2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
STEBĖSENOS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLINIS SPRENDIMAS
DĖL ENERGETIKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMŲ NUSTATYTI PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJUS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ
2021-11-04 Nr. 44P-7(68)
Energetikos ministerijos pasiūlymas:
SIŪLOMA:
Pritarti pasiūlymui, kad veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19
pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir
tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.2 konkretaus uždavinio „Energetinio efektyvumo ir
atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, siekiant švelninti poveikį klimato kaitai, skatinimas“
Energetikos ministerijos administruojamos:
1. priemonės 13.1.2-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“
projektų atrankos kriterijais laikomi pagal priemonę 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro
kogeneracijos skatinimas“ patvirtinti projektų atrankos kriterijai:
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“,
(toliau – Strategija) nuostatas.*
* Vertinama ar projektas prisideda prie Strategijos 25.2.2. papunktyje nurodyto tikslo
įgyvendinimo.
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 2. Investicijų tikslingumas.*
* Šis atrankos kriterijus bus taikomas tuo atveju, jei tai pačiai hidrauliškai vientisai šilumos
tiekimo sistemai bus pateiktos kelios paraiškos.
Jei tai pačiai hidrauliškai vientisai šilumos tiekimo sistemai yra pateiktos kelios paraiškos,
finansavimas bus skiriamas tik vienam tos hidrauliškai vientisos šilumos tiekimo sistemos projektui,
surinkusiam daugiausiai balų projektų naudos ir kokybės vertinimo metu.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 3. Projektai, kuriuos įgyvendinus bus padengiamas
hidrauliškai vientisos šilumos tiekimo sistemos vidutinis šilumos galios poreikis nešildymo sezono
metu (praėjusių metų iki pateikiant paraišką duomenys) ir iš dalies šildymo sezono poreikis.*
* Šis atrankos kriterijus bus taikomas tik projektų atrankos metu, nes priėmus sprendimą
finansuoti projektą atrankos kriterijų stebėti nebeaktualu.
Projektuojant kogeneracijos įrenginio (toliau – įrenginys) galią, turi būti atsižvelgta į tai, kad
įrenginys galėtų veikti visus metus (ne trumpiau nei 8 000 h) kogeneracijos režimu, t. y. būtų
patenkinamas hidrauliškai vientisos sistemos šilumos poreikis nešildymo sezono metu ir iš dalies
šildymo sezono poreikis. Parenkant atrankos kriterijų vadovautasi Strategijos 52.2.3. papunkčio
nuostatomis, nustatančiomis, kad turi būti racionali didelio naudingumo kogeneracinių elektrinių,
didinančių vietinės elektros energijos gamybos galimybes, plėtra bei 52.2.4.1. papunkčio nuostatomis,
nustatančiomis, kad turi būti laiku modernizuojami (kai nebėra ekonominio pagrįstumo ir (ar) dėl
aplinkosauginių aspektų, keičiami arba statomi nauji esami biokuro deginimo įrenginiai arba, kai tai
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ekonomiškai pagrįsta, kogeneraciniai įrenginiai, siekiant išlaikyti atsinaujinančių energijos išteklių
balansą. Duomenys apie vidutinį šilumos galios poreikį nešildymo sezono metu yra pateikiami už
praėjusius metus iki paraiškos pateikimo, t. y. jei paraiška pateikiama 2020 m. bet kurį mėnesį,
paraiškoje ir (arba) investiciniame projekte pateikiami duomenys už 2019 metus.
Tuo atveju kai P1 ≤ 1,5×P2 balai suteikiami pagal formulę:
𝑃1
𝑋 =5×
1,5 × 𝑃2
kur:
X – projektui suteikiamas balų skaičius;
P1 – projekto kogeneracinio įrenginio maksimali šilumos atidavimo į centralizuotą šilumos tinklą
šiluminė galia, MW.
P2 – hidrauliškai vientisos šilumos teikimo sistemos, kurioje įgyvendinamas projektas, praėjusių
metų vidutinis šiluminės galios poreikis nešildymo sezono metu (t. y. bendras šilumos sistemos
poreikis gegužės – rugsėjo mėnesiais (MWh) padalintas iš 3672 val.), MW.
