LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIES
INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO,
ATRANKOS KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ IR INVESTICIJŲ PROJEKTŲ
ATITIKTIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS
IR JŲ REIKŠMĖMS LENTELĖS
PATVIRTINIMO
2018 m. gruodžio 5 d. Nr. 1-319
Vilnius
Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo,
tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės
kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių
patvirtinimo“, 16 – 17 punktais:
1. S u d a r a u šios sudėties Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo srities
investicijų projektų atrankos komisiją (toliau – Komisija):
Ramūnas Dilba – Ministerijos kancleris (Komisijos pirmininkas);
Vaidas Vaitėnas – Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus vyriausiasis
specialistas (Komisijos sekretorius);
Karolis Švaikauskas – Naftos ir dujų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Gediminas Karalius – Elektros ūkio skyriaus patarėjas;
Mindaugas Stonkus – Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vedėjas;
Dovilė Almanytė – Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vedėja;
Laura Pušinskaitė – Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja;
Inga Jakubėnaitė – Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus
vyresnioji specialistė;
2. T v i r t i n u:
2.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo srities investicijų projektų
atrankos kriterijus ir jų reikšmes;
2.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo srities investicijų projektų
atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams ir jų reikšmėms lentelę.
3. N u s t a t a u, kad:
3.1. naujiems investicijų projektams pagrįsti turi būti atlikta kaštų ir naudos analizė;
3.2. tuo atveju, kai naujas investicijų projektas neatitinka bendrųjų reikalavimų, jo
įtraukimas į Valstybės investicijų programą nesvarstomas;
3.3. kai investicijų projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, finansuoti tam tikrais
metais nepakanka valstybės lėšų, pirmenybė suteikiama investicijų projektams, surinkusiems
daugiausia balų pagal pirmąjį investicijų projektų atrankos kriterijų, o jei investicijų projektai
vienodai įvertinti pagal šį kriterijų, pirmenybė suteikiama investicijų projektams, surinkusiems
daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą atrankos kriterijų. Jei pagal visus projektų atrankos
kriterijus investicijų projektai įvertinti vienodai, sprendimą dėl jų finansavimo priima Energetikos
ministras.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016
m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 1-161 „Dėl Energetikos ministro valdymo srities investicijų projektų
atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, valstybės lėšų investavimo 2017–2019 m.
prioritetų, atrankos kriterijų ir jų reikšmių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIES
INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS
Eil.
Nr.

Investicijų projektų atrankos kriterijai

Investicijų
projektų
atrankos
kriterijų
reikšmės
(balais)

Atrankos kriterijų vertinimo aspektai

1.
1.1.

Bendrieji atrankos kriterijai:
įgyvendina arba prisideda prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau –
Vyriausybės) programos įgyvendinimo
plane numatytų darbų įgyvendinimo

15–30

30 balų suteikiama, jei investicijų projektas
įgyvendina arba prisideda prie bent vieno
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
prioritetinio darbo veiksmo
(strateginio
projekto) įgyvendinimo.
15 balų suteikiama, jei investicijų projektas
įgyvendina arba prisideda prie bent vieno
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
darbo veiksmo, išskyrus prioritetinių darbų
veiksmus (strateginio projekto), įgyvendinimo.
10 balų suteikiama, jei dėl konkretaus
investicijų projekto įgyvendinimo yra priimtas
Seimo arba Vyriausybės sprendimas.
5 balai suteikiami, jei investicijų projektas
įgyvendina arba prisideda prie Lietuvos
Respublikos Seimo arba Vyriausybės patvirtintų
strateginių dokumentų, išskyrus Vyriausybės
programos įgyvendinimo planą, nuostatų
įgyvendinimo.
30 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skatina pritraukti privataus sektoriaus investicijų
ir/arba darbo vietų kūrimą bent viename iš 5
regioninių centrų (Alytuje, Marijampolėje,
Tauragėje, Telšiuose, Utenoje). Yra įrodymų,
kad privatus sektorius pasiryžęs investuoti ir
sukurti ne mažiau kaip 30 nuolatinių darbo
vietų.
20 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skatina pritraukti privataus sektoriaus investicijų
ir/arba darbo vietų kūrimą bent viename iš 7
regioninių centrų (Alytuje, Marijampolėje,
Tauragėje, Telšiuose, Utenoje, Šiauliuose,
Panevėžyje). Yra įrodymų, kad privatus
sektorius pasiryžęs investuoti ir sukurti ne
mažiau kaip 15 nuolatinių darbo vietų.
10 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skatina pritraukti privataus sektoriaus investicijų
ir/arba darbo vietų kūrimą bet kurioje Lietuvos
dalyje, išskyrus Vilnių ir Kauną. Yra įrodymų,
kad privatus sektorius pasiryžęs investuoti ir
sukurti ne mažiau kaip 5 nuolatines darbo
vietas.
20 balų suteikiama, jei ENIS didesnis už 4.
10 balų suteikiama, jei ENIS didesnis už 2, bet
mažesnis arba lygus 4.
5 balai suteikiami, jei ENIS didesnis už 1, bet
mažesnis arba lygus 2.

