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SIŪLOMA: 

 

1. Patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 

2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. 

liepos 25 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2012)5383 (toliau – Ekonomikos augimo veiksmų 

programa), 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ naujos 

priemonės „Asistentas-4“ remtinoms veikloms – informacinių renginių, skatinančių visuomenės, ypač 

jaunimo ir moterų, verslumą, naujų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo 

partnerystės tinklų susidarymą, franšizę, organizavimas; aukštos kokybės konsultacinių paslaugų 

teikimas konkretiems naudos gavėjams šiose srityse: verslo reguliavimo klausimai (verslo pradžia, 

nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir 

licencijos, viešieji pirkimai ir pan.); juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (vadyba, projektų 

valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir pan.); juridinio asmens aplinkos 

klausimai (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių 

šaltinių paieška, eksporto galimybės, internalizacija ir pan.); taip pat kita praktinė ir konsultacinė 

pagalba verslo ir menų inkubatoriuje veiklą plėtojančioms įmonėms (pagalba inkubuojamoms įmonėms, 

rengiant ir atnaujinant verslo planus, verslo planų įgyvendinimo stebėsena, inkubuojamų įmonių 

reklama ir pan.) (de minimis) – naujuosius specialiuosius bendrai finansuojamų iš Europos 

Sąjungos fondų lėšų projektų (toliau – projektų) atrankos kriterijus ir jų paaiškinimus: 
 

Nauji specialieji atitikties projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
 

1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149-7630), 

nuostatas.* 
* Projektai turi prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 96 punkto nuostatos 

įgyvendinimo – „Atkursime ir stiprinsime verslo informacijos centrus, atliekančius įmonių registravimo 

procedūras, rengiančius verslo planus, kitus verslininkams reikalingus dokumentus, konsultuojančius 

Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų finansavimo klausimais ir rengiančius paraiškas ES 

struktūrinių fondų paramai gauti, teikiančius įvairias biuro ir kitas verslo aptarnavimo paslaugas.“ ir 

(arba) 97 punkto nuostatos įgyvendinimo – „Regionuose verslas bus skatinamas tik glaudžiai 

bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis, asocijuotomis verslo struktūromis ir vietos savivalda. Toks 

bendradarbiavimas leis teikti visokeriopą pagalbą, įtraukti jaunus žmones ir kurti naujas darbo vietas“. 

2. Kartu su pareiškėju projekte dalyvauja ne mažiau kaip 5 partneriai.* 
* Įgyvendinant projektą kartu su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 5 partneriai. 

3. Projektas apima ne mažiau kaip vieną apskritį.* 
* Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos ne mažiau kaip vienos apskrities visose savivaldybėse. 

4. Pareiškėjas arba partneris projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi turėti nuolat veikiantį 

tinkamą kokybiškoms paslaugoms suteikti biurą (patalpą) (kriterijus taikomas konsultacinių 

paslaugų, teikiamų konkretiems naudos gavėjamas, veiklai).* 
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* Jeigu projekto deklaruotose savivaldybėse numatoma teikti aukštos kokybės konsultacines 

paslaugas, pareiškėjas arba partneris projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi turėti nuolat veikiantį 

tinkamą kokybiškoms paslaugoms suteikti biurą (patalpą). 

 

Nauji specialieji prioritetiniai projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
 

1. Projekto aprėptis.* 
* Skatinama tolygesnė ekonomikos plėtra įvairiose Lietuvos teritorijose. Prioritetas teikiamas 

projektams, apimantiems kuo didesnį skaičių savivaldybių. 

2. Projekte numatytų suteikti paslaugų sklaida.* 
* Aukštesnis įvertinimas teikiamas projektams, kuriais kuo daugiau paslaugų apimties yra 

suteikiama ne apskrities centre. 

3. Projektas įgyvendinamas apskrityje, turinčioje žemą verslumo lygį.* 
* Siekiama paskatinti verslumą ir padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą apskrityse, turinčiose 

žemą verslumo lygį. Aukštesnis įvertinimas teikiamas projektams, įgyvendinamiems apskrityse, turinčiose 

mažesnį veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičių, tenkantį 1000 apskrities gyventojų. 

