Priemonė „Šilumos tiekimo
tinklų modernizavimas ir
plėtra“
Energetikos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė
Sigita Žilinskaitė, 2017-10-12

Šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas ir plėtra
Projektų atranka: projektų konkurso vieno etapo būdu.
Kvietimo Nr. 2 (šilumos tiekimo tinklų modernizavimas) biudžetas: 27.000.000 Eur.
Kvietimo Nr. 3 (šilumos tiekimo tinklų plėtra) biudžetas: 4.547.350 Eur.
Projektai vykdomi be partnerių.
Paraiškas pateikti iki: 2017-11-20, 24:00.
Paraiškas pateikti: per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę.

Detali instrukcija yra adresu: http://lvpa.lt/upload/files/Intelektas%2023/Paraisku%20pateikimas%20per%20DMS_2.pdf
Paraiškos forma ir kiti reikalingi dokumentai patalpinti www.lvpa.lt ir

ww.esinvesticijos.lt.

Priemonės tikslas
Sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose,
pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo
patikimumą vartotojams.

Remiamos veiklos
Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo
patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius. Remiama veikla apima šiuos
šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų
vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant,
ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją
keičiant (kvietimas Nr. 2).
Šilumos tiekimo tinklų plėtra. Remiama veikla apima naujų šilumos tiekimo
tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos
ir vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą
ir (ar) prijungiant naujus šilumos vartotojus prie šilumos tiekimo tinklų
(kvietimas Nr. 3)

Finansavimas
• Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 3.000.000 Eur.
• Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 % visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir negali viršyti tinkamų finansuoti
išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo.

Finansavimo šaltiniai
Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, tinkamas, pakankamas
ir realus:
• Turimos piniginės lėšos (sprendimas dėl lėšų skyrimo).
• Banko paskola (banko pažyma dėl sprendimo suteikti paskolą konkrečiam
projektui. Jei pateikiamas banko sprendimas suteikti paskolą – iki projekto
sutarties pasirašymo turi būti pasirašyta sutartis paskolai gauti).
(sprendimas dėl paskolos turi būti galutinis; sprendime turi būti nurodytos esminės
paskolos suteikimo sąlygos (suma/valiuta, kredito paskirtis, laikotarpis, grąžinimas,
palūkanų norma, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės (detali turto informacija),
kitos specialiosios sąlygos, reikalingos užtikrinti finansavimą); turi būti nurodyta Banko
sprendimo galiojimo data; prie sprendimo turi būti pridedamas sprendimą pasirašiusio
asmens įgaliojimą pasirašyti tokius dokumentus įrodantis dokumentas).

• Savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai (savininko ar dalyvių
sprendimas dėl lėšų skyrimo ir savininkų ar dalyvių informacija apie lėšų
šaltinį).

Tinkamos išlaidos
3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti
darbai“:
Statybos, rekonstravimo ir remonto darbai, tiesiogiai susiję su
remiamomis veiklomis.
Projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto
vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su
remiamomis veiklomis.
6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“:
Išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams. Šios
išlaidos gali būti priskirtos ir kitoms projekto biudžeto išlaidų
kategorijoms (pavyzdžiui, jei perkant statybos darbus kartu perkamas
stendų įrengimas).
Kartu su paraiška turi būti pateikti projekto biudžetą
pagrindžiantys dokumentai (projektinės sąmatos ir (arba) tiekėjų
(rangovų) pasiūlymai ir (arba) nuorodos į rinkoje egzistuojančias
kainas).

Tinkamas pareiškėjas
• Šilumos tiekėjas. Partneriai negalimi.
• Nepriskiriamas sunkumus patiriančių įmonių kategorijai.
• Atitinkantis kitas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedo
5.4 punkte išvardintas sąlygas ir reikalavimus (nėra bankrutavęs, likviduojamas arba
restruktūrizuojamas; atsiskaitęs su Sodra ir VMI; vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio arba nepanaikinto
teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal
veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą taisyklių 3
priedo 2 punkte; nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra dėl gamybinės veiklos perkėlimo valstybėje narėje
arba į kitą valstybę narę; paraiškos vertinimo metu pareiškėjui nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės
paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo; nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per
sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų; pateikęs Juridinių asmenų
registrui finansinių ataskaitų rinkinius).

