Projekto
lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS
jSAKYMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. RUGSEJO 22 D.
jSAKYMO NR. 1-247 ,,DEL 2014-2020 METtJ EUROPOS S4JUNGOS FONDIJ
INVESTICIJIJ VEIKSMIJ PROGRAMOS 4 PRIORITETO ,,ENERGIJOS EFEKTYVUMO
IR ATSINAUJ1NANHJ ITEKLIIJ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO
SKATINIMAS” 04.1.1-LVPA-K-112 PRIEMONI ,,BIOKUR4 NAUDOJAN(ItJ ILUMOS
GAMYBOS jRENGINIIJ KEITIMAS” PROJEKT1J FINANSAVIMO S4LYGIJ APRAO
NR. 1 PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
2018rn.

d.Nr.
Vilnius

P a k e i i u 2014—2020 met Europos Sajungos fondq investicijj veiksmi. programos
4 prioriteto ,,Energij os efektyvumo ir atsinauj inaniq itek1i4 energij os gamybos ir naudoj imo
skatinimas” 04.1 .1 -LVPA-K- 112 priemonés ,,Biokur naudoj anëi i1umos gamybos jrenginiq
keitimas” projektq finansavimo s1ygq apra Nr. 1, patvirtint Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2017 m. rugsêjo 22 d. sakymu Nr. 1-247 ,,2014—2020 metq Europos Sajungos fondq
investicijt veiksmq programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinaniq itek1ii
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” 04.1.1-LVPA-K-112 priemonés ,,Biokur naudojaniq
i1umos gamybos jrenginiq keitimas” projektq finansavimo s4lyg4 aprao Nr. 1 patvirtinirno”:
1. Pakeièiu 4 punkto pirmaj pastraip4 ir j idêstau taip:
,,4. Sio aprao tikslais biokuras suprantamas kaip kuro rüis naujai jrengiamiems (iki 10 MW
i1uminés galios) i1umos gamybos jrenginiams, keiiant jais nusidèvejusius biokur naudojanëius
i1umos gamybos jrenginius, kurie turi büti imontuojami. Biokuru laikornas medienos biokuras
(biokuras i medienos apdirbimo ir medienos ruoos pramonés atliekq, biokuras i lignino, malkos
energetikai, miko kirtimo atliekos, ne miko medienos kirtimq mediena, antriné mediena, biokuras
i baltalksnynq kirtimo, biokuras i miko jaunuolynq ugdymo, biokuras i trumpos apyvartos
energetiniq plantacij, biokuras i kelmq medienos ir kt.) ir iaudi biokuras (iaudai, iaudq granules
ir kt.).
2. Pakeièiu 4 punkto devintaj4 pastraip irj, idestau taip:
,,Nusidêveje biokur naudojantys ilumos gamybos jrenginiai suprantami kaip jrenginiai,
kurii. eksploatavimo laikotarpis yra daugiau nei 16 metq, skaiiuoj ant nuo jvedimo eksp1oatacij iki
paraikos pateikimo datos (pagal Silumos kainq nustatymo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos
8 d. Vaistybinés kainq energetikos kontrolés komisijos nutarimo Nr. 03-96 6 priedo 11.3.1 papunktj)
ir (arba) kurii.i likutiné verté ne didesné kaip 1 Eur iki paraikos pateikimo datos. j eksploatavimo
laikotarpj skaiëiuojamas laikotarpis, kai katilas buvo eksploatuojamas kitoje jmonêje ir
laikotarpis, kai katilas prie tai veiké kaip skysto kuro/mazuto katilas.”.
3. Pakeiiu 18 punk4 irjj idéstau taip:
,,1 8. Proj ektu turi bUti prisidedama prie bent vieno Europos Sajungos Baltijos jãros regiono
strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128,
tikslo jgyvendinimo pagal bent vienq Europos Sajungos Baltijos jãros regiono strategijos veiksmq
plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. mgejo 10 d. 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr.
SWD(20 15)177 final SWD(20 17)118 numatyt politinç sritj ,,Energetika”. Dokumentai skelbiami
Europos Komisij os svetainéje http ://ec.europa.eulregionalpolicy/lt/policy/cooperationlmacro
regional-strategies/baltic-seallibrary/#1
4. Pripastu netekusiu galios 29.3 papunktj.
.“
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5. Pakeiëiu 29.4 papunktj irj idéstau taip:
,,29.4. kai planuojama ükinê veikia (arba pianq ar program jgyvendinimas) susijusi(-cs) su
jsteigtomis ar potencialiomis ,,Natura 2000” teritorijomis ar artima tokiq teritorijq aplinka,
pareikêjas iki paraikos pateikimo turi büti atlikçs ,,Natura 2000” teritorij4 reikmingumo nustatym,
vadovaujantis Plarni ar program, ir planuojamos ükinès veikios jgyvendinimo poveikio steigtoms
ar potencialioms ,,Natura 2000” teritorijoms reikmingumo nustatymo tvarkos aprao, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegués 22 d. jsakymu Nr. D1-255 ,,Dêi Planq ar
program ir planuojamos Ukinês veikios jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura
2000” teritorijoms reikmingumo nustatymo tvarkos aprao patvirtinimo”, nuostatomis ir turéti
atsakingos institucijos ivad4 del piano ar programos gyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potenciaiioms ,,Natura 2000” teritorijoms reikmingumo jei planuojama akiné veikia néra susijusi su
jsteigtomis ar potencialiomis ,,Natura 2000” teritorijomis ar artima toi&i teritorijg apiinka,
