PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
2018 m.
Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:

d.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:
Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
suma, mln. Eur:
Pagal priemonę remiamos veiklos:
-

4 Prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“
4.3.1. konkretus uždavinys „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje
ir daugiabučiuose namuose“
04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje
infrastruktūroje“
79 645 505 eurų

miestų gatvių apšvietimo modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą;
valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų
atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą.
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus
Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų
vykdomos:
programos teritorijoje gautas.
Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:
ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams,
finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo);
ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo).
Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes:
 veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš
Europos socialinio fondo);
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.
Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių
priemonių atveju):

Valstybės projektų planavimas
Regionų projektų planavimas
Projektų konkursas

Tęstinė projektų atranka
 Finansinė priemonė
x SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
Nustatymas
PRIORITETINIS
PROJEKTŲ
ATRANKOS X Keitimas
KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.)
Pritarta Stebėsenos komiteto 2014-12-11 posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1 (2).
Pritarta keitimams Stebėsenos komiteto 2015-05-19 posėdžio nutarimu
Nr. 44P-4 (6) ir 2016-01-14 posėdžio nutarimu Nr. 44P-11.1 (13).
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
1.Galutinių naudos gavėjų įgyvendinamas projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos nuostatas ir, kai taikoma, Viešųjų pastatų energinio
efektyvumo didinimo programos nuostatas.
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
Laikoma, kad galutinio naudos gavėjo numatomas vykdyti projektas prisideda prie
paaiškinimai:
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 11 33.1 punkto papunkčio
įgyvendinimo, jei šiuo projektu bus mažinamas energijos suvartojimas užtikrintas
energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas.
Jei projekto įgyvendinama veikla yra „valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų
ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo
efektyvumą“, laikoma, kad pastatas, kurį ketinama atnaujinti, atitinka Viešųjų pastatų
energinio efektyvumo didinimo programą, jei skiriant finansavimą:
• pastato energetinio naudingumo klasė – žemesnė kaip C;
Numatoma galutines energijos sąnaudas atnaujinamame pastate sumažinti ne mažiau
kaip 30 proc.
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 11 punkte 33.1 papunktyje
numatyta, kad įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslą, bus
siekiama iki 2020 metų užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje
nustatytų ES reikalavimų Lietuvai įgyvendinimą, t. y. skaičiuojant suminiu būdu
sutaupyti 11,67 TWh energijos. energetinio efektyvumo didinimo srityje iki 2020 metų
bus siekiama kiekvienais metais po 1,5 procento didinti energijos vartojimo efektyvumą
ir taip stiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, konkurencingumą ir darnią plėtrą,
todėl turi būti finansuojami tik tiek galutinių naudos gavėjų įgyvendinami projektai,
kuriais bus mažinamas energijos suvartojimas.
Jei galutinio naudos gavėjo projekto įgyvendinama veikla yra „valstybei nuosavybės teise
priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energijos

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:
Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
suma, mln. Eur:
Pagal priemonę remiamos veiklos:
1

vartojimo efektyvumą“, toks projektas turi atitikti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo
didinimo programos nuostatas:
• vadovaujantis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 13.1
papunkčiu, turi būti pasiekta mažiausiai C pastato energinio naudingumo klasė, todėl
skiriant finansavimą galutinio naudos gavėjo projektui pastato energetinio
naudingumo klasė turi būti žemesnė kaip C.
Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 12 punkte nurodytas tikslas
yra didinti energijos vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti efektyvumą ir
atnaujintuose viešuosiuose pastatuose iki 2020 metų sutaupyti 60 GWh metinės pirminės
energijos, todėl galutinės energijos sąnaudos atnaujinamame pastate turi būti sumažintos
ne mažiau kaip 30 proc. Minimalus energijos sąnaudų sumažinimo dydis (30 proc.)
nustatytas įvertinus 2002–2013 m. laikotarpiu įgyvendintų viešųjų pastatų atnaujinimo
projektais pasiektus galutinės energijos sąnaudų sumažėjimus (šiuo laikotarpiu
atnaujintuose pastatuose šiluminės energijos sąnaudos vidutiniškai buvo sumažintos 25
proc.) ir 2014–2015 m. atliktų energijos vartojimo auditų ataskaitose pateiktų projektinių
energinio naudingumo sertifikatų duomenis. Atsižvelgiant į rezultatus, pasiektus viešųjų
pastatų atnaujinimo procese, nustatytas reikalavimas bent 30 proc. sumažinti galutinės (t.
y. šiluminės ir elektros) energijos sąnaudas.
Keitimo priežastys: Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.
XIII-12881 patvirtino Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos pakeitimą
(įsigaliojo 2018 m. birželio 30 d.)
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas”
4.3.1. konkretus uždavinys „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje
ir daugiabučiuose namuose“
04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“
16,07
- Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų

„Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“

pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus
Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų
vykdomos:
programos teritorijoje gautas.
Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:
ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams,
finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo);
ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo).
Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes:
 veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš
Europos socialinio fondo);
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.
Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių Valstybės projektų planavimas
priemonių atveju):
Regionų projektų planavimas
Projektų konkursas
Tęstinė projektų atranka
Finansinė priemonė
x SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
Nustatymas
PRIORITETINIS
PROJEKTŲ
ATRANKOS
X Keitimas
KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.)
Pritarta Stebėsenos komiteto 2015-06-18 posėdžio nutarimu Nr. 44P-5.1 (7).
Keitimams pritarta Stebėsenos komiteto 2015-11-26 posėdžio nutarimu
Nr. 44P-10.1 (12).
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
1. Galutinių naudos gavėjų įgyvendinamas projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės
strategijos,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos
Seimo
2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133, nuostatas ir Viešųjų pastatų energinio
efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, nuostatas.
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
Laikoma, kad galutinio naudos gavėjo numatomas vykdyti projektas prisideda prie
paaiškinimai:
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 11 punkto 33.1 punkto
papunkčio įgyvendinimo, t. y. projektu turi būti mažinamas energijos suvartojimas

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:
Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
suma, mln. Eur:
Pagal priemonę remiamos veiklos:

užtikrintas energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas, ir, kad pastatas, kurį
ketinama atnaujinti, atitinka Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą,
jei skiriant finansavimą pastato energetinio naudingumo klasė – žemesnė kaip C.
Kriterijui nustatyti buvo pasirinktas strateginio planavimo dokumentas, kuriame yra
iškelti tikslai ir uždaviniai, prie kurių pasiekimo prisidės pagal šią priemonę finansuojami
projektai, tuo tarpu pasirinktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas bus
taikomas visiems atnaujinamiems, valstybei nuosavybės teise priklausantiems,
viešiesiems pastatams.
Projektui atitikus minėtų dokumentų nuostatų reikalavimus bus prisidedama prie
energijos vartojimo efektyvumo didėjimo, bus atnaujinami pastatai, kurie energijos
suvartojimo prasme yra neefektyvūs. Tai tiesiogiai prisidės prie Veiksmų programos
4.3.1. konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje
ir daugiabučiuose namuose“ įgyvendinimo.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų.
Keitimo priežastys: Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.
XIII-12882 patvirtino Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos pakeitimą
(įsigaliojo 2018 m. birželio 30 d.)
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas”
4.3.1. konkretus uždavinys „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje
ir daugiabučiuose namuose“
04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas II“
12,90

- Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų
pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus
Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų
vykdomos:
programos teritorijoje gautas.
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„Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:
ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams,
finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo);
ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo).
Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes:
 veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš
Europos socialinio fondo);
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.
Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių
priemonių atveju):

Valstybės projektų planavimas
Regionų projektų planavimas
Projektų konkursas
Tęstinė projektų atranka
Finansinė priemonė

x SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
Nustatymas
PRIORITETINIS
PROJEKTŲ
ATRANKOS
X Keitimas
KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.)
Pritarta Stebėsenos komiteto 2018-02-22 posėdžio protokoliniu sprendimu
Nr. 44P-5.1 (7).
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

1. Atitiktis strateginiams dokumentams.
Vertinama, ar projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr.
XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“
(toliau – Strategija) įgyvendinimo, ir atitinka Viešųjų pastatų energinio efektyvumo
didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio
26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos
patvirtinimo“ (toliau – Programa), nuostatas. Laikoma, kad numatomas vykdyti projektas
prisideda prie Strategijos 11 punkto 33.1 papunkčio įgyvendinimo, jeigu projektu bus
mažinamas energijos suvartojimas užtikrintas energijos vartojimo efektyvumo
padidėjimas, ir, kad projektas atitinka Programos nuostatas, jei pastatas, kurį ketinama
atnaujinti, dėl įgyvendinamo projekto pasieks mažiausiai C energinio naudingumo klasę.

