LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407,
faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Pagal adresatų sąrašą

2020-07-

Nr. (22.2-24 E) 3-

FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTO PATEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos
Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose
pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ priemonės finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektą
(toliau – Aprašo projektas).
Aprašo projektas parengtas įgyvendinant Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 14), 4 tikslo „Skatinti
ekonomiką“ priemonę „Spartinti investicijų programas“ ir vykdant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“ priedo „Valstybės vardu
pasiskolintų lėšų paskirstymas asignavimų valdytojams“ 2.2 papunktį, kuriame numatoma
investuoti į suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimą kitais energijos šaltiniais 15
mln. eurų.
Numatoma investuoti į šias veiklas:
– elektros ir (ar) gamtinių dujų skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) rekonstrukcijos
projektavimą;
– darbus, susijusius su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų
skirstomųjų tinklų rekonstravimu (taip pat įskaitant, bet neapsiribojant: kontrolinį gamtinių dujų
sistemos sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis, dujų matavimo priemonės įrengimą ir kt.) iki
nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu;
– darbus, susijus su daugiabučių namų vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu
ir (ar) pertvarkymu (nuo nuosavybės ribos (įskaitant ir butų elektros instaliaciją (iki 5 kW) ar
gamtinių dujų sistemą);
– elektrinės arba dujinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimą.
Aprašo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (vadovas
Dainius Bražiūnas, tel. (8 5) 203 4471, papild. 1, el.p. dainius.braziunas@enmin.lt, tiesioginis
rengėjas – patarėjas Gintautas Danaitis, tel. (8 5) 203 4471, papild. 5, gintautas.danaitis@enmin.lt).
Aprašo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje. Pastabas ir pasiūlymus maloniai prašome pateikti skubos tvarka per 5
darbo dienas, atsižvelgiant į tai, kad siekiama priemonę kuo greičiau pradėti vykdyti, kad būtų
spėta įgyvendinti projektus ir už juos kompensuoti iki 2020 m. gruodžio 31 d.
PRIDEDAMA. Aprašo projektas, 15 lapų.

Energetikos viceministras

Egidijus Purlys
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Lietuvos Respublikos finansų ministerija;
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba;
VšĮ Lietuvos energetikos agentūra;
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
Lietuvos savivaldybių asociacija;
AB „Energijos skirstymo operatorius“;
UAB „Intergas“.