Parengtumo reikalavimai (1)
• Turi būti parengtas investicijų projektas su sąnaudų ir naudos
analizės rezultatų skaičiuokle (skaičiuoklė turi būti pateikta .xlsx
formatu) vienai siūlomai įgyvendinti projekto alternatyvai (paraiška
atmetama be paklausimo, jei nepateikta).

• Projektui numatytos investicijos turi būti suderintos su šilumos
tiekimo licenciją išdavusia ir licencijuojamą veiklą kontroliuojančia
institucija (su savivaldybe arba VKEKK).

Parengtumo reikalavimai (2)
• Pareiškėjo daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriam skiriamas
finansavimas, ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254
straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu,
iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
(taikoma kai paraiška tiekiama pagal kvietimą Nr. 2 šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas).

• Pareiškėjas, kuriam perduotas šilumos ūkio ar jo dalies valdymas, ir turto
savininkas turi sudaryti ketinimų protokolą dėl projektų įgyvendinimo.
(Protokole turi būti aptarti tarpusavio ketinimai perleisti–perimti pareiškėjo ir
projekto vykdytojo teises ir pareigas jei pasibaigtų (nutrūktų) sutartiniai teisiniai
santykiai. Jei paraiška teikiama pagal kvietimą Nr. 3 (šilumos tiekimo tinklų
plėtra, ketinimų protokole turi būti aptartos nekilnojamojo turto nuosavybės
teisės).
Kartu su paraiška prašoma pateikti laisvos formos raštą,
kuriame nurodoma nekilnojamojo turto, kuris bus
tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, unikalus
numeris.

Parengtumo reikalavimai (3)
• Jei, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą,
pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos galiojantį teigiamą
sprendimą.
• Jei pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, tuomet reikia
parengti rašytinį paaiškinimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai.
• Kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas)
susijusi(-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis
ar artima tokių teritorijų aplinka, iki paraiškos pateikimo privaloma atlikti
„Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą ir turėti atsakingos
institucijos reikšmingumo išvadą.

Reikalavimai projektams (1)
Projektas turi prisidėti prie:
• Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 69 punkto nuostatų
įgyvendinimo, t. y. projektu turi būti didinamas šilumos perdavimo
efektyvumas, nuosekliai gerinant šilumos perdavimo infrastruktūrą.

• Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos 2 tikslo 2.1 uždavinio 1.2.1
priemonės „Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo
tinklus“ ir (ar)
• Programos įgyvendinimo plano 1 prioriteto 1.5 krypties 1.5.3 darbo
„Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą
ir klimato kaitą“ siekių, kad didinant gyventojų tankį užstatytose
teritorijose, kuriose veikia aplinkosaugos požiūriu efektyvi centralizuoto
šilumos tiekimo sistema, nauji šilumos vartotojai toje teritorijoje būtų
aprūpinami centralizuotai tiekiama šiluma.

Reikalavimai projektams (2)
Projektas turi atitikti Reglamento
bendruosius reikalavimus ir
Reglamento 46 straipsnyje nustatytas
investicinės pagalbos teikimo didelio
energinio efektyvumo
centralizuotam šilumos ir vėsumos
tiekimui sąlygas.
Reglamento 2 straipsnio 124 punktas
(Direktyvos 2012/27/ES 2 str. 41 d. ir
42 d.)

Centralizuoto šilumos arba vėsumos tiekimo sistema,
kurią taikant naudojama bent 50 proc. atsinaujinančių
išteklių energijos, 50 proc. atliekinės šilumos, 75 proc.
kogeneracijos metu pagamintos šilumos arba 50 proc.
tokios energijos ir šilumos derinio.
Šildymo ir vėsinimo galimybė, kuri palyginti su įprastinės
veiklos padėtį atspindinčiu bazinio lygio scenarijumi,
išmatuojamai sumažina pirminės energijos kiekį, kurio
reikia vieno gauto energijos vieneto tiekimui,
atsižvelgiant į atitinkamas sistemos ribas, ekonomiškai
efektyviausiu būdu, kuris įvertinamas atliekant
Direktyvoje nurodytą kaštų ir naudos analizę,
atsižvelgiant į energiją, kurios reikia išgavimui,
transformavimui, transportavimui ir paskirstymui.

