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Pastabos ir pasiulymai
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Pastabq ir pasiulymq vertinimas ir (jei taikoma) argumentai,
kodél_neatsive1gta_j_pastabas_ar_pasiülymus
Atsive!gta.
Pagal projekt ymiai ip1eiama rerniamq veiklq
apirntis (nuo nauji kogeneracijos jrenginiq jrengimo
2018 rn. bire1io 21 d. Lietuvos Respublikos Seirno nutarimu Nr.
iki papildomai esamq atnaujinimo ir esarnq energijos XIII-1288 pakeista Nacionalinés energetinés nepriklausomybés
gamybos rengini4 keitirno kogeneracijos
strategija (toliau
Strategija). Sia priernone siekiama Strategijos
25.2.2. papunktyje nurodyto tikslo gyvendinimo (25.2.2.
frenginiais), bet néra pateikiamos remiamq veiklq
Centralizuoto i1umos tiekimo sisternose energijos i atsinaujinaniq
keitirno prieastys. Rekornenduojarna ateityje
nurodyti prieastis, s1ygojusias keisti veiklq apimt
energijos itek1iq dalis sieks 70 proc. iki 2020 metq ir 90 proc. iki
2030 metq. Bus toliau vystomos didelio naudingumo biokuro
ar atlikti kitus teisés aktq pakeitimus. Tai utikrintq
kogeneracines jégainés, efektyviai panaudojamos p0 rüiavimo
efektyvesnç pokyéiq atlikimo kontrolç ir didintq
likusios ir perdirbti netinkamos energetinç vertç turinèios
teiséküros proceso skaidrum4.
komunalinés atliekos ir nepavojingos gamybos atliekos i1umos ir
elektros garnybai). gyvendinus projektus, atitinkanêius minéto
strateginio dokumento nuostatas, bus jrengti papildomi
atsinaujinanéiq itek1iq energijos gamybos pajégumai, sumaintas
bendras metinis i1tnamio efekt sukelianéiq dujq kiekis, bus
prisidedarna prie darnios centralizuotai teikiarnos i1urnos sektoriaus
plétros.
Ateityje, keièiant atrankos kriterijus, 1ydratyje bus jvardintos
keitirno prieastys.
1. 20 MW norninalaus i1uminio naumo utenka Neatsive1gta. Kiekvienoje CT sisternoje i1umos poreikis yra
visam baziniam Siaulig miesto i1uminiam poreikiui skirtingas ir pareikéjas pats turi vertinti kokios i1uminés galios

Jei alsi±velgta/ visas pastabas ir (ar,) pasialynius, emiau esanhi lenielé
nepildoma

Ar j visas pastabas ir (ar) pasiulymus atsive1gta?

esanhi lentelé nepildoma

Paskelbimo www.esinvesticij os.lt data
Ar gauta pastabq ir (ar) pasiulymq?
Jei paslabz ir pasialymy nebuvo gauta, 1 kitq klausimq nealsakoma ir ±emiau
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paraika
paramai
pateikta
büti
2. Gali
tiekimo
i1umos
elektrinês
frengimui
kogeneracinés
sisternoje, kurioje jau yra veikianti kogeneracine
biokuro jégainé, kuriai jrengti buvo gauta ES pararna.
Svarbu sitikinti, kad pareikejq paramai gauti
planuojarnos
néra
elektrinés
kogeneracinés
konkreèioj e hidrau1ikai vientisoj e i1umos tiekimo
sisternoje, kurioje jau yra veikianti kogeneraciné
elektriné, kurios projektavimui ir statybai yra
pasinaudota ES parama ir kuri patenkina visa.
nei1dyrno ir dalj i1dymo sezono i1umos poreikio.
Prieingai bus neefektyviai naudojamos ES fondq
,,Proj ektuoj ant
kad
Nuostata,
investicij os.
kogeneracijos frenginio (toliau frenginys) ga1i turi
büti atsive1gta tai, kad jrenginys galétq veikti visus
metus (ne trumpiau nei 8 000 h) kogeneracijos rêimu,
t.y. but4 patenkinamas hidrau1ikai vientisos sistemos
i1umos poreikis nei1dymo sezono metu ir i dalies
i1dymo sezono poreikis” apriboja tik i1urnos
poreikio sisternoje atvi1giu, pareikéjas paramai gauti
gali teigti, kad planuoja naujo kogeneracijos frengirno
laika. ne trumpiau kaip 8 000 h per metus, nors toje
paioje i1umos tiekimo sistemoje jau yra veikianti
kogeneracine elektriné.
Siulymas projekt papildyti nuostata, kad i1umos
tiekimo sistemose, kur yra veikianéiq biokuro
elektriniij (rengtI4 dalinau pasinaudoj ant ES parama),

patenkinti (visa nei1dymo sezona. pakanka 20 MW
i1umos galios). Todél maesniuose miestuose nei
Vilnius ir Kaunas, 20 MW i1urnos galios
kogeneraciniq jrenginiq negalima laikyti ,,nedidelés
galios”, nes tokio dydio galia yra reikrninga.
Siüloma mainti skatinann! kogeneraciniq elektriniq
elektrinç ir i1uminç ga1i.

