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TECHNINISTECHNINIS STOVISSTOVIS
} Didžioji dauguma pastatų yra pastatyti 1960 –

1990 metais. Tuo laikotarpiu buvo mažai
investuojama į energiją taupančias priemones
(buvo mažos energijos kainos, žema statybos kokybė).

} Problemos:
} Plyšiai tarp plokščių praleidžia drėgmę
} Blogos būklės (kartais net avarinės) balkonai, stogeliai

virš įėjimo durų
} Energijos nuostoliai dėl blogos kokybės langų, drėgmę

įgeriančių sienų ir neapšiltintų stogų
} Nekokybiškas šilumos paskirstymas (nereguliuojamos ir

nesubalansuotos šildymo sistemos)

KOKIE YRA DAUGIABUČIAI PASTATAIKOKIE YRA DAUGIABUČIAI PASTATAI –– techninis irtechninis ir
energinis jų stovisenerginis jų stovis



ENERGINISENERGINIS STOVISSTOVIS (Šilumos tiekėjų asociacijos pateikti faktinės
energijos vartojimo duomenys: http://www.lsta.lt/lt/articles/view/246 )

KOKIE YRA DAUGIABUČIAI PASTATAIKOKIE YRA DAUGIABUČIAI PASTATAI –– techninis irtechninis ir
energinis jų stovisenerginis jų stovis

Šilumos
suvartojima
s šildymui
(kWh/m²)

Vidutinė
šilumos
kaina (LTL
su PVM)

Šildymo
kaštai 1 m2
(LTL su
PVM)

Išlaidos 60
m2 ploto
butui šildyti
(LTL)

Daugiabuči
ų pastatų
skaičius
(proc.)

Vidutinis
energijos
suvartojim
as per
šildymo
sezoną

I. Daugiabučiai namai,
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,
kokybiški namai)

10 kWh/m2 0,24
LTLkWh

10 x 0,24 =
2,40 LTL/m2

2,40 x 60 =

144,0 LTL
4,60% 60 kWh/m2

32 tūkst. butų 90.000 gyventojų
II. Daugiabučiai namai,
suvartojantys mažai arba
vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti
taupantys šilumą namai)

15 kWh/m2 0,24
LTL/kWh

15 x 0,24 =
3,60 LTL/m2

3,60 x 60 =

216,0 LTL
17,30% 90 kWh/m2

121 tūkst. butų, 360.000 gyventojų
III. Daugiabučiai namai,
suvartojantys daug
šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

25 kWh/m2 0,24
LTL/kWh

25 x 0,24 =
6,00 LTL/m2

6,00 x 60 =

360,0 LTL
55,70% 150

kWh/m²

390390 ttūūkstkst.. butbutųų, 1.170.000, 1.170.000 gyventojgyventojųų
IV. Daugiabučiai namai,
suvartojantys labai daug
šilumos (senos statybos
labai blogos šiluminės
izoliacijos namai)

35 kWh/m2 0,24
LTL/kWh

35 x 024 =
8,40 LTL/m2

8,40 x 60 =

504,0 LTL
22,40% 210

kWh/m²

157157 ttūūkstkst.. butbutųų, 470.000, 470.000 gyventojgyventojųų
Apie 78 proc. pastatų energiją vartoja neefektyviai. Būsto

savininkai (apie 550 tūkst. šeimų) už šildymą per šildymo sezoną sumoka
nuo 2.500 iki 3.500 LTL (dalis iš jų gauna kompensacijas)

http://www.lsta.lt/lt/articles/view/246


Įgyvendinus efektyvias energiją taupančias
priemones:

- stogų šiltinimas
- sienų šiltinimas
- langų keitimas
- šildymo sistemų sutvarkymas
energijosenergijos suvartojimassuvartojimas vidutiniškaividutiniškai sumažėjasumažėja

7070 kWh/mkWh/m²²,, arbaarba apieapie 44..200200 kWhkWh butuibutui arbaarba apieapie
11..200200 LTLLTL butuibutui perper metus*metus*

