LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
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
2016 m. gegužės 16 d. Nr. 1-161
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo
Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo,
naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1251) 16 – 17
punktais:
1. S u d a r a u šios sudėties Energetikos ministro valdymo srities investicijų projektų
atrankos komisiją (toliau – Komisija):
Inga Černiuk – Ministerijos kanclerė (Komisijos pirmininkė);
Vaidas Vaitėnas – Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus vyriausiasis
specialistas (Komisijos sekretorius);
Violeta Greičiuvienė - Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja;
Sigita Čeikuvienė – Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Karolis Švaikauskas – Naftos ir dujų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Gediminas Karalius – Elektros ūkio skyriaus patarėjas;
Dovilė Kapačinskaitė – Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja;
Dovilė Almanytė – Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vedėja;
Inga Jakubėnaitė – Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus
vyresnioji specialistė;
Edvinas Federas – Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis
specialistas.
2. T v i r t i n u:
2.1. Energetikos ministro valdymo srities valstybės lėšų investavimo 2017-2019
metais prioritetus:
2.1.1. Baltijos šalių elektros energetinės sistemos susijungimas sinchroniniam darbui
su ENTSO-E kontinentinės Europos elektros tinklais;
2.1.2. Tarpsisteminių dujų jungčių su Europos Sąjungos šalimis narėmis vystymas bei
pajėgumų didinimas;
2.1.3. Sklandus Ignalinos atominės elektrinės uždarymo procesas, efektyvus lėšų
panaudojimas;
2.1.4. Energinio efektyvumo ir energetinio saugumo didinimas;
2.1.5. Vidinių elektros jungčių Lietuvoje stiprinimas;
2.2. Pridedamus:
2.2.1. Energetikos ministro valdymo srities investicijų projektų atrankos komisijos
darbo reglamentą;
2.2.2. Energetikos ministro valdymo srities investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų
reikšmes;
2.2.3. Energetikos ministro valdymo srities investicijų projekto atitikties investicijų
projektų atrankos kriterijams ir jų reikšmių lentelę.

3. N u s t a t a u, kad:
3.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo srities investicijų projektų
rengėjai, teikdami pasiūlymus įtraukti investicijų projektus į atitinkamų metų Valstybės investicijų
programą, Komisijai pateikia užpildytą šio įsakymo 2.2.3 papunktyje nurodytą lentelę;
3.2. galutinį investicijų projektų atitikties atrankos kriterijams vertinimo balą nustato
Komisija, atsižvelgdama į investicijų projekto rengėjo pateiktą šio įsakymo 3.1 punkte nurodytą
informaciją.

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. gegužės 16 d.
įsakymu Nr. 1-161
ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ
ATRANKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Energetikos ministro valdymo srities investicijų projektų atrankos komisijos darbo
reglamentas (toliau – darbo reglamentas) nustato Energetikos ministro valdymo srities investicijų
projektų atrankos komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimo tvarką.
2. Komisija, vadovaudamasi šiuo įsakymu patvirtintais Energetikos ministro valdymo
srities investicijų projektų atrankos kriterijais ir jų reikšmėmis, darbo reglamentu, valstybės lėšų
investavimo 2017-2019 metais prioritetais ir kitais teisės aktais, atrenka Energetikos ministerijos,
Juridinių asmenų, kurių dalyvio teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija, ir kitų
energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įstaigų parengtus investicijų projektus,
atitinkančius energetikos ministro patvirtinto atitinkamų metų Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos strateginio veiklos plano tikslus, programų uždavinius ir Valstybės kapitalo
investicijų planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m.
liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 (Žin., 2001, Nr. 60-2172), nustatytus reikalavimus. Atrinktus
investicinius projektus (jų sąrašą) Komisija teikia tvirtinti energetikos ministrui. Patvirtintas
sąrašas teikiamas Finansų ministerijai, su siūlymu įtraukti jame esančius investicijų projektus į
tam tikrų metų Valstybės investicijų programos projektą.
II.

