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LRV 2016–2020 metų programos įgyvendinimo plano 

priemonės 

• I prioritetas „Darni, atsakinga ir sveika visuomenė“ 

•  1.5 kryptis „Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, 

kokybės užtikrinimas“ 

• 1.5.3 darbas „Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant 

sumažinti oro taršą ir klimato kaitą“  

   finansuoti Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis energijos 

vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos 

šaltinių panaudojimo, aplinkai palankių technologijų, visuomenės 

informavimo ir švietimo, mokslo tiriamųjų darbų ir jų sklaidos klimato 

kaitos srityje projektus (2017 m. IV ketv. - 2020 m. III ketv.) (AM); 

    nustatyti ilgalaikius nacionalinius klimato kaitos valdymo politikos 

tikslus, siekiant įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos susitarimą (2019 

m. IV ketv.) (AM, FM, EM, SM, ŠMM, ŪM, ŽŪM); 
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• IV prioritetas „Darni ir konkurencinga  ekonomikos plėtra“ 

•  4.1 kryptis „Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra“ 

• 4.1.5 darbas „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas“  

• įgyvendinti kasmet ne mažiau kaip po 500 daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) projektų, siekiant paskatinti 
daugiabučių namų renovaciją (atnaujinimą) (2017 m. IV ketv.-
2020 m. III ketv.) 
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Aplinkos ministerijos administruojamos 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės 

• Priemonė Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“ 

314 mln. eurų ES lėšų 

1. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) suteiktos 

paskolos 238 daugiabučių namų modernizavimo projektams už 

74 mln. eurų 

2.  Europos investicijų banko (EIB) sutartis už 250 mln. eurų. 

Jessica II fondų fondo 150 mln. eurų ES lėšų paskoloms - 

suteikta 639 daugiabučių namų modernizavimo paskolų.  

Rizikos pasidalijimo fondo 90 mln. eurų ES lėšomis ir 10 mln. 

eurų sugrįžusiomis lėšomis EIB garantijos už bankų savomis 

lėšomis 500 mln. eur teikiamas paskolas 
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•  Priemonė Nr. 04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų 

atnaujinimas“ 17,27 mln. eurų ES lėšų paskoloms savivaldybėms 

nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimo 

projektams 

 

• Priemonė Nr. 04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų ir 

savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ 8,69 mln. 

eurų ES lėšų. Finansuojamas informavimo priemonių 

įgyvendinimas, investicijų planų ir investicijų projektų rengimas, 

atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės 

priežiūra ir kontrolė. Pasiaršytos sutartys 4,54 mln. eurų VšĮ Būsto 

energijos taupymo agentūros ir 0,43 mln. eurų - Valstybinės 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos vykdomam projektui  

 