** DaugiabučiųDaugiabučių namųnamų atnaujinimoatnaujinimo (modernizavimo)(modernizavimo) programosprogramos įgyvendinimoįgyvendinimo monitoringomonitoringo
ataskaitosataskaitos –– httphttp:://www//www..bkagenturabkagentura..lt/indexlt/index..php?php?19221050181922105018

GALIMYBĖSGALIMYBĖS

Įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo programasĮgyvendinant energinio efektyvumo didinimo programas
neefektyviai energiją vartojančiuose pastatuose siūloma šįneefektyviai energiją vartojančiuose pastatuose siūloma šį
sutaupymą panaudoti investicijų išmokėjimui nesukuriantsutaupymą panaudoti investicijų išmokėjimui nesukuriant

gyventojams papildomų išlaidųgyventojams papildomų išlaidų



Siūloma programa tai alternatyva Daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

- namų energinio efektyvumo didinimo investicijų projektai
rengiami savivaldybės iniciatyva

- namų atnaujinimas gali būti vykdomas pastatų grupėmis
arba atskirais kvartalais

- rangos darbų pirkimu, darbų įgyvendinimo kokybe bei
būsimais rezultatais rūpinasi savivaldybė (jos paskirtas
Programos administratorius)

- lėšas skolinasi (iš Jessica) Programos administratorius,
oo nene būstobūsto savininkaisavininkai kaipkaip įprastaįprasta

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOSENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS

INVESTICIJOS GRĄŽINAMOS SUTAUPYTOMIS UŽ ENERGIJĄ LĖŠOMISINVESTICIJOS GRĄŽINAMOS SUTAUPYTOMIS UŽ ENERGIJĄ LĖŠOMIS
KOMUNALINIŲ MOKESČIŲ SURINKIMO TVARKAKOMUNALINIŲ MOKESČIŲ SURINKIMO TVARKA



1. savivaldybės iniciatyva yra atrenkami
neefektyviausiai energiją vartojantys
pastatai ir atliekamas šių pastatų techninis
ir energinis įvertinimas (atlieka atestuoti
specialistai)

2. kaštų ir naudos analizės pagrindu yra
parenkamos energiją taupančios
priemonės, parengiami investicijų projektai

(pagal 1 schemoje nurodytus principus) →→

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMŲENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMŲ
RENGIMO PRINCIPAI (1)RENGIMO PRINCIPAI (1)



NIEKO NEDARANTNIEKO NEDARANT –– būsto savininkai energiją vartos neefektyviai ir apmokės visbūsto savininkai energiją vartos neefektyviai ir apmokės vis
didėjančias šiluminės energijos sąskaitasdidėjančias šiluminės energijos sąskaitas

MODERNIZAVUSMODERNIZAVUS –– būsto savininkų iki tol už šildymą mokėtos išlaidos nepadidės,būsto savininkų iki tol už šildymą mokėtos išlaidos nepadidės,
pagerės komforto sąlygos, padidės būsto vertė, sumažės importuojamų dujų poreikispagerės komforto sąlygos, padidės būsto vertė, sumažės importuojamų dujų poreikis

100%

50%

50 - 40%

0  - 10 %

Šildymas
(vidutiniškai
150 - 210
kWh/m²)

Šildymas
(vidutiniškai  80 – 85
kWh/m²)

Investicijų

Išmokėjimas
(vidutiniškai 70 -105  kWh/m²)

Sutaupymas
(vidutiniškai 0-20 kWh/m²)

Iki modernizavimo Modernizavus

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO PRINCIPAIINVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO PRINCIPAI
(1 schema)(1 schema)



3. įvertinamas galimas poveikis miesto šilumos
gamybos ir tiekimo sektoriui ženkliai sumažėjus
šilumos suvartojimui

4. įvertinus energijos taupymo galimybes (1, 2 punktai)
bei galimas įtakas šilumos gamybos sektoriui (3
punktas) yra rengiamas Energinio efektyvumo
didinimo neefektyviai energiją vartojančiuose
pastatuose Programos projektas