1.2.

įgyvendina Lietuvos Respublikos Seimo
arba kitus Vyriausybės sprendimus
(išskyrus nurodytą 1.1 punkte)

5–10

1.3.

atitinka regioninės politikos uždavinius:
investicijų projektas padeda pritraukti
privataus sektoriaus investicijų ir kurti
darbo vietas regionuose

10–30

1.4.

investicijų projekto ekonominis naudos ir
išlaidų santykis (ENIS)

5–20

2.
2.1.

Specialieji atrankos kriterijai:
investicijų
projektui
įgyvendinti
planuojama skirti savivaldybės biudžeto ir
(arba) įmonių, įstaigų nuosavų lėšų, taip
pat pritraukti privačių vidaus ir (arba)
užsienio investicijų

2.2.

kurortuose arba kurortinėse teritorijose
įgyvendinamas investicijų projektas

10

2.3.

įgyvendina arba prisideda prie prisiimtų
tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo

10–20

2.4.

bendrai su Europos Sąjungos finansinės
paramos
lėšomis
įgyvendinamam
investicijų projektui užbaigti, kad statinys
atitiktų 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES)
Nr. 305/2011 (toliau – Reglamente (ES)
Nr. 305/2011) nustatytus esminius statinių
reikalavimus

15

2.5.

investicijų projektas skirtas statiniui
rekonstruoti, kai eksploatuojamas statinys
neatitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nustatytų esminių statinių reikalavimų

10–20

2.6.

investicijų
projektas
skirtas
informacinėms technologijoms, valstybės
informacinėms sistemoms, valstybės ir
žinybiniams registrams modernizuoti ir
plėtoti.

5–15

3.
3.1.

Papildomi atrankos kriterijai:
investicijų projekto tęstinumas

15–30

5–30

30 balų suteikiama, jei numatoma skirti daugiau
nei 30 proc. investicijų projektui įgyvendinti
reikiamų lėšų dydžio.
15 balų suteikiama, jei numatoma skirti nuo 15
iki 30 proc. investicijų projektui įgyvendinti
reikiamų lėšų dydžio.
10 balų suteikiama, jei kurortuose arba
kurortinėse
teritorijose
įgyvendinamas
investicijų projektas sumažins sezoniškumo
įtaką ir užtikrins finansinę grąžą.
20 balų suteikiama, jei investicijų projektas
vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos
teisės aktus (direktyvas).
10 balų suteikiama, jei investicijų projektas
vykdomas įgyvendinant kitus tarptautinius
įsipareigojimus.
15 balų suteikiama, jei finansuojamas bendrai su
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis
įgyvendinamas investicijų projektas, kai lėšos
skiriamos netinkamiems finansuoti Europos
Sąjungos finansinės paramos lėšomis, bet į
investicijų projektą įtrauktiems darbams,
kuriuos būtina atlikti, kad statinys atitiktų
Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus
esminius statinių reikalavimus.
20 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skirtas statiniui, kuriame neužtikrinti šeši
Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti
esminiai statinio reikalavimai, rekonstruoti.
15 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skirtas statiniui, kuriame neužtikrinta nuo trijų
iki penkių Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nustatytų
esminių
statinių
reikalavimų,
rekonstruoti.
10 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skirtas statiniui, kuriame neužtikrinti mažiau nei
trys Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti
esminiai statinio reikalavimai, rekonstruoti.
15 balų suteikiama, jei pagal Elektroninės
informacijos,
sudarančios
valstybės
informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir
valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų
informacinių sistemų gairių aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 (toliau –Aprašas)
investicijų projektu siekiama kurti arba
modernizuoti pirmos kategorijos informacinę
sistemą.
10 balų suteikiama, jei investicijų projektu
siekiama kurti arba modernizuoti antros
kategorijos
(nustatytos
pagal
Aprašą)
informacinę sistemą.
5 balai suteikiami, jei investicijų projektu
siekiama kurti arba modernizuoti trečios
kategorijos
(nustatytos
pagal
Aprašą)
informacinę sistemą.
30 balų suteikiama, jei tęstiniam investicijų
projektui baigti įgyvendinti reikia ne daugiau
kaip 500 tūkst. eurų.
20 balų suteikiama, jei tęstiniam investicijų