jrenginj tikslinga, ekonomikai naudinga statyti. Bendrai skatinimas
ES investicijomis yra numatytas renginiams, kurie nevirija 20 MW
i1urnos galios, t. y. nedalyvauja ATL sisternoje pagal 2003 rn. spalio
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva. 2003/87/EB,
nustatanèia. i1tnamio efekta. sukelianéiq duj4 emisijos leidimq
sisterna. Bendrijoje ir i dalies keièianèiq Tarybos direktyva.
96/61/EB. Energetikos ministerija tokiu büdu siekia sudaryti
vienodas konkurencines sIygas i1umos gamybos jmonéms gauti
vaistybes paga1b ir dirbtinai riboti jrenginiq i1uminés galios
neplanuoj a.
NeatsiveIgta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos i1umos ükio
jstatyrno nuostatomis yra siekiama rnaiausiomis snaudomis
utikrinti patikima. ir kokybik i1umos tiekima. i1umos vartotojams,
todél manorne, kad siUlomi pakeitimai galétq riboti konkurencijq
i1umos ükyje.
Garninant ir (ar) superkant i1urn, prioritetas teikiamas maiausiai
pasiulytai kainai. Jeigu siüloma vienoda i1umos kaina, prioritetas
teikiamas didelio naudingumo kogeneracijos frenginiams,
naudojantierns atsinaujinanëius energijos itek1ius arba deginantys
atliekas, kadangi jau veikianëiq renginiq dalis rangosjau atsipirkusi,
jq siulomos kainos gali büti maesnés. Taip pat vadovaujantis
Lietuvos Respublikos i1umos ukio statymo nuostatomis,
Nepriklausornierns i1urnos garnintoj arns yra privalorna i1umos
garnybos kainodara, j eigu nepriklausorno i1urnos garnintojo
nuosavybes ar kitu pagrindu valdomo i1umos gamybos arba bendros
i1umos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) jrenginio
statybai ar rnodernizavirnui finansuoti yra pasinaudota ar
naudojamasi Europos Sajungos finansine pararna.
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UAB ,,Karlq
katiliné” (20 1910-16 ratas Nr.

3.Atrankos kriterijus nurodo, kad ,,Projektuojant
kogeneracijos jrenginio (...) ga1i, turi büti atsive1gta
tai, kad jrenginys galétq veikti visus metus (...)
kogeneracijos reimu, t. y. bUt4 patenkinamas
hidraulikai vientisos sisternos i1urnos poreikis
neildyrno sezono metu ir i dalies ildymo sezono
poreikis. (...) Duomenys apie vidutinj i1urnos galios
poreikj neildymo sezono metu yra pateikiami u

2.Sialome a1ia Vilniaus ir Kauno paminéti ir
Klaipédos miesto CST sistem4, kadangi Klaipédoje
yra ana1ogika CST sistema, kuomet vis sistemos
vasaros poreik utikrina pertekliniai atliekq deginimo
jêgainés, kurios kintamoji savikainos dalis yra artima
nuliui, pajégumai.

naujai jrengiamiems kogeneracijos jrenginiams
pararna nebus teikiarna.
1. Siekiant efektyviai naudoti ES 1éas, pagal
priemonç neturêtq büti remiamas esamq energijos
kogeneraciniais
keitirnas
frenginiq
garnybos
frenginiais, jei tokie jrenginiai jau yra gave ES
param.

—

—

Atsizve!gta. Kadangi informacij apie maksirnalius i1uminés galios
poreikius neildyrno sezono metu turi tik i1umos tiekimo monés,
pritariame siulymui skaiiavimuose naudoti vidutinj i1uminés galios
poreik, kuris yra skelbiamas vieai.
Tvertinus, kad i1urninés galios poreikis atitinkamomis paros
valandornis skiriasi ir maksirnalus poreikis yra madaug 30 proc.
didesnis u vidutin ir tai, kad jrenginys negali efektyviai veikti
rnaksirnaliu apkrovos réimu, atrankos kriterijaus Nr.2 ,,2. Projektai,

—

Neatsivelgta. Zr. 2 punklo 2 pastabq.
renginiq keitimo ekonominç naud vertinti ir sprçsti del keitimo turi
i1urnos gamintojai. Kit4 vertus, atkreipiarne démes j tai, kad
projektams, kurie finansuojami ES 1éomis, yra taikomi 5 meti p0
projekto finansavirno pabaigos investicijq tçstinumo reikalavimai, jq
nesilaikant finansavirnas turi büti grintas, todél maai tikétina, kad
frenginiai finansuoti ES 1éomis bus keiiami.
Atsive1gta i dalies.
LR Seirnui pritarus atnaujintai Nacionalines energetines
nepriklausomybes strategij ai ir LR Vyriausybei patvirtinus
strategijos jgyvendinimo pIan, kur nustatyti ambicingesni tikslai
AEI pletrai, tikslinama Nacionaliné ilumos ükio pletros programa,
panaikinant i1umos gamybos pajégumq vystymo konkreèiuose
miestuose ribojimus. Atsive1giant tai, bei UAB ,,Karlq katilinés”
pateiktus siülymus, priemonés veiklq apimtyje taip pat nelieka
obj ektyviq kriterijq dirbtiniam i1umos gamybos pajégumq vystymo
skatinirno ribojirnui.
Todél bus patikslintas priemonés gyvendinimo planas bei atrankos
kriterijai, remiama veikia idéstoma taip:
,,Naujq didelio efektyvurno naudingumo biokuro kogeneracijos
jrenginiq (iki 5 MW elektrinés galios, visas nomina1u i1uminis
naumas ne didesnis nei 20 MW) jrengimas, esamtj kogeneracijos
frenginiq atnaujinimas, esamq i1uminés energijos gamybos
jrenginiq keitimas kogeneracijos renginiais centralizuoto ilumos
tiekirno sisternose (nevirijant 5 MW elektrinês galios ir visas
nominalus i1uminis naumas nuo 1 MW iki 20 MW). (iskyrus
V1ninii’ ir Kauno miestg). Reminmn veiklii nebii’ finn’iiniama