4. Pareiškėjo ir partnerių patirtis panašių projektų įgyvendinime.* 
* Pirmenybė bus teikiama pareiškėjams ir partneriams, turintiems didesnę projektų, susijusių su 

verslo konsultavimo paslaugų teikimu smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdymo patirtį. Patirtis 

bus matuojama kiekybiniais rodikliais: projektų skaičius, projekto vertė. 

 

Argumentai: 

Priemonės „Asistentas-4“ siūlomais naujais specialiaisiais projektų atrankos kriterijais siekiama 

Šešioliktosios Vyriausybės 2012-2016 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 

2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149-7630) (toliau – Šešioliktoji 

Vyriausybės programa), numatytų tikslų – atkurti ir stiprinti verslo informacijos centrus, teikiančius 

įvairias verslo aptarnavimo paslaugas, ir regionuose skatinti verslą, glaudžiai bendradarbiaujant ugdymo 

įstaigoms, asocijuotomis verslo struktūroms ir vietos savivaldai. Patvirtinus specialiuosius projektų 

atrankos kriterijus, juos atitinkančių projektų įgyvendinimas leistų pasiekti glaudesnį bendradarbiavimą 

tarp verslo informacijos centrų, verslo asociacijų bei ugdymo įstaigų, teikiamų paslaugų sklaidos, 

tolygesnės ekonomikos plėtros įvairiose Lietuvos teritorijose, verslo poreikius atitinkančios geresnės 

kokybės informacijos ir paslaugų teikimą. 

 

NUTARTA: 

 

1. Patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo 

didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ naujos priemonės „Asistentas-4“ remtinoms veikloms – 

informacinių renginių, skatinančių visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę, 

organizavimas; aukštos kokybės konsultacinių paslaugų teikimas konkretiems naudos gavėjams šiose 

srityse: verslo reguliavimo klausimai (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens 

steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai ir pan.); juridinio 

asmens vidaus valdymo klausimai (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, 

finansų valdymas ir pan.); juridinio asmens aplinkos klausimai (rinkos analizė, vietinė ir regioninė 

konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės, internalizacija 

ir pan.); taip pat kita praktinė ir konsultacinė pagalba verslo ir menų inkubatoriuje veiklą plėtojančioms 

įmonėms (pagalba inkubuojamoms įmonėms, rengiant ir atnaujinant verslo planus, verslo planų 

įgyvendinimo stebėsena, inkubuojamų įmonių reklama ir pan.) (de minimis) – naujuosius 

specialiuosius bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų (toliau – projektų) 

atrankos kriterijus ir jų paaiškinimus: 
 

Nauji specialieji atitikties projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
 

1. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149-7630), nuostatas.* 
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* Projektai turi prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 96 punkto 

nuostatos įgyvendinimo – „Atkursime ir stiprinsime verslo informacijos centrus, atliekančius įmonių registravimo 

procedūras, rengiančius verslo planus, kitus verslininkams reikalingus dokumentus, konsultuojančius Europos 

Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų finansavimo klausimais ir rengiančius paraiškas ES struktūrinių fondų 

paramai gauti, teikiančius įvairias biuro ir kitas verslo aptarnavimo paslaugas.“ ir (arba) 97 punkto nuostatos 

įgyvendinimo – „Regionuose verslas bus skatinamas tik glaudžiai bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis, 

asocijuotomis verslo struktūromis ir vietos savivalda. Toks bendradarbiavimas leis teikti visokeriopą pagalbą, 

įtraukti jaunus žmones ir kurti naujas darbo vietas“. 

2. Kartu su pareiškėju projekte dalyvauja ne mažiau kaip 5 partneriai.* 
* Įgyvendinant projektą kartu su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 5 partneriai. 

3. Projektas apima ne mažiau kaip vieną apskritį.* 
* Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos ne mažiau kaip vienos apskrities visose savivaldybėse. 

4. Pareiškėjas arba partneris projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi turėti nuolat veikiantį tinkamą 

kokybiškoms paslaugoms suteikti biurą (patalpą) (kriterijus taikomas konsultacinių paslaugų, teikiamų 

konkretiems naudos gavėjamas, veiklai).* 

* Jeigu projekto deklaruotose savivaldybėse numatoma teikti aukštos kokybės konsultacines paslaugas, 

pareiškėjas arba partneris projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi turėti nuolat veikiantį tinkamą kokybiškoms 

paslaugoms suteikti biurą (patalpą). 

