Ivadq, pasiulymq ir pastabq vertinimal bei komentarai

—

—

Pagal Apra remiama veikia nusidevejusiq biokur naudojaniq Neatsiivelgta.
i1umos gamybos jrenginiq keitimas naujais (iki 10 MW i1uminés 2017 m. lapkriëio 9 d. vykusio susitikimo su socialiniais partneriais
metu buvo isakytos pastabos Apraui, nagrinti Ièq tinkamumo ir
galios) centralizuoto i1umos tiekimo sistemose.

Siekiant aikumo Lietuvos verslo paramos agentara (toliau
prao patikslinti Aprao 4 punkt.

LVPA), AtsiveIgta.
4 punkto pirma pastraipa pakoreguota atitinkamai:
,,io aprao tikslais biokuras suprantamas kaip kuro rUis naujai
jrengiamiems (iki 10 MW i1uminés galios) i1umos gamybos
jrenginiams, keièiant jais nusidèvèjusius biokurq naudojanëius
iIumos gamybos jrenginius, kurie turi bUti imontuojami.”
Igta.
LVPA prao patikslinti Aprao 4 punkte nurodyt nusidevejusio Atsive
mq,
apibrei
io
jrengin
4 punkto devinta pastraipa papildyta atitinkamai:
biokur4 naudojanio iIumos gamybos
,,Nusidevejç biokur4 naudojantys i1umos gamybos jrenginiai
atsive1giant i klausimus:
suprantami kaip jrenginiai, kuriq eksploatavimo laikotarpis yra
• ar j eksploatavimo Iaikotarpj (16 m.) galima
iki
buvo daugiau nei 16 metq, skaiiuojant nuo jvedimo eksp1oatacij
katilas
kai
metus,
jtraukti/skaiiuoti
paraikos pateikimo datos (pagal i1umos kainq nustatymo
eksploatuojamas kitoje moneje;
eksploatavimo laikotarpj (16 m.) galima metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 8 d. VaistybinOs kainq
• ar
jtraukti/skaiiuoti metus, kai katilas veikè kaip skysto energetikos kontrolés komisijos nutarimo Nr. 03-96 6 priedo 11.3.1
kuro/mazuto katilas, ne biokuro katilas.
papunkt) ir (arba) kurii Iikutinë verté ne didesné kaip 1 Eur iki
paraikos pateikimo datos. J ekspioatavimo 1aikotarp
skaiëiuojamas laikotarpis, kai katilas buvo eksploatuojamas
kitoje jmonéje ir laikotarpis, kai katilas prie tai veiké kaip skysto
kuro/mazuto katilas.”.”

2
Lietuvos verslo paramos agentura 2018 m. geguès 4 d. ratas Nr R4-201 (3.14)

Pateiktos pastabos ir pasiulymai

metq Europos Sajungos fondq investicijq veiksmq programos 4 prioriteto
1Patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsèjo 22 d. sakymu Nr. 1-247 ,,2014—2020
04.1.1-LVPA-K-112 priemonês ,,Biokur4 naudojaniq i1umos gamybos jrenginiq
,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinani4 itekIiq energijos gamybos ir naudojimo skatinimas”
keitimas” projektq finansavimo s41yg aprao Nr. I patvirtinimo”.

3.

2.

Eu.
Nr.

BIJ IR PASIULYM1J DEL 2014-2020 METTJ EUROPOS S4JUNGOS
SOCIALINIL] IR EKONOMINILJ PARTNEfflIJ PATEIKTIJ PASTA
EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINAN(HT ITEKLI1J
FONDI.J INVESTICIJU VEIKSMI,J PROGRAMOS 4 PRIORITETO ,,ENERGIJOS
ONES ,,BIOKURi NAUDOJAN(HJ ILUMOS
ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS” 04.1.1-LVPA-K-112 PRIEM
APRAO NR. 1’ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO
GAMYBOS IRENGINIIrT KEITIMAS” PROJEKT1 FINANSAVIMO S4LYGtT
LENTELE

4.

“.