—

-

—

—

praejusius metus iki paraikos pateikimo, (...). Tuo
atveju kai P1 1 ,2xP2 balai suteikiarni pagal forrnulç:
hidrau1ikai vientisos i1urnos teikirno
(...) P2
sistemos, kurioje gyvendinamas projektas, praêjusiq
metq maksimalus i1uminés galios poreikis nei1dymo
sezono metu, MW. Tuo atveju jei P1 > 1,2xP2 balai
pagal j kriterij q nesuteikiami.
Atkreipiame démes, kad naudojami du skirtingi
tenninai vidutinis i1umos galios poreikj nei1dymo
sezono metu ir maksimalus i1uminés galios poreikis
nei1dyrno sezono metu.
Informacij apie maksimalius i1urninés galios
poreikius neiIdyrno sezono metu turi tik i1urnos
tiekirno jmonés. Vidutinis i1uminès galios poreikis
skelbiamas vieai. Teisingiausiai butq P2 vertinti kaip
vidutin i1umos galios poreikj nei1dyrno sezono
metu, apskaiiuot kaip vidutin galios poreikj
geguês rugsejo ménesiais (t. y. padalinant bendr
i1urnos sistemos poreikj gegués rugsejo rnénesiais
(MWh) i 3672 val.)
k
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padengti bazinius ir i dalies ildymo sezono poreikius” Strategijos
52.2.3. papunkio nuostatomis, nustataniomis, kad turi büti
racionali didelio naudingumo kogeneraciniq elektrinil!,
didinaniq vietinés eiektros energijos gamybos galimybes, plétra
bei 52.2.4.1. papunkéio nuostatomis, nustatanéiomis, kad turi
büti laiku modernizuojami (kai nebéra ekonominio pagrstumo
ir (ar) del aplinkosauginiq aspektq, keiëiami arba statomi nauji
esami biokuro deginimo jrenginiai arba, kai tai ekonomikai
jrenginiai,
kogeneraciniai
pagrjsta,
siekiant
i1aikyti
atsinaujinanti1 energij os itekliq balans4. Duomenys apie vidutin
ilumos galios poreikj neiIdymo sezono metu yra pateikiami u
praéjusius metus iki paraikos pateikirno, t. y. jei paraika pateikiama
2016 2020 m. bet kurt ménesj, paraikoje ir (arba) investiciniame
projekte pateikiarni duomenys u 2015 2019 metus.
Atsive1giant keliamus reikalavimus projektams bei iuo metu
vyrauj anèias technologij as, hidrau1ikai vientisoj e i1umos tiekimo

—

1co’eneracinia
o

—

Projektuojant kogeneracijos frenginio (toliau jrenginys) ga1i, turi
büti atsive1gta j tai, kad jrenginys galetq veikti visus metus (ne
trurnpiau nei 8 000 h) kogeneracijos reimu, t. y. but4 patenkinamas
hidrau1ikai vientisos sisternos i1urnos poreikis nei1dyrno sezono
metü ir i dalies i1dymo sezono poreikis. Parenkant atrankos kriterij4
vadovautasi Nacionalinés ilumos ukio plêtros 2015 2021 metg
programos 25 punkto nuostatomis, numataniomis, kad ,,biokuro

,,Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir paaikinimai:
Sis atrankos kriterijus bus taikomas tikprojekty atrankos metu, nes
priëmus sprendimqfinansuotz projeklq atrankos kriterijy stebéti
nebeaktualu.

kuriuos jgyvendinus bus padengiamas hidrau1ikai vientisos i1umos
tiekirno sisternos vidutinis i1urnos galios poreikis nei1dymo sezono
metu (praéjusil4 metq iki pateikiant paraik4 duornenys) ir i dalies
i1dymo sezono poreikis.” idêstome taip:
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1,5xP2 balai pagal

kriterijq nesuteikiami.”

Atsivelgta. Kriterijus Nr. 3 idéstomas taip:

Neatsi!ve!gta. is kriterijus yra labiau horizontalus, taikomas
daugelyje priernoniq, siekiant paskatinti regionq plétr4, sumainti
reikrningus ekonorninius, socialinius ir teritorinius skirtumus,
sprçsti bendras teritorijas siejanéias problemas.