 

Nauji specialieji prioritetiniai projektų atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai: 
 

1. Projekto aprėptis.* 
* Skatinama tolygesnė ekonomikos plėtra įvairiose Lietuvos teritorijose. Prioritetas teikiamas projektams, 

apimantiems kuo didesnį skaičių savivaldybių. 

2. Projekte numatytų suteikti paslaugų sklaida.* 
* Aukštesnis įvertinimas teikiamas projektams, kuriais kuo daugiau paslaugų apimties yra suteikiama ne 

apskrities centre. 

3. Projektas įgyvendinamas apskrityje, turinčioje žemą verslumo lygį.* 
* Siekiama paskatinti verslumą ir padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą apskrityse, turinčiose žemą 

verslumo lygį. Aukštesnis įvertinimas teikiamas projektams, įgyvendinamiems apskrityse, turinčiose mažesnį 

veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičių, tenkantį 1000 apskrities gyventojų. 

4. Pareiškėjo ir partnerių patirtis panašių projektų įgyvendinime.* 
* Pirmenybė bus teikiama pareiškėjams ir partneriams, turintiems didesnę projektų, susijusių su verslo 

konsultavimo paslaugų teikimu smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdymo patirtį. Patirtis bus matuojama 

kiekybiniais rodikliais: projektų skaičius, projekto vertė. 

 

Iš 33 Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti (toliau – 

Stebėsenos komitetas) narių balsavime dalyvavo 26 nariai: 

1. Loreta Maskaliovienė – Finansų ministerija; 

2. Ramūnas Dilba – Finansų ministerija; 

3. Gintaras Adžgauskas – Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas; 

4. Rita Armonienė – Ūkio ministerija; 

5. Aušra Baliukonienė – Finansų ministerija; 

6. Adolfas Baublys – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto institutas; 

7. Rimantas Čapas – Lietuvos savivaldybių asociacija; 

8. Gediminas Černiauskas – Sveikatos apsaugos ministerija; 

9. Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai; 

10. Saulius Gaigalas – Ministro Pirmininko tarnyba; 

11. Danguolė Grigolovičienė – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; 

12. Tomas Gulbinas – Užsienio reikalų ministerija; 

13. Saulius Kerza – Susisiekimo ministerija; 

14. Algis Krupavičius – Lietuvos mokslo taryba; 

15. Nikžentaitis Vaidotas – Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos; 

16. Raimondas Paškevičius – Švietimo ir mokslo ministerija; 

17. Almantas Petkus – Aplinkos ministerija; 

http://www.ukmin.lt/lt/kontaktai/funkcijos/51ES.php
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18. Arūnas Plikšnys – Vidaus reikalų ministerija; 

19. Simonas Razgus – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos; 

20. Marius Skarupskas – Ūkio ministerija; 

21. Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerija; 

22. Liutauras Stoškus – Aplinkosaugos koalicija; 

23. Rimantas Šidlauskas – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija; 

24. Danutė Šlionskienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija; 

25. Aivaras Tušas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

26. Vida Žvirblienė – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga. 

 

„UŽ“ balsavo 26 Stebėsenos komiteto nariai, „PRIEŠ“ – nėra. 

 

2. Patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 

m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 1 

d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2012)3491 (toliau – Sanglaudos skatinimo veiksmų programa), 

3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimas energijos gamybai“, pagal kurią projektai atrenkami konkurso būdu, remtinoms 

veikloms – katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo 

kuro keitimas į biomasę; termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, 

modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę; naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius 

energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema 

apima ir šilumos vartojimo sistemą); naujų efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių 

atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų dujas (biodujos, kurios susidaro savaime 

skaidantis sąvartynų atliekose esančioms organinėms medžiagoms), statyba ir prijungimas prie 

aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą) – 

specialiųjų prioritetinių projektų atrankos kriterijų ir jų paaiškinimų pakeitimus ir naujus 

specialiuosius prioritetinius projektų atrankos kriterijus ir jų paaiškinimus: 
 

1. Projektai, kuriais diegiama kogeneracija.* 
* Kogeneracija yra kuro vartojimo požiūriu efektyvesnis procesas nei gaminti atskirai šilumą katilinėse ir 

elektrą elektrinėse, nes tam pačiam energijos kiekiui pagaminti sunaudojama mažiau kuro. Projektų 

įgyvendinimas prisidės prie darnios energetikos sektoriaus plėtros. Bus užtikrinami vartotojų poreikiai, darantys 

mažiausią įtaką aplinkai. 
21. Projektai, kuriais mažinamas CO2 išmetimas.*  
* CO2 sumažėjimas bus tuo didesnis, kuo daugiau bus naudojama atsinaujinančių energijos išteklių. 

