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Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo pagrindimas 

B. Duomenys pagal veiksmo rūšį: 

1. Veiksmo rūšies aprašymas, 

įskaitant įgyvendinimo 

tvarkaraštį1 

Įgyvendinant 2022–2025 m. Klimato kaitos programą, viena 

iš investicinių veiklų, susijusių su atsinaujinančių energijos 

išteklių plėtra bei šilumos vartojimo efektyvumo didinimu, 

yra šilumos kaupimo įrenginių (akumuliacinių talpų) namų 

ūkiuose įsigijimas, kuriai įgyvendinti bus taikomi fiksuotieji 

vieneto įkainiai. Šie fiksuotieji vieneto įkainiai bus naudojami 

kompensuojant namų ūkių patirtas akumuliacinių talpų 

įsigijimo išlaidas.  

2. Konkretus (-ūs) uždavinys (-

ai)  

Įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano 6.5 

uždavinį bei 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos 

plėtros programos atitinkamą pažangos priemonę 

„įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias  

priemones  viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose,  

individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“. 

3. Rodiklis, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos2 
Įsigyta akumuliacinė talpa 

4. Rodiklio, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos, 

matavimo vienetas 

Įsigytų akumuliacinių talpų skaičius, vnt. 

5. Fiksuotasis vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotasis vieneto įkainis 

6. Supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo suma už matavimo 

vienetą arba procentinis dydis 

(fiksuotųjų normų atveju) 

1. Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigytą akumuliacinę talpą, 

kai jos tūris yra iki 661 litrų:  

FĮ1(be PVM) = 1138,78 Eur;  

FĮ1(su PVM) = 1377,93 Eur; 

2. Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigytą akumuliacinę talpą, 

kai jos tūris yra nuo 662 iki 1420 litrų:  

FĮ2(be PVM) = 1980,45 Eur;  

FĮ2(su PVM) = 2396,35 Eur; 

3. Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigytą akumuliacinę talpą, 

kai jos tūris yra nuo 1421 iki 3000 litrų:  

FĮ3(be PVM) = 2790,03 Eur;  

FĮ3(su PVM) = 3375,94 Eur; 

 
1 Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data. 
2 Veiksmų, apimančių kelis supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdus, skirtingus projektus ar vienas po kito einančius 

veiksmo etapus, atveju reikia užpildyti 3–11 laukelius kiekvienam rodikliui, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos. 



Akumuliacinių talpų įsigijimo išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių  
nustatymo tyrimas 2022 m. birželio 14 d. 

 

 

Akumuliacinių talpų tūris parenkamas atsižvelgiant į namų 

ūkyje naudojamo šilumos gamybos įrenginio galią. 

7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotuosius vieneto įkainius sudaro akumuliacinių talpų 

įsigijimo išlaidos. Įrenginyje gali būti integruota karšto 

vandens ruošimo talpykla (boileris) ir (arba) šilumokaitis3(-

čiai). 

Pagal nacionalinius teisės aktus PVM yra tinkamas finansuoti 

ūkio subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM 

susigrąžinti arba jo nesusigrąžina. Projektus vykdys ūkio 

subjektai, kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotuosius 

vieneto įkainius be PVM, bei, kurie PVM nesusigrąžins ir 

taikys fiksuotuosius vieneto įkainius su PVM. Faktinis PVM 

tinkamumas finansuoti (iš nacionalinių lėšų) bus nurodytas 

nacionaliniuose teisės aktuose. 

8. Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (T/N) 

N, įgyvendinant veiklas, gali būti patiriamos ir kitos, 

netiesioginės išlaidos. 

9. Koregavimo (-ų) metodas4  

Fiksuotieji vieneto įkainiai gali būti atnaujinami vieną kartą 

per metus iki N-ųjų metų I ketv. pab., pagal žemiau išvardintas 

sąlygas:  

1. įvertinant pasikeitusį PVM įstatyme5 nustatytą PVM tarifą; 

2. pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktą (viešą) 

informaciją apie vartotojų kainų pokyčius, apskaičiuotus 

pagal vartotojų kainų indeksą (VKI), lyginant su ankstesniais 

metais (pagal COICOP klasifikatorių – 00 kategorija 

„Vartojimo prekės ir paslaugos“)6. 

Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuoti fiksuotieji 

vieneto įkainiai įsigalios nuo atnaujintų dydžių paskelbimo 

dienos ir galės būti taikomi fiksuotųjų vieneto įkainių 

rezultatams, pasiektiems po fiksuotųjų vieneto įkainių 

įsigaliojimo. 

10. Vienetų pasiekimo tikrinimas 

– Aprašykite, kokiu (-iais) 

dokumentu (-ais) / sistema bus 

Siekiant gauti apmokėjimą pagal fiksuotuosius vieneto 

įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams pagrįsti bus 

kaupiami šie rezultato pasiekimą pagrindžiantys dokumentai:  

 
3   Šilumokaičio paskirtis yra perduoti pirminio srauto šilumą antriniam srautui per šilumos mainų plokšteles, srautams 

nesimaišant tarpusavyje. 
4 Jei taikytina, nurodykite koregavimo dažnumą ir laiką ir pateikite aiškią nuorodą į konkretų rodiklį (įskaitant saitą į 

interneto svetainę, kurioje šis rodiklis paskelbtas, jei taikytina). 
5 Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.163423  
6 Naudojami naujausi oficialūs statistiniai duomenys: Ūkis ir finansai (makroekonomika), Kainų indeksai, pokyčiai ir 

kainos, Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos. Vartotojų kainų pokyčiai ir įtaka, 

Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtų 

klasifikatorius (COIOCP), „00 Vartojimo prekės ir paslaugos“ Lyginimas ,,Su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu“. 

Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.163423
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/


remiamasi tikrinant, ar pateikti 

vienetai pasiekti 

– Aprašykite, kas bus tikrinama 

valdymo patikrinimų metu ir kas 

juos atliks 

– Aprašykite, kokia bus 

atitinkamų duomenų / 

dokumentų rinkimo ir saugojimo 

tvarka  

- Akumuliacinių talpų įsigijimą pagrindžiančių bei 

perėmimo nuosavybėn (įrangos perdavimo-priėmimo 

aktas) įrodančių dokumentų kopijos;  

- įrangos techninius duomenis patvirtinančių 

dokumentų kopijos (įrenginio pasas ir / ar techninė 

specifikacija), kuriuose turi būti nurodyta įsigyto 

įrenginio talpa bei izoliacijos storis.  

Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais 

administruojančiajai institucijai teiks fiksuotųjų vieneto 

įkainių rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie kaupiami 

ir saugomi informacinėje sistemoje. Administruojančioji 

institucija tikrins, ar pasiekti fiksuotųjų vieneto įkainių 

rezultatai.  

Projektų faktinių patikrų vietoje bei dokumentų rinkimo ir 

saugojimo tvarka vykdoma laikantis nacionaliniuose teisės 

aktuose7 nustatytų reikalavimų. 

11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės8 ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

Kyla rizika, kad pasikeitus ekonominėms sąlygoms, sparčiai 

didėjant infliacijai, nustatyti fiksuotųjų vieneto įkainių dydžiai 

gali būti nepakankami.  

Rizikos lygis:  

Vidutinė 

Galimi sprendimo būdai:  

Fiksuotųjų vieneto įkainių dydžiai kiekvienais metais turi būti 

perskaičiuojami, atsižvelgiant į B dalies 9 p. numatytas 

perskaičiavimo sąlygas. 

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią, tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins  

Netaikoma.  

 

 
7  Metodikos rengimo metu (2022 m. gegužės 25 d.) galioja Laikinosios tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. liepos 7 d. 

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų 

įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šaltinis: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/6b8cc300deeb11eb9f09e7df20500045/asr  
8 Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės 

užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti? 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b8cc300deeb11eb9f09e7df20500045/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b8cc300deeb11eb9f09e7df20500045/asr