Vertinama hidrauliškai atskira šilumos tiekimo sistema. Vertinama pagal 2016 metais
suvartotus energijos kiekius metiniam šilumos energijos kiekiui pagaminti.
Jei centralizuoto šilumos arba vėsumos tiekimo sistema neefektyvi, tuomet bus vertinama
sistemos efektyvumas po finansavimo pabaigos, bet tokiu atveju reikia pateikti dokumentus
pagrindžiančius planuojamus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje sunaudoti
energijos kiekius šilumos energijai pagaminti.

Reikalavimai projektams (3)
• Įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėnesių nuo projekto sutarties
pasirašymo dienos.

• Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 4
mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
• Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po
paraiškos registravimo LVPA dienos.

Stebėsenos rodikliai (1)
Pagal kvietimą Nr. 2 (šilumos tiekimo tinklų modernizavimas) turi būti
siekiama šių stebėsenos rodiklių:
• Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo
tiekimo kokybė.
• Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai.
• Transportavimo bei paskirstymo nuostolių sumažėjimas
modernizuotuose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose.

Stebėsenos rodikliai (2)
Pagal kvietimą Nr. 3 (šilumos tiekimo tinklų plėtra) turi būti siekiama bent
dviejų stebėsenos rodiklių:
• Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo
tiekimo kokybė.
• Naujai nutiesti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai.
• Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungti nauji šilumos
vartotojai.
Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių,
gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas (Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)

Stebėsenos rodikliai (3)
Rodiklio
kodas
1
P.S.318

Rodiklio
pavadinimas
2
„Šilumos vartotojai,
kuriems šiluma
tiekiama patikimiau
ir pagerėjo tiekimo
kokybė“

Matavimo
vienetai
3
Asmenys

Sąvokų apibrėžtys
4
Šilumos vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio
naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti
prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir
karšto vandens sistemų (šaltinis: Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymas).

Apskaičiavimo
tipas
5
Automatiškai
apskaičiuojamas

Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau
ir kokybiškiau, – šilumos vartotojai, kuriems šiluma
tiekiama iš įgyvendinant projekto veiklas modernizuotų
(atnaujintų) ir (ar) naujai nutiestų centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų.

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo momentas

6
Skaičiuojamas
sumuojant šilumos
vartotojuskuriems
šiluma tiekiama iš
įgyvendinant projekto
veiklas modernizuotų
(atnaujintų) ir (ar)
naujai
nutiestųcentralizuoto
šilumos tiekimo
tinklų.

7
Pirminiai šaltiniai:
šilumos pirkimo –
pardavimo sutarčių,
sudarytų tarp šilumos
tiekėjo ir šilumos
vartotojo, suvestinė.

8

Skaičiuojamas
sumuojant
įgyvendinant projekto
veiklas modernizuoto
(atnaujinto)
centralizuoto šilumos
tiekimo tinklo ilgį
(kilometrais).

Pirminiai šaltiniai:
statybos užbaigimo
aktai (kopijos).

Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Modernizuotas (atnaujintas) centralizuoto šilumos
tiekimo tinklas – centralizuoto šilumos tiekimo tinklas,
kurio seni vamzdžiai pakeisti naujais sutartiniais 100
mm skersmens viengubais vamzdžiais.

P.S.319

„Modernizuoti
centralizuoto šilumos
tiekimo tinklai“

km

Šilumos tiekimo tinklas – įrenginių kompleksas,
susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir
reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir
matavimo prietaisų bei kitų įrenginių, skirtas
šilumnešiui nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių
objektų transportuoti (šaltinis: Šilumos tiekimo tinklų ir
šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m.
birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo
tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių
patvirtinimo“).
Modernizuotas (atnaujintas) centralizuoto šilumos
tiekimo tinklas – centralizuoto šilumos tiekimo tinklas,
kurio seni vamzdžiai pakeisti naujais sutartiniais100
mm skersmens viengubais vamzdžiais.
Sutartinių 100 mm skersmens viengubų vamzdžių ilgis
apskaičiuojamas pagal formulę:
L = (d/100)*l,
kur:
L – modernizuoto (atnaujinto) vamzdyno ilgis
sutartiniais vienetais (km);
d – modernizuoto (atnaujinto) vamzdžio skersmuo
(mm);
l – modernizuoto (atnaujinto) vamzdžio ilgis (km).