Duomenys pateikiami už praėjusius metus iki paraiškos pateikimo, t. y. jei paraiška pateikiama
2020 m. bet kurį mėnesį, duomenys teikiami už 2019 metus;
Tuo atveju jei P1 > 1,5×P2 balai pagal šį kriterijų nesuteikiami.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 4. Biokuro panaudojimo skatinimas, siekiant padidinti
iš atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių pagamintos centralizuotai tiekiamos šilumos procentą.*
* Šis atrankos kriterijus bus taikomas tik projektų atrankos metu, nes jis tampa pertekliniu ir
nebeaktualiu stebėti, kadangi kintant rinkos sąlygoms situacija 2023 m. gali būti pasikeitusi ir nebus
vieningo atskaitos taško pagal kurį kriterijus galėtų būti objektyviai pakartotinai įvertintas.
Šiam kriterijui ir kriterijui Nr. 5 bus taikomas didžiausias kriterijaus vertinimo svoris.
Atitiktis kriterijui įvertinama remiantis duomenimis, pateiktais investicijų projekte. Duomenys
turi būti pagrįsti pridedamais dokumentais (pvz., Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, šilumos
tiekimo įmonės ar kitos kompetentingos institucijos skelbiamais duomenimis (nuoroda), pateiktomis
pažymomis ir kt.).
Tuo atveju kai S < 90 balai suteikiami pagal formulę:
90 − 𝑆
𝑌 = 5×
90
kur:
Y – projektui suteikiamas balų skaičius;
S – hidrauliškai vientisos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, kurioje numatoma įgyvendinti
projektą, atsinaujinančių energijos išteklių dalis šilumos gamybos kuro balanse, %, kuris
apskaičiuojamas pagal formulę:
𝑄𝐴𝐼
𝑆=
𝑄
kur:
QAI – šilumos kiekis, pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių hidrauliškai vientisoje
centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, kurioje numatoma įgyvendinti projektą, MWh. Duomenys
pateikiami už praėjusius metus iki paraiškos pateikimo, t. y. jei paraiška pateikiama 2020 m. bet kurį
mėnesį, duomenys teikiami už 2019 metus);
Q- pagamintas ir patiektas į tinklą šilumos kiekis hidrauliškai vientisoje centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje, kurioje numatoma įgyvendinti projektą, MWh. Duomenys pateikiami už praėjusius
metus iki paraiškos pateikimo, t. y. jei paraiška pateikiama 2020 m. bet kurį mėnesį, duomenys
teikiami už 2019 metus).
Tuo atveju kai S ≥ 90 balai nesuteikiami.
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Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 5. Projektai, kuriuos įgyvendinant elektros energijos
gamybos įrenginių įrengtosios elektros galios vieneto (1 MWe) įrengimo sąnaudos būtų mažiausios.*
* Šiam kriterijui ir kriterijui Nr. 4 bus taikomas didžiausias kriterijaus vertinimo svoris.
Atitiktis kriterijui įvertinama remiantis duomenimis investicijų projekte ir (arba) paraiškoje,
kuriose pateikiamas reikiamų projektui įgyvendinti sąnaudų ir ketinamų sukurti elektros galingumų
santykis (t. y. visos projekto sąnaudos dalinamos iš projekto metu ketinamų sukurti MWe).
Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatyta mažiausiomis sąnaudomis įrengti
elektros energijos gamybos pajėgumų galios vienetą (toliau – 1 MWe), lyginant su kitų tinkamumo
finansuoti vertinimą praėjusių projektų 1 MWe įrengimo sąnaudomis.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 6. Projektas prisideda prie konkrečios integruotos
teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.*
* Projektams, kurie prisidės prie konkrečios ITVP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, suteikiami
balai. Bus vertinama, ar projektas yra įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba su tiksline teritorija
susietoje teritorijoje ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio
pasiekimo. Jeigu projektas įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba teritorijoje, susietoje su tiksline
teritorija ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo, bus
skiriami balai. Informacijos šaltiniai: paraiška, patvirtinta ITVP.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 7. Didesnė naujai įrengtų didelio naudingumo
kogeneracijos įrenginių elektrinė įrengtoji galia, MW.*
* Parenkant atrankos kriterijų vadovautasi Strategijos 25.1. papunkčio nuostatomis,
nustatančiomis, kad tikslas yra „didinti vartojamos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos
išteklių dalį, palyginti su galutiniu elektros energijos suvartojimu, iki 30 proc. 2020 metais, 45 proc. –
2030 metais ir 100 proc. – 2050 metais“.
