jrengimo objekte
statoma franga ir elektros apskaitos prietaisas,
vartojirno objekte elektros apskaitos prietaisas

energijos gamybai namq Ukio reikrnêms ir sudaro
Ggaminanéio vartotojo e1ektro energijos pirkimo
pardavimo ir paslaugg teikimo sutartj sutartis su
elektros energijos tiekèju ir (ar) energetikos tinklq
operatoriumi. Sios tvarkos 25 punkto atveju, ne

elektros energij i saulés viesos, skirtas elektros

Siulymas patikslinti Aprao 2, 3 ir 4 priedq 5 punkto 2
sakin taip: ,,APVA nustaèius, kad fizinis asmuo faktikai
nesilaiko io punkto reikalavimo, finansavimo 1êos
neimokamos, arba, jei APVA jau imokêtos finansavimo
1éos, jas fizinis asmuo turés sugr4inti.” , nes i Aprao
projekto néra aiku, kas yra projekto jgyvendinimo vieta
(ar jrengimo objektas, ar vartojimo objektas).
Atsive1gta.
Aprao 2 priedo 6 punkte néra nurodyta, kur frengia
Aprao 2 priedo 6 p. formuluoté tikslinama tai pat
elektrinç. Siulymas papildyti nurodant, kad elektrinç
atsive1gus 20 ir 40 pastabas:
rengia geografikai nutolusioje vietoje.
,,6. Pagal Priemone remiami Fiziniai asmenys, kurie
jrengia geografikai nutolusiose nuo elektros
energijos vartojimo vietose atsinaujinanèiq itek1iq
energij q naudoj anias technologij as, generuojanias

Praymas paaikinti, ar Aprao 2 priedo 1 punkte nurodyt4
nutolusi elektrinç galima jsirengti tik ant emés sklypo ar
ir ant bet kokio pastato (pvz. ükinio, komercinio, garaq
paskirties pastato), jei us valdomas Pareikéjo ir stovi
nurodytame emés sklype? Jei galima elektrinç jrengti ant
bet kokio statinio nutolusiame sklype, ar pareikejas gali
elektrq vartoti tame pastate ir tuo paiu nutolusiame bute
(vartojimo objekte)?

Aplinkos projekt4 valdymo
agentura (2019-11-11 ratas
Nr. (29-2-1 1)-APVA-2502)

36

40

Aplinkos projektq valdymo
agentura (2019-1 1-1 1 ratas
Nr. (29-2-1 1 )-APVA-2502)

Aprao 2 priedo 6 punkte nurodyta, kad tampos keitiklis
gali büti nejrengiamas, j ei anksëiau jrengto jtampos
keitiklio galingumo pakanka tinkamam elektrinés darbui.
Praorne paaikinti, ar vien tik saulés moduliq jrengimas
nesigyj ant inverterio neprietarauj a Saulés elektriniq
jrengimo namq ükiuose i1aidq fiksuotojo kainio
nustatyrno tyrirnui.

ir (ar)

elektros

energijos

operatoriumi.”

su

tinklq

sutartis

energetikos

sutartj

,

geografikai

energijos

nutolusiose

ir

vietose

tiekéju

vartojimo

nuo

elektros

(ar)

su

tinklq

sutartis

energetikos

kW

didesnei

suminei

Zr. atsakyn-i j 39 pastab

Atsive1gta.

ios

operatoriumi.

galiai

tvarkos 25 punkto atveju, ne
nei 10
pasiekti tampo
keitiklis gali bãti nefrengiamas, jei ankëiau jrengto
tampos keitiklio galingumo pakanka tinkamam
elektrinés darbui.”

elektros

energijos

atsinauj inanèilj itek1iq
energij naudojanèias technologijas, generuojanias
elektros energij4 i saulés viesos, skirtas elektros
energijos gamybai namq Ukio reikméms ir sudaro
Ggaminanio vartotoj o elektros energijo pirkimo
pardavimo ir paslaugg teikimo sutartj

jrengia

Atitinkarnai patikslinarnas ir Aprao 4 priedo 6 p.:
,,6. Pagal Priemone remiami Fiziniai asmenys, kurie

tiekéju

paslaugg teikimo

Vystytojo

Aprao 3 priedo 6 p. idêstomas taip:
,,6. Pagal Priemonç remiarni Fiziniai asmenys, kurie i
sigyja aAtsinaujinanëiq itek1iq energij
naudojanias technologijas skirtas elektros energijos
garnybai namq ükio reikméms ir sudaro ‘gaminanio
vartotojo elektros energijos pirkimo
pardavimo ir

didenei nei 10 kW suminei galiai paiekti tampos
keitik1i gali buti nefrengiamas, jei ankiau rengto
jtampo keitiklio galingumo pakanka tinkamam
elektrinès darbui.”

