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Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas 

B. Duomenys pagal veiksmo rūšį: (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai, nurodant veiksmo rūšies 

pavadinimą ir jei taikoma intervencijų kategorijos kodą) 

Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai 

apmokamoms išlaidoms padengti? 

Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę: Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas 

1. Veiksmo rūšies aprašymas, 

įskaitant įgyvendinimo 

tvarkaraštį 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

„Naujos kartos Lietuva“, 2 komponento „Žalioji Lietuvos 

transformacija“ reformos „Daugiau šalyje tvariai 

pagamintos elektros energijos“ (tikslas – skatinanti 

elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybą, 

perdavimą ir vartojimą naudojant ekonomiškai 

efektyviausias technologijas, tobulinant institucinius ir 

teisinius mechanizmus bei teikiant verslui ir gyventojams 

paskatas investuoti) veiklos „Investicinė parama AEI 

elektrinėms (saulės ir vėjo elektrinėms sausumoje) ir 

individualiems kaupimo įrenginiams“  viena iš veiklų, 

yra saulės elektrinių įrengimo skatinimas, kuriai 

įgyvendinti ir bus taikomi fiksuotieji vieneto įkainiai. Šie 

fiksuotieji vieneto įkainiai bus naudojami kompensuojant 

labai mažų, mažų įmonių, ūkininkų, atitinkančių labai 

mažos ar mažos įmonės statusą bei bendrijų, naudojančių 

AEI elektros energijos gamybai, patirtas saulės 

elektrinių, kurių įrengtoji galia neviršija 500 kW, saulės 

elektrinių, kurių įrengtoji galia neviršija 1 MW ir saulės 

elektrinių, kurių įrengtoji galia viršija 1 MW įrangos ir 

įrengimo (rangos darbai, įskaitant laikančiųjų ir 

tvirtinimo konstrukcijų įsigijimas) išlaidas.  

Planuojama veiksmo pradžia – 2022 m. IV ketv., pabaiga 

– 2026 m. II ketv.1 

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  

Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros 

energetikos sistemos adekvatumą bei didinti vidaus 

energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos 

vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti 

taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje 

3. Rodiklis, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos 
Ūkio subjekto2 įrengtos saulės elektrinės galia 

 
1  Tinkamas finansavimo laikotarpis. 
2  Ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, 

Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis teisės aktų reglamentuojamą ūkinę veiklą, kurią prižiūri subjektai 

(priežiūros institucijos) įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą. 
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4. Rodiklio, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos, 

matavimo vienetas 

kW 

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. FĮ be PVM = 1073,42 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis 

ūkio subjektams už 1 kW įrengtos saulės elektrinės, 

kurios įrengtoji galia neviršija 500 kW.  

2. FĮ su PVM = 1298,84 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis 

ūkio subjektams už 1 kW įrengtos saulės elektrinės, 

kurios įrengtoji galia neviršija 500 kW. 

3. FĮ be PVM = 905,45 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio 

subjektams už 1 kW įrengtos saulės elektrinės, kurios 

įrengtoji galia yra nuo 501 kW iki 1 000 kW. 

4. FĮ su PVM = 1095,59 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis 

ūkio subjektams už 1 kW įrengtos saulės elektrinės, 

kurios įrengtoji galia yra nuo 501 kW iki 1 000 kW. 

5. FĮ be PVM = 690,59 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio 

subjektams už 1 kW įrengtos saulės elektrinės, kurios 

įrengtoji galia nuo 1 001 kW. 

6. FĮ su PVM = 835,61 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio 

subjektams už 1 kW įrengtos saulės elektrinės, kurios 

įrengtoji galia nuo 1 001 kW. 

7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotuosius vieneto įkainius sudaro šios išlaidos: 

saulės modulių įsigijimo išlaidos; įtampos keitiklio 

įsigijimo išlaidos; saulės elektrinės montavimo darbų 

išlaidos; kitų saulės elektrinės įrengimui reikalingų 

komponentų įsigijimo išlaidos (saulės elektrinės 

laikančiosios konstrukcijos (montavimui ant stogo arba 

ant žemės), viršįtampių apsauga, kabeliai, kitos 

medžiagos (varžtai ir kt. montavimui reikalingi 

komponentai)).  

Pagal nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES 

projektų įgyvendinimą, PVM yra tinkamas finansuoti 

ūkio subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM 

susigrąžinti arba jo nesusigrąžina. Saulės elektrinių 

statybos 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) nurodytas 

nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose 

ES projektų įgyvendinimą. 

8. Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (T/N) 

N, įgyvendinant veiklas, gali būti patiriamos ir 

netiesioginės išlaidos   

9. Koregavimo (-ų) metodas  

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 įstatyme3 nustatytą PVM 

tarifą; 

2. pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktą 

(viešą) informaciją apie vartotojų kainų indeksą (VKI), 

lyginant su ankstesniais metais (pagal COICOP 

klasifikatorių – 00 kategorija „Vartojimo prekės ir 

paslaugos“)4. 

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 

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  

Siekiant gauti apmokėjimą pagal fiksuotuosius vieneto 

įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams pagrįsti 

bus kaupiami šie rezultato pasiekimą pagrindžiantys 

dokumentai:  

- įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo 

nuosavybėn (įrangos perdavimo-priėmimo aktas) 

įrodančių dokumentų kopijos;  

- įrangos techniniai duomenys (įrenginio pasas ir/ar 

techninė specifikacija), kuriuose nurodyta 

įrengtos saulės elektrinės galia; 

-  leidimas gaminti elektros energiją, kai taikoma.  

Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais5 

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 patikrų bei dokumentų rinkimo ir saugojimo 

tvarka vykdoma, laikantis nacionaliniuose teisės 

 
3 Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.163423  
4 Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/  
5          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021-

2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

"Naujos kartos Lietuva" įgyvendinimo“ teikiama veiklos ataskaita, kurios viena iš dalių yra mokėjimo prašymas. 

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.163423
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
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aktuose6,  reglamentuojančiuose ES projektų 

įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų. 

11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

Gali būti, kad rinkoje atsiras naujų technologinių 

sprendimų, dėl ko atpigs saulės technologijos ir reikės 

peržiūrėti įkainius arba dėl ko atsiras poreikis derinti 

kelias technologijas. 

Rizikos lygis: 

Vidutinė 

Rizikos sprendimo būdai: 

Esant poreikiui atnaujinti/papildyti metodiką, įtraukiant į 

fiksuotųjų vieneto įkainių apskaičiavimą naujus 

technologinius sprendimus. 

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią, tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins  

Netaikoma.  

 

 
6   Metodikos rengimo metu (2021 m. sausio 14 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  

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

