Projekto
lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 10
D. ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. D1 Vilnius

1. P a k e i č i u Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo
tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d.
įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano
rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Investicijų plano rengimo paslaugos perkamos per viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios
centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektronines pirkimų sistemas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarime Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar)
kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas) nustatyta
tvarka.“
1.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Investicijų planas rengiamas vadovaujantis Projekto administratoriaus (užsakovo)
patvirtinta Investicijų plano rengimo užduotimi, Programa, Valstybės paramos įstatymu,
Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams
namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios
mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas) Nutarimu, Valstybės paramos daugiabučiams
namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Nutarimu (toliau – Valstybės
paramos taisyklės), Statybos įstatymu, kitais su jo rengimu susijusiais teisės aktais ir šia tvarka.“
1.3. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos
darbų) kaina, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, technines charakteristikas, šilumos
perdavimo koeficientus ir kitus rodiklius nustatoma vadovaujantis įkainiais, skelbiamais VšĮ CPO
LT Agentūros interneto svetainėje. Darbų kiekis nustatomas pagal natūrinių matavimų duomenis.
Investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne namo energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms,
nurodytoms Programos priede, neturi viršyti 20 procentų nuo bendros investicijų sumos.“
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1.4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Investicijų ekonominis naudingumas nustatomas įvertinant investicijų paprastojo
atsipirkimo laiką pagal projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinę kainą ir pagal projekto
įgyvendinimo išlaidas, tenkančias namo buto ir kitų patalpų savininkams, atėmus valstybės
paramą. Į valstybės paramos sumą neįskaitoma valstybės parama teikiama nepasiturintiems
gyventojams, kuri teikiama pagal Lietuvos Respublikos Ppiniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Atskirai įvertinamas įgyvendinamų energiją taupančių
priemonių atsipirkimo laikas. Investicijų ekonominis naudingumas gali būti nustatomas
vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų ekonominio
naudingumo įvertinimo metodika, kuri pateikta Aplinkos ministerijos interneto
svetainėje: www.am.lt rubrikoje statyba ir būstas/būstas/būsto teisinis reglamentavimas/valstybės
parama būstui modernizuoti. Investicijų ekonominis naudingumas gali būti iliustruotas grafiškai.“
1.5. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Patikslintas Investicijų planas pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojui arba
savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui (jeigu paskirtas), kuris įvertina Investicijų
plano atitiktį jo rengimo techninei užduočiai ir jo priėmimo faktą patvirtina savo parašu ant
Investicijų plano antraštinio lapo. Ant investicijų plano antraštinio lapo pasirašo Investicijų plano
rengimo vadovas ir rengėjai. Investicijų plano rengimo vadovas pasirašo ant kiekvieno investicijų
plano lapo. Jei Investicijų planas rengiamas pagal savivaldybės programos įgyvendinimo
administratoriaus arba savivaldybės užsakymą, parengtas Investicijų plano projektas turi būti
suderintas su namo bendrojo naudojimo objektų valdytoju, kuris įvertina projekto atitiktį namo
būklei ir jo atnaujinimo poreikiams ir projekto derinimo faktą patvirtina savo parašu ant
Investicijų plano antraštinio lapo. Parengus Investicijų planą atliekama jo ekspertizė, jeigu ji
privaloma pagal Statybos įstatymą. Ekspertizė neįeina į investicijų plano sudėtį ir vykdoma pagal
atskirą užsakymą.“
2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.
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