
 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2018 m. sausio 15 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-APVA-V-023 „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ 

Priemonei skirtų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

48,8  

Pagal priemonę remiamos veiklos: Techninė parama daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui): 
1. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų rengimui; 
2. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techninių darbo projektų rengimui (įskaitant atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto vykdymo priežiūrai ir atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizei); 
3. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimui; 
4. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninei priežiūrai. 

 

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. 
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Projektų atrankos būdas 

(finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

x Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 
 

Teikiamas tvirtinti: 
x SPECIALUSIS PROJEKTŲ 
ATRANKOS KRITERIJUS 

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ 
ATRANKOS KRITERIJUS 
 

 
x Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus 
numeris ir pavadinimas: 

1. Projekto atitiktis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo 
finansavimo programos patvirtinimo“ nuostatoms. 

Projektų atrankos kriterijaus 
vertinimo aspektai ir paaiškinimai: 

Vertinama, ar projekto vykdytojas atitinka Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų 
modernizavimo finansavimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) 26 punkte nustatytą projekto vykdytoją ir 
ar projektu prisidedama prie Programos 17.1 papunktyje nurodyto Programos uždavinio: 

„17.1. užtikrinti Programos reikalavimus atitinkančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
projektų finansavimą ir įgyvendinimą – teikti lengvatinius kreditus ir kitą įstatymų nustatytą valstybės paramą butų ir 
kitų patalpų savininkams, skatinti butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyvą įgyvendinti energiją taupančias 
priemones;“. 

Projektų atrankos kriterijaus 
pasirinkimo pagrindimas: 

Programos, susijusios su 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 406/2009/EB 
dėl valstybių narių pastangų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti 
įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (OL L 140, 2009 6 5, p. 136–148), 
paskirtis − skatinti daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, 
savininkus atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, kad didėtų energinis jų naudingumas, ir sudaryti sąlygas tai 
atlikti. 

Programos 26 punkte nustatyta, kad „Programos įgyvendinimą administruoja viešoji įstaiga Būsto energijos 
taupymo agentūra pagal Valstybės paramos įstatymo 3 straipsnio <...> nustatytą kompetenciją, naudodama tam 
skirtus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus arba Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas 
<...>“. 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (toliau – 
Valstybės paramos įstatymas) 3 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros 
(toliau – BETA) funkcijos, t. y. kompetencijos sritys. Valstybės paramos įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 3 punkte 
nustatyta, kad BETA „administruoja ir teikia <...> valstybės paramą (išskyrus lengvatinių kreditų teikimą ir kredito 
bei palūkanų apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus)“. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/MEbiHwqcTf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/MEbiHwqcTf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/MEbiHwqcTf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/MEbiHwqcTf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/MEbiHwqcTf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/MEbiHwqcTf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/MEbiHwqcTf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D04F98F7C14/CwgdPAnQxX
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Kaip nustatyta Valstybės paramos įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje, administruodama Programos įgyvendinimą 
ir vadovaudamasi Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (toliau – Taisyklės), BETA vertina investicijų planų atitiktį 
Valstybės paramos įstatymo, Programos ir Taisyklių reikalavimams, informuoja projektų administratorius apie 
sutikimą / nesutikimą projektų įgyvendinimui ir tinkamumą valstybės paramai gauti, įvertina nereikšmingos pagalbos 
teikimo situaciją (Suteiktos valstybės pagalbos registre patikrina apie praeityje suteiktą ir, esant poreikiui, registruoja 
apie suteikiamą nereikšmingą pagalbą, įvertina jos dydį, parengia ir išduoda pažymą apie galimą valstybės paramos 
suteikimą), tikrina projekto parengimo paslaugų, rangos darbų, techninės priežiūros paslaugų, įvykdytų pirkimų 
dokumentus ir jų atitiktį Valstybės paramos įstatymo, Programos ir Taisyklių nuostatoms, projektų įgyvendinimo 
metu gavę mokėjimo prašymus dėl išlaidų apmokėjimo ar kompensavimo, atlikdami pateiktų dokumentų (sutarčių, 
PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų / suteiktų paslaugų aktų) kontrolę, lankosi statybvietėse, įvertinę atitiktį 
pateiktiems išlaidų pagrindimo dokumentams, patvirtina išlaidų tinkamumą apmokėti pagal kredito sutartį, perveda 
paskaičiuotą ir Vyriausybės nustatytą paramą atitinkamai į daugiabučio namo kaupiamąją (kompensavimo atveju) 
arba į rangovo / paslaugos teikėjo nurodytą (apmokėjimo atveju) sąskaitą. 

 
 
 
 

  
Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo 
departamento direktorius 

 Inesis Kiškis 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C423B178D7F4/mAWvDWeeUr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C423B178D7F4/mAWvDWeeUr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C423B178D7F4/mAWvDWeeUr

