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Lietuvos Respublikos Vyriausybè n u t a r i a:
Pakeisti Vieuosius interesus atitinkanii4 paslaugij elektros energetikos sektoriuje 1èq
administravimo tvarkos apra, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybês 2012 m. rugsejo
19 d. nutarimu Nr. 1157 ,,Dèl Vieuosius interesus atitinkanèii4 paslaugq elektros energetikos
sektoriuje 1ë administravimo tvarkos aprao patvirtinimo”:
1. Papildyti nauju VII skyriumi:
,,VII SKYRIUS
VIEUOSIUS INTERESUS ATITINKAN(ITJ PASLAUGTZJ KAINOS DALIES
SUSIGR4INIMO S4LYGOS IR TVARKA

35. Elektros energijos vartotojas, vykdantis pagrindinç veikh 2014 m. bire1io 28 d.
Europos Komisijos komunikato ,,2014—2020 m. Vaistybés pagalbos aplinkos apsaugai ir
energetikai gairés” (2014/C 200/01) (toliau
Gairès) 3 ir 5 prieduose jvardijamuose
sektoriuose ir u vieuosius interesus atitinkanias paslaugas atsiskaitantis teisés aktt nustatyta
tvarka (toliau Pramonés vartotojas), iki kiekvienq met4 liepos 1 dienos u vartotojo suvartot
elektros energijos kiek, virijantj 1 GWh per praéjusius kalendorinius metus, turi teisç
Vyriausybés nustatyta tvarka u praejusius kalendorinius metus susigrinti 85 procentus
sumokétos Komisijos nustatytos vieuosius interesus atitinkanii paslaugq kainos dalies,
susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinanius energijos itek1ius.
36. Pramonés vartotojas, siekdamas pasinaudoti Komisijos nustatytos per
2019 metus sumokétos vieuosius interesus atitinkanit pas1augi kainos dalies susigrinimo
teise ne véliau kaip iki 2019 m. liepos 1 d., o siekdamas pasinaudoti Komisijos nustatytos per
2020 metus ir vélesniais kalendoriniais metais sumokétos vieuosius interesus atitinkanii
paslaug4 kainos dalies susigrinimo teise ne véliau kaip iki atitinkaml4 kalendoriniq metq
vasario 1 d., administratoriui pateikia praym susigrinti vieuosius interesus atitinkaniq
paslaugq kainos dalj. Pramonés vartotojas kartu su praymu pateikia iuos dokumentus, kurie,
sudarius sutartj su administratoriumi, tampa neatskiriama sutarties dalimi:
36.1. energijos vartojimo audito ataskaitq, parengt4 Lietuvos Respublikos energijos
vartojimo efektyvumo didinimo jstatymo nustatyta tvarka, nuo kurios patvirtinimo iki
Pramonés vartotojo kreipimosi administratofi yra-praéjçsiie-ilgesiii-skaip-2-me-1aikotarpis————-———
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36.2. geriausiq energijos vartojimo efektyvumq didinanii priemonii, nurodyti.1
Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo jstatymo nustatyta tvarka
parengtoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, sqra ir iq priemoni4 jdiegimo tvark arba
nepriklausomo auditoriaus ataskait4, kuria patvirtinama, kad vartotojas jau yra sidiegçs
energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas geriausias esamas energijos vartojimo
efektyvumo didinimo priemones. Geriausiomis esamomis energijos vartojimo efektyvum4
didinanëiomis priemonèmis laikomos visos priemonés, nurodytos energijos vartojimo audito
ataskaitoj e.
37. 36 punkte nurodytus dokumentus Pramonés vartotojas pateikia ir vieajai jstaigai
Lietuvos energetikos agenturai ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praymo administratoriui
pateikimo dienos.
38. Administratorius pateikia Pramonés vartotojui sutarties del vieuosius interesus
atitinkaniq pas1augt kainos dalies susigrinimo projek4 per 10 darbo dienq nuo praymo
administratoriui pateikimo dienos.
