SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS
TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.3.1-LVPA-V-103 PRIEMONĖS „ELEKTROS
PERDAVIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2
PROJEKTO DERINIMO LENTELĖ
Eil.
Nr.
1.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai

1.1.

Atsižvelgdami į LITGRID AB investicijų plane numatytų
projektų trukmes ir vertes, siūlome ir prašome 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės
„Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – Aprašas)
20 punkte vietoje 36 mėnesių nustatyti 48 mėnesių projektų
įgyvendinimo trukmę, o 33 punkte vietoje 300 000 eurų
numatyti 250 000 eurų finansavimo lėšų sumą.
Kadangi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
nutarimus dėl investicijų projekto ar sąrašo derinimo (toliau nutarimas) priima vadovaudamasi pačios nustatyta tvarka,
t. y. LITGRID AB negali įtakoti minėtų nutarimų priėmimo
terminų, prašome prailginti 62.5 punkte nustatytą 1 mėnesio
terminą iki 2 mėnesių ir numatyti galimybę pareiškėjui
kreiptis į įgyvendinančią instituciją su prašymu pratęsti šį
terminą, jeigu nutarimas dar nepriimtas.

1.2.

Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai bei komentarai

LITGRID AB 2016 m. gegužės 25 d. raštas Nr. SD-2353
Atsižvelgta.

Neatsižvelgta.
Įgyvendinančioji institucija, vadovaujantis Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 125 punktu turi
užtikrinti, kad valstybės projektų vertinimas ir atranka truktų ne ilgiau
kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos. Dėl šios
priežasties Apraše prie projekto parengtumo reikalavimų nurodoma
pareiškėjams iki paraiškos pateikimo pradėti projektui numatytų
investicijų derinimą su Valstybine kainų ir energetikos kontroles
komisija (toliau – VKEKK) jos nustatyta tvarka, o įrodomą apie
suderintas projektų investicijas pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip
per 1 mėn. nuo paraiškos pateikimo.
Norime atkreipti dėmesį, kad Energetikos įmonių investicijų
vertinimo ir derinimo VKEKK tvarkos aprašas, patvirtintas 2009 m.
liepos 10 d. VKEKK nutarimu Nr. O3-100 “Dėl valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O335 „Dėl energetikos įmonių investicijų projektų derinimo valstybinėje

1.3.

kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“
pakeitimo” leidžia įmonėms iš anksto derinti investicijas, kurias
planuojama faktiškai pradėti įgyvendinti per ateinančius dvejus metus,
skaičiuojant nuo investicijų projekto VKEKK pateikimo dienos.
Atsižvelgiant į projektinių pasiūlymų, paraiškų ir projekto investicijų
derinimo tvarkas pareiškėjams yra sudaryta galimybė tinkamai suplanuoti
projekto įgyvendinimą.
Siūlome papildyti 85 punkto pirmą sakinį nuostata,
Neatsižvelgta.
numatančia visų galimų rizikos atvejų išimtis, tokias kaip
Vadovaujantis draudimo veiklą reglamentuojančiu Lietuvos
nenugalimos jėgos aplinkybes, karo veiksmus ir kitus draudimo įstatymu, draudimo bendrovės draudimo taisyklėse privalo
nedraudžiamuosius įvykius.
nurodyti nedraudžiamuosius įvykius, kuriems įvykus draudikas neprivalo
mokėti
draudimo
išmokų.
Draudimo
bendrovių
išskiriami
nedraudžiamieji įvykiai yra skelbiami viešai ir dažnu atveju sutampa.

