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Paskelbimo www.esinvesticijos.lt data
Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?
Jei pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta, į kitą klausimą neatsakoma
ir žemiau esanti lentelė nepildoma
Ar į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta?
Jei atsižvelgta į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus, žemiau esanti
lentelė nepildoma
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Taip
Ne

Taip

Ne

Nr.

Institucija

Pastabos ir pasiūlymai

1.

Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų
ministerija (2020-12-14 el.
laiškas su pastabomis)

Pastaba teisės akto 10 punkto pakeitimui. Siūlytina tikslinti
formuluotę:
„10. Pagal Aprašą remiama veikla – gatvių apšvietimo
modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Pagal
Aprašą parama neteikiama valstybinės reikšmės kelių apšvietimo
sistemų modernizavimui.“

2.

Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų
ministerija (2020-12-14 el.
laiškas su pastabomis)

Pastaba teisės akto 33 punkto pakeitimui. Siūlytina tikslinti
formuluotę:
„33. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro
iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skiriamas finansavimas negali
viršyti 50 proc. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei
taikoma) argumentai, kodėl neatsižvelgta į
pastabas ar pasiūlymus
Neatsižvelgta.
Aprašo punktas nebus keičiamas ir ribojimų
nebelieka, remiantis Kelių priežiūros tvarkos
aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu
Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo
patvirtinimo“. Taip pat, pagal tikslinamą 24
punktą, kad gatvių apšvietimo infrastruktūros,
kurios
modernizavimui
skiriamas
finansavimas, daiktinės teisės turi priklausyti
pareiškėjui teisėtais pagrindais (nuosavybės,
turto patikėjimo ar kitais teisėtais pagrindais).
Neatsižvelgta.
Šios priemonės tikslas energijos efektyvumas,
o elektrinės užtikrina elektros tiekimo šaltinį
ir tiesiogiai neprisideda prie energijos
taupymų,
todėl
numatytas
ribojimas.
Siekiama priemonės įgyvendinimo stebėsenos

finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų. Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos
įrenginių, kurių generuojama elektros energija būtų naudojama
projektu modernizuojamoje gatvių apšvietimo sistemoje,
finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. viso
projekto vertės (visų tinkamų išlaidų).“

3.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Aprašo 10 punkte nurodyta „10. Pagal Aprašą remiama veikla –
gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo
efektyvumą. Valstybinės reikšmės kelių apšvietimo sistemų
modernizavimas neremiamas.“
Rekomenduojame netikslinti buvusios formuluotės ir apsvarstyti
galimybę finansuoti ir valstybinės reikšmės kelių apšvietimo
sistemų modernizavimą, nes miestuose prie gatvių, kurios yra ir
valstybinės reikšmės kelių tąsa, esančius apšvietimo tinklus prižiūri
savivaldybės, o tokios gatvės, kurios yra valstybinės reikšmės
keliai, paprastai miestuose būna pagrindinės ir savivaldybėms
svarbu sutvarkyti apšvietimą prie tokių gatvių.
Vadovaujantis Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155
„3. Gyvenamųjų vietovių keliai ir gatvės prižiūrimi taip:
3.1. Alytuje, Druskininkuose, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje,
Palangoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Vilniuje visų gatvių taisymo ir
priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo

rodiklio „Modernizuotų šviestuvų skaičius“,
kurio siektina reikšmė nustatyta 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programoje.
Aprašo 33 punktas išdėstomas taip:
„33.
Didžiausia galima projekto
finansuojamoji dalis sudaro iki 50 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
skiriamas finansavimas negali viršyti 50 proc.
Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto
finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų
tinkamų
finansuoti
projekto
išlaidų.
Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos
įrenginių, kurių generuojama elektros
energija
būtų
naudojama
projektu
modernizuojamoje
gatvių
apšvietimo
sistemoje, išlaidos turi sudaryti ne daugiau
kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų“.
Atsižvelgta.
Aprašo 10 punktas nebus keičiamas ir
ribojimų nebelieka, remiantis Kelių priežiūros
tvarkos
aprašo,
patvirtintu
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11
d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros
tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat, pagal
tikslinamą 24 punktą, kad gatvių apšvietimo
infrastruktūros,
kurios
modernizavimui
skiriamas finansavimas, daiktinės teisės turi
priklausyti pareiškėjui teisėtais pagrindais
(nuosavybės, turto patikėjimo ar kitais
teisėtais pagrindais).

