APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 04.3.1-APVA-V-003 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ
MODERNIZAVIMO SKATINIMAS“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų keitimo
teikianti institucija:

Aplinkos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų ir savivaldybių
viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“

Priemonei skirtų ES fondų 8,689
lėšų suma (mln. EUR):
Projektų atrankos būdas:

valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos 1. Informavimo priemonių įgyvendinimas, skatinant
veiklos:
daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų
modernizavimą, siekiant pastatų energinio naudingumo
didinimo;
1.3.2. Investicijų planų rengimas daugiabučių namų
modernizavimui, investicijų projektų rengimas savivaldybių
viešųjų pastatų modernizavimui ir jų įgyvendinimo stebėsena;
1.3.3. Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos
kokybės priežiūra ir kontrolė.
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Galimi pareiškėjai:

1. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra;
2. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Priemonės finansavimo forma:

negrąžinamoji subsidija

Priemonės suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Tiesioginių sąsajų su kitomis priemonėmis nėra.

Siekiami rezultatai:

Didesnė gyventojų dalis pritars daugiabučių namų
modernizavimui; bus prisidėta prie namų ir pastatų
šildymui ir apšvietimui naudojamos energijos
vartojimo efektyvumo didinimo, į atmosferą
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2)
kiekio mažinimo.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1/1. Projekto atitiktis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos,
patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, arba Viešųjų pastatų
energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos LR Vyriausybės 2014 m. lapkričio
26 d. nutarimu Nr. 1328, arba LR Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų, patvirtintų LR
Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094 , arba Aplinkos ministerijos 2014–2016
metų strateginio veiklos plano, patvirtinto LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. D1–69, arba Aplinkos ministerijos 2015–2017 metų strateginio veiklos plano,
patvirtinto LR aplinkos ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. D1-72, nuostatoms.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama:
ar projekto vykdytojas atitinka Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos
26 punkte nustatytą projekto vykdytoją ir ar projektu prisidedama bent prie vieno
Programos 17 punkte nurodytų programos uždavinių:
„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;
17.2. plėtoti visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą pastatų energinio naudingumo
didinimo, jų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo klausimais“;
arba
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Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos 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“, 18.2 papunktyje nurodytą projekto vykdytoją ir jam
priskirtą funkciją:
„18.2. viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, kuri atsakinga
už metodinės ir konsultacinės pagalbos teikimą savivaldybėms ir fondo
valdytojams, projektų stebėseną, skatinimo priemonių (Agentūros ir
savivaldybių administracijų partnerystės pagrindu investicijų projektų
parengimo, finansuojamo Europos Sąjungos fondų lėšomis,
organizavimas ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo
efektyvumo didinimo proceso dalyvių mokymas) įgyvendinimą;“
Pagal Programą įgyvendinamų savivaldybių viešųjų pastatų energinio
efektyvumo didinimo projektų stebėseną aplinkos ministro nustatyta
tvarka vykdo ir šių pastatų energinio efektyvumo didinimo proceso
dalyvių (savivaldybių paskirtų atsakingų asmenų ar savivaldybės
programos įgyvendinimo administratorių) mokymą ir švietimą
organizuoja viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra.“
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Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

arba
ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos atitinka Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr.
1094 ,3.1 prioritetinės krypties „Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas (daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų pastatų
renovavimas, šilumos ir kitos viešosios infrastruktūros tinklų
modernizavimas)“ įgyvendinimo pažangos lentelės 3.1.3
papunktyje nurodytą atsakingą instituciją ir jai priskirtą funkciją:
Svarbiausi darbai
Atsakinga institucija
Užtikrinti daugiabučių namų
Aplinkos ministerija
modernizavimo (atnaujinimo)
(Valstybinė teritorijų planavimo ir
projektų įgyvendinimo kokybę
statybos inspekcija)
statybos metu tikrinant statybos
produktų ir statybos darbų
technologijos atitiktį statinio
projektui
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Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