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

3. Komisijos darbo forma yra posėdžiai (toliau – posėdžiai). Posėdžius šaukia, jų vietą,
laiką nustato ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas.
4. Pradėdami darbą, Komisijos pirmininkas ir komisijos nariai privalo pasirašyti
nešališkumo deklaraciją (priedas).
5. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.
6. Komisijos sekretorius:
6.1. rengia posėdžių darbotvarkes, visą reikiamą medžiagą ir derina jas su Komisijos
pirmininku;
6.2. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio dienos žodžiu ir elektroniniu paštu
praneša Komisijos nariams apie posėdžio vietą ir laiką, elektroniniu paštu Komisijos nariams
išsiunčia su posėdžio darbotvarkės klausimais susijusią medžiagą bei juos informuoja apie
galimybę Energetikos ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriuje
susipažinti su visa medžiaga apie investicijų projektus;
6.3. vykdo Komisijos pirmininko pavedimus.
7. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Komisijos
sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų
dauguma. Jei Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, Komisijos sprendimą lemia Komisijos
pirmininko balsas.
8. Komisijos pirmininkas ir kiti Komisijos nariai gali kviesti į posėdį dalyvauti
Energetikos ministerijos, Juridinių asmenų, kurių dalyvio teises ir pareigas įgyvendina
Energetikos ministerija, ir kitų energetikos ministro valdymo sritims priskirtų valstybės įstaigų
atstovus, kurie suteiktų papildomą informaciją posėdžio metu svarstomais klausimais.
9. Komisijos sprendimas įforminamas protokolu. Protokolas ne vėliau kaip per 6 darbo
dienas nuo posėdžio dienos šiame punkte nustatyta tvarka turi būti parengtas ir pasirašytas.
Komisijos sekretorius per 3 darbo dienas nuo posėdžio dienos parengia protokolo projektą ir
elektroniniu paštu išsiunčia jį posėdyje dalyvavusiems Komisijos nariams. Komisijos nariai ne

vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo projekto gavimo dienos gali pateikti Komisijos
sekretoriui pastabas dėl protokolo projekto. Per šį laiko tarpą nepateikus pastabų, laikoma, kad
protokolo projektui pritarta. Įvertinus gautas pastabas arba jų negavus, Komisijos posėdžio
pirmininkas ir Komisijos sekretorius pasirašo protokolą, kurio kopiją Komisijos sekretorius
nedelsdamas išsiunčia visiems Komisijos nariams.
10. Komisijos sprendimai įsigalioja protokolo pasirašymo dieną.
III.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo
skyriuje, dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta
tvarka.

Energetikos ministro valdymo srities investicijų
projektų atrankos komisijos darbo reglamento
priedas

_ ________________________________________________________________________
(Energetikos ministerijos valdymo srities investicijų projektų atrankos komisijos pirmininko ar
nario vardas ir pavardė)
NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
201_ m. ___________ d. Nr. _______
Vilnius
Būdamas Investicijų projektų atrankos komisijos ________________________________,
(Pirmininku, nariu)

pasižadu:
1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų pareiškėjų
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo
principais, atlikti Investicijų projektų atrankos komisijos ________________________ pareigas.
(Pirmininko, nario)

2. Iškilus interesų konfliktui, nedelsdamas raštu informuoti apie tai komisijos narius ir
nusišalinti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, kuris sukelia interesų konfliktą.
_______________
(Parašas)

________________
(Vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. gegužės 16 d.
įsakymu Nr. 1-161
ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS
Eil.
Nr.

1.

Bendrieji kriterijai:
Investicijų projektas:
Atitinka Lietuvos Respublikos
Vyriausybės veiklos prioritetus

Atitiktis
investicinių
projektų atrankos
kriterijams,
atrankos
kriterijaus
reikšmė (balais)

Kriterijaus vertinimo
paaiškinimas

Taip / Ne

Taip, jei investicijų projektas atitinka
Lietuvos Respublikos Vyriausybės bent
vieną veiklos prioritetą.
Ne, jei investicijų projektas neatitinka
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nei
vieno veiklos prioriteto.
Taip, jei investicijų projektas atitinka bent
vieną vidutinės trukmės planavimo
dokumentų tikslą.
Ne, jei investicijų projektas neatitinka nei
vieno vidutinės trukmės planavimo
dokumentų tikslo.
Taip, jei investicijų projektas atitinka
bent vieną Energetikos ministro
patvirtintą valstybės lėšų investavimo
prioritetą.
Ne, jei investicijų projektas neatitinka
nei vieno Energetikos ministro
patvirtinto valstybės lėšų investavimo
prioriteto.

2.

Atitinka vidutinės trukmės planavimo
dokumentų tikslus

Taip / Ne

3.

Atitinka Lietuvos Respublikos
energetikos ministro valdymo srities
patvirtintus valstybės lėšų
investavimo prioritetus

Taip / Ne

4.

5.

1

Investicijų projektų atrankos
kriterijai

Prioritetiniai kriterijai:
Investicijų projektas:
Finansuojamas Europos Sąjungos1 ar
kitos tarptautinės finansinės paramos
lėšomis

Kuriam įgyvendinti ne mažiau nei 15
procentų numatytų lėšų planuojama
skirti iš savivaldybės ar įstaigos, ar
įmonės, ar bendrovės ar investicinio
projekto vystytojo biudžeto

Ne struktūrinių fondų lėšos.