4.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

funkcijas atlieka ir kelių (gatvių) vertę apskaito savivaldybės.
3.2. Kitų miestų, nenurodytų Aprašo 3.1 papunktyje, gyvenamųjų
vietovių ir kaimo gyvenamųjų vietovių gatvių, kurios yra
valstybinės reikšmės kelių tąsa:
3.2.1. važiuojamosios dalies, šaligatvių (kur nėra šaligatvių –
kelkraščių ir kelio griovių), pėsčiųjų ir (ar) dviračių takų, želdinių,
apsauginių atitvarų, autobusų, važiuojančių vietinio (miesto ir
priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, stotelių ir
apsisukimo aikštelių, tiltų, viadukų ir estakadų, techninių eismo
reguliavimo priemonių taisymo (remonto) ir priežiūros darbų bei
saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo funkcijas atlieka ir kelių
vertę apskaito valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija;
3.2.2. visus kitus elementus (lietaus kanalizaciją ir kitus
inžinerinius, taip pat ir gatvių apšvietimo tinklus) prižiūri ir jų
vertę apskaito savivaldybės, kurios užtikrina saugaus eismo
sąlygas, poveikį aplinkai mažinančių priemonių (triukšmą, oro,
vandens, dirvožemio užtaršą ir kitą neigiamą poveikį mažinančių
priemonių) įgyvendinimą, taip pat atlieka šiame papunktyje
nurodytų statinių taisymo ir priežiūros darbų užsakovo
funkcijas“.
Aprašo 33 punkte nurodyta, kad „Atsinaujinančių energijos išteklių
gamybos įrenginių, kurių generuojama elektros energija būtų
naudojama projektu modernizuojamoje gatvių apšvietimo sistemoje,
finansuojamoji dalis turi sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. viso
projekto vertės (visų tinkamų išlaidų)“ Atsižvelgiant į tai, kad
projektuose, kuriuose yra netinkamų finansuoti išlaidų, projekto
vertė nėra lygi tinkamoms išlaidoms ir dėl aiškumo, siūlome Aprašo
33 punktą išdėstyti taip: „Atsinaujinančių energijos išteklių
gamybos įrenginių, kurių generuojama elektros energija būtų
naudojama projektu modernizuojamoje gatvių apšvietimo sistemoje,
išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. viso projekto vertės
(visų tinkamų finansuoti išlaidų)“.

Atsižvelgta.
Aprašo 33 punktas išdėstomas taip:
„33.
Didžiausia galima projekto
finansuojamoji dalis sudaro iki 50 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
skiriamas finansavimas negali viršyti 50 proc.
Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto
finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų
tinkamų
finansuoti
projekto
išlaidų.
Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos
įrenginių, kurių generuojama elektros
energija
būtų
naudojama
projektu
modernizuojamoje
gatvių
apšvietimo
sistemoje, išlaidos turi sudaryti ne daugiau
kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų“.

5.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

6.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Siūlome papildyti Aprašo 37 punkto 4 kategoriją tais pačiais
reikalavimais įrangai, kokie numatyti Aprašo 37 punkto 3
kategorijoje, t. y.
„Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai turi atitikti techninius
reikalavimus pagal CE ir ENEC sertifikatus.
Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal
EN 13201 standarto reikalavimus.
Šviestuvo galios koeficientas turi būti ne mažesnis nei 0,95.
Šviestuvo eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau 100 000 val.
Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi būti garantuojama
IK08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 60598-2-3 standartą.“