39. Pramones vartotojas per 10 darbo dien4 P0 sutarties del vieuosius interesus
atitinkanCi paslaugq kainos dalies susigrinimo projekto pateikimo dienos turi pagrjsti
atitiktj Elektros energetikos jstatymo 741 straipsnio 3 dalyj e nustatytiems reikalavimams,
pateikdamas administratoriui
informacij:
39.1. informacij, kad Pramonés vartotojas gauna pajamas i veikios, nurodytos Gairiq
3 ir (ar) 5 priede, t. y.:
39.1.1. ne maiau kaip 30 procenti pajaml Pramonés vartotojas gauna i veikios,
vykdomos elektros energij intensyviai naudojaniuose sektoriuose, nurodytuose Gairii4
3 priede;
39.1.2. ne maiau kaip 30 procentq pajamq Pramonés vartotojas gauna i veikios
sektoriuose, nurodytuose Gairiq 5 priede, jeigu jq elektros energijos naudojimo intensyvumas
pagal Pramonés vartotojo administratoriui pateikt ir pastarojo patvirtint informacij yra ne
maesnis kaip 20 procentq bendrosios pridétines vertés.
39.2. Pramonès vartotojas administratoriui patvirtina, kad néra priskiriamas sunkum
patirianéios jmonès kategorijai, kaip tai apibrèta 2004 m. spalio 1 d. Europos Komisijos
komunikate ,,Bendrijos gairés del vaistybes pagalbos sunkumus patirianëioms jmonéms
sanuoti ir restruktUrizuoti” (2004/C 244/02).
39.3. Pramonés vartotojas patvirtina, kad jo atvi1giu néra iduotas vykdomasis ratas
sumoms iiekoti pagal Europos Komisijos sprendim, kuriame vaistybes pagalba skelbiama
neteiséta ir nesuderinama su vidaus rinka.
40. Ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo 39 punkte pateikt4 dokumentq dienos
Pramonés gavéjas pasirao sutartj del vieuosius interesus atitinkanCh paslaugl kainos dalies
susigrinimo su administratoriumi.
41. Pramonés vartotojas jsipareigoja pagal Aprao 36.2 papunkCio reikalavimus
geriausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones jsidiegti per 4 metq laikotarpj,
laikydamasis geriausiq energijos vartojimo efektyvum didinanCi4 priemonill diegimo tvarkos.
42. Maksimali galima susigrinti vieuosius interesus atitinkanCii pas1augl kainos
dalis (suma) apskaiiuojama pagal Pramonés vartotojo per praéjusius 3 kalendorinius metus
vidutinj Pramonés vartotojo suvartot elektros energijos kiekj (jj padauginant i 4) ir sutarties
sudarymo metu galiojantj Komisijos patvirtint vieuosius interesus atitinkanCiq paslaugq
kaiiios taiif, piitaikius 85 proceiitg koeficient.
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43. Pramonés vartotojas sutartimi del vieuosius interesus atitinkaniq paslaugq
kainos dalies susigrinimo jsipareigoja Aprao 36.2 papunktyje nurodytoms priemonems
diegti skirti ne maiau kaip 75 procentus Aprao 42 punkte nurodytos maksimalios galimos
susigrinti sumos. Jeigu sutarties del vieuosius interesus atitinkaniq pas1aug kainos dalies
susigrinimo vykdymo metu visos pagal Aprao 36.2 papunktj pateiktoje geriaush energijos
efektyvumo didinimo priemonii4 diegimo tvarkoje numatytos priemones jdiegtos u maesnç
sum ar per trumpesnj laikotarpj nei sutarties del vieuosius interesus atitinkaniq paslaugq
kainos dalies susigrinimo galiojimo trukmè, tai nelaikoma sutarties del vieuosius interesus
atitinkanil1 paslaugq kainos dalies susigrinimo paeidimu.