3.2.

prisideda prie Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos
įgyvendinimo

0–20

projektui baigti įgyvendinti reikia daugiau kaip
500 tūkst. eurų, bet ne daugiau kaip 1000 tūkst.
eurų.
5 balai suteikiami, jei tęstiniam investicijų
projektui baigti įgyvendinti reikia daugiau kaip
1000 tūkst. eurų, bet ne daugiau kaip 3000 tūkst.
eurų.
20 balų suteikiama, jei investicijų projektas
prisideda
prie
Nacionalinės
energetinės
nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo.
0 balų suteikiama, jei investicijų projektas
neprisideda prie Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo.
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Eil.
Nr.

Investicijų
projekto
pavadinimas
/ Atrankos
kriterijus

Investicijų projektų
atrankos kriterijų
reikšmės (balais)

1.1.
įgyvendina
arba
prisideda
prie Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
(toliau –
Vyriausybės)
programos
įgyvendinimo
plane
numatytų
darbų
įgyvendinimo

1.2.
įgyvendina
Lietuvos
Respublikos
Seimo arba
kitus
Vyriausybės
sprendimus
(išskyrus
nurodytą
1.1 punkte)

1.3.
atitinka
regioninės
politikos
uždavinius:
investicijų
projektas
padeda
pritraukti
privataus
sektoriaus
investicijų
ir kurti
darbo
vietas
regionuose

1.4.
investicijų
projekto
ekonominis
naudos ir
išlaidų
santykis
(ENIS)

2.1.
investicijų
projektui
įgyvendinti
planuojama
skirti
savivaldybės
biudžeto ir
(arba)
įmonių,
įstaigų
nuosavų
lėšų, taip
pat
pritraukti
privačių
vidaus ir
(arba)
užsienio
investicijų

2.2.
kurortuose
arba
kurortinėse
teritorijose
įgyvendinamas
investicijų
projektas

2.3.
įgyvendina
arba
prisideda prie
prisiimtų
tarptautinių
įsipareigojimų
įgyvendinimo

15-30

5-10

10-30

5-20

15-30

10

10-20

2.4.
bendrai su
Europos
Sąjungos
finansinės
paramos
lėšomis
įgyvendinamam
investicijų
projektui
užbaigti, kad
statinys atitiktų
2011 m. kovo 9
d. Europos
Parlamento ir
Tarybos
reglamente
(ES) Nr.
305/2011 (toliau
– Reglamente
(ES) Nr.
305/2011)
nustatytus
esminius
statinių
reikalavimus
15

2.5.
investicijų
projektas
skirtas statiniui
rekonstruoti, kai
eksploatuojamas
statinys
neatitinka
Reglamente
(ES) Nr.
305/2011
nustatytų
esminių statinių
reikalavimų

2.6.
investicijų
projektas
skirtas
informacinėms
technologijoms,
valstybės
informacinėms
sistemoms,
valstybės ir
žinybiniams
registrams
modernizuoti ir
plėtoti.

3.1.
investicijų
projekto
tęstinumas

3.2.
prisideda prie
Nacionalinės
energetinės
nepriklausomybės
strategijos
įgyvendinimo

10-20

5-15

5-30

0-20

Iš
viso

