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2015 m. gruodžio 21 d. 
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) 

keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 4 Prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos 

ir naudojimo skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 4.3.1. konkretus uždavinys „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje 

infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) 

kodas ir pavadinimas: 

04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje 

infrastruktūroje“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos lėšų suma: 79 645 505 eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: - 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 vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 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); 

(Taip pat pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl veiklos turi būti vykdomos ne 

programos teritorijoje.) 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

 vykdoma 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  
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Teikiamas tvirtinti: 

SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

 

 Nustatymas 

 Keitimas 

 

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 

paaiškinimai: 

Laikoma, kad galutinio naudos gavėjo numatomas vykdyti projektas prisideda prie Nacionalinės 

energetinės nepriklausomybės strategijos 11 punkto įgyvendinimo, jei šiuo projektu bus 

mažinamas energijos suvartojimas. 

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; 

 investicijos atsipirkimo laikotarpis mažesnis nei 20 metų numatoma galutines energijos 

sąnaudas atnaujinamame pastate sumažinti ne mažiau kaip 30 proc. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 11 punkte numatyta, kad 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 

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 
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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. 
 
 

 
Viceministras    Vidmantas Macevičius 

(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
 


