
 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2017 m. lapkričio 21 d.  
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos 

kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo 

teikianti institucija: 

LR aplinkos ministerija 

 

Veiksmų programos prioriteto 

numeris ir pavadinimas: 
4 Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 

Veiksmų programos konkretaus 

uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

4.3.1 Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose 

Veiksmų programos įgyvendinimo 

priemonės (toliau – priemonė) 

kodas ir pavadinimas: 

04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ 

Priemonei skirtų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

17,27  

Pagal priemonę remiamos veiklos: Savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą 

Pagal priemonę remiamos veiklos 

arba dalis veiklų bus vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 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 

priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

x Finansinė priemonė 



 
 

Teikiamas tvirtinti: 
x SPECIALUSIS PROJEKTŲ 
ATRANKOS KRITERIJUS 

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ 
ATRANKOS KRITERIJUS 
 

 
 Nustatymas 

x Keitimas  
(Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2016-09-08 posėdyje) 

Projektų atrankos kriterijaus 
numeris ir pavadinimas: 

1. Galutinių naudos gavėjų įgyvendinamo projekto atitiktis 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) nuostatoms13 punkte nustatytoms sąlygoms. 

Projektų atrankos kriterijaus 
vertinimo aspektai ir paaiškinimai: 

Vertinama, ar savivaldybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektas atitinka Programos 13 
punkte nustatytas sąlygas: 

1. projektą įgyvendinant, bus padidintas viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C 
energinio naudingumo klasė, padidintas arba išlaikytas esamas viešųjų pastatų ploto naudojimo efektyvumas; 

2. siekiant didinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą arba taupyti energiją, pasirenkama Programos 1 
priede nurodyta veikla „viešojo pastato atnaujinimas“ ir (ar) veikla „viešajam pastatui funkcionuoti reikalingos inžinerinės 
infrastruktūros atnaujinimas“ ir atliekami pasirinkti Programos 2 priede nurodyti veiksmai (energijos vartojimo efektyvumo 
priemonės); 

3. parengiamas toks viešojo pastato investicijų projektas, kuriame vadovaujantis Programa pagrįsta, kad investicijų 
projekto įgyvendinimo alternatyva, apimanti Programos 1 priede nurodytą veiklą „viešojo pastato atnaujinimas“ ir (arba) veiklą 
„viešajam pastatui funkcionuoti reikalingos inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas“, yra optimali pagal investicijų projekte 
apskaičiuotas finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmes; 

3. bent 51 procentas viso pastato ploto nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir bent 51 procentas viso pastato ploto 
naudojamas pastatų valdytojų, nurodytų Programos 4.8 papunktyje, taip pat yra visų pastato patalpų savininkų rašytinis 
susitarimas dėl pastato energijos vartojimo efektyvumo projekto vykdymo. 

Projektų atrankos kriterijaus 
pasirinkimo pagrindimas: 

Programoje nustatytos valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energinio efektyvumo 
didinimo projektų atrankos sąlygos, atrinktų projektų finansavimo ir įgyvendinimo reikalavimai. Ši programa parengta 
vadovaujantis 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB 
(OL 2012 L 315, p. 1) (toliau – Direktyva), kurioje nustatoma bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo Europos 
Sąjungoje priemonių sistema, siekiant užtikrinti, kad 2020 metais būtų pasiektas Europos Sąjungos valstybėse narėse 20 
procentų energijos vartojimo efektyvumo tikslas ir sudarytos sąlygos toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą, 5 straipsnio 
nuostatomis, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 
28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, ir Nacionalinės klimato kaitos 
valdymo politikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375 „Dėl 
Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“. 

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai keičiami atsižvelgiant į Programos pakeitimus, patvirtintus 2017 
m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 539 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 
lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/151b04b0793411e49adea948c356b2ec/uTXhQOlKck
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/151b04b0793411e49adea948c356b2ec/uTXhQOlKck
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/151b04b0793411e49adea948c356b2ec/uTXhQOlKck
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/151b04b0793411e49adea948c356b2ec/uTXhQOlKck


pakeitimo“. 

