LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D.
ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. vasario 17 d. Nr. D1-109
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr.
D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano I skyriaus antrąjį skirsnį „Veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų ir
savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“:
1.1. pakeičiu 1.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.3.2. Investicijų planų rengimas daugiabučių namų modernizavimui, investicijų projektų
rengimas savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui ir jų įgyvendinimo stebėsena;“;
1.2. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Tarpinė
Galutinė
Stebėsenos
reikšmė
reikšmė
Eil.
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio
2018 m.
2023 m.
Nr.
pavadinimas
vienetas
kodas
gruodžio
gruodžio
31 d.
31 d.
1.

R.N.004

„Daugiabučių namų gyventojų
dalis, pritarianti daugiabučių
namų modernizavimui“

Procentai

51

60

2.

P.N.005

„Įgyvendintos daugiabučių
namų modernizavimo
viešinimo priemonės“

Skaičius

7

14

3.

P.N.006

„Įgyvendintos viešųjų pastatų
modernizavimo viešinimo
priemonės“

Skaičius

1

2

4.

P.N.007

„Atlikti atnaujinamų
(modernizuojamų) pastatų
patikrinimai“

Skaičius

1200

2500

5.

P.N.008

„Parengti investicijų planai
daugiabučių namų
modernizavimui ir investicijų
projektai savivaldybių viešųjų
pastatų modernizavimui“

Skaičius

560

1060“

2. Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano II skyriaus septintojo skirsnio „Veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“
6 punkto lentelės Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4.

P.N.093

„Likviduoti kraštovaizdį
darkantys bešeimininkiai
apleisti statiniai ir įrenginiai“

Skaičius

20

232“

3. Papildau Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą 10.5 papunkčiu:

„10.5.

P.N.
008

„Parengti
investicijų planai
daugiabučių namų
modernizavimui ir
investicijų
projektai
savivaldybių
viešųjų pastatų
modernizavimui“

Skaičius

Investicijų planas –
ekonominė projekto dalis,
parengta vadovaujantis
Daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo)
projekto rengimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos
ministro 2009 m. lapkričio 10
d. įsakymu Nr. D1- 677 „Dėl
daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo)
projekto rengimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, kurioje,
remiantis pastato energinio
naudingumo sertifikato ir
pastato konstrukcijų fizinės
būklės vertinimo
duomenimis, numatomos
daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo)
priemonės, apskaičiuojamas
jų suminis energinis
efektyvumas, numatoma
preliminari šių daugiabučio
namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemonių
kaina, pateikiamas investicijų
ekonominis įvertinimas ir
projekto finansavimo planas
(Valstybės paramos
daugiabučiams namams

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
sumuojant
investicijų planus ir
investicijų
projektus,
parengtus projekto
veiklų
įgyvendinimo
metu.

Pirminiai
šaltiniai:
priėmimo–
perdavimo
aktai.
Antriniai
šaltiniai:
mokėjimo
prašymai.

Stebėsenos
rodiklis
laikomas
pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo
metu
pasirašomas
priėmimo–
perdavimo
aktas.

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“

atnaujinti (modernizuoti)
teikimo ir daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo)
projektų įgyvendinimo
priežiūros taisyklės,
patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2009 m. gruodžio 16 d.
nutarimu Nr. 1725 „Dėl
Valstybės paramos
daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti)
teikimo ir daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo)
projektų įgyvendinimo
priežiūros taisyklių
patvirtinimo ir daugiabučio
namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui
įgyvendinti skirto kaupiamojo
įnašo ir (ar) kitų įmokų
didžiausios mėnesinės
įmokos nustatymo“).
Daugiabutis namas – trijų ir
daugiau butų gyvenamasis
namas. Daugiabučiame name
gali būti ir negyvenamųjų
patalpų – prekybos,
administracinių, viešojo
maitinimo ir kitų (Lietuvos
Respublikos daugiabučių

gyvenamųjų namų ir kitos
paskirties pastatų savininkų
bendrijų įstatymas).
Daugiabučio namo
atnaujinimas
(modernizavimas) – statybos
darbai, kuriais atkuriamos ar
pagerinamos pastato ir (ar) jo
inžinerinių sistemų fizinės ir
energinės savybės ir (ar)
kuriais užtikrinamas iš
atsinaujinančių energijos
šaltinių gaunamos energijos
naudojimas (Lietuvos
Respublikos valstybės
paramos daugiabučiams
namams atnaujinti
(modernizuoti) įstatymas).
Investicijų projektas –
išsamiojo energijos vartojimo
audito pagrindu
vadovaujantis Investicijų
projektų, kuriems siekiama
gauti finansavimą iš Europos
Sąjungos struktūrinės
paramos ir (ar) valstybės
biudžeto lėšų, rengimo
metodika, kurią tvirtina
viešosios įstaigos Centrinė
projektų valdymo agentūros

direktorius, parengtas pastato
energinio efektyvumo
didinimo projektą
pagrindžiantis dokumentas,
finansiškai (ekonomiškai),
techniškai ir socialiai
pagrindžiantis investavimo
tikslus, įvertinantis investicijų
grąžą ir kitus rodiklius,
nurodantis projektui
įgyvendinti reikalingas lėšas
bei finansavimo šaltinius ir
terminus (Savivaldybių
viešųjų pastatų energinio
efektyvumo didinimo
projektų rengimo ir atrankos
tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m.
gegužės 18 d. įsakymu Nr.
D1-410 „Dėl savivaldybių
viešųjų pastatų energinio
efektyvumo didinimo
projektų rengimo ir atrankos
tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Viešasis pastatas – valstybei ar
savivaldybėms nuosavybės
teise priklausantys šildomi ir
(arba) vėsinami
administracinės, kultūros,
mokslo, sporto, gydymo,

viešbučių, bendrabučių,
specialiosios ir gyvenamosios
(įskaitant įvairių socialinių
grupių namus) paskirties
pastatai (Viešųjų pastatų
energinio efektyvumo
didinimo programa). Ši
apibrėžtis taikoma tik

savivaldybių viešųjų
pastatų
modernizavimui.
Pastato atnaujinimas
(modernizavimas)–
statybos darbai, kuriais
atkuriamos ar
pagerinamos pastato ir
(ar) jo inžinerinių
sistemų fizinės ir
energinės savybės ir
(ar) kuriais
užtikrinamas iš
atsinaujinančių
energijos šaltinių
gaunamos energijos
naudojimas (Lietuvos
Respublikos statybos
įstatymas).

Aplinkos ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
2015-12-29 raštu Nr. ((24.37)5K-1524233)-5K-1524365)6K-1509618

Kęstutis Trečiokas