arba
ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos atitinka Aplinkos
ministerijos 2014–2016 metų strateginio veiklos plano 3 strateginio
tikslo „Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo
koordinavimas (03 37)“ programos vykdytojus ir jiems priskirtas
funkcijas: „Daugiabučių namų modernizavimo srityje:
Bus įgyvendinamas Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos tikslas − skatinti daugiabučių namų
butų ir kitų patalpų savininkus atnaujinti ir modernizuoti namus,
didinant jų energetinį naudingumą ir sukurti ilgalaikį gyvenamųjų
namų atnaujinimo (modernizavimo) proceso rėmimo ir finansavimo
mechanizmą, vykdoma modernizavimo stebėsena ir kokybės
kontrolė.
[...]
Programos vykdytojai
Šią programą vykdys [...] Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija, Būsto energijos taupymo agentūra [...].“
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Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

arba
ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos atitinka Aplinkos
ministerijos 2015–2017 metų strateginio veiklos plano 3 strateginio
tikslo „Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo
koordinavimas (03 37)“ programos vykdytojus ir jiems priskirtas
funkcijas: „Daugiabučių namų ir viešųjų pastatų modernizavimo
srityje:
[...]
Numatoma vykdyti daugiabučių namų ir viešosios paskirties
pastatų energinio efektyvumo didinimo proceso dalyvių mokymą ir
švietimą, konsultavimą investicijų planų rengimo ir įgyvendinimo
klausimais, vykdyti projektų įgyvendinimo priežiūrą, kontrolę.
[...]
Programos vykdytojai
Šią programą vykdys [...] Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija, Būsto energijos taupymo agentūra [...].

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.2.1-APVA-V-010 „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS VALDYMAS“ PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų keitimo
teikianti institucija:

Aplinkos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos
valdymas“

Priemonei skirtų ES fondų 48,49
lėšų suma (mln. EUR):
Projektų atrankos būdas:

valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos 1. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos
informacinės sistemos sukūrimas;
veiklos:
2. Atliekų tyrimų laboratorijos poreikio vertinimas;
3. Atliekų tyrimų laboratorijos įrengimas;
4. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos
likvidavimas.
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NR. 05.2.1-APVA-V-010 „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS VALDYMAS“ PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO

Galimi pareiškėjai:

1. Aplinkos apsaugos agentūra;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;
3. VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

Priemonės finansavimo
forma:

negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonė suderinta su priemonėmis Nr. 05.2.1-APVA-K009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti,
pakartotinai panaudoti pajėgumų sukūrimas ir
modernizavimas“ ir Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Siekiami rezultatai:

Užtikrinta aukšto lygio radiacinė sauga ir aplinkos apsauga
tvarkant panaudotas radioaktyviąsias atliekas; siekiant
tobulinti gaminių, pakuočių ir atliekų susidarymo bei
tvarkymo valdymą, įdiegta atliekų apskaitos informacinė
sistema.
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Teikiamas tvirtinti: Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas - taikoma veiklai „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos
likvidavimas“

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Projektas turi atitikti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d.
nutarimu Nr. 1427 „Dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos
patvirtinimo” (toliau – Programa), 22 punkto nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto vykdytojas ir veikla, atitinkanti Programos 22 punkte
numatytą antrojo Programos uždavinio 5 priemonę „Išimti radioaktyviąsias
atliekas iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir perduoti jos
teritoriją nekontroliuojamai naudoti“, prisideda prie Programos 1 priede
„Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų ir jų siekiamų reikšmių sąrašas“ numatytų tikslų ir
uždavinių vertinimo kriterijų Nr.P-1-2-14 „Pasirengimas nutraukti Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą (Maišiagalos radioaktyviųjų
atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencijos gavimas)“ ir Nr.P-1-215 „Radioaktyviųjų atliekų išėmimas ir išgabenimas į IAE ir Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijos sutvarkymas, siekiant panaikinti
jos teritorijos kontrolę radiaciniu požiūriu“ reikšmių pasiekimo.