Aukščiausi balai suteikiami projektams, kuriuos įgyvendinus naujai įrengtų didelio naudingumo
kogeneracijos įrenginių elektrinė įrengtoji galia, MW yra didžiausia.
2. priemonės 13.1.2-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų
atnaujinimas (II)“ projektų atrankos kriterijais laikomi pagal priemonę 04.3.1-VIPA-T-113
„Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ patvirtinti projektų
atrankos kriterijai:
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Atitiktis strateginiams dokumentams.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė energetinės
nepriklausomybės strategija) įgyvendinimo, ir 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“ (toliau – Programa),
nuostatas. Laikoma, kad numatomas vykdyti projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos 33.1 papunkčio įgyvendinimo, jeigu projektu bus užtikrintas energijos
vartojimo efektyvumo padidėjimas, ir, kad projektas atitinka Programos nuostatas, jei pastatas, kurį
ketinama atnaujinti, dėl įgyvendinamo projekto pasieks mažiausiai C energinio naudingumo klasę.
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 2. Galutinės energijos sąnaudų atnaujinamame pastate
sumažinimas ne mažiau kaip 30 procentų.*
* Vertinama, ar projektu bus ne mažiau kaip 30 proc. mažinamos galutinės energijos sąnaudos
atnaujinamame pastate. Laikoma, kad 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,
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vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, suminėmis elektros energijos sąnaudomis, nurodytomis
projektiniame energinio naudingumo sertifikate, pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje, o
po pastato atnaujinimo – nurodytomis energinio naudingumo sertifikate.
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 3. Dalinis projekto investicijų finansavimas taikant
finansinę priemonę.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 2-ajai veiklai: 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“.
Vertinama, ar projekto investicijų dalį siekiama finansuoti taikant 04.3.1-FM-F-105 priemonę, t.
y. ar dėl konkrečiam pastatui atnaujinti reikalingų investicijų dalies finansavimo buvo kreiptasi ir
gautas pritarimas iš uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros pagal 04.3.1FM-F-105 priemonę iki paraiškos įvertinimo pagal priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 pabaigos.
Atrankos kriterijus taikomas projektų atrankos metu.
3. priemonės 13.1.2-LVPA-V-114 „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos
įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų atrankos kriterijais laikomi pagal priemonę 04.1.1LVPA-V-114 „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų
ūkiuose“ patvirtinti projektų atrankos kriterijai:
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“,
(toliau – Strategija) nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Strategijos 25.1.2 papunktyje nurodyto tikslo
įgyvendinimo.
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 2. Projektas atitinka Energijos vartojimo efektyvumo
didinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos 2017 m.
liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, (toliau – EVEV planas) nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka EVEV plano III
skyriaus aštuntame skirsnyje „Mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų,
skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas“ numatytą priemonę.
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 3. Diegiama technologija turi atitikti atsinaujinančių
išteklių rūšį.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama, ar diegiama technologija skirta generuoti elektros energiją iš saulės šviesos.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 4. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
technologijų įrengimo būdas.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama, ar namų ūkyje įgyvendinamo projekto metu elektros energijai gaminti diegiamos
technologijos įrengiamos ant žemės, ar įrengiamos ant pastato (arba integruojamos į pastatą). Pagal šį
atrankos kriterijų vertinami naujai diegiamų technologijų įrengimo būdai:
- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios
technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant ar integruojamos į
pastato sieną ar stogą (ar jų dalį);
- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios
technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant žemės.
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Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 5. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
technologijų galia.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti diegiamos technologijos galia, tarpusavyje
lyginant diegiamų technologijų galingumą:
- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW galios atsinaujinančių
išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai;
- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau
kaip 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros
energijos gamybai.
4. priemonės 13.1.2-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų atrankos
kriterijais laikomi pagal priemonę 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“
patvirtinti projektų atrankos kriterijai:
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Atitiktis strateginiams dokumentams.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė energetinės
nepriklausomybės strategija), įgyvendinimo. Laikoma, kad numatomas vykdyti projektas prisideda
prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 33.1 papunkčio įgyvendinimo, jeigu
projektu bus užtikrintas energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas.
