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Energijos vartojimo
efektyvumo direktyvos
tikslas: sutaupyti 0,4 TWh (iki 
2020)

Energijos vartojimo
efektyvumo didinimo 
įstatymas įpareigoja: 
kiekvienais metais atnaujinti 
ne mažiau kaip 3 procentus 
valstybei nuosavybės teise 
priklausančių pastatų
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CENTRINĖS VALDŽIOS PASTATŲ ATNAUJINIMO PRIEMONĖS (1)

Centrinės valdžios 
pastatų atnaujinimo

priemonės
(107,9 mln. Eur)

Energijos vartojimo 
efektyvumo didinimas 

viešojoje 
infrastruktūroje

(79 mln. Eur)

Valstybei nuosavybės 
teise priklausančių 

pastatų atnaujinimas
(65 mln. Eur)

Miestų gatvių 
apšvietimo 

modernizavimas
(14 mln. Eur)

Valstybei nuosavybės 
teise priklausančių 

pastatų atnaujinimas
(28,9 mln. Eur)



CENTRINĖS VALDŽIOS PASTATŲ ATNAUJINIMO PRIEMONĖS (2)

Centrinės valdžios 
pastatų atnaujinimo

programos
(107,9 mln. Eur)

Energijos vartojimo 
efektyvumo didinimas 

viešojoje 
infrastruktūroje

(79 mln. Eur)

Valstybei nuosavybės 
teise priklausančių 

pastatų atnaujinimas
(65 mln. Eur)

Miestų gatvių 
apšvietimo 

modernizavimas
(14 mln. Eur)

Valstybei nuosavybės 
teise priklausančių 

pastatų atnaujinimas
(28,9 mln. Eur)

Galimi pareiškėjai:
ETPT įmonės, 
centrinės valdžios 
pastatų valdytojai

Finansuojama veikla:
pastatų atnaujinimas,
didinant energijos
vartojimo efektyvumą                     

EX-ANTE vertinimo išvados:
• rinkos nepakankamumas 

170 mln. Eur
• paskola (palūkanų norma iki 

2% + 6 mėn. EURIBOR)
• paskolos terminas – iki 20 

metų;
• paskola teikiama iki 100% 

projekto vertės, ETPT atveju 
iki 80% projekto vertės

Fondų fondo valdytojas:
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA)

Reikalavimai projektams:
• bent 51 %  viso pastato ploto nuosavybės teise 

priklauso valstybei;
• pastato energetinio naudingumo klasė yra D ar 

žemesnė, projektu siekiama ne mažesnės kaip C 
klasės;

• projektu siekiama ne mažiau kaip 30 proc. 
sumažinti energijos suvartojimą pastate;

• projekto įgyvendinimo terminas – iki 24 mėn;
• pastatą numatoma naudoti pagal paskirtį ne 

trumpiau kaip 10 metų



Eil. Nr. Finansuojamos išlaidos
1. Šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas

2. Vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas

3. Stogo šiltinimas (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimas), perdangos po 
vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas

4. Išorinių pastato sienų ir cokolio šiltinimas, taip pat ir sienų (cokolio) 
konstrukcijos defektų pašalinimas ir nuogrindos sutvarkymas

5. Kitų perdangų (perdangos virš įvažiavimų, įėjimų), kurios ribojasi su išore, 
šiltinimas

6. Lauko ir tambūro durų keitimas, taip pat ir įėjimo laiptų remontas ir 
pritaikymas neįgaliųjų poreikiams

7. Langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus

8. Rūsio perdangos šiltinimas, šildomo rūsio atitvarų šiltinimas

9. Apšvietimo sistemos modernizavimas

10. Atnaujintame pastate įrengtos katilinės modernizavimas ir kt.
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2014-2020 
teisės aktai

Ex-ante

79 mln EUR. INVESTUOTOJAI

INVESTICINIS FONDAS

EM ir FM

79 mln. EUR ENERGIJOS EFEKTYVUMO 
FONDAS

Projektai

Projektai

Projektai

VIPA
FONDŲ FONDO VALDYTOJAS

FINANSINIS 
TARPININKAS

FINANSINIS
TARPININKAS

Investicija

Fondo valdymas per 
Priežiūros komitetą

Ateities pinigų 
srautų išpirkimas
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IŠŠŪKIAI ĮYVENDINANT ETPT MODELĮ

• Lėtas priemonės įgyvendinimas;

• EUROSTAT ir skolinimosi limitai;

• Vykdomos reformos;

• Kultūros paveldo pastatai;

• Viešieji pirkimai ETPT paslaugai ir darbams;

• Valstybės pagalba.



• Finansų ministerija inicijuoja EUROSTAT 

metodologijos pakeitimus;

• Rengiamas Viešųjų pastatų energinio efektyvumo 

didinimo programos pakeitimas;

• Peržiūrima priemonės įgyvendinimo schema;

• Rengiami tipinių ETPT pirkimų dokumentų 

pakeitimai;

• Papildytas pilotinių projektų sąrašas.

PAKEITIMAI SIEKIANT ĮYVENDINANT ETPT MODELĮ 



Dėkoju už dėmesį!