Atsižvelgta.
Aprašo
37
punkto
4
kategorijos
„Reikalavimai ir paaiškinimai“ išdėstomi taip:
„Tinkamomis finansuoti laikomos įrangos ar
įrenginių, didinančių gatvių apšvietimo
sistemos energijos vartojimo efektyvumą
(pavyzdžiui, LED technologijų šviestuvai,
intelektualiosios (išmaniosios, pažangiosios)
valdymo
ir
kontrolės
sistemos,
atsinaujinančių energijos išteklių energiją
naudojančios
technologijos
gamybos
įrenginiai, kurių generuojama elektros
energija
būtų
naudojama
projektu
modernizuojamoje
gatvių
apšvietimo
sistemoje), atramų, kabelių, skirstymo bei
maitinimo spintų ir pan., bei medžiagų,
susijusių su gatvių apšvietimo sistemos
modernizavimu) įsigijimo išlaidos, kai jos
įsigyjamos atskirai, ne pagal rangos sutartį.
Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai
turi atitikti techninius reikalavimus pagal
CE ir ENEC sertifikatus.
Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi
garantuoti apšvietą pagal EN 13201
standarto reikalavimus.
Šviestuvo galios koeficientas turi būti ne
mažesnis nei 0,95.
Šviestuvo eksploatacijos laikas turi būti ne
mažiau 100 000 val.
Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio
turi būti garantuojama IK08 pagal EN
60598-1 arba pagal EN 60598-2-3
standartą.“
Kadangi naikinamas Aprašo 50.2 papunktis, siūlome panaikinti ir Atsižvelgta.
Aprašo 45 punktą „Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto Aprašo keitimo įsakymas bus papildytas
įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi papunkčiu:
reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje“.
Pripažįstu netekusiu galios 45 punktą:

45.
Pajamoms iš projekto veiklų,
gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po
projekto finansavimo pabaigos, taikomi
reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36
skirsnyje.“
7.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Siūlome patikslinti Aprašo 23.1 papunktį papildant, kad turi būti
nurodoma šviestuvo galia, kuri reikalinga skaičiuojant planuojamą
energijos sutaupymą „23. 1 p. būti parengęs projektu numatomos
modernizuoti gatvių apšvietimo sistemos dalies modernizuojamo
turto inventorizaciją, kurioje būtų duomenys apie šviestuvų skaičių,
šviestuvų technologiją ir esamų šviestuvų galią“.

8.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Rekomenduojame apsvarstyti galimybę atsisakyti Aprašo 24 punkte
esančios nuostatos, kadangi nuostata susijusi su gatve ir žeme,
tačiau projekto metu modernizuojama gatvių apšvietimo sistema, o
ne statinys gatvė ar žemė, todėl turėtų būti vertinama, kam priklauso
apšvietimo sistema, o ne gatvė ar žemė. Už darbų vykdymą ir kad
darbai būtų atliekami laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų,
reglamentuojančių statybos darbus (įskaitant ir NŽT pritarimą,
numatytą Aprašo 24 punkte ir kitus leidimus vykdyti darbus tam
tikroje žemėje ar gatvėje) atsakingi tiekėjai vykdantys darbus.
Tiek priemonėje 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas ir plėtra“, tiek priemonėje 06.3.1-LVPA-V-103
„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“
modernizuojant šilumos trasas ar elektros linijas nėra tikrinama ar
visa žemė, kurioje vykdomi darbai priklauso pareiškėjui.
Be to pagal Aprašo 24 punkto formuluotę neaišku, kada reikia
tikrinti pareiškėjo teises į gatvę, kada į žemę, kada ir į gatvę ir į
žemę, ar bet kokiu atveju užtenka teisių bent į vieną objektą ( į
gatvę ar žemę).
Aprašo 24 punkte nurodyta, kad „Tais atvejais, kai žemės sklypas
nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos raštiškas pritarimas planuojamai projekto