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 2. Galutinės energijos sąnaudų modernizuojamose
gatvių apšvietimo atkarpose sumažinimas ne mažiau kaip 40 procentų.*
* Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektu numatyta, kad modernizavus gatvių
apšvietimą, galutinės energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 40 procentų. Galutinės
energijos sąnaudų sumažėjimas (procentais) vertinamas lyginant apskaičiuotas sumines energijos
sąnaudas prieš ir po projekto.
Argumentai: Siekiant užtikrinti sklandų veiksmų programos REACT-EU prioritetų
įgyvendinimą ir atsižvelgiant į tai, kad pagal REACT-EU prioritetus įgyvendinamų projektų išlaidos
tinkamos finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d., projektų, prisidedančių prie REACT-EU prioritetų
tikslų įgyvendinimo, atranka (ir įgyvendinimas) pradėta ir finansavimas jiems skirtas pagal veiksmų
programos 1–10 prioritetų įgyvendinimo priemones (toliau – priemonė) iki veiksmų programos
papildymo REACT-EU prioritetais.
Veiksmų programą papildžius REACT-EU prioritetais, yra poreikis prie veiksmų programos
REACT-EU prioritetų tikslų įgyvendinimo prisidedančius projektus perkelti ir finansuoti tam tikslui
skirtomis veiksmų programos REACT-EU prioritetų priemonių lėšomis.
NUTARTA:
Pritarti pasiūlymui, kad veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19
pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir
tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.2 konkretaus uždavinio „Energetinio efektyvumo ir
atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, siekiant švelninti poveikį klimato kaitai, skatinimas“
Energetikos ministerijos administruojamos:
1. priemonės 13.1.2-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“
projektų atrankos kriterijais laikomi pagal priemonę 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro
kogeneracijos skatinimas“ patvirtinti projektų atrankos kriterijai:
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Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“,
(toliau – Strategija) nuostatas.*
* Vertinama ar projektas prisideda prie Strategijos 25.2.2. papunktyje nurodyto tikslo
įgyvendinimo.
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 2. Investicijų tikslingumas.*
* Šis atrankos kriterijus bus taikomas tuo atveju, jei tai pačiai hidrauliškai vientisai šilumos
tiekimo sistemai bus pateiktos kelios paraiškos.
Jei tai pačiai hidrauliškai vientisai šilumos tiekimo sistemai yra pateiktos kelios paraiškos,
finansavimas bus skiriamas tik vienam tos hidrauliškai vientisos šilumos tiekimo sistemos projektui,
surinkusiam daugiausiai balų projektų naudos ir kokybės vertinimo metu.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 3. Projektai, kuriuos įgyvendinus bus padengiamas
hidrauliškai vientisos šilumos tiekimo sistemos vidutinis šilumos galios poreikis nešildymo sezono
metu (praėjusių metų iki pateikiant paraišką duomenys) ir iš dalies šildymo sezono poreikis.*
* Šis atrankos kriterijus bus taikomas tik projektų atrankos metu, nes priėmus sprendimą
finansuoti projektą atrankos kriterijų stebėti nebeaktualu.
Projektuojant kogeneracijos įrenginio (toliau – įrenginys) galią, turi būti atsižvelgta į tai, kad
įrenginys galėtų veikti visus metus (ne trumpiau nei 8 000 h) kogeneracijos režimu, t. y. būtų
patenkinamas hidrauliškai vientisos sistemos šilumos poreikis nešildymo sezono metu ir iš dalies
šildymo sezono poreikis. Parenkant atrankos kriterijų vadovautasi Strategijos 52.2.3. papunkčio
nuostatomis, nustatančiomis, kad turi būti racionali didelio naudingumo kogeneracinių elektrinių,
didinančių vietinės elektros energijos gamybos galimybes, plėtra bei 52.2.4.1. papunkčio nuostatomis,
nustatančiomis, kad turi būti laiku modernizuojami (kai nebėra ekonominio pagrįstumo ir (ar) dėl
aplinkosauginių aspektų, keičiami arba statomi nauji esami biokuro deginimo įrenginiai arba, kai tai
ekonomiškai pagrįsta, kogeneraciniai įrenginiai, siekiant išlaikyti atsinaujinančių energijos išteklių
balansą. Duomenys apie vidutinį šilumos galios poreikį nešildymo sezono metu yra pateikiami už
praėjusius metus iki paraiškos pateikimo, t. y. jei paraiška pateikiama 2020 m. bet kurį mėnesį,
paraiškoje ir (arba) investiciniame projekte pateikiami duomenys už 2019 metus.