41

Aplinkos projektq valdymo
agentUra (2019-11-11 ratas
Nr. (29-2-1 1)-APVA-2502)

Aprao 2 priedo 11.3. papunktyje ir Aprao proj ekto 3 bei
4 priedo 11.2 papunkiuose nurodyta, kad pareikejas
registracijos fonrioje turi nurodyti, ar pastatas (butas)
prijungtas prie centralizuotai tiekiarnos i1umos.
Atsive1giant j tai, kad Agentura turi sudariusi sutartj su
Nekilnojamojo turto Registrq centru ir gali patikrinti ar
pastatas (butas) prijungtas prie centralizuotai tiekiarnos
i1umos, siUlome minétq papunkèiq atsisakyti/ibraukti.
rJ
-

A

JS41iflS.#

____1_________

Afl*111ttJ iLJ

Aprao 4 priedo 15 punktas idestytas taip:
,,15. APVA, patikrinusi Fizinio asmens atitiktj ios
tvarkos 1 punkto reikalavimams, vykdo Fizini4 asmenq
registracijos formii vertinim, vadovaudamasi ios

prijungtas prie centralizuotai tiekiamo

Aprao 4 priedo 11.2 p. naikinamas:
11.2. nurodyti ar tvarlcos 1 punkte numatytas pastatas

Aprao 3 priedo 15 punktas idêstytas taip:
,,15. APVA, patikrinusi Fizinio asmens atitikt ios
tvarkos 1 punkto reikalavimams, vykdo Fizinii.1 asmenq
registracijos formq vertinim, vadovaudamasi ios
tvarkos 11.2 ir 11.3 papunkieseo, VI Registrq centro
Nekilnojamojo turto registro duomenirnis ir
prioritetiniais atrankos kriterij ais, nurodytais kriterij q
lenteléje. U atitikt iems prioritetiniams projektq
atrankos kriterijarns skiriarni balai.”

Aprao 3 priedo 11.2 p. naikinamas:
11.2. nurodyi ar tvarkos 1 punkte numatytas pastatas
prijungtas prie centralizuotai tiekiamos i1umos;

Aprao 2 priedo 15 punktas idêstytas taip:
,,15. APVA, patikrinusi Fizinio asmens atitikt ios
tvarkos 1 punkto reikalavimams, vykdo Fiziniq asmenq
registracij os form4 vertinim, vadovaudamasi ios
tvarkos 11.2 ir 11.3 papunkieseo, VJ RegistrL centro
Nekilnojamojo turto registro duomenirnis ir
prioritetiniais atrankos kriterijais, nurodytais kriterij q
lenteléje. U atitikt iems prioritetiniams projektq
atrankos kriterijams skiriami balai.”

\ I

Atsive1gta.
Aprao2priedo1i

Aplinkos projektq valdymo
agentura (2019-11-11 ratas
Nr. (29-2-1 1)-APVA-2502)

Aplinkos projektq valdymo
agentura (2019-11-11 ratas
Nr. (29-2-1 1)-APVA-2502)

Aplinkos projektq valdymo
agentura (2019-11-11 ratas
Nr. (29-2-11)-APVA-2502)

Aplinkos projektq valdymo
agentura (20 19-11-11 ratas
Nr. (29-2-11)-APVA-2502)
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43

44

45

Atsive1gta.