Atsižvelgta.
Aprašo keitimo įsakymas bus papildytas
papunkčiu:
Pakeičiu 23.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„23.1 būti parengęs projektu numatomos
modernizuoti gatvių apšvietimo sistemos
dalies modernizuojamo turto inventorizaciją,
kurioje būtų duomenys apie šviestuvų skaičių
ir šviestuvų technologiją bei esamų šviestuvų
galią“.
Atsižvelgta.
Aprašo keitimo įsakymas bus papildytas
papunkčiu:
Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Daiktinės pareiškėjo teisės į statinį
(gatvę) ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant
projektą bus vykdomi statybos darbai, taip pat
žemės ir (ar) statinio (gatvės) valdymo formos
(nuoma, panauda) turi būti įregistruotos
įstatymų nustatyta tvarka ne vėliau nei iki
projekto sutarties sudarymo ir galioti ne
trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto
finansavimo pabaigos. Jei statinys (gatvė) ar
žemės sklypas yra naudojamas pagal
panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas arba
privatus subjektas, jei sudaryta valdžios ir
privataus subjektų partnerystės sutartis, turi
turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką
sutikimą vykdyti projekto veiklas. Tais
atvejais, kai žemės sklypas nesuformuotas,
turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos

9.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

veiklai vykdyti ir pateiktas kartu su paraiška“, tačiau toks pritarimas
išduodamas tada, kai yra parengiamas projektas (jei jis reikalingas)
ir kai žinoma tiksli vieta, o vertinimo metu projektas nebūna
parengtas ir darbų rangovas nėra atrinktas, todėl vertinimo metu
dažniausiai pareiškėjas gali pateikti tik pritarimą, kad būtų
vykdomas projektavimas, o ne planuojama projekto veikla.
(Sutikimai statyti (rekonstruoti), tiesti inžinerinius tinklus
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išduodami
vadovaujantis Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas,
inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo
taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P(1.3)-265 nustatyta tvarka. Taisyklių 7 punkte yra nurodyta, kad
<<Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, turi Lietuvos erdvinės
informacijos portalo www.geoportal.lt (toliau – LEIP) priemonėmis
užpildyti elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą ir
naudodamasis LEIP priemonėmis įkelti (*.dwg arba *. shp
formatu) arba įbraižyti planuojamas tiesti susisiekimo
komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
būtinus statinius.>.) Vertinimo metu planuojamų atlikti darbų
brėžinių dar nėra, nes neatrinkti tiekėjai.
Be to, Aprašo 24 punktas tampa praktiškai neįgyvendinamas,
kuomet paraišką teikia ne savivaldybė, o savivaldybės valdoma
įmonė vykdanti gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų
statybos veiklą, kuri irgi yra tinkamas pareiškėjas (pagrindimui
pridedame Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2020-10-01
raštą Nr. S-3788).
Rekomenduojame apsvarstyti galimybę Aprašo 50.4 papunktyje
nenurodyti, kad turi būti paskirtas ir asmuo atsakingas už projekto
veiklų vykdymo priežiūrą, nes dažnai projekto vadovas būna
atsakingas ir už projekto veiklų vykdymo priežiūrą.
„50.4 p. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai,
atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu ir
projekto finansininku ir atsakingu už projekto veiklų vykdymo
priežiūrą, kopiją (-as)“.

prie Žemės ūkio ministerijos raštiškas
pritarimas planuojamai projekto veiklai
vykdyti ir pateiktas kartu su paraiška. Gatvių
apšvietimo įranga ir (ar) įrenginiai, kurių
modernizavimui skiriamas finansavimas,
pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise
arba pareiškėjas juos turi valdyti kitais
teisėtais pagrindais.“

Atsižvelgta.
Aprašo keitimo įsakymas bus papildytas
papunkčiu:
Pakeičiu 50.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„50.4 p. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais)
pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto
įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu ir
projekto finansininku ir atsakingu už projekto
veiklų vykdymo priežiūrą, kopiją (-as)“.

10.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Kadangi nėra keičiamas Aprašo 31 punktas dėl minimalios
finansavimo sumos (200.000,00), siūlome patikslinti Aprašo 50.5
papunktį, atsisakant žodžių „jei taikoma“, nes investicijų projektas
visais atvejais reikalingas, kadangi tinkamų išlaidų suma turi būti ne
mažiau 400.000,00 Eur „50.5 p. investicijų projektą su viena
siūloma įgyvendinti projekto alternatyva ir sąnaudų ir naudos
analizės skaičiuokle, parengtą pagal Investicijų projektų kuriems
siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės
paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri
skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt (skaičiuoklė būtų pateikta .xlsx formatu), jei
taikoma“.