Tuo atveju kai P1 ≤ 1,5×P2 balai suteikiami pagal formulę:
𝑃1
𝑋 =5×
1,5 × 𝑃2
kur:
X – projektui suteikiamas balų skaičius;
P1 – projekto kogeneracinio įrenginio maksimali šilumos atidavimo į centralizuotą šilumos tinklą
šiluminė galia, MW.
P2 – hidrauliškai vientisos šilumos teikimo sistemos, kurioje įgyvendinamas projektas, praėjusių
metų vidutinis šiluminės galios poreikis nešildymo sezono metu (t. y. bendras šilumos sistemos
poreikis gegužės – rugsėjo mėnesiais (MWh) padalintas iš 3672 val.), MW.
Duomenys pateikiami už praėjusius metus iki paraiškos pateikimo, t. y. jei paraiška pateikiama
2020 m. bet kurį mėnesį, duomenys teikiami už 2019 metus;
Tuo atveju jei P1 > 1,5×P2 balai pagal šį kriterijų nesuteikiami.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 4. Biokuro panaudojimo skatinimas, siekiant padidinti
iš atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių pagamintos centralizuotai tiekiamos šilumos procentą.*
* Šis atrankos kriterijus bus taikomas tik projektų atrankos metu, nes jis tampa pertekliniu ir
nebeaktualiu stebėti, kadangi kintant rinkos sąlygoms situacija 2023 m. gali būti pasikeitusi ir nebus
vieningo atskaitos taško pagal kurį kriterijus galėtų būti objektyviai pakartotinai įvertintas.
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Šiam kriterijui ir kriterijui Nr. 5 bus taikomas didžiausias kriterijaus vertinimo svoris.
Atitiktis kriterijui įvertinama remiantis duomenimis, pateiktais investicijų projekte. Duomenys
turi būti pagrįsti pridedamais dokumentais (pvz., Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, šilumos
tiekimo įmonės ar kitos kompetentingos institucijos skelbiamais duomenimis (nuoroda), pateiktomis
pažymomis ir kt.).
Tuo atveju kai S < 90 balai suteikiami pagal formulę:
90 − 𝑆
𝑌 = 5×
90
kur:
Y – projektui suteikiamas balų skaičius;
S – hidrauliškai vientisos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, kurioje numatoma įgyvendinti
projektą, atsinaujinančių energijos išteklių dalis šilumos gamybos kuro balanse, %, kuris
apskaičiuojamas pagal formulę:
𝑄𝐴𝐼
𝑆=
𝑄
kur:
QAI – šilumos kiekis, pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių hidrauliškai vientisoje
centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, kurioje numatoma įgyvendinti projektą, MWh. Duomenys
pateikiami už praėjusius metus iki paraiškos pateikimo, t. y. jei paraiška pateikiama 2020 m. bet kurį
mėnesį, duomenys teikiami už 2019 metus);
Q- pagamintas ir patiektas į tinklą šilumos kiekis hidrauliškai vientisoje centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje, kurioje numatoma įgyvendinti projektą, MWh. Duomenys pateikiami už praėjusius
metus iki paraiškos pateikimo, t. y. jei paraiška pateikiama 2020 m. bet kurį mėnesį, duomenys
teikiami už 2019 metus).
Tuo atveju kai S ≥ 90 balai nesuteikiami.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 5. Projektai, kuriuos įgyvendinant elektros energijos
gamybos įrenginių įrengtosios elektros galios vieneto (1 MWe) įrengimo sąnaudos būtų mažiausios.*
* Šiam kriterijui ir kriterijui Nr. 4 bus taikomas didžiausias kriterijaus vertinimo svoris.
Atitiktis kriterijui įvertinama remiantis duomenimis investicijų projekte ir (arba) paraiškoje,
kuriose pateikiamas reikiamų projektui įgyvendinti sąnaudų ir ketinamų sukurti elektros galingumų
santykis (t. y. visos projekto sąnaudos dalinamos iš projekto metu ketinamų sukurti MWe).
Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatyta mažiausiomis sąnaudomis įrengti
elektros energijos gamybos pajėgumų galios vienetą (toliau – 1 MWe), lyginant su kitų tinkamumo
finansuoti vertinimą praėjusių projektų 1 MWe įrengimo sąnaudomis.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 6. Projektas prisideda prie konkrečios integruotos
teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.*
* Projektams, kurie prisidės prie konkrečios ITVP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, suteikiami
balai. Bus vertinama, ar projektas yra įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba su tiksline teritorija
susietoje teritorijoje ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio
pasiekimo. Jeigu projektas įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba teritorijoje, susietoje su tiksline
teritorija ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo, bus
skiriami balai. Informacijos šaltiniai: paraiška, patvirtinta ITVP.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 7. Didesnė naujai įrengtų didelio naudingumo
kogeneracijos įrenginių elektrinė įrengtoji galia, MW.*
* Parenkant atrankos kriterijų vadovautasi Strategijos 25.1. papunkčio nuostatomis,
nustatančiomis, kad tikslas yra „didinti vartojamos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos
išteklių dalį, palyginti su galutiniu elektros energijos suvartojimu, iki 30 proc. 2020 metais, 45 proc. –
2030 metais ir 100 proc. – 2050 metais“.
7

8
Aukščiausi balai suteikiami projektams, kuriuos įgyvendinus naujai įrengtų didelio naudingumo
kogeneracijos įrenginių elektrinė įrengtoji galia, MW yra didžiausia.
2. priemonės 13.1.2-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų
atnaujinimas (II)“ projektų atrankos kriterijais laikomi pagal priemonę 04.3.1-VIPA-T-113
„Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ patvirtinti projektų
atrankos kriterijai:
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Atitiktis strateginiams dokumentams.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė energetinės
nepriklausomybės strategija) įgyvendinimo, ir 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“ (toliau – Programa),
nuostatas. Laikoma, kad numatomas vykdyti projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos 33.1 papunkčio įgyvendinimo, jeigu projektu bus užtikrintas energijos
vartojimo efektyvumo padidėjimas, ir, kad projektas atitinka Programos nuostatas, jei pastatas, kurį
ketinama atnaujinti, dėl įgyvendinamo projekto pasieks mažiausiai C energinio naudingumo klasę.
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 2. Galutinės energijos sąnaudų atnaujinamame pastate
sumažinimas ne mažiau kaip 30 procentų.*
* Vertinama, ar projektu bus ne mažiau kaip 30 proc. mažinamos galutinės energijos sąnaudos
atnaujinamame pastate. Laikoma, kad 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 sąnaudomis, nurodytomis
projektiniame energinio naudingumo sertifikate, pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje, o
po pastato atnaujinimo – nurodytomis energinio naudingumo sertifikate.
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 3.Dalinis projekto investicijų finansavimas taikant
finansinę priemonę.*
* Šis kriterijus taikomas priemonės 2-ajai veiklai: 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“.
Vertinama, ar projekto investicijų dalį siekiama finansuoti taikant 04.3.1-FM-F-105 priemonę, t.
y. ar dėl konkrečiam pastatui atnaujinti reikalingų investicijų dalies finansavimo buvo kreiptasi ir
gautas pritarimas iš uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros pagal 04.3.1FM-F-105 priemonę iki paraiškos įvertinimo pagal priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 pabaigos.
Atrankos kriterijus taikomas projektų atrankos metu.
3. priemonės 13.1.2-LVPA-V-114 „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos
įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų atrankos kriterijais laikomi pagal priemonę 04.1.1LVPA-V-114 „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų
ūkiuose“ patvirtinti projektų atrankos kriterijai:
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d.
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nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“,
(toliau – Strategija) nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Strategijos 25.1.2 papunktyje nurodyto tikslo
įgyvendinimo.
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 2. Projektas atitinka Energijos vartojimo efektyvumo
didinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos 2017 m.
liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, (toliau – EVEV planas) nuostatas.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka EVEV plano III
skyriaus aštuntame skirsnyje „Mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų,
skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas“ numatytą priemonę.
