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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“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 2 pakeitimo projektą (toliau – Projektas).
Projektas parengtas, siekiant 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo
modernizavimas“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo reikalavimuose nustatyti prievolę turtą drausti
privačiam partneriui, kai projektas yra įgyvendinamas valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės
(toliau – VPSP) būdu. Toks reikalavimas yra aiškesnis projektų vykdytojams, nes įgyvendinant
projektus VPSP būdu modernizuojamas turtas perduodamas privačiam subjektui patikėjimo
sutartimi, todėl turto draudimo riziką turi prisiimti privatus subjektas.
Projektą parengė Energetikos ministerijos Investicijų skyrius (vadovas – skyriaus vedėja
Violeta Greičiuvienė, tel. 8 5 2034679 papildomas 1, el. p. violeta.greiciuviene@enmin.lt, 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 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-113 „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-116 priemonės „Gatvių apšvietimo
modernizavimas“ 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.
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1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
4. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
5. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
6. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
7. VšĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūra
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
9. Lietuvos pramonininkų konfederacija
10. Lietuvos savivaldybių asociacija
11. Lietuvos verslo konfederacija
12. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba
13. VšĮ Darnaus vystymosi centras
14. AB „Energijos skirstymo operatorius“