0 arba 10

0-10

10 balų suteikiama, jei investicijų
projektas finansuojamas iš dalies
Europos Sąjungos ar kitos finansinės
paramos lėšomis ir iš dalies Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
0 balų suteikiama, jei investicijų
projektas finansuojamas, tik valstybės
biudžeto lėšomis.
10 balų suteikiama, jei investicijų projekto
įgyvendinimui bus skirta ne mažiau nei 15
procentų numatytų lėšų iš savivaldybės ar
įstaigos, ar įmonės, ar bendrovės ar
investicinio projekto vystytojo biudžeto.
5 balai suteikiama, jei investicijų projekto
įgyvendinimui bus skirta mažiau nei 15
procentų numatytų lėšų iš savivaldybės ar
įstaigos, ar įmonės, ar bendrovės ar
investicinio projekto vystytojo biudžeto.
0 balų suteikiama, jei investicijų projekto

6.

Yra tęstinis

0-10

7.

Teisinis reglamentavimas

0-10

8.

Specialieji kriterijai:
Investicijų projektas:
Informacinėms technologijoms,
valstybės informacinėms sistemoms,
valstybės ir žinybiniams registrams
modernizuoti ir plėtoti

5–25

9.

Priskirtoms funkcijoms vykdyti
reikalingam ilgalaikiam turtui įsigyti

0–10

10.

Statiniams atnaujinti (modernizuoti)

5–15

įgyvendinimui nebus skirta lėšų iš
savivaldybės ar įstaigos, ar įmonės, ar
bendrovės ar investicinio projekto
vystytojo biudžeto.
10 balų suteikiama, jei investicijų
projektas buvo finansuotas prieš tai
buvusiais biudžetiniais metais.
5 balai suteikiami, jei siūlomas
finansuoti naujas investicijų projektas.
0 balų suteikiama, jei investicijų
projektas arba investicijų projekte
numatytas finansavimo objektas buvo
finansuotas ankstesniais negu praėję
biudžetiniai metai.
10 balų suteikiama, jei investicijų
projektas, vykdomas įgyvendinant Europos
Sąjungos teisės aktus (Europos Sąjungos
direktyvas).
8 balai suteikiami, jei investicijų projektas
vykdomas įgyvendinant kitus tarptautinius
įsipareigojimus (susitarimus).
4 balai suteikiami, jei dėl investicijų
projekto yra priimti Lietuvos Respublikos
Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimai (sprendimai).
0 balų suteikiama, jei investicijų projektas
vykdomas pagal kitus teisės aktus.

25 balų suteikiama, jei investicijų projektu
siekiama kurti arba modernizuoti pirmos
kategorijos informacinę sistemą.
20 balai suteikiami, jei investicijų projektu
siekiama kurti arba modernizuoti antros
kategorijos informacinę sistemą.
15 balų suteikiama, jei investicijų projektu
siekiama kurti arba modernizuoti trečios
kategorijos informacinę sistemą.
10 balų suteikiama, jei investicijų projektu
siekiama kurti arba modernizuoti ketvirtos
kategorijos informacinę sistemą.
5 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skirtas informacinėms technologijoms
įsigyti ar plėtoti arba jei investicijų
projektas skirtas valstybės ir žinybiniams
registrams modernizuoti.
10 balų suteikiama, jei investicijų
projektas skirtas ilgalaikiam turtui, kurio
nusidėvėjimas daugiau kaip 100 procentų,
įsigyti.
0 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skirtas ilgalaikiam turtui, kurio
nusidėvėjimas mažiau kaip 50 procentų,
įsigyti.
15 balų suteikiama, jei investicijų
projektas skirtas pastatui, kuriame yra
neleistinos statinio laikančiųjų
konstrukcijų deformacijos ir tolesnis jo
naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei,
sveikatai ar aplinkai, atnaujinti
(modernizuoti).
12 balų suteikiama, jei investicijų
projektas skirtas pastatui, kurio laikančiųjų
konstrukcijų, stogo dangos, inžinerinių
komunikacijų defektai kenkia pastato

11.

Pastato bendrosioms inžinerinėms
sistemoms pakeisti (vandentiekio,
nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo
ir oro kondicionavimo, dujų, elektros,
nuotolinio ryšio, gaisrinės saugos ir
gaisro aptikimo, pranešimo apie jį ir
gesinimo, dūmų, šiukšlių šalinimo,
žmonėms skirtų liftų, procesų
valdymo, automatizavimo,
signalizacijos ir kitos sistemos)

0–10

12.