pareikéjas iki paraikos pateikimo turi buti parengçs rainj paaikinimg;”.
6. Pakeiiu 29.5 papunkt irjj idéstau taip:
,,29.5. nuosavybès ar kitos daiktinés pareikejo teisês j nekilnojamq turtq, kuris bus
naudojamas jgyvendinant projekt4, ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje
nurodyti juridiniai faktai, susijç su iuo nekilnojamuoju turtu, iki paraikos pateikimo turi büti
jregistruotos Nekilnojamojo turto registre (pateildama iraas);. 4Daiktinès teisés j nekiinojamajj
turt turi priklausyti pareikêjui iki paraikos pateikimo ir gaiioti ne trumpiau kaip penkerius
metus p0 nue projekto finansavimo pabaigos arba atitikti Aprao 29.6 papunkio nuostatas. tTurto,
kuris bus naudoj amas jgyvendinant proj ekt, paskirtis turi atitikti proj ektu jgyvendinam veikk;. jJei
turtas, kuris bus naudojamas gyvendinant projekt, pareikéjo naudojamas pagai panaudos ar
nuomos sutart, pareikéjas turi turéti panaudos davejo ar nuornotojo raytinj ratik sutikim
vykdyti projekto veikias;”.
7. Papildau 29 punkt 29.7 papunkiu:
,,29.7. projektui numatytos investicijos turi büti suderintos su i1umos tiekimo
Iicencij idavusia ir 1icencijuojam veikl4 kontroliuojanëia institucija.”
8. Pripa4stu netekusiu galios 32 punkt.
9. Pakeièiu 35 punkt irj idéstau taip:
,,35. Projekto tinkamos finansuoti iiaidos yra projekto veiklq i1aidos (jskaitant katih,
pakur, ekonomaizerius, oro iIdytuvus, pelenq gaudymo jrang ir kitus renginius pagamintus
gamybinése bazése), patirtos nuo paraikos registravimo jgyvendinanèiojoje institucijoje dienos iki
projekto finansavimo pabaigos.
10. Pakeiéiu 43 punkt ir jj idéstau taip:
,,43. Pagal Apra tinkamos finansuoti i1aidos yra papildomos investicinés i1aidos,
bütinos atsinaujinaniq itekliq energijos gamybai skatinti, kurios nustatomos lyginant su panaiomis
maiau aplinkai naudingomis investicijomis (jaaikinim iüréti 29.1 papunktyje), kurios tikétina
bãtg jvykdytos be pagalbos, t. y.: 4 iiaidq kategorija ,,ranga, jrenginiai ir kitas turtas”
kompiuterines technikos, programmes jrangos, susijusios su biokur4 naudojanéio i1umos gamybos
frenginio vaidymu, tiesiogiai projekto veiklai (-oms) vykdyti reikalingos jrangos, jrenginiq ir kito
iigalaikio turto jsigijimo i1aidos (jskaitant jq transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos
(aiktelés) paruoimo, instaliavimo, paruoimo naudoti, ibandymo, apmokymo naudotis, saugos
instruktao, techninés prieiUros ir kitas tiesiogiai susijusias i1aidas.
11. Pakeièiu 44 punkt irjj idéstau taip:
,,44. Projekto tinkamq finansuoti iiaid4 dydis nustatomas atsive1giant j projekto iiaidq
rea1um ir bütinum4 bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti ilaidoms. Paraikos vertinimo
metu iiaid, numatytl4 Aprao 43 punkte, jkainiai nustatomi vadovauj antis rinkoje egzistuojaniomis
kainomis. Pareikéjas privaio turéti dokumentus, jrodanCius projekto biudeto pagrjstum
(projektinés smatos arba techniniai projektai, arba ne maiau kaip trys tiekéj4 komerciniai
pasiulymai (detalizuoti, su aikiai iskirtomis rengimq ir darbq kainomis, senq jrenginiq
demontavimo kainomis) arba nuorodos j rinkoje galiojanèias kainas, arba gaiimybiq studijos ir
panaiai).”.
—
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12. Pakeiëiu 45.1 punkt irjj idèstau taip:
,,45.1. i1aidos, neivardytos io Aprao 43 punkte taip pat statybos, rekonstrukcijos
prisijungimo prie tinklq, nusidèvêjusio biokur naudojanëio iIumos gamybos jrenginio
demontavimo darbq i1aidos;”
13. Pakeiëiu 56.3 papunktj irjj idêstau taip:
,,56.3. Pareikéjui, kuriam i1umos tiekimo licencij yra idavusi savivaldybe,
savivaldybés sprendimo, nurodanéio, kad investicijos yra suderintos, nuora arba kopij. Nuoraj
arba kopij pareikjas turi pateikti su paraika arba ne véliau kaip per 1 mnesj nuo paraikos
pateikimo.”.
14. Pakeiéiu 56.7 papunktj irjj idéstau taip:
,,56.7. dokumentus, jq nuoraus arba kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius
reikalavimus, kaip nurodyta Aprao 29.2, 29.3 ir 29.4 papunkëiuose.
Jei pareikéjo planuojamai ükinei veiklai netaikomi reikalavimai del planuojamos
ükinës veikios poveikio aplinkai vertinimo, pareikejas turi pateikti raytinj paaikinim del jo
planuojamos ükinês veikios poveikio aplinkai.
Jei planuojama ukine veikia nera susijusi su steigtomis ar potencialiomis ,,Natura
2000” teritorijomis ar artima tokui teritorijq aplinka, pareikejas turi pateikti raytinj
paaikinim del jo planuojamos ukines veikios poveikio steigtoms ar potencialioms ,,Natura
2000” teritorijoms;”.
15. Pakeiiu 1 priedo 5.4.2 papunkt irjj idéstau taip:

—

,,5 .4.2. paraikos vertinimo metu pateikimo
dien4 pareikêjas ir partneris (-iai) ya
vykdç ( ç) turi su mokeséi ir socialinio
draudimo jmok mokejimu suijuiu
jsipareigojimu susijusiq skolq pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus arba
pagal kitos vaistybés teisés aktus, jei
pareikéjas ir partneris (-iai) yra usienyje
registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar
fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra usienio
pilietis (-éiai), arba kiekvienu atveju
skola nevirija 50 eurq (tikrinama ne
vèliau kaip per 7 dienas nuo paraikos
gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola
virija 50 eury, pareikèjui !eidziama
dokumentais pagristi, kad paraLkos
pateikimo dienq skola nevirljo 50 eurq)
(i nuostata netaikoma jstaigoms, kuriy
veikia
finansuojama
i.
Lietuvos
Respublikos
vaistybes
ir
(arba)
savivaldybiy biudiety ir (arba) vaistybes
pinigzj fondib ir pareRkejams, kuriems
Lietuvos Respublikos teisës akti nustatyta
tvarka yra atidéti mokesOiy arba socialinio
draudirno /moky mokejimo terminaz),

Jnformaczjos §altinis:
paraika,
Va/stybinio
socialinio
draudimo
fondo valdybos prie
Lietuvos
Respublikos
socialinës apsaugos ir
darbo ministerijos ir
Vaislybines mokeséiy
inspekcijos
prie
Lietuvos
Respublikos
Jinansy
ministerijos
pateikta informacija.”