-

leidimo

galia,

data

elektriniq
gaminti

kopij as”
Atsive1gta.
Zr. atsakym 27 pastab

elektrinés)

renginio
garantijos;

nurodoma

enk1inimas,

kuriuose

ir

CE

numeris,

(Saulés

klasés,
parko

IP

Elektriniq parko (Saulés elektrinés) eksploatavimo
pradia nustatorna pagal elektriniq parko (Saulés
elektrinés) leidimo garninti datq
Aprao 3 priedo 33.1 p. idéstornas taip:
,,33.1. frangos, atitinkanëios ios tvarkos 7 punkte
nustatytus reikalavimus, jsigijirn pagrindianèiq bei
perémimo Fizinio asmens nuosavyben (frangos
perdavirno
priérnimo aktas) jrodanèi4 dokumentq,

NeatsiveIgta.
Atsive1giant
tai, kad su I1aidq kompensavimo
praymu turés büti pateikta elektrinç frengusio rangovo,
teisés aktq nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar)
jrengti elektros jrenginius, dekiaracija be to, teikdamas
I1aidq kompensavimo praym, fizinis asmuo turi
dekiaruoti, kad elektrinés frengimo projektas atitinka
visus reikiamus statybos proces reglamentuojanèiq
teisés aktq reikalavimus ir prisiima atsakomybç u savo
veiksrnus, manorne, kad tikslinti nereikia ir atitinkamai
1 1.7. p. naikinarnas.
SiUlymas Aprao projekto 4 priedo 1 1.6 ir 1 1.7 punktuose AtsiveJgta.
nustatytus dokurnentus teikti ne su registracijos fonna, o Aprao 4 priedo 1 1.6, 11.7 ir 1 1.8 p. naikinarni:
su i1aidq kompensavimo praymu, kadangi nuo
11.6. pateikti daugiabuëio namo daugumos
finansavimo s1ygg patvirtinimo/paskelbimo iki kvietimo (jeigu butg ir kitg patalpg zavinink4 bendrijos frtatuose

Aprao 3 priedo 21 p. sialymas vietoje ,,emés sklypo
bendraturèio” jrayti ,,pastato bendraturio”, nes
registracijos formoje néra reikalavimo nurodyti emés
sklypo.
Aprao 4 priedo 11.7 punkt siulymas papildyti ,,arba
Pareikejo pasirayt rat, kuriame paaikintq (nurodant
teisés aktus ir prieastis) kodél tokie dokumentai
neprivalorni.

Aprao 3 priedo 11.4. papunktyje nurodyta, kad ,,1 1.4
jsipareigoti pirkti nauj4 (nenaudot) jrangq, t. y. pirrnaj
kart4 sigytos jêgainés, geografikai nutolusios nuo
elektros energij os suvartojirno vietos ir eksploatuojarnos
ne ilgiau kaip 18 ménesiq, dalis”. Praome paaikinti pagal
kok dokument bus nustatoma elektrinês parko
eksploatacijos pradia?

tvarkos 11.2 ir 11.3 papunkëiueseo, Vj RegistrL centro
Nekilnojamojo
turto
registro
duornenimis ir
prioritetiniais atrankos kriterij ais, nurodytais kriterijq
lenteleje. U atitikt iems prioritetiniams projekti
atrankos kriterijarns skiriarni balai.”

Lietuvos Respublikos
specia1i1j4 tyrimq tarnyba
(2019-11-20 ratas Nr.4-019826)

Vaclovaujantis Projekto nuostatomis, finansavirnas gali
büti skiriamas fiziniam asmeniui, kuris nuosavybes teise
valdo gyvenarnosios paskirties nam, but gyvenamosios
paskirties pastate ar ki4, Projekte nurodyt, neki1nojamaj
turt. Paminétina, kad nuosavybés teisé gali büti kelig

paskelbimo trumpas laiko tarpas ir gauti leidimus per tokj
trump 1aik pareikéjams gali buti labai sudetinga.

AtsiveIgta i dalies.
Kadangi projekto vykdytojui praktikai nemanoma
nustatyti ar sigyjama i sugyventiniq, Aprao 2 ir 4
priedq.24 p. idêstomas taip:

,,33.5. pateikti daugiabuio namo daugumos (jeigu
butq ir kiti! patalpq savininkq bendrijos Istatuose ar
jungtinés veikios sutartyje nenumatyta kitaip) butq
ir kitq patalpq savininkq sutikimq (jei elektrinè bus
rengiama ant daugiabuéio stogo arba integruojama
j pastat) arba daugiabuëio emës sklypo
bendraturëiq sutikim (jei elektrinê bus jrengiama
daugiabuio teritorijoje ir daugiabuéio emês
sklypas priklauso bendra jungtine nuosavybés
teise);”