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 3. Diegiama technologija turi atitikti atsinaujinančių
išteklių rūšį.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama, ar diegiama technologija skirta generuoti elektros energiją iš saulės šviesos.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 4. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
technologijų įrengimo būdas.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama, ar namų ūkyje įgyvendinamo projekto metu elektros energijai gaminti diegiamos
technologijos įrengiamos ant žemės, ar įrengiamos ant pastato (arba integruojamos į pastatą). Pagal šį
atrankos kriterijų vertinami naujai diegiamų technologijų įrengimo būdai:
- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios
technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant ar integruojamos į
pastato sieną ar stogą (ar jų dalį);
- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios
technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant žemės.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. 5. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių
technologijų galia.*
* Šis kriterijus taikomas namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti.
Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti diegiamos technologijos galia, tarpusavyje
lyginant diegiamų technologijų galingumą:
- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW galios atsinaujinančių
išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai;
- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau
kaip 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros
energijos gamybai.
4. priemonės 13.1.2-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų atrankos
kriterijais laikomi pagal priemonę 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“
patvirtinti projektų atrankos kriterijai:
Specialusis projektų atrankos kriterijus. 1. Atitiktis strateginiams dokumentams.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė energetinės
nepriklausomybės strategija), įgyvendinimo. Laikoma, kad numatomas vykdyti projektas prisideda
prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 33.1 papunkčio įgyvendinimo, jeigu
projektu bus užtikrintas energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas.
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Specialusis projektų atrankos kriterijus. 2. Galutinės energijos sąnaudų modernizuojamose
gatvių apšvietimo atkarpose sumažinimas ne mažiau kaip 40 procentų.*
* Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektu numatyta, kad modernizavus gatvių
apšvietimą, galutinės energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 40 procentų. Galutinės
energijos sąnaudų sumažėjimas (procentais) vertinamas lyginant apskaičiuotas sumines energijos
sąnaudas prieš ir po projekto.
Iš 53 Komiteto narių balsavime dalyvavo 34 nariai:
1. Augustinienė Vida – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba;
2. Balčienė Rosita Marija – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija;
3. Baliukonienė Aušra – Finansų ministerija;
4. Banys Jūras – Lietuvos mokslų akademija;
5. Biliūnaitė Lingailė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
6. Čeponytė Laura – Užsienio reikalų ministerija;
7. Česonis Povilas – Europos socialinio fondo agentūra;
8. Dapkutė-Stankevičienė Rūta – Finansų ministerija;
9. Dargužas Gvidas – Viešųjų investicijų plėtros agentūra;
10. Dilba Ramūnas – Susisiekimo ministerija;
11. Dirma Virgilijus – Asociacija „Infobalt;
12. Greičiuvienė Violeta – Energetikos ministerija;
13. Gurklienė Ramunė – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija;
14. Jakubavičius Artūras – Lietuvos pramoninkų konfederacija/Lietuvos inovacijų centras;
15. Kašubienė Lidija – Centrinė projektų valdymo agentūra;
16. Kikutis Aldas – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
17. Kimtys Gintas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;
18. Kisielienė Audronė - Lietuvos moterų lobistinė organizacija
19. Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija;
20. Komka Arūnas – Lietuvos universitetų rektorių konferencija;
21. Miniataitė Dalia – Žemės ūkio ministerija;
22. Motiejūnas Kęstutis – INVEGA;
23. Paškevičius Raimondas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
24. Poškienė Justina – Lietuvos mokslo taryba;
25. Poviliūnas Justas – Žemės ūkio ministerija;
26. Pūrienė Alina – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga;
27. Sabalionytė Edita – Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija;
28. Senkienė Sonata – Kultūros ministerija;
29. Simonaitytė Živilė – Sveikatos apsaugos ministerija;
30. Staniškis Jurgis Kazimieras – Kauno technologijos universitetas;
31. Šlionskienė Danutė - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija;
32. Varanauskas Arminas – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
33. Zabotka Audrius – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
34. Želvys Aurimas – Lietuvos verslo paramos agentūra.
„UŽ“ balsavo 34 Komiteto nariai, „PRIEŠ“ balsavusių nėra.
Sekretoriato vadovė

Rūta Dapkutė-Stankevičienė
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