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B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai) 

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 

Įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos 

prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai 

išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir 

žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ 

priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, 

atsinaujinančioji energija“, bus taikomi fiksuotieji 

vieneto įkainiai.  

Nustatyti fiksuotieji vieneto įkainiai bus taikomi 

kompensuojant labai mažų, mažų, vidutinių įmonių 

(toliau – MVĮ), ir didelių įmonių, užsiimančių 

akvakultūra, patirtas saulės elektrinių įrangos įsigijimo ir 

įrengimo (rangos darbai, įskaitant laikančiųjų ir 

tvirtinimo konstrukcijų įsigijimas) arba įsigijimo iš 

elektrinių parkų išlaidas.  

Numatoma šio veiksmo išlaidų apmokėjimo pradžios ir 

užbaigimo galutinė data –2023-20241 m. 

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  

Vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas ir su 

akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat 

efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros 

skatinimas. 

3. Rodiklis, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos 

Ūkio subjekto2 įrengtos arba iš saulės elektrinių parkų  

įsigytos saulės elektrinės galia 

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 = 896,72 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio 

subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės, 

kurios įrengtoji galia neviršija 500 kW.  

 
1  Tinkamas finansavimo laikotarpis. 
2 Ūkio subjektas – MVĮ ir didelė įmonė, užsiimanti akvakultūra. 
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2. FĮ su PVM = 1085,03 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis 

ūkio subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės 

elektrinės, kurios įrengtoji galia neviršija 500 kW. 

3. FĮ be PVM = 756,40 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio 

subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės, 

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

4. FĮ su PVM = 915,24 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio 

subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės, 

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

5. FĮ be PVM = 576,91 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio 

subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės, 

kurios įrengtoji galia nuo 1 001 kW. 

6. FĮ su PVM = 698,06 Eur. Fiksuotasis vieneto įkainis ūkio 

subjektams už 1 kW įrengtos ar įsigytos saulės elektrinės, 

kurios įrengtoji galia nuo 1 001 kW. 

7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotuosius vieneto įkainius (nepriklausomai nuo to, ar 

saulės elektrinė įsirengiama ar įsigyjama saulės elektrinė 

iš parkų) 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, pridėtinės vertės mokestis (toliau 

– PVM) yra tinkamas finansuoti ūkio subjektams, kurie 

pagal PVM įstatymą negali PVM susigrąžinti arba jo 

nesusigrąžina. Įgyvendinant veiklas, paramos gavėjai bus 

ūkio subjektai, kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotąjį 

vieneto įkainį be PVM, bei, kurie PVM nesusigrąžins ir 

taikys fiksuotąjį vieneto įkainį su PVM. Faktinis PVM 

tinkamumas finansuoti yra nurodytas nacionaliniuose 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES projektų 

įgyvendinimą. 

8. Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (T/N) 
T 

9. Koregavimo (-ų) metodas  Netaikoma 
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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 iš Europos Komisijos apmokėjimą pagal 

fiksuotuosius vieneto įkainius, kiekybinio rezultato 

pasiekimui pagrįsti bus kaupiami šie dokumentai (arba jų 

kopijos):  

- įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo 

nuosavybėn (įrangos perdavimo-priėmimo aktas 

ir/ ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriuose turi 

būti nurodyta įrenginio galia, specifikacijos dėl 

CE ženklinimo, garantijų, taip pat elektrinės 

leidimo gaminti elektros energiją data ir numeris) 

įrodančių dokumentų kopijos;  

- įrangos techniniai duomenys (įrenginio pasas ir/ar 

techninė specifikacija ir/ ar kiti lygiaverčiai 

dokumentai), kuriuose nurodyta įrengtos saulės 

elektrinės galia; 

- leidimas gaminti elektros energiją.  

Paramos gavėjas kartu su mokėjimo prašymais tarpinei 

institucijai teiks fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatą 

pagrindžiančius dokumentus, kurie kaupiami ir saugomi 

tarpinės institucijos informacinėje sistemoje. Tarpinė 

institucija tikrins, ar pasiektas fiksuotųjų vieneto įkainių 

rezultatas.  

Projektų patikrų ir dokumentų rinkimo bei saugojimo 

tvarka vykdoma laikantis nacionaliniuose teisės aktuose, 
reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, 

nustatytų reikalavimų.  

11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

1. Nustatyti fiksuotieji vieneto įkainiai gali turėti įtakos 

veiksmo įgyvendinimui, nes kyla veiklos rizika, jog pagal 

fiksuotuosius vieneto įkainius gali būti prašoma 

kompensuoti išlaidas už tą pačią saulės elektrinę – vienu 

atveju už jos įsirengimą, kitu atveju – už saulės elektrinės 

įsigijimą iš parkų. 

Rizikos lygis: 

Vidutinė 

Kaip išvengti: 

Siekdama išvengti dvigubo finansavimo rizikos, 

Administruojančioji institucija privalo įsitikinti, kad 

įsigyta saulės elektrinė iš parkų nebuvo finansuota iš ES 

fondų lėšų. Šios rizikos valdymo prevencinės priemonės 

turi būti užtikrintos projektų įgyvendinimo metu.  

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią, tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins  

Netaikoma 

 