,,

Katilo pakura (ar kurykia), suprantama kaip katilo elementas, bütinas
katilo eksploatavimui idtikrinti ir yra tinkamas JInansuoti pagal
Biokurq naudojanOiy ilumos gamybos jrenginiy
priemonç
keitimas
LVPA siülo: 1) 29.3 papunkio formuluote patikslinti kaip 109
priemonéje (atsisakant perteklines informacijos raytiniame
paaikinime apie planuojamus atlikti veiksmus del planuojamos
ükinês veikios poveikio visuomenes sveikatai vertinimo atlikimo ir
sanitarines apsaugos zonq ribq nustatymo) ir reikalavim i projekto
parengtumui taikoml! reikalavimq ibraukti bei perkelti j Aprao 56
punkt prie privaIomi. su paraika pateikti dokumentq, kadangi
raytinis paaikinimas del pareikejo planuojamos tikinés veikios
poveikio aplinkai turi btiti parengtas pareikejo, bet ne atsakingos
institucijos ir jo pateikimas vertinimo metu nestabdo paraikos
vertinimo proceso;

tar. 1t/poutu1/1t/kaL4ct/07932f7 07e3d] 1e6h969d7ae07280e8.9)

(https:/Ywvw. e—

22.2. garo ir vandens vamzdyi o ir dumt1 vamzdiit sustambinti
montavimo blokai.”

22.1. katilai, ekonomaizeriai, ro ildytuvai, peleny gaudymo jranga
ir kiti jrenginiai, pagaminti ga nybinése bazése;

,,22. Katiliniyprojektuose turi bull numatomi jrengti.

,,Vadovaujantis Katiliniy jrenginiy /rengimo taisykliy (Energetikos
ministerUos 2016 m. rugsejo 19 d. jsakymas Nr. 1-249) 22punktu,
katilams néra priskiriami: ekonomaizeriai, oro .sildytuvai, peleny
gaudymo jranga, garo ir vandens vamzdyno ir dümi vamzdiy
blokai, todéljie néra tinkamifinansuoti pagal 112 priemonç.

Vadovaudamiesi pareikejq konsultavimo iki paraikq teikimo bei
paraikq vertinimo patirtimi, siekiant aikumo pareikejams ir LVPA
vertintojams bei lygiateisikumo utikrinimo, nustatant tinkamas
finansuoti iIaidas, praome déti/perkeIti j PFSA Lietuvos
Respublikos energetikos ministerijos iaikinim, gaut pirmojo
priemonés kvietimo vertinimui.

56.7 papunktis idêstomas atitinkamai:
,,dokumentus, jq nuoraus arba kopijas apie projektui taikomus
aplinkosauginius reikalavimus, kaip nurodyta Aprao 29.2, 29 ir
29.4 papunkiuose.
Jei pareikéjo planuojamai ukinei veiklai netaikomi reikalavimai
del planuojamos ukinés veikios poveikio aplinkai vertinimo,
pareikejas turi pateikta raytinj paaikinam del jo planuojamos

Atsivelgta.
29.3 papunktis pripajstamas netekusiu galios

35 punktas pakoreguotas atitinkamai:
,,35. Proj ekto tinkamos finansuoti ilaidos yra projekto veiklq i1aidos
(Iskaitant katilq, pakur, ekonomaizerius, oro ildytuvus, pelenq
gaudymo jrang ir kitus renginius pagamintus gamybinese
bazése), patirtos nuo paraikos registravimo gyvendinaniojoje
institucijoje dienos iki projekto finansavimo pabaigos.

vaistybes pagalbos klausimai. Rengdama Aprao pakeitim4
Ministerija laikosi nuostatos, kad valstybes pagalba suderinama su
vidaus rinka pagal Bendrojo bendrosios iimties reglamento III
skyriaus 7 skirsnio 4lstraipsnio 6 dalies b punkt, pagal Apra
finansuojamas kompleksinis katilo keitimas, o tinkamos finansuoti
iIaidos apskaiiuojamos, jvertinus prieingos padéties scenarijq,
kuomet skaièiuojamos to paties galingumo dujinio katilo projekto
ilaidos. Rizikas, susijusias su projekto investicijq pagrindimu, pades
kontroliuoti investiciniame projekte apskaiiuotas projekto
atsipirkimas ir ekonominés grynosios dabartinés vertés dydis.

5.

Siulome Aprao 29.5 papunktyje ibraukti odius ,,iki paraikos
pateikimo”, atsiveigiant j tai, jog jregistravimas gali büti sutvarkytas
ir paraikos vertinimo metu, taiau papiidomai jtraukti nuostata, kad
turt priklausytq pareikéjui lid paraikos
daiktinés teisés

Aprao 29.4 punkto reikaiavim ,,Jei planuojama ükinê veikia néra
susijusi su jsteigtomis ar potencialiomis ,,Natura 2000” teritorijomis ar
artima tokiq teritorij aplinka, pareikéjas iki paraikos pateikimo turi
bUti parengçs raytinj paaikinim” siülytume perkeiti Aprao 56
punkt prie privalomq su paraika pateikti dokumentq, kadangi
raytinis paaikinimas turi bUti parengtas pareikejo, bet ne atsakingos
institucijos ir jo pateikimas vertinimo metu nestabdo paraikos
vertinimo proceso