Naujam statiniui statyti

0–10

naudojimui, atnaujinti (modernizuoti).
10 balų suteikiama, jei investicijų
projektas skirtas pastatui, kurio sienų
šilumos perdavimo koeficientas didesnis
nei 1,48 W/(m2xK), o stogo – mažesnis nei
1,17 W/(m2xK), atnaujinti (modernizuoti).
5 balai suteikiami, jei investicijų projektas
skirtas pastatui, kurio langų šilumos
perdavimo koeficientas yra didesnis nei
2,5 W/(m2xK), atnaujinti (modernizuoti).
10 balų suteikiama, jei investicijų
projektas skirtas bendrosioms inžinerinėms
sistemoms, kurių nusidėvėjimas daugiau
kaip 100 procentų, pakeisti.
5 balai suteikiami, jei investicijų projektas
skirtas bendrosioms inžinerinėms
sistemoms, kurių nusidėvėjimas daugiau
kaip 50 procentų, pakeisti.
0 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skirtas bendrosioms inžinerinėms
sistemoms, kurių nusidėvėjimas mažiau
kaip 20 procentų, pakeisti.
10 balų suteikiama, jei vidutinis darbo
vietos plotas vienam kabinete dirbančiam
asmeniui neįgyvendinus investicijų
projekto yra mažesnis kaip 8 kv. m.
5 balai suteikiami, jei vidutinis darbo
vietos plotas vienam kabinete dirbančiam
asmeniui neįgyvendinus investicijų
projekto yra nuo 8 kv. m. iki 10 kv. m.
0 balų suteikiama, jei vidutinis darbo
vietos plotas vienam kabinete dirbančiam
asmeniui neįgyvendinus investicijų
projekto yra daugiau kaip 10 kv. m.

Pastaba. Vertinant investicijų projektus:
1. Projektams, skirtiems informacinių technologijų plėtrai, taikomi bendrieji,
prioritetiniai ir 8 specialusis kriterijus;
2. Projektams, skirtiems ilgalaikiam turtui įsigyti, taikomi bendrieji, prioritetiniai ir 9
specialusis kriterijus;
3. Statinių statybos, rekonstravimo ar modernizavimo investicijų projektams taikomi
bendrieji, prioritetiniai ir 10-12 specialieji kriterijai;

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. gegužės 16 d.
įsakymu Nr. 1-161
ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTO
ATITIKTIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS IR JŲ
PAGRINDIMO LENTELĖ
Eil.
Nr.

Investicijų projektų atrankos
kriterijai

Investicinių projektui
suteikiama atrankos
kriterijaus reikšmė
(atitiktis/balai)

Kriterijaus atitikties ir
reikšmės pagrindimas

Investicijų projekto pavadinimas ir numatomas vykdymo laikotarpis
(Investicijų projektas prisideda įgyvendinant tam tikrų metų strateginiame veiklos plane nustatytus tikslus ir
uždavinius)

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

2

Bendrieji kriterijai:
Investicijų projektas:
Atitinka Lietuvos Respublikos
Vyriausybės veiklos prioritetus
Atitinka vidutinės trukmės planavimo
dokumentų tikslus
Atitinka Lietuvos Respublikos
energetikos ministro valdymo srities
patvirtintus valstybės lėšų
investavimo prioritetus
Prioritetiniai kriterijai:
Investicijų projektas:
Finansuojamas Europos Sąjungos2 ar
kitos tarptautinės finansinės paramos
lėšomis
Kuriam įgyvendinti ne mažiau nei 15
procentų numatytų lėšų planuojama
skirti iš savivaldybės ar įstaigos, ar
įmonės, ar bendrovės ar investicinio
projekto vystytojo biudžeto
Yra tęstinis
Teisinis reglamentavimas
Specialieji kriterijai:
Investicijų projektas:
Informacinėms technologijoms,
valstybės informacinėms sistemoms,
valstybės ir žinybiniams registrams
modernizuoti ir plėtoti
Priskirtoms funkcijoms vykdyti
reikalingam ilgalaikiam turtui įsigyti
Statiniams atnaujinti (modernizuoti)
Pastato bendrosioms inžinerinėms
sistemoms pakeisti (vandentiekio,
nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo
ir oro kondicionavimo, dujų, elektros,
nuotolinio ryšio, gaisrinės saugos ir
gaisro aptikimo, pranešimo apie jį ir
gesinimo, dūmų, šiukšlių šalinimo,
žmonėms skirtų liftų, procesų
valdymo, automatizavimo,
signalizacijos ir kitos sistemos)
Naujam statiniui statyti

Ne struktūrinių fondų lėšos.

