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P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6
prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104
priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo
sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. 1-253 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6
prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104
priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:
„53. Pareiškėjas, vadovaudamasis Atrankos tvarkos aprašu, turi Ministerijai pateikti:
53.1. projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo, parengtą pagal formą,
numatytą Atrankos tvarkos aprašo 1 priede, ir investicijų projektą (.docx formatu) su Sąnaudų ir
naudos analizės rezultatų skaičiuokle (.xlsx formatu), kaip nurodyta Aprašo 26.1 papunktyje.
53.2 informaciją, kad pareiškėjas tenkina Aprašo 26.2, 26.3, 26.4, 26.6 papunkčiuose
projekto parengtumui taikomus reikalavimus. Pareiškėjas turi pateikti dokumentus, jų nuorašus ar
kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, projektui numatytų investicijų
derinimo su Valstybine kainų ir energetikos kontroles komisija pradžią pagrindžiančius dokumentus
(jų kopijas ar nuorašus).“
2. Papildau 531 punktu:
„531. dokumentai, nurodyti Aprašo 53.1 ir 53.2 papunkčiuose, turi būti pateikti vienu iš šių
būdų:
531.1. raštu, lydraštyje nurodytus priedus teikiant elektroninėje laikmenoje (atsiųsti
registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens arba pristatyti pašto
kurjerio);
531.2. raštu, dalį lydraštyje nurodytų priedų teikiant elektroninėje laikmenoje, dalį kaip
popierines laikmenas (atsiųsti registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio
asmens arba pristatyti pašto kurjerio);
531.3. elektroniniu paštu info@enmin.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai
dokumentai, pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo
sertifikatais. Šiuo atveju projektinis pasiūlymas ir kartu su juo teikiami priedai turi būti pasirašyti
elektroniniu sertifikuotu parašu (elektroninio dokumento pakuotės rinkmenos arba elektroninio
dokumento turinį sudarančių rinkmenų dydis neturi viršyti 4 GB).“
3. Pakeičiu 1 priedo 5.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
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„5.4.2.
paraiškos
pateikimo
dieną
pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su
mokesčių ir socialinio draudimo įmokų
mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus arba pagal kitos
valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir
partneris (-iai) yra užsienyje registruotas
juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai)
asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (čiai), arba kiekvienu atveju skola neviršija
50 eurų (tikrinama ne vėliau kaip per 7
dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei
nustatoma, kad skola viršija 50 eurų,
pareiškėjui
leidžiama
dokumentais
pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną
skola neviršijo 50 eurų) (ši nuostata
netaikoma
įstaigoms,
kurių
veikla
finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir
(arba) valstybės pinigų fondų, ir
pareiškėjams,
kuriems
Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
yra atidėti mokesčių arba socialinio
draudimo įmokų mokėjimo terminai);

Informacijos šaltinis:
paraiška, Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo valdybos prie
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos ir
Valstybinės mokesčių
inspekcijos
prie
Lietuvos Respublikos
finansų
ministerijos
pateikta informacija.“

“
4. Pakeičiu 1 priedo 5.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4.3.
paraiškos
vertinimo
metu Informacijos
pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra paraiška.“
fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir
partnerio (-ių), kurie yra juridiniai
asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas
(turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar
savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys
(-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai),
turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu
sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar
kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys)
teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo
apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio
arba nepanaikinto teistumo arba dėl
pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius
5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už
dalyvavimą
bendrininkų
grupėje,
organizuotoje grupėje, nusikalstamame
susivienijime,
jų
organizavimą
ar
vadovavimą
jiems,
kyšininkavimą,
prekybą
poveikiu,
papirkimą,
piktnaudžiavimą,
tarnybos
pareigų
neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą,

šaltinis:
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turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą
apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą,
neteisėtą
praturtėjimą,
kontrabandą,
muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą
akcizais apmokestinamomis prekėmis,
neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą
iš
Lietuvos
Respublikos,
neteisėtą
vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar
profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens
veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo
naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie
juridinio
asmens
veiklą,
mokesčių
nesumokėjimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą,
nusikalstamą
bankrotą,
netikros
elektroninės
mokėjimo
priemonės
gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo
priemonės
klastojimą
ar
neteisėtą
disponavimą
elektronine
mokėjimo
priemone arba jos duomenimis, neteisėtą
elektroninės mokėjimo priemonės ar jos
duomenų
panaudojimą,
neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą
pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimą, apgaulingą ar
aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių
popierių pagaminimą, laikymą arba
realizavimą, dokumento suklastojimą ar
disponavimą
suklastotu
dokumentu,
antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą,
dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje
veikloje,
kenkiančioje
Lietuvos
Respublikos ir (arba) ES finansiniams
interesams (šis apribojimas netaikomas, jei
pareiškėjo veikla yra finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės
pinigų fondų, taip pat Europos investicijų
fondui ir Europos investicijų);
5. Pakeičiu 1 priedo 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos
pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos
analizės rezultatais:
(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina
ministerija prieš tai, kai projektas
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įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą.
Visais atvejais vertinama vadovaujantis
Investicijų projektų, kuriems siekiama
gauti finansavimą iš Europos Sąjungos
struktūrinės paramos ir /ar valstybės
biudžeto lėšų, rengimo metodika ir
Optimalios projekto įgyvendinimo
alternatyvos pasirinkimo kokybės
vertinimo metodika, kurios skelbiamos
svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto
įgyvendinimo metu.)“

Energetikos ministras

SUDERINTA
Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros
2018 m.
raštu Nr.