Projektų įgyvendinimas užtikrins darnią energetikos sektoriaus plėtrą. Bus užtikrinami vartotojų poreikiai, 

darantys mažiausią įtaką aplinkai. 

32. Projektai, kuriais keičiamos kuro rūšies tarša yra didesnė skirti pakeisti naudojamą iškastinį 

kurą biokuru.*  
* Prioritetas teikiamas tiems projektams, kurie eliminuoja labiau aplinką teršiantį kurą. Projektų 

įgyvendinimas užtikrins darnią energetikos sektoriaus plėtrą. Bus užtikrinami vartotojų poreikiai, darantys 

mažiausią įtaką aplinkai. Projektų įgyvendinimas prisidės prie aplinkos kokybės gerėjimo kuro konversijos 

projektams, kurių įgyvendinimas leis atnaujinti naudojamus energijos gamybos įrenginius, pakeičiant 

naudojamą iškastinį kurą (akmens anglį, rudąją anglį, naftos produktus, gamtines dujas, durpes ir kt. 

iškastinį kurą) biokuru. Projektų įgyvendinimas padės gerinti aplinkos kokybę. 

43. Projektai, kurių pareiškėjai yra sudarę preliminarias sutartis su atsinaujinančių energijos 

išteklių tiekėjais turi šilumos tiekimo licenciją.* 
* Pasirašius preliminarias sutartis su atsinaujinančių išteklių tiekėjais, užtikrinamas įdiegtos įrangos 

išnaudojimas ir pasiekiama, kad pabaigus projektą bus pasiekti projekto tikslai Prioritetas teikiamas 

projektams, kuriuos įgyvendina pareiškėjas, valdantis numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje 

šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir šilumos perdavimo tinklus. Projektų 

įgyvendinimas užtikrins darnią energetikos sektoriaus plėtrą bei tenkins šilumos energijos vartotojų 

poreikius. 

4. Projektai, numatomi įgyvendinti energijos tiekėjų, kurių 2012 m. energijos gamybos 

balanse biokuro nebuvo arba jis sudarė mažą dalį.* 
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* Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendins energijos tiekėjai, energijai gaminti 

nenaudojantys arba naudojantys labai mažai biokuro. 

5. Projektai, numatomi įgyvendinti energijos tiekėjų, kurių vartotojams 2012 m. patiektos 

energijos kainos vidurkis buvo-didžiausias.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendins energijos tiekėjai, 2012 m. tiekę energiją 

vartotojams aukštomis kainomis (svertinis metinis energijos kainos vidurkis). Didesnis biokuro 

naudojimas energijai gaminti sudarys prielaidas sumažinti vartotojams tiekiamos energijos kainas. 

6. Projektai, kuriuos įgyvendinant energijos gamybos įrenginių galios vieneto (1 MW) 

įrengimo sąnaudos būtų mažiausios.* 
* Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatyta mažiausiomis sąnaudomis įrengti 

energijos gamybos pajėgumų galios vienetą (1 MW). Kriterijus skatina pareiškėjus mažiausiomis 

sąnaudomis plėsti energijos gamybos pajėgumus. 

7. Projektai, kurių pareiškėjai yra sudarę vienašales deklaracijas dėl nustatyto 

atsinaujinančių energijos išteklių kiekio, reikalingo energijai gaminti pagal projektą įdiegtuose 

energijos gamybos įrenginiuose, įsigijimo Energijos išteklių biržoje.* 
* Projektai turi atitikti Šešioliktosios Vyriausybės 2012-2016 metų programoje, patvirtintoje 

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 metų gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149-7630) 

nuostatas. Prioritetas būtų skiriamas tiems projektams, kurių pareiškėjų pateikiamose vienašalėse 

deklaracijose numatoma įsigyti Energijos išteklių biržoje atsinaujinančių energijos išteklių dalis pagal 

projektą įdiegtame energijos gamybos įrenginio bendrame sunaudojamame metiniame kiekyje yra 

procentaliai didesnė. 