>

—

—

,,Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinirnas: 3. Proj ektai,
kuriuos jgyvendinus bus padengiamas hidraulikai vientisos ilumos
tiekirno sisternos vidutinis i1urnos galios poreikis neildymo sezono
Balai u j kriterijq suteikiami tuo atveju, jei projekto metu (praejusiq metq iki pateikiant paraik duomenys) ir i dalies
kogeneracinio jrenginio maksimali ilumos atidavimo ildyrno sezono poreikis
centralizuot ilumos tink1 galia yra maesné arba
lygi 1,2 hidraulikai vientisos ilurnos tiekirno Proj ekti.1 atrankos kriterij aus vertinimo aspektai ir paaikinimai: is
sistemos, kurioje gyvendinamas projektas, praejusiq atrankos kriterijus bus taikomas zikprojekty atrankos metu, nes
metq maksirnalus i1uminés galios poreikio neildymo prielnus sprendimq finansuoti projektq atrankos kriterUii stebëti
sezono metu (toliau ilurnos poreikis).
nebeaktualu.

“,

,,

4.Visi projektai turétq buti vertinami remiantis tik
objektyviais, palyginarnais kriterijais, susijusiais su
i1umos ir elektros gamybos veikia. vairiq teritorijq
integruotos teritorijq vystymo programos yra labai
skirtingos,
isiké1usios
kardinaliai
skirtingos
udavinius, del to rnusq nuomone nebutq teisinga, jei
parama butq skirta objektui, kuris néra pats
racionaliausias katq ir naudos (sistemos ilumos ir
elektros kainos) poiUriu, taCiau kuris prisidejo prie
vienos ar kitos individualios teritorijos integruotq
teritorijq vystymo programos tikslq jgyvendinimo, net
jei jie néra susijç su ilumos ar elektros gamybos
veikia.
1. I kriterijaus Nr. 2 pavadinimo ibraukti odiai i
dalies i1dymo sezono poreikis
taiau skiltyje
,,Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaikinirnai” jie likç.

Tuo atveju jei Pi

—

—

Pi projekto kogeneracinio renginio maksimali i1umos
atidavimo centraIizuot i1umos tinkl4 i1uminè galia, MW.
P2 hidrau1ikai vientisos i1umos teikimo sistemos, kurioje
jgyvendinamas projektas, praèjusiq metq vidutinis i1uminés
galios poreikis nei1dymo sezono metu (t. y. bendras i1umos
sistemos poreikis geguês rugséjo ménesiais (MWh) padalintas
i 3672 val.), MW.
Duomenys pateikiami u praêjusius metus iki paraikos
pateikimo, t. y. jei paraika pateikiama 2020 m. bet kurl Inènesj,
duomenys teikiami u 2019 metus;

Esant tokiarn kriterijui, j ei atskiroj e i1umos tiekirno
sisternoje bus pateikiama 1 paraika, kurioje bus
praoma finansuoti renginj, kurio maksimali i1umos
atidavimo tinkkj galia bus 1,3 i1umos poreikio,
kriterijq balai nebus
tokiai paraikai pagal
suteikiarni, taiau jei bus pateikiamos 2 paraikos (o
istorikai 1 kvietime buvo pateiktos 3 skirtingi
pareikéj q paraikos toje paêioje i1umos tiekimo
sistemoj e), kuriq kiekvieno kogeneracinio frenginio
rnaksirnali galia atitiks 0,7 i1umos poreikio,
kiekvienai paraikai bus skiriami balai. nors abiejq
jrenginiq tokiai i1umos sistemai nereikia ir
naudingiau finansuoti vien jrenginj, kuris i1umos
poreikj virija 1,3 karto, nei 2 frenginius, kurie i1umos
poreikj virija 1,4 karto.
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P maksimali galima instaliuoti projekte numatyto statyti frenginio
i1uminê galia, MW;
hidrau1ikai vientisos i1umos teikimo isternos vidutinis
p
i1uminés galios poreikis nei1dymo sezono metu, MW, kuris
apskaiéiuoj amas pagal formulç:
pQ/t
kuf
hidrau1ikai vientisos ilumos teikimo sistemos vidutinis
p

