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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 26 D.
NUTARIMO NR. 1328 „DĖL VIEŠŲJŲ PASTATŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO
DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr.
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1.
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimą Nr.
1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“:
1.1.
Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB
ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1),
kurioje nustatoma bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo Europos Sąjungoje priemonių
sistema, siekiant užtikrinti, kad 2020 metais būtų pasiektas Europos Sąjungos valstybėse narėse 20
procentų energijos vartojimo efektyvumo tikslas ir sudarytos sąlygos ir siekiama sudaryti sąlygas
toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą, 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n u t a r i a :“;
1.2.
Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintąViešųjų pastatų energinio efektyvumo
didinimo programą:
1.2.1. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl
energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES
bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1) (toliau –
Direktyva), kurioje nustatyta bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo Europos Sąjungoje
priemonių sistema, siekiant užtikrinti, kad 2020 metais būtų pasiektas Europos Sąjungos valstybėse
narėse 20 procentų energijos vartojimo efektyvumo tikslas ir sudarytos sąlygos toliau didinti
energijos vartojimo efektyvumą; vadovaujantis Direktyvos 5 straipsnio nuostatomis, kiekviena
valstybė narė privalo užtikrinti, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. kasmet būtų renovuojama 3 procentai
bendro valstybės subjektams priklausančių ir jų naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų
pastatų patalpų ploto, kad būtų įvykdyti bent minimalūs pastatų energinio naudingumo
reikalavimai, kaip jie nustatyti pagal 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13) 4 straipsnį;“
1.2.2. Pakeisti 18.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„18.2. viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, kuri atsakinga už savivaldybių viešųjų pastatų

2
energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų skatinimo priemonių (investicijų projektų
parengimo organizavimas ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo
proceso dalyvių mokymas ir konsultavimas) įgyvendinimą;“
1.2.3. Pakeisti 18.3.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„18.5.3. atsakinga už fondų fondo, kaip jis apibrėžtas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo
plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 2 straipsnio 27
punkte, valdymą arba, kai fondų fondas nesteigiamas, finansinių priemonių, finansuojamų iš
nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos, tarptautinių finansų institucijų ir (ar) kitų lėšų,
įgyvendinimą būsto ir viešosios infrastruktūros objektų atnaujinimo ir energijos vartojimo
efektyvumo didinimo srityse (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4
d. nutarimu Nr. 1367 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo įgyvendinimo“).;“.
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.
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