44. Pramonés vartotojas sutartimi, jeigu ji galioja ne trumpiau nei 4 metus, del
vieuosius interesus atitinkanCiq paslaugu kainos dalies susigrinimo sipareigoja ne maiau
kaip 50 procent Aprao 42 punkte nustatytos per ios sutarties laikotarpj maksimalios galimos
susigr4inti sumos investuoti per pirmuosius 2 sutarties galiojimo metus. Pramonés vartotojas
sutartimi del vieuosius interesus atitinkanCii4 paslaug4 kainos dalies susigrinimo taip pat
jsipareigoja po 2 metij nuo ios sutarties pasiraymo dienos pateikti administratoriui
nepriklausomo auditoriaus patvirtint ataskait apie investicijas sutartyje del vieuosius
interesus atitinkanCil4 pasIaugi kainos dalies susigrinimo nustatytq priemonh jdiegim ir
atlikt4 investicij4 sum per pirmuosius 2 sutarties galiojimo metus.
45. Prie imokant Pramonés vartotojui lèas u atitinkamus kalendorinius metus, u
kuriuos grinama 85 procenti Komisijos nustatytos u elektros energijos gamyb sumokétos
vieuosius interesus atitinkanèil4 paslaugq kainos dalies, susijusios su elektros energijos
gamyba naudojant atsinaujinanCius energijos itek1ius:
45.1. Pramonés vartotoj as administratoriui pateikia dokument apie per praéjusius
kalendorinius metus suvartotos elektros energijos kiekj atitinkamai veiklai vykdyti. is
dokumentas laikomas pagrindianiu fakt, kad Pramonès vartotojas per kalendorinius metus
atitinkamai veiklai, nurodytai Gairiq 3 ir (ar) 5 priede, vykdyti suvartoja ne maiau kaip
I GWh elektros energijos. Toks dokumentas Administratoriaus praymu turi bUti patvirtintas
nepriklausomo auditoriaus.
45.2. Administratorius patikrina, ar Pramonés vartotojas neturi pradelst4 mokejim u
vieuosius interesus atitinkanCias paslaugas. Jeigu Pramonès vartotojas turi pradelstq
mokéjim, vieuosius interesus atitinkanCiq paslaugu kainos dalies susigrinimo 1èos néra
imokamos.
46. Ne anksiau kaip prie 4 metus patvirtinta ir vartotojo pateikta energijos
vartojimo audito ataskaita yra esminé s1yga sutarties del vieuosius interesus atitinkanCiq
paslaugq kainos susigrqinimo galiojimui. Sutarties del vieuosius interesus atitinkanCiq
paslaugq kainos dalies susigrinimo galiojimo terminas negali bUti ilgesnis kaip 4 metai p0
energijos vartojimo audito ataskaitos atlikimo.
47. Pramonés vartotojas privalo atitikti visus Aprao 39 punkte nurodytus
reikalavimus per vis sutarties del vieuosius interesus atitinkanCil.l paslaug4 kainos dalies
susigrinimo galiojimo laikotarpj.
48. Pramonés vartotojas iki sutarties del vieuosius interesus atitinkanCiq paslaugl4
kainos dalies susigr4inimo vykdymo pabaigos jsipareigoja pateikti administratoriui
patvirtinim4 apie pagal Aprao 36.2 papunkio reikalavimus jdiegtas geriausias energijos
vartojimo efektyvumo didinimo priemones. iame patvirtinime turi büti nurodytas kiekvienos
jdiegtos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonés pavadinimas, jdiegimo terminai
ir energijos sutaupymai per metus. Toks dokumentas turi büti patvirtintas nepriklausomo
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auditoriaus ir tik tokiu atveju laikoma, kad Pramonés vartotojas tinkamai jvykdè savo
jsipareigojimus pagal sutart del vieuosius interesus atitinkaniq paslaugq kainos dalies
susigr4inimo.

49. Pramonés vartotojas, paeidçs sutarties del vieuosius interesus atitinkani14
paslaugq kainos dalies susigr4inimo nuostatas, privalo per 60 kalendoriniii dienq nuo
pareikalavimo dienos grqinti vis4 per sutarties galiojimo laikotarpj vartotojui imokêt sum.
50. Sutarties del vieuosius interesus atitinkanii4 paslaug’q kainos dalies
susigr4inimo form4 rengia ir tvirtina administratorius.”
2. Buvusj VII skyriq laikyti VIII skyriumi.
3. Buvusius 35—37 punktus laikyti atitinkamai 5 1—53 punktais.
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