2) nustatyti reikaiavim4, kad pianuojamos ükinês veikios
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ataskaita ir sanitariniq
apsaugos zonq ribos turi büti nustatytos iki paraikos pateikimo. iuo
atveju punkt palikti prie parengtumo reika1avimt..

arba

Lb,L I

—

-—

—

Atsiveigta.
29.5 papunktis pakoreguotas atitinkamai:
,,nuosavybes ar kitos daiktinès pareikejo teisés j nekiinojam4 turt,
kuris bus naudojamas jgyvendinant projekt, ir (arba) Lietuvos

56.7 papunktis patikslintas. r. 4pastabq)

LtIl’..L

tikinés veikios poveikio apiinkai.
Jei planuojama ukiné veikia nèra susijusi su jsteigtomis ar
potencialiomis ,,Natura 2000” teritorijomis ar artima tokiq
teritorijtj aplinka, pareikejas turi pateikti raytin paaikinim4
del jo planuojamos ukinés veikios poveikio steigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000” teritorijoms;”
AtsiveIgta.
29.4 papunktis idèstomas atitinkamai::
,,kai planuojama ükiné veikia (arba planq ar programq
gyvendinimas) susijusi(-çs) su jsteigtomis ar potencial iomis ,,Natura
2000” teritorijomis ar artima tokiq teritorijq aplinka, pareikejas iki
paraikos pateikimo turi buti atiikçs ,,Natura 2000” teritorijq
reikmingumo nustatym, vadovaujantis Planq ar programq, ir
planuojamos ükinês veikios jgyvendinimo poveikio steigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000” teritorijoms reikmingumo nustatymo
tvarkos aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. geguès 22 d. jsakymu Nr. D1-255 ,,Dèl Planq ar programq
ir pianuojamos flkinês veikios jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000” teritorijoms reikmingumo nustatymo
tvarkos aprao patvirtinimo”, nuostatomis ir turëti atsakingos
institucijos ivad del piano ar programos jgyvendinimo poveikio
jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000” teritorijoms
reikmingumo; jei pianuojama ükiné veikia néra susijusi su
jsteigtomis ar potencialiomis ,,Natura 2000” teritorijomis ar artima
÷,i,;,,
naraiIcos pateikimo turi büti
nnlinlcn F””“eiicèia9
r
J ‘1 ‘r
parengçs raytinj paaikinimg;”.

8.

7.

,,

Atsive1gta.
44 punktas pakoreguotas atitinkamai:
,,Projekto tinkamq finansuoti iIaidq dydis nustatomas atsive1giant
projekto i1aidq rea1um ir bütinum bei reikalavimus, keliamus
tinkamoms finansuoti iIaidoms. Paraikos vertinimo metu iIaidq,
numatytq Aprao 43 punkte, jkainiai nustatomi vadovaujantis rinkoje
egzistuojanCiomis kainomis. Pareikéjas privalo turéti dokumentus,
jrodanèius projekto biudeto pagrjstum4 (projektinés smatos arba

Nuostata naikinama, Ivertinus teisés aktuose nustatytq energijos
vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimq taikymq,
vykdant vieuosius pirkimus pagal Apraj finansuojamai veiklai
gyvendinti.

Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodyti juridiniai
faktai, susijç su iuo nekilnojamuoju turtu, iki paraikos pateikimo
turi büti jregistruotos Nekilnojamojo turto registre (pateikiamas
iras). dDaiktinès teisés j nekilnojamajj turt4 turi prikiansyti
pareikèjui iki paraikos pateikimo ir galioti ne trumpiau kaip
penkerius metus p0 nue projekto finansavimo pabaigos arba atitikti
Aprao 29.6 papunkio nuostatas. tTurto, kuris bus naudojamas
jgyvendinant projektq, paskirtis turi atitikti projektu jgyvendinam
veikI;. jJei turtas, kuris bus naudojamas jgyvendinant projekt,
pareikejo naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartj, pareikejas
turi turéti panaudos davéjo ar nuomotojo raytinj ratik sutikim
vykdyti projekto veikias;”

techniniai projektai, arba ne ma.iau kaip trys tiekéjq komerciniai
pasiulymai (detalizuoti, su aikiai iskirtomis rengimq ir darbq
Danu atveju, pirmojo kvietimo paraikL4 vertinimo metu, pareikejai kainomis, seni renginiq demontavimo kainomis) arba nuorodos
teiké komercinius pasiülymus i vienos/keliq eiIuii., i kuriq j rinkoje galiojanCias kainas, arba galimybiq studijos ir panaiai).”
nejmanoma nustatyti tinkamq finansuoti iIaidq.

