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Nr. (18.4-17)-

DĖL 04.1.1-LVPA-V-115 PRIEMONĖS „AIE NAMŲ ŪKIAMS“
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PROJEKTO DERINIMO

Lietuvos

Respublikos

energetikos

ministerija

(toliau

–

PROJEKTŲ

Energetikos

ministerija),

vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklių, 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“, 68.2 papunkčiu ir 69 punktu, informuoja, kad parengė ir
teikia derinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 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-115 priemonės „AIE namų
ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektą (toliau – Projektas).
Projektas parengtas vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu.
Atkreiptinas dėmesys, kad Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros
energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotųjų dydžių nustatymo
tyrimo ataskaita Projekto 10.2 papunktyje nurodytai veiklai šiuo metu dar nėra užbaigta. Užbaigus
Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų
asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimo ataskaitą, ji bus paskelbta ES
struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Projektą parengė Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos 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).

2
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 10 darbo dienų nuo Projekto
paskelbimo TAIS.

PRIDEDAMA:
1. Projektas, 48 lapai;
2. Projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 4 lapai.

Ministerijos kancleris

Ramūnas Dilba

R. Lihadziauskienė, 8 5 2034679, papild. 6, el. p. reda.lichadziauskiene@enmin.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
2019- RAŠTO NR. (18.4-17)ADRESATŲ SĄRAŠAS
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
5. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
6. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
8. Specialiųjų tyrimų tarnyba
9. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba
10. Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra
11. Lietuvos saulės energetikos asociacija
12. Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
13. Lietuvos pramonininkų konfederacija
14. Respublikos būsto valdymo ir priežiūros rūmai
15. Lietuvos savivaldybių asociacija
16. Lietuvos verslo konfederacija
17. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba
18. VšĮ Darnaus vystymosi centras
19. Lietuvos energetikos institutas
20. Kauno technologijos universitetas
21. AB „Energijos skirstymo operatorius“
22. Viešųjų investicijų plėtros agentūra, UAB
23. UAB „Ignitis grupė“
24. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