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:
Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
3

Kriterijui nustatyti buvo pasirinkti dokumentai, kuriuose yra iškelti energijos vartojimo
efektyvumo didinimo tikslai ir uždaviniai ir prie kurių pasiekimo prisidės pagal šią
priemonę finansuojami projektai. Pasirinktas kriterijus užtikrins, kad bus atrinkti tik tokie
projektai, kuriais bus sumažintas energijos vartojimas centrinės valdžios pastatuose, kas
atitinkamai mažintų tokių pastatų išlaikymo išlaidas.
Kriterijui nustatyti pasirinktas Nacionalinės energetinės nepriklausomybės
strategijos 33.1 papunktis, pagal kurį įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo
didinimo tikslą, bus siekiama iki 2020 metų užtikrinti energijos vartojimo
efektyvumo didinimo srityje nustatytų ES reikalavimų Lietuvai įgyvendinimą, t. y.
skaičiuojant suminiu būdu sutaupyti 11,67 TWh energijos.
Kriterijus taip pat tiesiogiai prisidės prie Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3
investicinio prioriteto „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir
AIE vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų
namų sektorių, rėmimas“ 4.3.1. konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą
viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ įgyvendinimo.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų.
Atrankos kriterijus taikomas projektų atrankos metu.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų.
Keitimo priežastys: Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.
XIII-12883 patvirtino Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos pakeitimą
(įsigaliojo 2018 m. birželio 30 d.)
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4
prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“
4.3.2. konkretus uždavinys „Padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo
srityje ir namų ūkiuose“
04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“
15,00

„Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“

suma, mln. Eur:
Pagal priemonę remiamos veiklos:

Neefektyviai biomasę naudojančių individualių katilų keitimas į efektyvesnes
technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją (AIE) šilumos gamybai,
namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus
Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų
vykdomos:
programos teritorijoje gautas.
Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:
ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams,
finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo);
ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo).
Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes:
x veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš
Europos socialinio fondo);
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.
Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių x Valstybės projektų planavimas
Regionų projektų planavimas
priemonių atveju):
Projektų konkursas
Tęstinė projektų atranka
Finansinė priemonė
Teikiamas tvirtinti:

Nustatymas

x SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS

PROJEKTŲ

X Keitimas

ATRANKOS (Kriterijui buvo pritarta Stebėsenos komiteto 2017-07-11 posėdžio nutarimu

KRITERIJUS
(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų.)
Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Nr. 44P-4.1 (26)).
1. Projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133
„Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, (toliau –
Strategija) 99 punkte numatytų tikslų įgyvendinimo. Projektas turi atitikti
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133, nuostatas.

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir Vertinama, ar projektas prisideda prie Strategijos 99 31 punkte nurodyto tikslo – iki 2020
paaiškinimai:
metų kiekvienais metais energijos suvartoti po 1,5 procento mažiau
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:
Kriterijui nustatyti buvo pasirinktas dokumentas, kuriame yra iškelti energijos
vartojimo efektyvumo didinimo tikslai ir prie kurių pasiekimo prisidės pagal šią
priemonę finansuojamas projektas. Nustatytas kriterijus padės įvertinti, ar projektas
prisidės prie energetinio efektyvumo didinimo strateginės iniciatyvos kasmet iki 2020 m.
1,5 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą užtikrinti, kad iki 2030 metų
pirminės ir galutinės energijos intensyvumas būtų 1,5 karto mažesnis negu 2017
metais, o iki 2050 metų – apie 2,4 karto mažesnis negu 2017 metais.
Keitimo priežastys: Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. birželio 21 d. nutarimu
Nr. XIII-1288[1] patvirtino Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos
pakeitimą (įsigaliojo 2018 m. birželio 30 d.)
Viceministras
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

[1]

___________________
(parašas)

Vidmantas Macevičius__
(vardas ir pavardė)

„Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“

