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Nr.

DĖL SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMO PAKEITIMO
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija parengė ir, vadovaudamasi 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 1 68 punktu, teikia
derinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4
prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą2 (toliau – Įsakymo projektas).
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija leido nepaskirstytas
investicijas, kurios buvo planuotos skirti finansinei priemonei ,,Ko-investicinis fondas susisiekimui“
įgyvendinti, panaudoti miesto ir vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimui, Įsakymo projekte numatyta skirti papildomas lėšas (3 500 000 Eur) priemonės Nr.
04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektams
įgyvendinti, atitinkamai tikslinant šios priemonės rodiklius.
Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, prašome skubos
tvarka pateikti pastabas ir pasiūlymus per 5 darbo dienas nuo įsakymo projekto paskelbimo. Atskirų
konsultacijų su visuomene nenumatoma.
Įsakymo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento
(direktorius Saulius Kerza, tel. 239 3847, el. p. saulius.kerza@sumin.lt) Strateginio planavimo skyriaus (l.
e. skyriaus vedėjo pareigas Jurgita Rimkuvienė, tel. 239 3820, el. p. jurgita.rimkuviene@sumin.lt)
vyriausioji specialistė Rasa Sirutavičienė (tel. 239 3819, el. p. rasa.sirutaviciene@sumin.lt).
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.
2
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 3-420(1.5 E) ,,Dėl 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

2

PRIDEDAMA. Įsakymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.

Ministerijos kancleris

Ramūnas Dilba

R. Sirutavičienė, tel. (8 5) 239 3819, el. p. rasa.sirutaviciene@sumin.lt

Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
2016 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3-420(1.5 E) „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO
„ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS
GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-V-517 PRIEMONĖS „MIESTO
VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m.
Vilnius

d.

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos ir naudojimo skatinimas“
04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio
8 d. įsakymu Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 36 569 445 (trisdešimt šešių
milijonų penkių šimtų šešiasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt penkių) eurų, iš
kurių iki 36 569 445 (trisdešimt šešių milijonų penkių šimtų šešiasdešimt devynių tūkstančių
keturių šimtų keturiasdešimt penkių) eurų – ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos.“
2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą galutinį valstybės projektų sąrašą numatoma
sudaryti 2021 m. III–IV ketvirtį.“
3. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Projektu turi būti siekiama Aprašo 22 punkte nustatyto stebėsenos rodiklio reikšmių,
atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam pareiškėjui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos
rodiklių reikšmes.
Pareiškėjas
Kauno miesto savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybė
Panevėžio miesto savivaldybė
Šiaulių miesto savivaldybė
Vilniaus miesto savivaldybė
Iš viso:

Susisiekimo ministras

Stebėsenos rodiklis P.S.325 „Įsigytos naujos ekologiškos viešojo
transporto priemonės“, ne mažiau kaip
Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.
Galutinė reikšmė 2023 m. pab.
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Projekto lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
2016 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3-420(1.5 E) „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO
„ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS
GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-V-517 PRIEMONĖS „MIESTO
VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m.
Vilnius

d.

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos ir naudojimo skatinimas“
04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio
8 d. įsakymu Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 36 569 445 35 938 651
(trisdešimt šešių milijonų penkių šimtų šešiasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų
keturiasdešimt penkių trisdešimt penkių milijonų devynių šimtų trisdešimt aštuonių tūkstančių
šešių šimtų penkiasdešimt vieno) eurųo, iš kurių iki 36 569 445 35 938 651 (trisdešimt šešių
milijonų penkių šimtų šešiasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt penkių
trisdešimt penkių milijonų devynių šimtų trisdešimt aštuonių tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt
vieno) eurųo – ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos.“
2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą galutinį valstybės projektų sąrašą numatoma
sudaryti 2021 m. 2019 m. III–IV ketvirtį.“
3. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Projektu turi būti siekiama Aprašo 22 punkte nustatyto stebėsenos rodiklio reikšmių,
atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam pareiškėjui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos
rodiklių reikšmes.
Pareiškėjas
Kauno miesto savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybė
Panevėžio miesto savivaldybė
Šiaulių miesto savivaldybė
Vilniaus miesto savivaldybė
Iš viso:

Susisiekimo ministras

Stebėsenos rodiklis P.S.325 „Įsigytos naujos ekologiškos viešojo
transporto priemonės“, ne mažiau kaip
Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.
Galutinė reikšmė 2023 m. pab.
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