2014–2020 m. ES fondų investicijų
veiksmų programos 3 priedo keitimas
2021-05-28

Didelės apimties projektų sąrašas
Pavadinimas

Didelio naudingumo kogeneracijos
pajėgumų, naudojančių atsinaujinančius
energijos išteklius, sukūrimas Vilniaus
mieste

Planuojama didelės
apimties projekto
paraiškos Komisijai
notifikuoti /
pateikimo data
(metai, ketvirtis)

2017 m.
IV ketv.

Planuojama
įgyvendinimo
pradžios data
(metai, ketvirtis)

2016 m.
IV ketv.

Planuojama
įgyvendinimo
pabaigos data
(metai, ketvirtis)

20203 m.
IVII ketv.

Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių energijos
išteklių gamybos ir
naudojimo skatinimas

Investicijos į atliekų sektorių,
siekiant įvykdyti ES aplinkos
acquis reikalavimus ir patenkinti
valstybių narių nustatytus
poreikius, viršijančius tuos
reikalavimus

Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas
ir prisitaikymas prie klimato
kaitos

Bendros Europos daugiarūšio
transporto erdvės kūrimo
rėmimas investuojant į
transeuropinį transporto tinklą

Tvaraus transporto,
pagrindinių tinklų
infrastruktūros skatinimas

2017 m.
IV ketv.

2016 m.
IV ketv.

20201 m.
IV ketv.

Vilniaus vakarinio aplinkkelio tiesimo III
etapas

2016 m.
II ketv.

2015 m.
III ketv.

2017 m.
III ketv.

Geležinkelių ruožų Kaišiadorys–Radviliškis
ir Radviliškis–Klaipėda elektrifikavimas

2019 m.
IV ketv.

2019 m.
IV ketv.

2023 m.
IV ketv.

VP 3 priedas

Prioritetas

Atsinaujinančiųjų energijos
išteklių gamybos ir skirstymo
skatinimas

Komunalinių atliekų naudojimo energijai
gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste

2021 m. gegužės 28 d.

Investicinis prioritetas
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Didelio naudingumo kogeneracijos pajėgumų, naudojančių
atsinaujinančius energijos išteklius, sukūrimas Vilniaus mieste
Projekto bendra vertė - 209,11 mln. eurų (ES investicijų dalis – 90,85 mln. eurų), įvykdymas – 73 proc.

Projekto vėlavimui įtakos turėjo:
• 2020-10-06 nutraukta rangos sutartis su rangovu Rafako S.A. Sprendimas nutraukti rangos sutartį
buvo priimtas atsižvelgus į 2020-10-05 gautą rangovo pranešimą apie rangos sutarties nutraukimą bei
įvertinus Rafako finansinį ir techninį organizacinį nepajėgumą vykdyti rangos darbus.
• Po sutarties nutraukimo buvo atlikta įvykdytų/atliktų statybos darbų, įrangos ir kt. inventorizacija,
pastatų konservavimo ir biokuro katilinės pastato statybos darbai.
Siekiant užbaigti pradėtus darbus, 2021-04-07 paskelbti viešieji pirkimai:
• tarptautinis statybos rangos darbų pirkimas, vėliau patikslintos pirkimo sąlygos ir konkursas
pakartotinai paskelbtas 2021-05-14, numatomas sutarties pasirašymas ir darbų pradžia š. m. IV ketv.;
• tarptautinis statybos valdytojo paslaugų pirkimas, šiuo metu vykdomas, numatomas sutarties
pasirašymas ir darbų pradžia š. m. III ketv.
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Komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų
sukūrimas Vilniaus mieste
Projekto bendra vertė – 177,37 mln. eurų (ES investicijų dalis – 48,55 mln. eurų), įvykdymas – 92 proc.

Pratęsimo priežastys:
• Dėl rangos darbų sutarties nutraukimo su biokuro projekto rangovu Rafako S.A.;
• Dėl savivaldybės įmonės AB Vilniaus šilumos tinklai priimto sprendimo projekto eigoje pakeisti
temperatūrinį grafiką (darbo režimą), dėl kurio turėjo būti perprojektuotas ir perdarytas šilumos
tiekimo ūkis;
• Dėl COVID-19
Įgyvendinimo / užbaigimo planas:
• Jėgainės galutinis priėmimas-perdavimas planuojamas 2021 m. birželio 30 d.;
• Vyksta statybos darbų dokumentacijos tvarkymas statybų užbaigimo aktui gauti;
• Projekto vykdytojas yra inicijavęs pirkimą garantiniams matavimams atlikti. Planuojama, kad
garantiniai matavimai bus baigti š. m. III ketvirtį;
• Projektą planuojama užbaigti iki 2021 m. pab.
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Vilniaus kogeneracinė jėgainė
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Ačiū už dėmesį