11.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Prašome patikslinti Aprašo 2 priedo 2.2 papunktį, kuriame
pateikiama nuoroda į Aprašo 16 punktą, nors turi būti nuoroda į
Aprašo 15 punktą.
„Projektas turi prisidėti prie ES BJRS tikslo įgyvendinimo, kaip tai
nustatyta šio Aprašo 16 Aprašo 15 punkte“.

12.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Prašome patikslinti Aprašo 2 priedo 3.1 papunktį, kuriame
pateikiama nuoroda į Aprašo 22 punktą, nors turi būti nuoroda į
Aprašo 21 punktą.
„Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų šio Aprašo 22
Aprašo 21 punkte.“

13.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Prašome patikslinti Aprašo 2 priedo 5.6 papunktį, kuriame
pateikiama nuoroda į Aprašo 24 punktą, nors turi būti nuoroda į
Aprašo 23 punktą.
„Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio
Aprašo 24 Aprašo 23 punkte“.

Atsižvelgta.
Aprašo keitimo įsakymas bus papildytas
papunkčiu:
Pakeičiu 50.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„50.5 p. investicijų projektą su viena siūloma
įgyvendinti projekto alternatyva ir sąnaudų ir
naudos analizės skaičiuokle, parengtą pagal
Investicijų projektų kuriems siekiama gauti
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės
paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų,
rengimo metodiką, kuri skelbiama Europos
Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt
(skaičiuoklė
būtų
pateikta .xlsx formatu), jei taikoma“.
Atsižvelgta.
Ištaisyta techninė klaida. Aprašo keitimo
įsakymas bus papildytas papunkčiu, kad
Aprašo 1 priedo 2.2 papunkčio „Bendrojo
reikalavimo/
specialiojo
kriterijaus
detalizavimas (jei taikoma)“ išdėstomas taip:
„Projektas turi prisidėti prie ES BJRS tikslo
įgyvendinimo, kaip tai nustatyta šio Aprašo
15 punkte.“
Atsižvelgta.
Ištaisyta techninė klaida. Aprašo keitimo
įsakymas bus papildytas papunkčiu, kad
Aprašo 1 priedo 3.1 papunkčio „Bendrojo
reikalavimo/
specialiojo
kriterijaus
detalizavimas (jei taikoma)“ išdėstomas taip:
„Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių,
nurodytų šio Aprašo 21 punkte.“
Atsižvelgta.
Ištaisyta techninė klaida. Aprašo keitimo
įsakymas bus papildytas papunkčiu, kad
Aprašo 1 priedo 5.6 papunkčio „Bendrojo
reikalavimo/
specialiojo
kriterijaus
detalizavimas (jei taikoma)“ išdėstomas taip:

14.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Prašome patikslinti Aprašo 2 priedo 6.1 papunktį, kuriame
pateikiama nuoroda į Aprašo 34 punktą, nors turi būti nuoroda į
Aprašo 33 punktą.
„Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo šio Aprašo
34 Aprašo 33 punkte nurodyta lėšų dalimi“.

15.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Prašome patikslinti Aprašo 2 priedo 7.1 papunktį, kuriame
pateikiama nuoroda į Aprašo 19 punktą, nors turi būti nuoroda į
Aprašo 18 punktą.
„Projekto įgyvendinimo terminas turi atitikti šio Aprašo 19 Aprašo
18 punkte nustatytus reikalavimus“.

16.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Prašome patikslinti Aprašo 2 priedo 7.7 papunktį, kuriame
pateikiama nuoroda į Aprašo 38 punktą, nors turi būti nuoroda į
Aprašo 37 punktą.
„Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus,
nustatytus šio Aprašo 38 Aprašo 37 punkte“.

17.

Lietuvos verslo paramos
agentūra (2020-12-18
raštas Nr.R4-4292)

Prašome patikslinti Aprašo 2 priedo 8.1 papunktį, kuriame
pateikiama nuoroda į Aprašo 21 punktą, nors turi būti nuoroda į
Aprašo 20 punktą.
„Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 21
Aprašo 20 punkte nustatytus reikalavimus“.