LVPA prao patikslinti 30 p., nes nuo 2017 m. liepos men. energetikos
sektoriuje veikl4 vykdanèios jmonés pirkimus vykdo ne pagal
Lietuvos Respublikos vieujq pirkimq jstatym4, o pagal Lietuvos
Respubi ikos pirkimq, atliekamq vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pato paslaugq srities perkaniujq subjektq jstatym ir
pagal minétq statym yra ne ,,perkaniosios organizacijos”, o
,,perkantieji subjektai”, todél siülome pakoreguoti Aprao 30 punkt4.
LVPA prao patikslinti 44 p. Projekto tinkamy finansuoti i.laidy
dydis nustatomas atsivelgiant / projekto i.laidy realumq ir batinuinq
bei reikalavimus, keliamus tinkamornsfinansuoti Llaidoms. Paraikos
vertinimo metu ilaidy, numatyty Apra.o 43 punkte, /kainiai nustatomi
vadovaujantis rinkoje egzistuojanOiomis kainomis. Parei.kejasprivalo
turEti dokumentus, Irodancius projekto biudeto pagrjstumq
(projektines sqmatos arba techniniai projektai, arba ne maiau kaz
trys tiekejy komerciniaipasiülymai (detalizuoti, su aikiai iskirtomis
jrengimy ir darbq kainomis, senq jrenginiq demontavimo kainomis)
arba nuorodos / rinkoje galiojanias kainas, arba galimybiy studUos
irpanaiaz.).”

pateikimo.

12.

11.

pateikti

su

ne

véliau

kaip

per

1

mènes

turi

pateikti

su

ir

paraika

ménesl nuo paraikos pateikimo.”

pareikéjas

—

ne

véliau

bUti suderintos su

arba

arba

1

i1umos

per

kopijq

,,

1icencij

idavusia

kontroiiuojania institucija.”

tiekimo

NeatsiveIgta.

Iicencijuojam

veikh

Praome patikslinti. Projektas turi atitikti kitq su projekto veikiomis
sus/usj io Aprao 24, 36, 56.13, 56.14 punktuose nustalytus Aprao 56.13 ir 56.14 punktuose ivardinami pateikiami dokumentai,
reikalavimus.”
o ne reikalavimai
Atsive1giant j tai, jog Aprao 56.3 ir 56.4 p. yra nurodyta, kad AtsiveIgta.
pareikejas kartu su paraika turi pateikti investicijq suderinim 29 punktas papildytas 29.7 papunkiu:
patvirtinant dokument, taiau Aprao 29 punkte prie projekto ,,projektui numatytos investicijos turi
parengtumui taikomq reikalavimq tokios nuostatos néra, siülome
Aprao 29 punkt papildyti nuostata ,,projektui numatytos investicijos
turi büti suderintos su iIumos tiekimo Iicencij4 idavusia ir
Iicencijuojamq veik1 kontro1iuojania institucija.”
Atkreiptinas démésis, jog ana1ogikas reikalavimas prie projekto
parengtumui taikomq reikalavimq yra numatytas priemonés ,,i1umos
tiekimo tinkig modernizavimas” PFSA Nr. 2.

paraikos pateikimo.”

turi

Atsive1gta.

10.

—

Atsive1gta.

kad buvo gautas Energetikos ministerijos
Atsive1giant j tal,
darbq i1aidos yra netinkamos 45.1 punktas pakoreguotas atitinkamai:
demontavimo
kad
iaikinimas,
finansuoti, praome papildyti Aprao 45 punkt 45.4 papunkëiu:
,,45.1. i1aidos, neivardytos io Aprao 43 punkte taip pat statybos,
,,45.4. Nusidévéjusio biokur naudojanio iIumos gamybos frenginio rekonstrukcijos prisijungimo prie tinklq, nusidèvéjusio biokurq
naudojanéio iIumos gamybos jrenginio demontavimo darbq
demontavimo darbq iIaidos.”
i1aidos;”
Siekiant suvienodinti dokumentq pateikimo terminus 56.3 ir 56.4
56.3 punktas pakoreguotas atitinkamai:
papunkiuose, praome patikslinti 56.3 papunktj:
,,56.3 Pareikéjui, kuriam iJumos tiekimo licencij yra idavusi ,,Pareikèjui, kuriam i1umos tiekimo licencij4 yra idavusi
savivaldybe, savivaldybes sprendimo, nurodanio, kad investicijos savivaldybe, savivaldybés sprendimo, nurodanio, kad investicijos
yra suderintos, nuora arba kopij. Nuoraq arba kopijq pareikéjas yra suderintos, nuora arba kopij. Nuora
HUO
paraika arba
kaip

9.