Aprao 4 priedo 33.5 p. idéstomas taip:

,,31.5. elektrinés jrengimo projektas atitinka visus
reikiamus statybos proces reglamentuojanëiq
teisés aktq reikalavimus.”

kitaip) butg ir
kitg patalpg savininkg sutikimg (jei elektriné bus
frengiama ant daugiabueio stogo arba integruojama
pastat) arba daugiabuio emés sklypo bendraturèig
sutikim (jei elektriné bus frengiama daugiabuèio
teritorijoje ir daugiabuèio emés sklypas priklauso
bendra jungtine nuosavybés teise);
11.7. nateikti tpi’” 91(tll nii’tgt’jtn tvnrfrn
av1va1uy
aciministracijos isduotg statybg ieiaziani
dokumentg elektrinés jrengimui ant daugiabuio pastato
arba daugiabuèio teritorijoje (jei taikoma teisés aktg
nustatyta tvarka);
11.8. deklaruoti, kad elektrinés jrengimo
projektas atitinka visus reikiamus statybos procest
reglamentuojanèig teisés aktg reikalavimus.
Aprao 4 priedas papildomas 31.5 p.
arjmigtines veiiciu sularly’Je nenumatyta

—

rüiq, pavyzdiui, bendroji daliné nuosavybe ar bendroji
j ungtiné nuosavybé. Prielaidos, bendrosios jungtinês
nuosavybés teisei atsirasti, gall büti santuokos sudarymas,
p0 kurios sutuoktiniq jgytas nekilnojamasis turtas, taip pat
vieno i sutuoktiniq gaunamos pajamos i darbinés ar
intelektinés veiklos, dividendai, pensijos ir kitokios
imokos pripajstamos bendraja jungtine nuosavybe
(Civilinio kodekso 3.88 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktai).
Todél, vertinus tai, kad i darbinés veikios gautos
pajamos, kaip ir visa kita sutuoktiniq bendroji jungtiné
nuosavybe, yra skirta bendriems sutuoktiniq tikslams ir
bendroms pareigoms jgyvendinti, fizinio asmens gautos
pajamos i jrangos pardavimo, kaip ir nauda i
atsinauj inanéiq itekliq energij naudoj ani14 technologij q,
jrengimo (jsigijimo) taip pat bütq skirta bendriems eimos
ar kito sutuoktinio poreikiams tenkinti. Atsivelgiant tai,
müsq nuomone, neturétq but4 apsiribojama ir
netinkarnomis finansuoti ilaidomis pripaintinos tik tos,
kurios patirtos fizinio asmens kaip jrangos pardavimo sau
ilaidos. Nenumaèius, kad tokiomis iIaidomis galetq büti
vadinarnos ir i1aidos, patirtos del frangos pirkimo i savo
sutuoktinio ar sugyventinio (kaip jis suprantamas Civilinio
kodekso 3.229 straipsnio prasme), gall pasitaikyti
situacijq, kai vienas sutuoktinis, Projekto prasme büdarnas
fiziniu asmeniu, Proj ekto veikioms gyvendinti pirktq
frang i savo sutuoktinio, vykdanèio savarankik
atsinaujinanéiq iteklii4 energij naudojanèiq technologijl4
pardavimo veiklq. Esant tokiorns situacijoms bütq
apeinamas Proj ekto priedq 24 punktq reguliavimo tikslas
draudimas fiziniams asmenims dvigubai pasipelnyti (gauti
i parduodamos jrangos pardavirno pajamas ir papildomai
ES lêomis kompensuoti ios frangos sigijimo ilaidas).
Atsivelgdami tai, rekomenduojame Projekto 2, 3 ir 4
priedq 24 punktuose nustatyti, kad frangos pardavimo savo
sutuoktiniui ar sugyventiniui i1aidos taip pat néra
tinkamos finansuoti ilaidos.
1

‘“1

Aprao 3 priedo 24 p. idéstomas taip:
,,24. Fizinig asmeng, ‘kdanëig savaranKlsla
pardavimo veiklg pagal verslo liudijimg ar
veikios paym, Vystytojo pardavimo sau ar
sutuoktiniui ilaidos néra tinkamos finansuoti
i1aidos.”