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOSENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS
RENGIMO PRINCIPAI  (2)RENGIMO PRINCIPAI  (2)

Programa siekiama, kad modernizavus pastatus:Programa siekiama, kad modernizavus pastatus:
--savininkams būtų užtikrintos geresnės gyvenimo sąlygos ir pastatai energijąsavininkams būtų užtikrintos geresnės gyvenimo sąlygos ir pastatai energiją
vartotų efektyviaivartotų efektyviai
--kad gautos lėšos dėl sutaupytos energijos padengtų investicijų kaštus (esantkad gautos lėšos dėl sutaupytos energijos padengtų investicijų kaštus (esant
galimybei papildomai būsto savininkai gautų  ir tam tikrą finansinę naudą)galimybei papildomai būsto savininkai gautų  ir tam tikrą finansinę naudą)
--kad ženkliai sumažėjus energijos vartojimui žymiai nesikeistų energijos kaina irkad ženkliai sumažėjus energijos vartojimui žymiai nesikeistų energijos kaina ir
šilumos tiekėjas nepatirtų finansinių nuostoliųšilumos tiekėjas nepatirtų finansinių nuostolių



5. Programos projektas pateikiamas viešam visuomenės
svarstymui, tvirtinamas savivaldybės taryboje

6. savivaldybė kreipiasi į LR vyriausybę ar jos įgaliotą
instituciją dėl pritarimo Programai

7. LR vyriausybė pritaria Programai ir tvirtina jos
įgyvendinimo taisykles. Taip pat, įvertinus finansavimo
poreikį pritariama, kad Programos įgyvendinimui bus
naudojamos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programos įgyvendinimui taikomos techninės, finansinės,
organizacinės ir kitos priemonės

8. Programos įgyvendinimas. Būsto savininkai patys savo
jėgomis įgyvendina Programa patvirtintus projektus arba juos
įgyvendina savivaldybės paskirtas Programos įgyvendinimo
administratorius

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOSENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS
RENGIMO PRINCIPAI (3)RENGIMO PRINCIPAI (3)



} lengvatinės paskolos, naudojant JESSICA finansinę priemonę
(iki 20 metų su 3% fiksuotomis palūkanomis)

}} ValstybėsValstybės paramaparama::
}} 1515%% išiš DaugiabučiųDaugiabučių namųnamų modernizavimomodernizavimo programosprogramos irir kita,kita,

ProgramojeProgramoje numatytanumatyta paramaparama
}} papildomaipapildomai -- 1515%% paramaparama KlimatoKlimato kaitoskaitos programosprogramos lėšomislėšomis (iki(iki

20132013mm pabaigos,pabaigos, pasiekuspasiekus 4040 procproc.. energinįenerginį efektyvumą)efektyvumą)
} paskolas investicijų projektų įgyvendinimui savo vardu ima

savivaldybės paskirtas Programos įgyvendinimo
administratorius (ne(ne būstobūsto savininkai,savininkai, kaipkaip įprasta)įprasta)

} būsto savininkai investicijas išmokės komunalinių mokesčių
surinkimo tvarka sutaupytomis už energiją lėšomis

FINANSAVIMO GALIMYBĖSFINANSAVIMO GALIMYBĖS



PROGRAMOS DALYVIAIPROGRAMOS DALYVIAI

NacionalinioNacionalinio lygmenslygmens::
} LR Vyriausybės paskirta ministerija (koordinatorius)
} Finansų ministerija, Aplinkos ministerija (Jessica priemonė)
} Centrinė projektų valdymo agentūra (elektroniniai pirkimai per CPO)
MunicipalinioMunicipalinio lygmenslygmens::
} savivaldybė
} šiluminės energijos tiekėjai
} daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai
} būsto savininkai



PROGRAMOS NAUDAPROGRAMOS NAUDA

BBūūsto savininkamssto savininkams::

