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Vadovaudamasis 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“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės
„Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymu
Nr. 1-204 „Dėl 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų
atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ 8 ir 85 punktais, ir
atsižvelgdamas į Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros
2020 m. lapkričio 13 d. raštą Nr. 2020/2-1834 bei su juo pateiktą 2020 m. lapkričio 12 d. projektų
tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 27:
1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamam projektui nustatyto dydžio finansavimą.
2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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04.3.1-VIPA- Valstybės
T-113-02-0047 įmonė Turto
bankas

Pareiškėjo
juridinio
asmens
kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

112021042

Administracinės
1 579 932,98
paskirties
pastato
modernizacija Lukiškių
g. 2, Vilnius

iš viso – iki,
Eur:

Iš kurio:
valstybės
pagalba
iki, Eur:

0,00

Iš
kurio:
de
minimis
pagalba
iki,
Eur:
0,00

iš jų:
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšos iki,
Eur:
1 579 932,98*

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos
iki, Eur:
0,00

*Prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo
pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas)
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