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Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų?

2019-10-08
Taip
Ne

Jei pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta, į kitą klausimą neatsakoma ir žemiau
esanti lentelė nepildoma

Ar į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta?

Taip

Ne

Jei atsižvelgta į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus, žemiau esanti lentelė
nepildoma

Nr.
1.
2.
3.

Institucija
LR Vidaus
reikalų ministerija
LR Susisiekimo
ministerija
VšĮ Lietuvos
verslo paramos
agentūra

Pastabos ir pasiūlymai

Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma) argumentai,
kodėl neatsižvelgta į pastabas ar pasiūlymus

Pritarta projektui.

-

Pritarta projektui.

-

1.Tikslinti stebėsenos rodiklių pasiekimo tarpines
reikšmes 2018 m. gruodžio 31 d.
2. Suvienodinti 04.1.1-LVPA-V-110 priemonės
„Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“
remiamą veiklą su 2019 m. spalio 1 d. paskelbtame
derinti šios priemonės projektų atrankos kriterijų
projekte nurodyta remiama veikla.
3. Pagal 2019 m. lapkričio 5 d. SFMIS duomenis,
LVPA
administruojamų energetinių priemonių
baigtuose įgyvendinti projektuose yra sutaupyta
daugiau nei 2,5 mln. Eur. LVPA siūlo padidinti
priemonei
„Elektros
skirstomųjų
tinklų
modernizavimas ir plėtra“ skiriamą finansavimą iš ES
struktūrinių fondų lėšų 1 238 515,53 Eur suma,
panaudojant įgyvendintuose projektuose sutaupytas

1. Neatsižvelgta. Rodiklių pasiekimas jau yra užfiksuotas metinėje
ataskaitoje už 2018 m. Taip pat faktinę pasiekimų reikšmę galima
pasitikrinti SFMIS2014 „Kontrolė“ posistemyje.
Šiuo metu inicijuojamas skubus keitimas atsižvelgiant į Veiksmų
programos keitimus ir į įgyvendinant 2019 m. spalio 2 d. LR
Vyriausybės pasitarimo protokolinį pavedimą Nr. 40 perkelti likusią
nesuplanuotą konkursinės priemonės „Gamtinių dujų skirstymo
sistemos ir plėtra“ lėšų sumą kitoms 6 prioriteto priemonėms“.
2. Atsižvelgta. Remiamos veiklos patikslintos.
3. Atsižvelgta. Perkeliant lėšas iš skirtingų prioritetų yra reikalingas
Veiksmų programos keitimas. Todėl, priemonių įgyvendinimo plano
keitimu lėšas perskirstysime iš to paties prioriteto, jas perkeliant į
priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“.

4.

5.

UAB Viešųjų
investicijų plėtros
agentūra
LR finansų
ministerija

lėšas ir jas skirti projekto „Elektros skirstomųjų tinklų
modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius
sprendimus (III etapas)“ finansavimui. Taip pat
siūloma sutaupytas lėšas panaudoti, padidinant 04.3.2LVPA-K-102 priemonei „Šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas ir plėtra“ skiriamą finansavimą iš ES
struktūrinių fondų lėšų į rezervinius sąrašus Nr. 5 ir
Nr. 6 įtrauktiems projektams finansuoti.
Siūlymas patikslinti naujai derinamų rodiklių Atsižvelgta. Rodiklių numeriai ir įsigaliojimo datos pastiklintos.
numerius ir jų įsigaliojimo data pagal naujai
tvirtinamą rodiklių aprašą1.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3719a50901811e4bb408baba2bdddf3 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių
skaičiavimo aprašas, patvirtintas finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499.
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