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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. lapkričio 6 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-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
28,96  

Pagal priemonę remiamos veiklos: 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); 

 

(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: Atrankos kriterijus Nr. 2. Kiekvienos projekte pasirinktos įgyvendinti energijos efektyvumo 

didinimo priemonės, nurodytos Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 

priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu 

Nr. 1328, paprastasis atsipirkimo laikas turi būti ne ilgesnis nei 25 metai. Projektu turi 

būti siekiama galutinės energijos sąnaudas atnaujinamame pastate sumažinti ne mažiau 

kaip 30 proc.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinamas kiekvienos pasirinktos įgyvendinti energijos efektyvumo didinimo priemonės 

paprastasis atsipirkimo laikas, kuris yra nurodomas pastato Išsamiajame energijos 

vartojimo audite, atliekamame pagal 2008 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro įsakymą Nr. 4-184 „Dėl išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens 

vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos 

patvirtinimo“. Energijos efektyvumo didinimo priemonės paprastasis atsipirkimo laikas 

turi būti ne ilgesnis nei 25 metai. 

Laikoma, kad galutinio naudos gavėjo projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektu 

numatyta, kad atnaujinus pastatą, galutinės energijos sąnaudos bus sumažintos ne 

mažiau kaip 30 proc. Galutinės energijos sąnaudų sumažėjimas (procentais) 

vertinamas lyginant sumines energijos sąnaudas arba bendras šildymui, vėsinimui, 

karštam vandeniui ruošti, suminės elektros energijos sąnaudas pagal pateikiamą 

energinio naudingumo sertifikatą, išduotą prieš pastato atnaujinimą su bendromis 

šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, suminėmis elektros energijos 
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sąnaudomis, nurodytomis projektiniame energinio efektyvumo sertifikate, 

pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Apribojant kiekvienos pasirinktos įgyvendinti energijos efektyvumo didinimo priemonės 

paprastąjį atsipirkimo laiką, yra užtikrinamas tam tikras grąžinamas lėšų srautas, kuris bus 

panaudojamas didesniam projektų kiekiui įgyvendinti.   

Pasirinkto kriterijaus pagalba bus atrenkami projektai, kuriuose numatyta diegti 

efektyviausias ir ribotą atsipirkimo laiką turinčias energijos efektyvumo didinimo 

priemones, kas lems greitesnį lėšų sugrįžimą ir jų pakartotinį investavimą į projektus, t.y. 

efektyvesnį lėšų panaudojimą, bei tuo užtikrins Veiksmų programos 4.3.1 konkretaus 

uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose 

namuose“ spartesnį įgyvendinimą ir nustatytų jo rezultato stebėsenos rodiklių pasiekimą. 

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų. 

Strateginiuose dokumentuose pastatų atnaujinimui grąžinamosios subsidijos būdu nėra 

numatyta apribojimų  energijos efektyvumo didinimo priemonių atsipirkimo laikotarpiui, 

tad šis kriterijus neprieštarauja strateginiams dokumentams, kurių pagrindu įgyvendinamos 

minėtos priemonės. 

Nustatant kiekvienu projektu atnaujinamo pastato siektiną minimalų energijos 

sąnaudų sumažinimą procentais, yra užtikrinamas ES struktūrinių fondų lėšų 

efektyvus investavimas į projektus, kuriais bus siekiamas energijos sutaupymas, 

reikalaujamas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, ir kurių įgyvendinimas leis užtikrinti 

grąžinamų lėšų srautą, kurį bus galima investuoti į kitus projektus. Pagal šį kriterijų 

atrinkti projektai prisidės prie Veiksmų programos 4.3.1 konkretaus uždavinio 

„Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose 

namuose“ spartesnio įgyvendinimo ir nustatytų jo rezultato stebėsenos rodiklių 

pasiekimo. Minimalus energijos sąnaudų sumažinimo dydis (30 proc.) nustatytas, 
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vertinant 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%) 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% 

sumažinti galutinės (t. y. šiluminės ir elektros) energijos sąnaudas.  

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų. 

Strateginiuose dokumentuose pastatų atnaujinimui grąžinamosios subsidijos būdu 

nėra numatyta apribojimų minimaliam galutinės energijos sąnaudų kiekio 

sumažinimui, todėl šis kriterijus neprieštarauja strateginiams dokumentams, kurių 

pagrindu įgyvendinamos minėtos priemonės. 

 
Vyr. specialistė                                                                                                                                                                               Vita Neimantaitė 

_______________________________________________  _________________    ___________________ 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 