Automatiškai
apskaičiuojamas

Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigoje sudaromas
ir kartu su galutiniu
mokėjimo prašymu
pateikiamas šilumos
pirkimo–pardavimo
sutarčių su
vartotojais, kuriems
šiluma tiekiama iš
įgyvendinant projekto
veiklas modernizuotų
(atnaujintų) ir (ar)
naujai nutiestų
centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų,
sąrašas.
Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigoje
pasirašomas statybos
užbaigimo aktas.

Institucija
9
Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.

Už stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.

Stebėsenos rodikliai (4)
Rodiklio
kodas
1
P.N.102

Rodiklio
pavadinimas
2
„Transportavimo bei
paskirstymo nuostolių
sumažėjimas
modernizuotuose
centralizuoto šilumos
tiekimo tinkluose“

Matavimo
vienetai
3
MWh

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičiavimo
tipas

4
5
Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos
Automatiškai
pristatymas ir pardavimas šilumos vartotojams (pagal
apskaičiuo-jamas
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą).
Šilumos tiekimo tinklas – įrenginių kompleksas,
susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir
reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir
matavimo prietaisų bei kitų įrenginių, skirtas šilumnešiui
nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių objektų
transportuoti (pagal Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos
punktų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17
įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos
punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“).
Modernizavimas suprantamas kaip turto modernizavimas.
Turto modernizavimas – investicija į ilgalaikį turtą, kuria
siekiama pailginti jo naudingo tarnavimo laiką ir (ar)
pagerinti kokybines savybes, pritaikant ir (ar) įdiegiant
naujas technologijas. (pagal Energetikos įmonių investicijų
vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos
kontrolės komisijoje tvarkos aprašą, patvirtintą
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009
m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio
17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl energetikos įmonių
investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir
energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“
pakeitimo“).
Transportavimo bei paskirstymo nuostoliai suprantami
kaip šilumos nuostoliai.
Šilumos nuostoliai – šiluma, iš šilumos tiekimo
vamzdynais tekančio šilumnešio arba karšto vandens
buitinėms reikmėms patekusi į tuos vamzdynus supančią
aplinką, kai ji tam specialiai neskirta (pagal Šilumos
tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių
nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1–
26 „Dėl vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių
nustatymo metodikos patvirtinimo“).

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo
momentas

Institucija

6
Skaičiuojamas projekto
vykdytojui atliekant
skaičiavimus, pagal
Šilumos tiekimo
vamzdynuose patiriamų
šilumos nuostolių
nustatymo metodiką,
patvirtintą Lietuvos
Respublikos
energetikos ministro
2016 m. vasario 5 d.
įsakymu Nr. 1–26 „Dėl
vamzdynuose patiriamų
šilumos nuostolių
nustatymo metodikos
patvirtinimo“.

7
Pirminis šaltinis:
projekto vykdytojo
skaičiavimai
(ataskaita).
Antrinis šaltinis:
mokėjimo prašymai ir
(ar) galutinis mokėjimo
prašymas.

8
Stebėsenos rodiklis yra
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo metu
projekto vykdytojas
apskaičiuoja pasiektą
stebėsenos rodiklio
reikšmę.

9
Už duomenų apie
pasiektas
stebėsenos rodiklio
reikšmes pateikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas projekto
vykdytojas.

Stebėsenos rodikliai (5)
Rodiklio
kodas

Rodiklio
pavadinimas

1
P.N.101

2
„Naujai nutiesti
centralizuoto šilumos
tiekimo tinklai“

P.N.109

„Prie centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemos prijungti
nauji šilumos
vartotojai“

Matavimo
vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičiavimo
tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo
momentas

Institucija

3

4
5
Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos
Automatiškai
pristatymas ir pardavimas šilumos vartotojams (pagal
apskaičiuojamas
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą).
Šilumos tiekimo tinklas – įrenginių kompleksas,
susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir
reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir
matavimo prietaisų bei kitų įrenginių, skirtas šilumnešiui
nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių objektų
transportuoti (pagal Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos
punktų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17
įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos
punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“).
Naujų tinklų tiesimas suprantamas kaip naujų šilumos
perdavimo tinklų klojimas naujose trasose (remiantis
Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų,
statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių
ir šilumos gamybos ir šilumos
perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl Šilumos
gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių
(šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir
šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo
darbų rūšių aprašo patvirtinimo“).