8. Projektai, kurie numato įrengti energijos gamybos įrenginius, galinčius naudoti daugiau 

kaip vienos rūšies biokurą.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant bus įrengti energijos gamybos įrenginiai, 

galintys naudoti daugiau kaip vienos rūšies biokurą. Kriterijus skatins pareiškėjus energijai gaminti 

naudoti skirtingų rūšių biokurą, atsižvelgiant į jo prieinamumą ir kainas rinkoje. Tai sudarys sąlygas 

gaminti energiją mažiausiomis sąnaudomis ir sumažinti tiekiamos vartotojams energijos kainas. 

 

Argumentai: 

Priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ siūlomais 

specialiųjų prioritetinių projektų atrankos kriterijų pakeitimais siekiama Nacionalinėje energetinės 

nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. 

nutarimu Nr. XI-2133 (Žin., 2012, Nr. 80-4149) ir Šešioliktosios Vyriausybės programoje numatytų 

tikslų – didinti šilumos energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį galutiniame 

energijos suvartojime ir keisti šilumos sektoriuje naudojamą kurą į biomasę, tuo pačiu skatinant 

iškastinį kurą pakeičiančio biokuro panaudojimo plėtrą, taip pat tobulinti prekybos biokuru modelį, 

stiprinant biokuro prekybos biržą. Siūlomi kriterijai paskatins platesnį atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimą, o didesnis biokuro naudojimas energijai gaminti sudarys prielaidas šildymo kainų 

vartotojams mažinimui bei šilumos ūkio pertvarkai. Minėti kriterijų pakeitimai yra suderinti su 

Energetikos ministerija. 

 

NUTARTA: 

 

2. Patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus 

vystymasis“ priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“, 

pagal kurią projektai atrenkami konkurso būdu, remtinoms veikloms – katilinių, tiekiančių šilumą į 

aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę; termofikacinių 

elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas 

į biomasę; naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie 

aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą); naujų 

efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų 

dujas (biodujos, kurios susidaro savaime skaidantis sąvartynų atliekose esančioms organinėms 

medžiagoms), statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima 

ir šilumos vartojimo sistemą) – specialiųjų prioritetinių projektų atrankos kriterijų ir jų 

paaiškinimų pakeitimus ir naujus specialiuosius prioritetinius projektų atrankos kriterijus ir jų 

paaiškinimus: 
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1. Projektai, kuriais mažinamas CO2 išmetimas.*  
* CO2 sumažėjimas bus tuo didesnis, kuo daugiau bus naudojama atsinaujinančių energijos išteklių. 

Projektų įgyvendinimas užtikrins darnią energetikos sektoriaus plėtrą. Bus užtikrinami vartotojų poreikiai, 

darantys mažiausią įtaką aplinkai. 

2. Projektai, skirti pakeisti naudojamą iškastinį kurą biokuru.*  
* Prioritetas teikiamas kuro konversijos projektams, kurių įgyvendinimas leis atnaujinti naudojamus 

energijos gamybos įrenginius, pakeičiant naudojamą iškastinį kurą (akmens anglį, rudąją anglį, naftos produktus, 

gamtines dujas, durpes ir kt. iškastinį kurą) biokuru. Projektų įgyvendinimas padės gerinti aplinkos kokybę. 

3. Projektai, kurių pareiškėjai turi šilumos tiekimo licenciją.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendina pareiškėjas, valdantis numatomoje licencijuojamos 

veiklos teritorijoje šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir šilumos perdavimo 

tinklus. Projektų įgyvendinimas užtikrins darnią energetikos sektoriaus plėtrą bei tenkins šilumos energijos 

vartotojų poreikius. 

4. Projektai, numatomi įgyvendinti energijos tiekėjų, kurių 2012 m. energijos gamybos balanse 

biokuro nebuvo arba jis sudarė mažą dalį.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendins energijos tiekėjai, energijai gaminti nenaudojantys 

arba naudojantys labai mažai biokuro. 