,,24. Fiziniq asmenq, vykdanéiq savarankik
pardavimo veikkl pagal verslo liudijim4 ar individualios
veikios paym, pardavimo sau ar sutuoktiniui
ilaidos néra tinkamos finansuoti ilaidos.”

Lietuvos Respublikos

(20 19-1 1-20 ratas Nr.4-01
9826)

special iujq tyrimq tarnyba

—

—

—

Vadovauj antis Proj ekto nuostatomis, pagal kriterij q
..Atsinauj inanëiq
itekliq
energij
naudoj aniq
technologij q galia” auktesnis balas bus skiriarnas
projektarns, kuriais bus diegtos iki 5 kW galios
atsinauj inanèiq
itek1iq
energij4
naudoj anèios
technologijos; emesnis balas projektarns, kuriais bus
diegtos didesnes kaip 5 kW, bet ne daugiau kaip 10 kW
galios technologijos. Konkretus balq dydis priklausys nuo
siekiamos jrengti technologij4 galios (pavyzdiui, kai
nurnatoma diegti frengin, kurio galia iki 2 kW imtinai
bus skiriarna 5 balai; kai galia nuo 2,01 iki 3 kW skiriarna
4,5 balo; <...> kai galia vir 10 kW 0 balq, ir t.t.).
Analizuojant Projekto teisin reguliavirn, nustatyta, kad
jame néra numatyti apribojimai vieno asmens teikiarn4
paraikq skaièiui, t. y. pirma, pagal priemonç tas pats
fizinis asmuo skirtingierns elektros vartojirno objektarns
finansuoti gales kreiptis neribot kiekj2; antra, tas pats
asrnuo taip pat gales kreiptis daugiau nei vien kart tam
paèiam elektros vartojimo objektui finansuoti, tik svarbu,
kad bendrai susumavus vis4 finansuojarnq jrenginiq gali
nebütq pasiekta didesné nei 10 kW surnine galia. Esant
numatytam teisiniam reguliavimui, svarbu jvertinti tai, kad
gali pasitaikyti atvejq, kai pareikéjas, siekdamas jrengti,
pavyzdiui, 10 kW galios elektrinç ir usitikrinti, kad jo
paraika pateks teigiamai jvertintq paraiki sraq, vietoj
vienos paraikos teiks kelias paraikas kiekvienoje i jq
praydamas finansuoti rnaesnés galios frenginius. Tokiu
büdu dirbtinai iskaidant paraikas
kelias, tikirnybé
atsidurti teigiarnai vertinamq balq skaiäiaus srao viruje
ir gauti finansavim bus didesné nei tq, kurie i karto
registracijos forrnoje nurodys diegsiantys didesnés galios
technologijas. Sis pastebejimas itin aktualus tuo atveju,
jeigu kvietirne skirto finansavirno visiems pareikéjams
nepakaktq. Atsive1gdarni tai, kad toks paraikq dirbtinis
iskaidymas galétq ukirsti galirnybç s4iningai paraikas
pateikusiems asmenims patekti finansuojamq asmenq
sra, rekornenduojame apsvarstyti rizikos valdyrno
Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vien
Registracijos form.”

—

,,10. Siekdamas gauti finansavim, kvietimo teikti
Registracijos formas metu, Fizinis asrnuo arba jo
ga1iotas asmuo turi upildyti registracijos form4, kuri
patvirtinta APVA darbo procedun aprae ir integruota
Aplinkos proj ektq valdymo informacinej e sistemoje
(toliau
APVIS) Prisijungimo nuoroda prie APVIS
skelbiarna APVA interneto svetainéje www.apva.lt.

Aprao 2,3 ir 4 priedo 10 punktas idestytas taip:

AtsiveIgta.

priernones, galinèias padeti ivengti dirbtiniq projektq
iskaidymo atvejq (pavyzdiui, apie tok dirbtin paraikq
iskaidym galêtq indikuoti atvejai, kai to paties fizinio
asmens vienoje i paraik4 nurodyto reikalingo tampos
keitiklio galia didesné nei bütina tinkamam elektrinés
darbui utikrinti, o kitoje to paties fizinio asmens
paraikoje nurodorna, kad tarnpos keitiklis nebus
jrengiarnas, nes pakanka anksèiau frengto keitiklio
galingurno3).