„Projekto
parengtumas
turi
atitikti
reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 23
punkte“.
Atsižvelgta.
Ištaisyta techninė klaida. Aprašo keitimo
įsakymas bus papildytas papunkčiu, kad
Aprašo 1 priedo 6.1 papunkčio „Bendrojo
reikalavimo/
specialiojo
kriterijaus
detalizavimas (jei taikoma)“ išdėstomas taip:
„Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto
įgyvendinimo šio Aprašo 33 punkte nurodyta
lėšų dalimi“.
Atsižvelgta.
Ištaisyta techninė klaida. Aprašo keitimo
įsakymas bus papildytas papunkčiu, kad
Aprašo 1 priedo 7.5 papunkčio „Bendrojo
reikalavimo/
specialiojo
kriterijaus
detalizavimas (jei taikoma)“ išdėstomas taip:
„Projekto įgyvendinimo terminas turi atitikti
šio
Aprašo
18
punkte
nustatytus
reikalavimus“.
Atsižvelgta.
Ištaisyta techninė klaida. Aprašo keitimo
įsakymas bus papildytas papunkčiu, kad
Aprašo 1 priedo 7.7 papunkčio „Bendrojo
reikalavimo/
specialiojo
kriterijaus
detalizavimas (jei taikoma)“ išdėstomas taip:
„Projektui taikoma fiksuotoji norma turi
atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 37
punkte“.
Atsižvelgta.
Ištaisyta techninė klaida. Aprašo keitimo
įsakymas bus papildytas papunkčiu, kad
Aprašo 1 priedo 8.1 papunkčio „Bendrojo
reikalavimo/
specialiojo
kriterijaus
detalizavimas (jei taikoma)“ išdėstomas taip:
„Projekto veiklų vykdymo teritorija turi

18.

Lietuvos savivaldybių
asociacija (2020-12-21
raštas Nr. (21)-SD-865

Projektui esminių pastabų bei pasiūlymų neturi. Tačiau kai kurių
savivaldybių manymu, būtų tikslinga numatyti galimybę minėtos
priemonėmis lėšomis finansuoti ne tik esančių susidėvėjusių gatvių
apšvietimo sistemų modernizavimo projektus, bet ir naujų tinklų
įrengimo projektus, nes dalis savivaldybių jau yra modernizavusios
didžiąją dalį savo gatvių apšvietimo sistemų, todėl joms būtų
aktualus būtent pastarųjų projektų finansavimo ir įgyvendinimo
klausimas.

19.

LR finansų ministerija
(2020-12-15 el. paštu
pateikė Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
nutarimo Nr. 1346 „Dėl
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m.
lapkričio 26 d. nutarimo
Nr. 1326 „Dėl 2014–2020
metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų
programos priedo
patvirtinimo“ pakeitimo
projektą)

„8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 12 000
000 eurų (dvylikos milijonų eurų) 27 699 690 eurų (dvidešimt
septynių milijonų šešių šimtų devyniasdešimt devynių
tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimties eurų) Europos
regioninės plėtros fondo lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų
finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas
pakeisti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos
Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų
lūkesčių.“

____________________

atitikti šio Aprašo 20 punkte nustatytus
reikalavimus“.
Neatsižvelgta.
Priemonės tikslas - sumažinti energijos
suvartojimą esamoje gatvių apšvietimo
infrastruktūroje, didinti energijos efektyvumą,
projektai turi siekti rodiklio „Sutaupytas
vidutinis metinis galutinės energijos kiekis,
GWh“. Priemonė taip pat prisideda prie
Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos
įgyvendinimo, todėl gatvių apšvietimo
įrengimo projektai nefinansuojami.
Aprašo 8 punktas patikslintas, kadangi
papildomai skirti 15 699 690 eurų yra
virškontraktavimo lėšos pagal
2020 m.
gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo Nr. 1346 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio
26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos priedo patvirtinimo“
pakeitimo“ 9 punkto lentelės 4 punktą. Taip
pat, yra pateiktas derinimui Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1346
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priedo
patvirtinimo“ pakeitimo projektas, kuriame
išbraukta nuoroda į Ateities ekonomikos DNR
planą, o nurodoma, kad tai dydis, kuriuo
išmokama suma gali viršyti numatytas ES
lėšas.