kur

—

Projektuojant kogeneracijos frenginio (toliau jrenginys) gali4, turi
büti atsive1gta j tai, kad jrenginys galêtq veikti visus metus (ne
trurnpiau nei 8 000 h) kogeneracijos reimu, t. y. butq patenkinamas
hidrau1ikai vientisos sisternos i1umos poreikis nei1dyrno sezono
metu ir i dalies i1dymo sezono poreikis. Parenkant atrankos kriterijl4
vadovautasi Nacionalinés i1urnos ükio plétros 2015 2021 metg
programos 25 punkto nuostatomis, numatanéiomis, kad ,.biokuro
kogeneraciniai renginiai visur, kur technikai gali büti frengiami, turi
padengti bazinius ir i dalies i1dymo sezono poreikius” Strategijos
52.2.3. papunkëio nuostatomis, nustataniomis, kad turi büti
racionali didelio naudingumo kogeneraciniq elektriniq,
didinaniq vietinés elektros energijos gamybos galimybes, plétra
bei 52.2.4.1. papunkëio nuostatomis, nustatanëiomis, kad turi
bUti laiku modernizuojami (kai nebéra ekonominio pagrstumo
ir (ar) del aplinkosauginiq aspektq, keiëiami arba statomi nauji
esami biokuro deginimo renginiai arba, kai tai ekonomikai
iIaikyti
siekiant
jrenginiai,
kogeneraciniai
pagrsta,
vidutinj
apie
Duomenys
balans.
itek1iq
atsinaujinanéiq energijos
i1umos galios poreikj nei1dymo sezono metu yra pateikiami u
praejusius metus iki paraikos pateikimo, t. y. jei paraika pateikiama
2016 2020 rn. bet kurj ménes, paraikoje ir. (arba) investiciniame
projekte pateikiami duomenys u 2015 2019 metus.
Atsive1giant keliamus reikalavimus projektams bei iuo metu
vyraujanéias technologijas, hidrau1ikai vientisoje i1umos tiekimo
sistemoje, rnaksirnali galirna instaliuoti projekte numatyto statyti
frenginio i1urniné galia apskaièiuojama pagal formulç:
Pp > 3;
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Proj ektq atrankos kriterij aus pasirinkimo pagrindimas: Siekiant
tikslingai investuoti ES fondq 1éas ir utikrinti efektyvq
kogeneraciniq jrenginiq darb4, finansavimas bus skiriamas tik
vienam projektui toje paioje hidraulikai vientisoje i1umos
tiekimo sistemoje. Efektyviai veikiantis frenginys turétq dirbti
8000 vat. Toje paioje hidrau1ikai vientisoje itumos tiekimo
sistemoje vienu metu veikiantys ir p0 8000 val. dirbañtys
renginiai gamint pertektinc itumi arba turêtij veikti nepitnu
galingumu, t. y. dirbtg neefektyviai”
2. Atrankos kriterijus Nr. 3. Néra nurodyta, kaip Atsizve!gta. Kriterijus Nr. 4 idêstomas taip:
suteikiarni balai, kai S=90;
,,Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3-4. Biokuro
Ne1ogikai sudéliota balq suteikimo formulé t. y. kai panaudojirno skatinimas, nevirijant Nacionalinéje i1umos ükio
atsinauj inanciq energij os itek1iq dalis i1umos plétros 2015 2021 metg programoje nustatytos optimalaus ilumos
gamybos kuro balanse virija 90 proc. projektui balai garnybos kuro balanso ribos. siekiant padidinti i atsinaujinanëiq
neskiriami, taiau kai nevirija, daugiau balq skiriama ir vietiniq energijos itekliq pagamintos centratizuotai tiekiamos
tose sisternose praornierns finansuoti projektarns, i1umos procent4.
kuriose jau yra didesné atsinaujinaniq energijos
itek1iq dalis i1umos gamybos kuro balanse, nors Proj ektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir paaikinimai: is
turétq büti atvirkéiai.
atrankos kriterUus bus taikomas ilk projeklzj atrankos metu, nes jis
Pvz. jei projekt praoma finansuoti toje sistemoje, tampa periekliniu ir nebeaktualiu stebëii, kadangi kintant rinkos
kurioje 2019 rn. atsinaujinaniij dalis kuro balanse sqlygoms situacija 2021-3

Jei tai paiai hidrau1ikai vientisai i1umos tiekimo sistemaiyra
pateiktos kelios paraikos, finansavimas bus skiriamas tik
vienam tos hidrau1ikai vientisos i1umos tiekimo sistemos
projektui, surinkusiam daugiausiai bali! projekt naudos ir
kokybès vertinimo metu.

Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir paaikinimai: is
atrankos kriterijus bus taikomas tuo atveju, jei tai paéiai
hidrau1Rkai vientisai i1umos tiekimo sistemai bus pateiktos kelios
paraikos.

Atrankos kriterij ai papildyti nauju specialiuoju atrankos kriterijumi:
,,Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Investicijq
tikslingumas

Kriterijaus pasirinkirno pagrindirne nurodyta, jog
neturi büti virijamas Strategijos jgyvendinimo
priemoniq plane nustatytas procentas, taiau néra
aiku, kuriq metq, nes Strategijoje nustatytos
skirtingos reikmés procentais 2020 metarns, 2022
metarns ir priemonés paskutiniams metarns.

sudaré 40 proc., toks projektas gautq 2,22 balo
(5*40/902,22), tuo tarpu praornas finansuoti
proj ektas, kuris planuojamas jgyvendinti toje
sisternoje, kurios atsinaujinaniq dalis kuro balanse
sudarê 80 proc., gautq 4,44 balo (5*80/90=4,44).
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kur:
Y projektui suteikiamas ball! skaiëius;
S hidrau1ikai vientisos centralizuoto i1umos tiekimo sisteinos,
kurioje numatoma jgyvendinti projekt4, atsinaujinaniq
energijos itekli1! dalis ilumos gamybos kuro balanse, %, kuris
apskaiéiuojamas pagal formulç:

Y=5x

Tuo atveju kai S <90 balai suteikiami pagal formulç:

