LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 2 D.
ĮSAKYMO NR. 1-298 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO PLANO IR 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. vasario 12 d. Nr. 1-20
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo
plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu I skyriaus penktojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio Matavimo
Tarpinė reikšmė
Galutinė reikšmė
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
2018 m. gruodžio
2023 m. gruodžio
31 d.
31 d.
„Sunaudotas
galutinės energijos
kiekis paslaugų ir
R.S.317
tūkst. tne
1948
1 680
namų ūkių
sektoriuose“
„Metinis pirminės
energijos
suvartojimo
kWh/per
6 406 735
P.B.232
0
viešuosiuose
metus
pastatuose
sumažėjimas“
„Bendras metinis
šiltnamio efektą
t CO2
P.B.234
0
1824“.
sukeliančių dujų
ekvivalentu
sumažėjimas“
2. Pakeičiu I skyriaus penktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Priemonės finansavimo šaltiniai, eurais
Projektams skiriamas
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
finansavimas
ES

Nacionalinės lėšos

2
struktūrinių
Lietuvos
fondų
lėšos – iki Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
Iš viso – ne Respublikos Savivaldybės
Kitos
Privačios
mažiau
valstybės
biudžeto
viešosios
lėšos
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
4 369 152
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
4 369 152
0
0
0
0
0
0“.
3. Pakeičiu I skyriaus dešimtąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:
„1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie Veiksmų programos 4.3.1. konkretaus
uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose
namuose“ įgyvendinimo.
1.3. Remiama veikla:
1.3.1. Valstybei priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas ir jų inžinerinių sistemų fizinių ir
energetinių savybių pagerinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.
1.3.2. Valstybei arba viešosioms įstaigoms, kurių savininkas yra valstybė, priklausančių
viešųjų pastatų atnaujinimas ir jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas,
didinant energijos vartojimo efektyvumą , kuomet dalį investicijų numatoma finansuoti pagal
04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje
infrastruktūroje“.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1.
Viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdančios
biudžetinės įstaigos (taikoma 1.3.1 papunktyje nurodytai veiklai).
1.4.2. Viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdančios
biudžetinės įstaigos (kurios planuoja įgyvendinti projektą ETPT modeliu), viešosios įstaigos,
kurių savininkas yra valstybė, ar centralizuotai valdomo turto valdytojas (išskyrus kitas valstybės
įmones) (taikoma 1.3.2 papunktyje nurodytai veiklai).“
2. Priemonės finansavimo forma
2.1. Grąžinamoji subsidija.
2.2. Grįžusios lėšos bus naudojamos energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslams
siekti.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Pagal priemonę nebus finansuojami projektai:
1) kurių įgyvendinimui pasirašytos sutartys pagal 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei

3
nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ ir pagal 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės
„Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“I-ąjį kvietimą teikti
paraiškas;
2) kurių įgyvendinimui pasirašytos paskolos sutartys su uždarąja akcine bendrove Viešųjų
investicijų plėtros agentūra pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas viešojoje infrastruktūroje“.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio Matavimo
Tarpinė reikšmė
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
2018 m. gruodžio
31 d.
„Sunaudotas
galutinės energijos
kiekis paslaugų ir
R.S.317
tūkst. tne
1 948
namų ūkių
sektoriuose“
„Metinis pirminės
energijos
suvartojimo
kWh/per
P.B.232
0
viešuosiuose
metus
pastatuose
sumažėjimas“
„Bendras metinis
šiltnamio efektą
t CO2
P.B.234
sukeliančių dujų
0
ekvivalentu
kiekio
sumažėjimas“

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.

1 680

8 427 735

2 400

7. Priemonės finansavimo šaltiniai, eurais
Projektams skiriamas
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
finansavimas
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
ES
Lietuvos
struktūrinių Respublikos
fondų
Iš viso – ne Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos – iki
mažiau
Respublikos biudžeto lėšos viešosios
lėšos
biudžeto
kaip
valstybės
lėšos
lėšos – iki
biudžeto
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
21 696 648
0
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
2 896 200
0
0
0
0
0
0
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3. Iš viso
24 592 848

0

0

0

0

Energetikos ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2020 m. sausio 28 d. raštu Nr. ((24.37E)-5K-1920450)-6K-2000576

SUDERINTA
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros
2020 m. sausio 22 d. raštu Nr. 2020/2-78

0

0“.

Žygimantas Vaičiūnas