 

Teikiamas tvirtinti: 
x SPECIALUSIS 

PROJEKTŲ ATRANKOS 
KRITERIJUS 

 PRIORITETINIS 
PROJEKTŲ ATRANKOS 
KRITERIJUS 

 

 
 Nustatymas 

x Keitimas  
(Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2016-09-08 posėdyje, pakeistas 2017-03-30 posėdyje) 

Projektų atrankos kriterijaus 
numeris ir pavadinimas: 

2. Galutiniųo naudos gavėjųo įgyvendinamoe projektoe užtikrinama, kad viešasis pastatas pagal tikslinę naudojimo 
paskirtį įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo projektą bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų. 

atitiktis Kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo pilotinius investicijų projektus, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu 
Nr. D1-297 „Dėl kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo pilotinius investicijų projektus“ (toliau – Kvietimas), nuostatoms. 

Projektų atrankos kriterijaus 
vertinimo aspektai ir paaiškinimai: 

Vertinama, ar savivaldybės viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektas atitinka Kvietimą, t. y. ar 
projekte: užtikrinta, kad atrinktas viešasis pastatas, kuriam numatoma rengti investicijų projektą, pagal tikslinę naudojimo 
paskirtį įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo projektą, bus naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų;. Priklausomai nuo 
pastato tikslinės paskirties šio pastato naudojimas pagal paskirtį turi būti suderintas su atitinkama Lietuvos Respublikos 
ministerija pagal kompetenciją atsižvelgiant į valdomo viešojo pastato paskirtį.  

numatyta, kad numatomos investicijos į pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimą, įvertinus Programos 3 priede 
pateiktus finansinės ir ekonominės analizės duomenis, atsiperka sutaupytos energijos sąskaita per Kvietime nurodytą laikotarpį. 

Projektų atrankos kriterijaus 
pasirinkimo pagrindimas: 

Kriterijus keičiamas atsisakant reikalavimo, kad projektai atitiktų Kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės 
teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-297 „Dėl kvietimo rengti savivaldybėms 
nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų 
projektus“ (toliau – Kvietimas), nuostatas siekiant neriboti galimų projektų srauto. Pagal priemonę 04.3.1-FM-F-002 
„Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ (toliau – Priemonė) įkurto Savivaldybių pastatų fondo finansavimo 
sutartyje numatytas reikalavimas, kad atrinktas finansų tarpininkas turi prisidėti ne mažiau kaip 18 mln. eurų savo 
lėšomis, taip užtikrinant, kad būtų įgyvendinta kuo daugiau savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo 
projektų ir prisidėta prie Direktyvoje nustatyto tikslo įgyvendinimo – padidinti 20% energijos vartojimo efektyvumą. 
Pažymėtina, kad Priemonės įgyvendinimui reikalinga pritraukti daugiau privačių lėšų nei yra skirta viešųjų, todėl 
netikslinga, kad finansavimas būtų skiriamas tik Kvietimą atitinkantiems projektams. Toks reikalavimas ribotų finansų 
tarpininką pačiam generuoti papildomą projektų srautą, kuris leistų sėkmingai panaudoti ne tik Priemonei skirtas, bet 
ir finansų tarpininko prie Priemonės įgyvendinimo pridedamas privačias lėšas bei užtikrintų efektyvesnį priemonės 
įgyvendinimą. 

 
Nors projektų atitikties Kvietimui atsisakoma, tačiau siekiant užtikrinti racionalų ir veiksmingą 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, paliekamas kriterijus dėl viešojo pastato naudojimo pagal 
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tikslinę naudojimo paskirtį termino. Taip savivaldybės skatinamos investuoti į perspektyvius pastatus, planuojant lėšas 
jų išlaikymui, įskaitant kredito grąžinimą. 

 
Kvietime, parengtame vadovaujantis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo 
programos patvirtinimo“, nustatytos savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų atrankos ir energinio 
efektyvumo didinimo projektų rengimo sąlygos. 

 

 
 

 _________________________ 
(parašas) 

 