6
Sumuojamas
įgyvendinant projekto
veiklas naujai nutiesto
šilumos tiekimo tinklo
ilgis (kilometrais,
sutartinių 100 mm
skersmens viengubų
vamzdžių).
Sutartinių 100 mm
skersmens viengubų
vamzdžių ilgis
apskaičiuojamas pagal
formulę:
L = (d/100)*l
kur:
L – modernizuoto
vamzdyno ilgis
sutartiniais vienetais
(km);
d-modernizuoto
vamzdžio diametras
(mm);
l- modernizuoto
vamzdžio ilgis (km).

7
Pirminis šaltinis:
statybos užbaigimo
patvirtinimo
dokumentas (statybos
užbaigimo aktas arba
deklaracija apie
statybos užbaigimą)
(kopijos).
Antrinis šaltinis:
mokėjimo prašymai ir
(ar) galutinis mokėjimo
prašymas.

8
Stebėsenos rodiklis yra
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo metu
pasirašomas statybos
užbaigimo patvirtinimo
dokumentas (statybos
užbaigimo aktas arba
deklaracija apie statybos
užbaigimą).

9
Už duomenų apie
pasiektas
stebėsenos rodiklio
reikšmes pateikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas projekto
vykdytojas

asmenys

Centralizuoto šilumos tiekimo sistema – integruotas
Automatiškai
šilumos perdavimo tinklas, prie kurio prijungtuose
apskaičiuojamas
viename ar keliuose šilumos gamybos šaltiniuose
pagaminta šiluma perduodama šilumos vartotojams
(pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos
kainų nustatymo metodikos“).
Šilumos vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio
naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti
prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų (pagal Lietuvos Respublikos šilumos
ūkio įstatymą).

Skaičiuojamas
sumuojant prie
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos
prijungtus naujus
šilumos vartotojų.

Pirminis šaltinis:
projekto vykdytojo
sudaromas šilumos
pirkimo–pardavimo
sutarčių su šilumos
vartotojais sąrašas.
Antrinis šaltinis:
galutinis mokėjimo
prašymas ir (ar)
ataskaita
po projekto
finansavimo pabaigos.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo
pabaigoje ar
poprojektiniu
laikotarpiu sudaromas
ir kartu su galutiniu
mokėjimo prašymu ir
(ar) ataskaita po
projekto finansavimo
pabaigos pateikiamas
šilumos vartojimo
pirkimo–
pardavimo sutarčių
sąrašas.

Už duomenų apie
pasiektas
stebėsenos
rodiklio reikšmes
pateikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.

km

Projekto nauda ir kokybė
Projektų
nauda
kokybė
• Vertinama balais
pagal ir
projektų
finansavimo sąlygų

aprašo 2 priede

pateiktą metodiką.

Pareiškėjo
Projektas
nefinansuojamas,
naudos
ir kokybės
metu surenka:
• Xjei
= Es
(energijos
sąnaudųvertinimo
kiekis sąlyginiu
– tonai naftos ekvivalentu) / Pa
energijos
mažiau
nei 15 balų (kaivienetu
paraiška
teikiama pagal kvietimą Nr. 2 šilumos
(pardavimo pajamos tūkst. Eur).
tiekimo
tinklų modernizavimas);
sąnaudų
ir
mažiau
nei 20 balų (kai
teikiama
pagal kvietimą
Nr. 3 šilumos
joms
tenkančių
• 5paraiška
balai suteikiami
pirmiems
20 proc. projektų,
tiekimo tinklų plėtra).
kurių energijos sąnaudos pardavimo pajamose
•

•

pardavimo
pajamų
Projektai
atrenkami
(apyvartos)
daugiausiai
balų.
santykis

didžiausios, 4 balai – kitiems 20 proc. ir t. t.