OASiALLISJU

Atitiktis kriterij ui jvertinama remiantis duomenimis, pateiktais
investicijq projekte. Duomenys turi buti pagrsti pridedanais
dokurnentais (pvz., Valstybinês kaing ir energetikos kontrolés
komisijos Valstybine energetikos reguliavimo taryba, i1umos
tiekimo jmonés ar kitos kompetentingos institucijos skelbiarnais
duomenimis (nuoroda), pateiktomis paymomis ir kt.).
Aukiausi balai suteikiami projektams, kuriuos gyvendinus
hidrau1ikai vientisoje centralizuoto ilurnos tiekimo sistemoje
bendra biokurg naudojanèig renginig jrengtoji i1uminé galia (MW)
2021 m. padengs 70 proc. vidutinio metinio i1umos poreikio (MWh).
Apskaiëiuoj arniej i balai suteikiami, j eigu hidraulikai vientisoj e
centralizuoto ilumos tiekimo sistemoje bendra biokurg naudojanig
jrenginiq jrengtoji iluminè galia (MW) 2021 m. padengs nuo 10
proc. (suteikiamas emesnis apskaiiuojamasis balas) iki 70 proc.
(suteikiamas auktesnis apskaiiuojamasis balas) vidutinio metinio
i1umos poreikio (MWh).
Balai nesuteikiami, j eigu jgyvendinant proj ektg hidraulikai
izoliuotoje centralizuoto ilumos tiekimo sistemoje bendra biokurg
naudojanéig frenginig frengtoji i1uminê galia (MW) hidraulikai
izoliuotoje 2021 m. padengs daugiau kaip 70 proc. vidutinio metinio

m. gali büti pasikeilusi ir nebus vieningo atskaitos tako pagal kurj
kriterUus gaiety bãti objeklyviai pakarlotinai fvertintas.

Kriterijaus pasirinkirno pagrindirne nurodyta, jog neturi jüti
virijamas Strategij os gyvendinimo priemoniq plane nustatytas
procentas, nenurodant konkretaus skaiéiaus, taèiau formuléje
Y=5xS/90 is dydis nurodytas (90). Be to Kriterijaus vertinirno
aspektuose nurodyta: ,,Sis utrankos kriterUus bus taikomas tik
projekttj airankos metai, nes jis tampa pertekliniu ir nebeaktualiu
siebëii, kadangi kintani rinkos sqlygoms situacUa 2021-3 m. gall bãti
pasikeilusi ir nebus vieningo aiskaitos tako pagal kurj kriterUus
galeti bãti objeklyviai pakartotinai jvertintas” bei formulése
nurodorni metai, kurig duomenis reikia naudoti skaièiavimams.
3 Klaidingai nurodytas priemones numeris 04 1 1- Atszve1gta Atrankos krlterlJI4 derinimo lydratyje del technines
LVPA-V-110. Turétq büti ne valstybes projektq klaidos nurodyta netikslus priernones numeris.
planavimo bUdu, o projektq konkurso büdu (04.1.1LVPA-K- 110).

i1umos kiekis, pagamintas i atsinaujinanéiq energijos
QAI
itek1iq hidrau1ikai vientisoje centralizuoto i1umos tiekimo
sistemoje, kurioje numatoma gyvendinti projekt, MWh.
Duomenys pateikiami u praéjusius metus iki paraikos
pateikimo, t. y. jei paraika pateikiama 2020 m. bet kurj ménesl,
duomenys teikiami u 2019 metus);
Q- pagamintas ir patiektas tinkh iIumos kiekis hidrau1ikai
vientisoje centralizuoto i1umos tiekimo sistemoje, kuroje
numatoma gyvendinti projekt, MWh. Duomenys pateikianfi u
praéjusius metus iki paraikos pateikimo, t. y. jei paraika
pateikiama 2020 m. bet kurj ménesj, duomenys teikiami u 2019
metus).
Tuo atveju kai S ? 90 balai nesuteikiami.”

5.

Vaistybiné
energetikos
reguliavirno
taryba
(20 19-10-22
ratas Nr. R2(KI)-2593)

ivengta situacijq, kai laimi projektas su pigesnémis

2. Taryba paymi, kad projektq atrankos kriterijaus
,,Projektai, kuriuos jgyvendinant elektros energijos
gamybos frenginiq jrengtosios elektros galios vieneto
(1 MWe1) jrenginio snaudos but4 maiausios”
vertinimo aspekt4 ir paaikinimq tekste raorna, kad
prioritetas teikiarnas tierns projektarns, kuriuose
numatyta maiausiomis snaudomis rengti elektros
energijos gamybos pajégumi. galios vienet4 (1 MWe1)
lyginant su kitq tinkamumo finansuoti vertinima
praejusiq projektq 1 MWe1 frengirno snaudomis.
Siulytume kriterijurni pasirinkti ne elektros energijos
gamybos pajègumi4 galios vieneto (1 MWe1) jrengimo
s4naudas, bet elektros energijos gamybos pajégumq
galios vieneto (1 MWe1) frengimo ir eksploatavimo
per
elektros
garnybos
pajégurnq
numatyt
eksploatavirno 1aikotarp sqnaudas, padalintas i jau
paminéto eksploatavimo laikotarpio. Manyturne, kad
pastarasis kriterijus yra tikslesnis, jam esant bus

neveikia, eksploatavimo i1aidos yra skaiáiuojamos vadovauj antis
prielaidomis, kurios gali ir nepasitvirtinti (pvz. nemanoma tiksliai
nustatyti kokia eksploataciniq mediagq ar atitinkamq darbq kaina po
n metq), be to pareikejas gali specialiai nurodyti sumaintas
eksploatacines i1aidas, siekdarnas surinkti daugiau balq pagal
atrankos kriterijq.