5. Projektai, numatomi įgyvendinti energijos tiekėjų, kurių vartotojams 2012 m. patiektos 

energijos kainos vidurkis buvo-didžiausias.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendins energijos tiekėjai, 2012 m. tiekę energiją 

vartotojams aukštomis kainomis (svertinis metinis energijos kainos vidurkis). Didesnis biokuro naudojimas 

energijai gaminti sudarys prielaidas sumažinti vartotojams tiekiamos energijos kainas. 

6. Projektai, kuriuos įgyvendinant energijos gamybos įrenginių galios vieneto (1 MW) įrengimo 

sąnaudos būtų mažiausios.* 
* Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatyta mažiausiomis sąnaudomis įrengti energijos 

gamybos pajėgumų galios vienetą (1 MW). Kriterijus skatina pareiškėjus mažiausiomis sąnaudomis plėsti 

energijos gamybos pajėgumus. 

7. Projektai, kurių pareiškėjai yra sudarę vienašales deklaracijas dėl nustatyto atsinaujinančių 

energijos išteklių kiekio, reikalingo energijai gaminti pagal projektą įdiegtuose energijos gamybos 

įrenginiuose, įsigijimo Energijos išteklių biržoje.* 
* Projektai turi atitikti Šešioliktosios Vyriausybės 2012-2016 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Seimo 2012 metų gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51 (Žin., 2012, Nr. 149-7630) nuostatas. 

Prioritetas būtų skiriamas tiems projektams, kurių pareiškėjų pateikiamose vienašalėse deklaracijose numatoma 

įsigyti Energijos išteklių biržoje atsinaujinančių energijos išteklių dalis pagal projektą įdiegtame energijos 

gamybos įrenginio bendrame sunaudojamame metiniame kiekyje yra procentaliai didesnė. 

8. Projektai, kurie numato įrengti energijos gamybos įrenginius, galinčius naudoti daugiau kaip 

vienos rūšies biokurą.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant bus įrengti energijos gamybos įrenginiai, galintys 

naudoti daugiau kaip vienos rūšies biokurą. Kriterijus skatins pareiškėjus energijai gaminti naudoti skirtingų rūšių 

biokurą, atsižvelgiant į jo prieinamumą ir kainas rinkoje. Tai sudarys sąlygas gaminti energiją mažiausiomis 

sąnaudomis ir sumažinti tiekiamos vartotojams energijos kainas. 

 

Iš 33 Stebėsenos komiteto narių balsavime dalyvavo 26 nariai: 

1. Loreta Maskaliovienė – Finansų ministerija; 

2. Ramūnas Dilba – Finansų ministerija; 

3. Gintaras Adžgauskas – Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas; 

4. Rita Armonienė – Ūkio ministerija; 

5. Aušra Baliukonienė – Finansų ministerija; 

6. Adolfas Baublys – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto institutas; 

7. Rimantas Čapas – Lietuvos savivaldybių asociacija; 

8. Gediminas Černiauskas – Sveikatos apsaugos ministerija; 

9. Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai; 

10. Saulius Gaigalas – Ministro Pirmininko tarnyba; 

11. Danguolė Grigolovičienė – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; 

12. Tomas Gulbinas – Užsienio reikalų ministerija; 

13. Saulius Kerza – Susisiekimo ministerija; 

14. Algis Krupavičius – Lietuvos mokslo taryba; 

http://www.ukmin.lt/lt/kontaktai/funkcijos/51ES.php
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15. Nikžentaitis Vaidotas – Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos; 

16. Raimondas Paškevičius – Švietimo ir mokslo ministerija; 

17. Almantas Petkus – Aplinkos ministerija; 

18. Arūnas Plikšnys – Vidaus reikalų ministerija; 

19. Simonas Razgus – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos; 

20. Marius Skarupskas – Ūkio ministerija; 

21. Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerija; 

22. Liutauras Stoškus – Aplinkosaugos koalicija; 

23. Rimantas Šidlauskas – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija; 

24. Danutė Šlionskienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija; 

25. Aivaras Tušas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

26. Vida Žvirblienė – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga. 

 

„UŽ“ balsavo 26 Stebėsenos komiteto nariai, „PRIEŠ“ – nėra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėsenos komiteto pirmininkė    Loreta Maskaliovienė 

 