• Minimalus
balų skaičius
– 20.
konkurso
būdu,
t. y. finansuojami
surinkusieji

Prioritetiniai projektų atrankos
kriterijai (1)
Projektų nauda ir kokybė

Kvietimas Nr. 2 (šilumos tiekimo tinklų modernizavimas)
1. Senesnių šilumos tiekimo tinklų modernizavimas.
JeiguPareiškėjo
projekte numatyta modernizuoti kelias šilumos tiekimo tinklų vamzdynų
• X = Es (energijos sąnaudų kiekis sąlyginiu
atkarpas, kurios yra skirtingos eksploatavimo
tuomet skaičiuojamas
vienetu – tonaitrukmės,
naftos ekvivalentu)
/ Pa
energijos
numatomų modernizuoti šilumos(pardavimo
tiekimo tinklų
vamzdynų
pajamos
tūkst.atkarpų
Eur). eksploatavimo
sąnaudų
trukmės
(amžiaus) ir
svertinis vidurkis. Tinklų ilgis perskaičiuojamas į 100 mm
skersmens
viengubus vamzdžius.
joms tenkančių
• 5 balai suteikiami pirmiems 20 proc. projektų,
kurių energijos sąnaudos pardavimo pajamose
pardavimo
didžiausios, 4 balai – kitiems 20 proc. ir t. t.

pajamų
(apyvartos)
santykis

• Minimalus balų skaičius – 20.

Prioritetiniai projektų atrankos
kriterijai
(2)
Projektų nauda
ir kokybė
2. Nuostolingesnių šilumos tiekimo tinklų modernizavimas.
Jei projekte numatyta modernizuoti kelis šilumos tiekimo tinklų vamzdynus, kurie
priklauso
kelioms hidrauliškai atskiroms šilumos tiekimo sistemoms, šilumos
Pareiškėjo
• X = Es skirtumas
(energijos tarp
sąnaudų
sąlyginiu
nuostoliai skaičiuojami kaip procentinis
į šiaskiekis
šilumos
tiekimo
vienetu
– tonai naftos ekvivalentu) / Pa
energijos
sistemas
patiektos ir vartotojų gautos
šilumos.
(pardavimo pajamos tūkst. Eur).

sąnaudų ir
joms tenkančių • 5 balai suteikiami pirmiems 20 proc. projektų,
tiekimo tinkluose.
kurių energijos sąnaudos pardavimo pajamose
pardavimo
didžiausios, 4 balai – kitiems 20 proc. ir t. t.
pajamų
4. Šilumos
tiekimo tinklo patikimumas didesnei šilumos
• Minimalus balų skaičius – 20.
(apyvartos)
vartotojų daliai.
santykis

3. Šilumos nuostolių sumažėjimas modernizuojamuose šilumos

5. Projektas, prisideda prie konkrečios integruotos teritorijų
vystymo programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Prioritetiniai projektų atrankos
kriterijai
(3)
Projektų nauda
ir kokybė
Kvietimas Nr. 3 (šilumos tiekimo tinklų plėtra)
1. Projektinis
šilumos pareikalavimas.
Pareiškėjo

• X = Es (energijos sąnaudų kiekis sąlyginiu
vienetu – tonai naftos ekvivalentu) / Pa
energijos
2. Šilumos tiekimo tinklo patikimumas
didesnei
šilumos vartotojų
(pardavimo pajamos
tūkst. Eur).

sąnaudų ir
daliai.
joms tenkančių • 5 balai suteikiami pirmiems 20 proc. projektų,
kurių energijos sąnaudos pardavimo pajamose
pardavimo
3. Projektas, prisideda prie
konkrečios
integruotos
didžiausios,
4 balai
– kitiems 20 teritorijų
proc. ir t. t.
pajamų
vystymo programos tikslų
ir uždavinių
įgyvendinimo.
•
Minimalus
balų
skaičius
– 20.
(apyvartos)
santykis

Dokumentai (1)
• Investicijų projektas su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle.
• Šilumos tiekimo licencija su priedais.
• Nutarimas (sprendimas) dėl investicijų suderinimo (savivaldybės arba
VKEKK).
• Šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimo sutartis ir ketinimų
protokolas (kai šilumos tiekimo tinklai valdomi ne nuosavybės teise).
• SVV deklaracija (jei pareiškėjas didelė įmonė netaikoma).
• Teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba
galiojanti atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas
(kai pagal įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos vertinimo
procedūros).

• Rašytinis paaiškinimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai.
(kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo).

• „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada (kai planuojama ūkinė veikla
susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis).

