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Dokumento 

pavadinimas 

Dokumento punktas 

(papunktis) 

Pastabos/pasiūlymai 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos ministro 

įsakymo „Dėl 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos ministro 

2016 m. balandžio 

27 d. įsakymo Nr. 

D1-281 „Dėl 2014–

2020 metų Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų 

programos 5 

prioriteto 

„Aplinkosauga, 

gamtos išteklių 

darnus naudojimas 

ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos“ 

05.2.1-APVA-R-

008 priemonės 

„Komunalinių 

atliekų tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtra“ projektų 

finansavimo sąlygų 

aprašo 

patvirtinimo“ 

pakeitimo“ 

projektas 

Įsakymo projekto 9 p.:  

,,672.1. Projekto 

vykdytojas per DMS teikia 

įgyvendinančiajai 

institucijai prašymą skirti 

papildomą finansavimą 

projektui ne vėliau kaip iki 

2020 m. rugpjūčio 1 d. 

Projekto vykdytojui 

praleidus šį terminą, 

sprendimą dėl prašymo 

priėmimo, atsižvelgdama į 

termino praleidimo 

priežastis, priima 

įgyvendinančioji 

institucija. Šį sprendimą 

įgyvendinančioji institucija 

suderina su ministerija 

  

672.2. Projekto vykdytojas 

turi būti įvykdęs viešųjų 

pirkimų procedūras (turi 

būti sudaryta pasiūlymų 

eilė ir pasibaigęs 

apskundimo terminas) iki 

prašymo skirti papildomą 

finansavimą projektui 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai.“ 

 

Aprašo projekte nustatyta, kad Projekto 

vykdytojas pirma turi įvykdyti pirkimo 

procedūras (p. 672.2), o paskui tik per DMS 

teikia APVA‘i prašymą skirti papildomą 

finansavimą (p. 672.1).   

Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta (28 str.3 

d.), kad pirkimo vykdytojas statinio 

projektavimo paslaugų pirkimą ir darbų 

pirkimą turi vykdyti atskirais pirkimais, 

vadinasi projekto vykdytojas pirma turi 

skelbti konkursą statinio projekto 

paslaugoms, o vėliau pirkimą rangos 

darbams, dėl ko kyla didelė  rizika iki 

nurodyto termino, 2020 rugpjūčio 1 d., 

nespėti įvykdyti viešųjų pirkimų.  

  

Siūlymas:  

1. nukelti  672.1 papunktyje nurodytą terminą 

iki 2020 m. gruodžio 1 d. arba 

2. pakeisti 672.2 papunktį taip: „Projekto 

vykdytojas turi būti pradėjęs bent vieną 

rangos darbų viešąjį pirkimą  iki prašymo 

skirti papildomą finansavimą projektui 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai“ 

 

 