2. Pakeiëiu 1 priedo 5.4.3 papunktj irj idéstau taip:
,,5.4.3. paraikos vertinimo metu Informacijos altinis:
pareikéjas ir partneris (-iai), kurie yra paraika.”
fiziniai asmenys, arba pareikejo ir

4

partnerio (-iq), kurie yra juridiniai
asmenys,
vadovas,
pagrindinis
akeininkas (turintis daugiau nei 50
proc. akcijq) ar savininkas, ükinés
bendrijos tikrasis narys (-iai) ar
maosios bendrij os atstovas (-ai),
turintis (-ys) teisç juridinio asmens
vardu sudaryti sandorj, ar buhalteris (iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys),
turintis (-ys) teisç surayti ir pasirayti
pareikèjo apskaitos dokumentus,
neturi neinykusio arba nepanaikinto
teistumo arba del pareikejo ir
partnerio (-iq) per paskutinius 5 metus
nebuvo
priimtas
ir
jsiteisejçs
apkaltinamasis teismo nuosprendis
pagal veikas, nustatytas Finansinê
1Ax.
--‘-,-,

grginimo
Lietuvos Respublikos
vaktybés
biudetg
taisy1dii.,
patvirtintl
Lietuvo
Respublikos
Vyriausybes 2005 m. gegué 30 d.
nutarimu Nr. 590 ,,Dêl Finaninés
paramos ir bendrojo finansavimo Iég
grinirno
Lietuvos Respublikos
valstybes
biude4
taisykliij
patvirtinimo”, 3 priedo ,,Apribojimg
skirti Europos Sqjungos finansinç
paramg, 2001 2009 metg Europos
ekonominés erdvés ir (ar) No’egijos
finansinh mechaniznnl, 2009 2014
metg Europos ekonominés erdvés ir
Norvegijos
(ar)
finansinhl
mechanizm4,
2007 2012
metq
Lietuvos
ir
Sveicarijos
bendradarbiarm
nnansinç paramg aprasas” 2punkteu
da1yvavim bendrininkq grupéje,

organizuotoje
grupje,
nusikaistamame susivienhjime, jq
organizavim ar vadovavim jiems,
kyininkavimj, prekyb poveikiu,
papirkimq,
piktnaudiavim,
tarnybos
pareigq
ncatlikim4,
sukëiavimj, turto pasisavinim,
turto ivaistym4, turtinês a1os
padarym4
apgaule,
turto
sunaikinim4
ar
sugadinim4,
neteist
praturtéjim,
kontraband, muitins apgaulç,
neteisèt
disponavim
akcizais
apmokestinamomis
prekémis,
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neteisêt prekiq ar produkcijos
neiveim i Lietuvos Respublikos,
neteisét
vertim4si
ükine,
komercine, fmansine ar profesine
veikia, neteisèt juridinio asmens
veikhi, svetimo prekiq ar paslaugq
enk1o
naudojim,
apgauIing
pareikim apie juridinio asmens
veikhi, mokesiq nesumokéjim,
kredito, paskolos ar tikslinés
paramos panaudojim4 ne pagal
paskirt
ar nustatyt4 tvark4,
kreditinl sukëiavim, skolininko
nesiningum,
nusikaIstam
bankrot, netikros elektroninês
mokéjimo priemonês gaminim,
tikros
elektroninés
mokêjimo
priemonés klastojimq ar neteisét4
disponavim4 elektronine mokéjimo
priemone arba jos duomenimis,
neteisét elektroninés mokéjimo
priemonés
ar
jos
duomenq
panaudojim, neteisingq duomenq
apie pajamas, peln4 ar turt4
pateikim, dekiaracijos, ataskaitos
ar kito dokumento nepateikim,
apgauling4 ar aplaidq apskaitos
tvarkym, nusikaistamu büdu gauto
turto
jgijim4
ar
realizavimq,
nusikaistamu büdu jgytq pinigq ar
turto 1ega1izavim, netikrq pinigq ar
vertybiniq popieriq pagaminim,
1aikym
arba
rea1izavim,
dokumento
sukIastojim
ar
disponavim sukiastotu dokumentu,
antspaudo, spaudo ar blanko
suk1astojim, da1yvavim kokioje
nors kitoje neteisétoje veikioje,
kenkianëioje Lietuvos Respublikos
ir (arba) ES fmansiniams interesams
(is apribojimas netaikomas, jei
pareikejo veikia yra finansuojarna i
Lietuvos Respublikos vaislybes ir
(arba) savivaldybiy biudetzi ii (arba)
vaislybes pinigy fondy, taip pat
Europos investicijqfondui ir Europos
investicUq bankui .i nuostata ncra
taikonza;

Energetikos ministras