Dokumentai (2)
• Užpildytas projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas.
• Užpildytas projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedas.
• Numatomų modernizuoti šilumos tiekimo tinklų amžių, ilgį ir diametrą
pagrindžiantys dokumentai.
• Projekto biudžetą pagrindžiantys dokumentai.
• Dokumentai apie 2016 metų energijos kiekį, sunaudotą metiniam
šilumos energijos poreikiui pagaminti (jei sistema yra efektyvi ir pareiškėjas vykdė
veiklą).

• Dokumentus, kad neturi informacijos apie 2016 metų energijos kiekį,
sunaudotą metiniam šilumos energijos poreikiui pagaminti ir oficialius
paklausimus šia informacija disponuojantiems subjektams, gavus
neigiamus atsakymus, galima skaičiuoti faktinius nuostolius už
laikotarpį, kurį faktiškai vykdė veiklą (jei pareiškėjas veiklos nevykdė).
• Dokumentai apie planuojamus sistemoje sunaudoti energijos kiekius
šilumos energijai pagaminti, t. y. dokumentus įrodančius, kad sistema
tenkins efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo
reikalavimus (jei sistema yra neefektyvi).

Dokumentai (3)
• Patvirtinti 2015 ir 2016 metų finansinės atskaitomybės dokumentai (jei
nepateikti Juridinių asmenų registrui).

• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai (jei pateikiamas banko
sprendimas suteikti paskolą – iki projekto sutarties pasirašymo turi būti pasirašyta
sutartis paskolai gauti).

Laisvos formos raštas, kuriame nurodoma nekilnojamojo turto, kuris bus
tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, unikalus numeris (Projektų
finansavimo sąlygų apraše nenumatyta, todėl neprivaloma, bet vertinimo spartumui
užtikrinti).

Sutartys
• Finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės
projektų sutartys (tarp pareiškėjo ir LVPA).
• Sutartys turės būti sudarytos ne vėliau kaip per 60 dienų nuo
sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos.

Projektų įgyvendinimo
reikalavimai
•

Ilgalaikis materialus turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto
finansavimo lėšų, turi būti apdraustas maksimaliu atkuriamosios vertės
draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas
įgyvendinimo laikotarpiu ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

•

Jeigu projektas nebuvo įgyvendinamas efektyvaus centralizuoto šilumos ir
vėsumos tiekimo sistemoje, projekto vykdytojas po projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos, praėjus pilnam šildymo sezonui, privalo atsiskaityti
už centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoje sunaudotus energijos
kiekius metiniam šilumos energijos poreikiui pagaminti.

(Jeigu po projekto finansavimo pabaigos sistema neatitinka efektyvios centralizuoto šilumos ir
vėsumos tiekimo sistemos apibrėžties inicijuojamas pažeidimo tyrimas ir jei pažeidimas
nustatomas inicijuojamas išmokėtų projekto finansavimo lėšų susigrąžinimas).

•

Penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas
investicijų tęstinumas.

O ką galėčiau padaryti, kad pateikęs paraišką negaučiau papildomų
klausimų?

• Pasitikrinti, ar pateikiami visi projektų finansavimo sąlygų aprašo 58
punkte nurodyti dokumentai;

• Laiku kreiptis į atsakingas institucijas/asmenis (banką, VKEKK ar
savivaldybę, institucijas atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimą ir „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo
nustatymą, turto savininką) dėl projekto finansavimo sąlygų apraše
nurodytų dokumentų gavimo;
• Pasitikrinti, ar su VKEKK arba savivaldybe suderinta investicijų suma
nėra mažesnė, nei projekto išlaidų suma;

• Pasitikrinti, ar įvykdyti su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų
mokėjimu susiję įsipareigojimai;
• Pasitikrinti, ar pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai Juridinių
asmenų registrui;

• Pasitikrinti, ar paraiškoje, jos prieduose ir kartu su paraiška
pateikiamuose dokumentuose (pvz. investiciniame projekte, biudžetą,
amžių, ilgį ir diametrą pagrindžiančiuose dokumentuose) informacija
sutampa.

Investicijų projekto priedas Nr.1
Ruožo
Esamų trasų
pavadinimas
vamzdžio
skersmuo, mm
Ruožas Nr. 1
700

Esamų trasų ilgis,
m
1033

Modernizuojamų
trasų amžius,
metai
40

...

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