NeatsiveIgta. Kadangi paraikos vertinimo metu jrenginys dar

1. Paymetina, kad pagal projektq atrankos kriterij aus Atsizve1gta. 2r. 4 pastabos 2p.
,,Biokuro panaudojirno skatinimas siekiant padidinti i
atsinaujinanéiq ir vietiniq energijos itek1iq
pagamintos
centralizuotai
tiekiarnos
i1umos
procent” vertinimo aspektq ir paaikinirnq tekste
nurodytoje projekto balq (Y) skaiéiavimo formule
projektas gaus tuo daugiau balq, kuo didesné
atsinaujinanii. energijos itek1i14 dalis yra hidrau1ikai
vientisos centralizuoto i1urnos tiekirno sisternos
i1urnos garnybos kuro balanse iki projekto
jgyvendinirno. Manytume, kad veiksmq programos
udavinys Nr. 4.1.1 ,,Padidinti atsinaujinanäiq itek1iq
energijos naudojim4” but4 labiau gyvendinamas, jei
bUti4 skatinami nauji energijos gamybos galingurnai,
naudojantys biokur tose sistemose kur biokuro dalis
kuro balanse yra maiausia, o ne ten, kur biokuro dalis
kuro balanse yra didiausia (t. y. artéj anti prie 90
proc.).

pirminémis investicijornis, taéiau su brangesnémis
bendromis i1aidomis (kurios apima ir pirrnines
investicij as) per numatyt4 elektros generavirno
jrangos tarnavimo laikotarpj.
3. Proj ektq atrankos kriterijaus ,,Projektai, kuriuos
gyvendinus bus padengiarnas hidrau1ikai vientisos
i1urnos tiekirno sisternos i1urnos poreikis nei1dyrno
sezono metu (praejusiq metq iki pateikiant paraik
duomenys)” vertinirno aspektl4 ir paaikinirnq tekste
nurodoma, kad jrenginiu bütq patenkinamas
hidrau1ikai vientisos sisternos i1urnos poreikis
nei1dyrno sezono metu ir i dalies i1dyrno sezono
metu. Tai prietarauja iam kriterijui, kuriarne
nurodyta, kad turi bUti patenkinarnas hidrauIikai
vientisos i1urnos tiekirno sisternos i1umos poreikis
tik nei1dyrno sezono metu. Manorne, kad pavadinant
kriterijq ir jj apraant, buvo norima pasakyti, kad
projekto metu pastatytais jrenginiais turi büti
padengiamas hidrau1ikai vientisos i1urnos tiekimo
sistemos i1urnos poreikis ir nei1dyrno ir i1dymo
sezono metu (ne trurnpiau nei 8000 h) tokiu
galingumu, kuris yra lygus maksimaliarn hidrau1ikai
vientisos i1urnos tiekirno sisternos i1urnos galios
poreikiui nei1dymo sezono metu. Tai siülorne
kriterij aus pavadinime ir aprayme t4 ir parayti.
4. Nustatytas projektq atrankos kriterijus yra ,,Didesné
naujai rengtq didelio efektyvumo kogeneracijos
jrenginiq elektrinê rengtoji galia”. Sio kriterijaus
pasirinkirno pagrindime nurodorna, kad prioritetas
teikiamas elektros energijos gamybai elektrinése,
kuriose elektros energija garninarna didelio
naudingumo
kogeneracij os
büdu.
SiUlome
suvienodinti svokas ir naudoti arba odj
,,efektyvurnas” arba ,,naudingurnas”.
atrankos

kriterij aus

Nr.3

-___.---..

Atrankos kriterijus Nr.7 idêstytas taip:

T7_

Atsive1gta. Pagal priemone remiamos veikios patikslintos taip:
,,Naujq didelio efektyvumo naudingumo biokuro kogeneracijos
jrenginiq (iki 5 M\V elektrinés galios, visas nominalus lluminis
nauinas ne didesnis nei 20 MW) frengimas, esamq kogeneracijos
jrenginhI atnaujinimas, esamq i1uminés energijos gamybos
frenginiq keitimas kogeneracijos renginiais centralizuoto i1umos
tiekirno sistemose (nevirijant 5 MW elektrinês galios ir 20 MW
viso nominalaus i1uminio naumo bei diegiant kitose nei
Vilniaus ir Kauno miesti CST sistemose). (is1cyrus Vilniaus ir
Kauno mie9tI1 Reminmn veikin nehii finansuojama Vilniaus jr

Atsizve!gta. Patikslintas Proj ektq
pavadinimas. Zr. 4 pastabos 1 p.

-

—

—

Proj ektq atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Nustatomas
atrankos kriterijus prisideda prie Strategijos tikslq ir udaviniq
gyvendinimo. Teikiamas prioritetas elektros energij os gamybal
elektrinêse, kuriose elektros energija gaminama didelio
naudingumo kogeneracijos budu.”
5. Taryba atkreipia démesj, kad projektq atrankos Atsizve1gta. r. 4 pastabos 2 p.
kriterijaus ,,Biokuro panaudojirno skatinirnas siekiant
padidinti i atsinaujinanëiq ir vietiniq energijos
itek1iq pagamintos centralizuotai tiekiamos i1umos
procent” vertinirno aspektq ir paaikinimq tekste
vartojamas pavadinimas ,,Valstybiné kainq ir
energetikos kontrolés komisij a”. Primenarne, kad
Lietuvos Respublikos Seirnas, 2019 rn. vasario 14 d.
Seimo plenariniame posedyje priimdamas Lietuvos
Respublikos energetikos statymo Nr. IX-884 2, 4, 8,
15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34,
341,
36 ir 37 straipsniq pakeitimo ir 9 straipsnio
pripainirno netekusiu galios statymq Nr. XIIJ-1968
(toliau
Pakeitimo statymas), pritaré Vaistybinés
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
(toliau Inspekeija) prijungirnui prie Kornisijos bei
nurnaté,jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos

-

Projektq atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir paaikinimai:
Parenkant atrankos kriterij i vadovautasi Strategijos 25.1.
papunkéio nuostatomis, nustatanëiomis, kad tikslas yra ,,didinti
vartojamos elektros energijos i atsinaujinanën energijos
igteklii1 dalI, palyginti su galutiniu elektros energijos
suvartojimu, lid 30 proc. 2020 metais, 45 proc. 2030 metals ir
100 proc. 2050 metais”.
Aukiausi balai suteikiami projektams, kuriuos gyvendinus
naujai jrengtq didelio naudingumo kogeneracijos jrenginiq
elektrinê rengtoji galia, MW yra didiausia.

,,Projektq atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 7. Didesné
naujai frengtq didelio naudingumo kogeneracijos frenginiq
elektrinë jrengtoji galia, MW

LR Aplinkos
ministerija (201910-29 ratas Nr.
(52)-D8(E)-28 19)

Lietuvos
energetikos
konsultantq
asociacija (201911-05 el. patu
pateikta pastaba)

6.

7.

—

Komisija perirns visas Inspekcijos teises ir pareigas,
taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas
Valstybinç energetikos reguliavimo taryb (toliau
Taryba). Vyriausybè 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr.
221 ,,D1 sutikimo reorganizuoti Valstybinç
energetikos inspekcij prie Energetikos ministerijos”
pritaré, kad Inspekcija but4 reorganizuojama jungimo
bUdu ir Inspekcija but prijungta prie Komisijos.
Vadovaujantis Pakeitimo statymo 22 straipsnio 11
dalimi,
kituose
jstatymuose
ir
(ar)
jq
gyvendinamuosiuose teisés aktuose vartoj amus
reorganizuojarnq staigq pavadinimus ,,Valstybiné
kainq ir energetikos kontrolés komisija” ir
,,Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos
ministerijos” atitinka institucijos pavadinimas
,,Valstybiné energetikos reguliavimo taryba”.
Atsive1giant tai, Projekte minimas pavadinirnas
turétq büti pakeistas
,,Valstybiné energetikos
reguliavirno taryba”.
Siekiant utikrinti, kad pagal priemonç remiami
kogeneracijos frenginiai darytq kuo maesn neigiam
poveik aplinkos oro kokybei ir atsive1giant tai, kad
2015 m. 1apkriio 25 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2193 del tam tikrq
or i vidutinio dydio kur4
terah1, imetamq
deginanëiq frenginiq, kiekio apribojimo nustatytos
irnetamujq terali ribinCs vertés taikomos kur
deginantierns frenginiams, kuriq vardiné (nominali)
i1uminê galia ne maesné kaip 1 MW, siülorne
finansuoti kur4 deginanius renginius, kuriq vardiné
(nominali) i1uminé galia lygi 1 MW ar didesné.
manorne, jog nepakankamai aikiai apibretos pagal
priernonç remiamos veikios, t. y. néra pakankamai
aiku kokios veikios gali buti finansuojamos per
formuluotç ,,esamq energijos garnybos jrenginiq
keitimas kogeneracijos jrenginiais”. Jeigu teisingai
suprantame finansuojamq veiklq aprépt siulytume
patikslinti tinkam finansuoti veikk1 nurodant ,,esamq
Atsive1gta. Patikslinta priemonés remiama veikia, kuri idéstoma
taip:
,,Naujq didelio efektyvumo naudingumo biokuro kogeneracijos
renginiq (iki 5 MW elektrinés galios, visas nominalus i1uminis
naumas ne didesnis nei 20 MW) jrengimas, esamq kogeneracijos
renginiq atnaujinimas, esamq gilumines energijos gamybos
frengini1 keitimas kogeneracijos frenginiais centralizuoto ilumos

Atsifvelgta. Patikslinta priemonés remiama veikia, kuri idéstoma
taip:
,,Nauj4 didelio efektyvumo naudmgumo biokuro kogeneracijos
jrenginiq (iki 5 MW elektrinés galios, visas nominalus i1uminis
nasumas ne didesnis nei 20 MW) jrengimas, esamq kogeneracijos
renginiq atnaujinimas, esamq iIuminès energijos gamybos
renginh1 keitimas kogeneracijos jrenginiais centralizuoto i1urnos
tiekirno sisternose (nevirijant 5 MW elektrinés galios ir visas
nominalus i1uminis naumas nuo 1 MW iki 20 MW). (iskyrus
Vilniaus ir Kauno miestg). Remiarna veikia nebus finansuojama
Vilnipus ir Kauno miestg centralizuoto ilumos tiekimo sistemose
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Vadovaujantis PAFT 1 15 punktu, siãlome paraikq AtsizveIgta.
vertinimo etapus sukeisti vietornis, t. y. pirma vertinti Apraas bus papildytas ia nuostata
naud4 ir kokybç, o po to tinkamum4.

jrenginiai gamintt pertekline i1um4 arba turetii veikti nepilnu
galingumu, t. y. dirbtg neefektyviai”

