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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-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų suma, mln. Eur: 

314 mln. eurų  

Pagal priemonę remiamos veiklos: Daugiabučių namų 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:  
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x SPECIALUSIS PROJEKTŲ 
ATRANKOS KRITERIJUS 

 PRIORITETINIS 
PROJEKTŲ ATRANKOS 
KRITERIJUS 
 

 Nustatymas 
x Keitimas  
 
(Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2014-12-11 sprendimu) 

Projektų atrankos kriterijaus 
numeris ir pavadinimas: 

1. Projektas 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“, nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus 
vertinimo aspektai ir 
paaiškinimai: 

Fondų fondo valdytojo investavimo strategijoje ir (arba) finansinės priemonės valdytojo verslo plane ir (ar) lygiaverčiuose 
dokumentuose ir (arba) paraiškoje, jei taikoma, nurodyta, kad paskolos bus teikiamos daugiabučių namų atnaujinimo projektams, 
įgyvendinantiems bent vieną energinį efektyvumą didinančią priemonę, nustatytą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų 
modernizavimo programos patvirtinimo“, priedo „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų specialieji techniniai 
reikalavimai“ 2 punkte pateiktos lentelės I skyriuje skyriaus „Energinį efektyvumą didinančios priemonės“ 1-9 punktuose. 

Projektų atrankos kriterijaus 
pasirinkimo pagrindimas: 

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai keičiami atsižvelgiant į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programos (toliau – Programa), pakeitimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 40 „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
programos patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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 priede „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų specialieji techniniai reikalavimai“ yra 
pateiktas energinį efektyvumą didinančių priemonių sąrašas. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams 
atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (toliau – Valstybės paramos įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 4) punkte numatytas vienas iš 
valstybės paramos teikimo būdų – 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo 
priemonėms, kompensavimas. 

Minėtu Programos pakeitimu buvo papildytas Programos priede pateiktų energinį efektyvumą didinančių priemonių, kurių 
įgyvendinimas kompensuojamas, sąrašas. 

 
 
 

Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos 
Sąjungos fondų valdymo skyriaus vedėja, laikinai einanti direktoriaus pareigas Vilma Slavinskienė 
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