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DĖL 04.1.1-LVPA-V-115 PRIEMONĖS „AIE NAMŲ ŪKIAMS“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir,
vadovaudamasi 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administravimo
taisyklių1 68 punktu, siunčia 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo Nr. 1 2 pakeitimo projektą (toliau – Projektas).
Projektas parengtas, siekiant patikslinti 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų
ūkiams“ (toliau – Priemonė) fiziniam asmeniui projekto finansuojamą dalį. Pagal Priemonę
kvietimai fiziniams asmenims buvo skelbti 2020 m sausio 2 d. (fiziniai asmenys iki 2021 m. sausio
1 d. turi pateikti Išlaidų kompensavimo prašymus) ir liepos 1 d. (šiuo metu vertinamos registracijos
formos), kadangi VšĮ Europos socialinio fondo agentūra patikslino fiksuotąjį įkainį, t. y. jis
sumažėjo, siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems fiziniams asmenims pateikusiems registracijos
formas ir nenukentėtų jų teisėti lūkesčiai, Energetikos ministerija padidino fiziniam asmeniui
projekto finansuojamą dalį iki 36,4932 proc. (t. y. finansuojamoji suma liko ta pati 323,00
eurų/kW). Projekte numatyta, kad įsakymo nuostatos taikomos nuo patikslintos Saulės elektrinių
įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės
sklypuose išlaidų fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimo ataskaitos patvirtinimo datos, planuojama
patvirtinimo data -2020 m. rugpjūčio 12 d.
Projektą parengė Energetikos ministerijos Investicijų skyrius (Projekto rengėja – Reda
Lichadziauskienė, tel. 8 5 2034679 papildomas 6, el. p. reda.lichadziauskiene@enmin.lt).
Projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas vadovaujantis
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu. Priėmus Projektą neigiamų pasekmių nenumatoma.
Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau
– TAIS). Atliktas Projekto antikorupcinis vertinimas (Projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
pridedama).
Prašytume pastabas ir pasiūlymus Projektui pateikti per 5 darbo dienas nuo Projekto
paskelbimo TAIS.
1

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
2
patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“

2
PRIDEDAMA:
1. Projektas, 1 lapai;
2. Projekto lyginamasis variantas, 1 lapai.
3. Projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 4 lapai.
Teisės ir personalo skyriaus vedėja,
laikinai atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas
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1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
5. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
6. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
8. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba
9. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra
10. Lietuvos saulės energetikos asociacija
11. Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
12. Lietuvos pramonininkų konfederacija
13. Respublikos būsto valdymo ir priežiūros rūmai
14. Lietuvos savivaldybių asociacija
15. Lietuvos verslo konfederacija
16. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba
17. VšĮ Darnaus vystymosi centras
18. Lietuvos energetikos institutas
19. Kauno technologijos universitetas
20. AB „Energijos skirstymo operatorius“
21. Viešųjų investicijų plėtros agentūra, UAB
22. UAB „Ignitis grupė“
23. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