- nereikia prisiimti kreditinių įsipareigojimų ir rizikos dėl
įgyvendinamų projektų rezultatų
- sumažėja išlaidos būsto išlaikymui (energijai ir priežiūrai)
- pagerėja socialinė ir ekonominė būsto savininkų aplinka
- pagerėja komforto sąlygos
- sumažėja kompensacijų šildymui poreikis, būsto
savininkai tampa mažiau finansiškai ir socialiai
pažeidžiami
- sumažėja organizacinės ir finansinės sąnaudos
daugiabučių namų priežiūrai
- pastatai energiją vartoja efektyviai, padidėja būsto vertė
- miestas ir jo aplinka tampa gražesni



NAUDA SAVININKAMSNAUDA SAVININKAMS

Finansinė nauda būsto savininkams
Modernizuotų namų butų savininkai lyginant su nemodernizuotaisModernizuotų namų butų savininkai lyginant su nemodernizuotais
namais, per pvz. pateiktą 12 metų investicijų išmokėjimo laikotarpįnamais, per pvz. pateiktą 12 metų investicijų išmokėjimo laikotarpį

vidutiniškai sumokės 5.550 Lt mažiau, negu nieko nedarantvidutiniškai sumokės 5.550 Lt mažiau, negu nieko nedarant

Modernizuotų namų savininkai
Nemodernizuot
ų

Metai

Investicijų
išmokėjimas

(LTL/m
2
/metus)

Išlaidos energijai
(LTL/m²/metus)

Iš viso mokėti
(LTL/m²/metus)

Išlaidos energijai
nemodernizuotu

ose namuose
(LTL/m²/metus)

1 23,56 24,00 47,56 48,00

2 23,03 24,72 47,75 49,44

3 22,51 25,46 47,97 50,92
4 21,98 26,23 48,21 52,45

5 21,46 27,01 48,47 54,02

6 20,93 27,82 48,76 55,65
7 20,41 28,66 49,07 57,31

8 19,88 29,52 49,40 59,03

9 19,36 30,40 49,76 60,80
10 18,83 31,31 50,15 62,63

11 18,31 32,25 50,56 64,51

12 17,78 33,22 51,01 66,44
VISO: 588,67 681,22

∆ + 92,55 LTL/m² (681,22 – 588,67) arba 5.550 LTL butui per investicijų išmokėjimo laikotarpį



MiestuiMiestui::
- įį miestomiesto atnaujinimąatnaujinimą perper energinioenerginio efektyvumoefektyvumo
didinimodidinimo programosprogramos įgyvendinimąįgyvendinimą busbus investuojamosinvestuojamos
lėšoslėšos
- pastatai atitiks Statybos įstatymo nustatytus
privalomuosius reikalavimus ir energiją vartos
efektyviai
-- sukaupussukaupus patirtįpatirtį atsirasatsiras galimybėgalimybė rengtirengti
didesnėsdidesnės apimtiesapimties ilgalaikesilgalaikes energinioenerginio
efektyvumoefektyvumo didinimodidinimo programas,programas, apimančiasapimančias
efektyvųefektyvų energijosenergijos vartojimąvartojimą (gyvenamieji,(gyvenamieji,
visuomeniniai,visuomeniniai, gamybiniai,gamybiniai, ktkt.. pastatai),pastatai), energijosenergijos
gamybągamybą irir tiekimą,tiekimą, vandensvandens tiekimą,tiekimą, gatviųgatvių
apšvietimoapšvietimo tinklus,tinklus, alternatyviųalternatyvių energijosenergijos šaltiniųšaltinių
panaudojimopanaudojimo galimybesgalimybes irir kituskitus energijosenergijos
gamybosgamybos irir vartojimovartojimo objektusobjektus

PROGRAMOS NAUDAPROGRAMOS NAUDA



VISAGINO ENERVIZIJOS PROGRAMAVISAGINO ENERVIZIJOS PROGRAMA

Pagrindiniai duomenys:
• 254 daugiabučiai pastatai, pastatyti 1977 – 1994

metais, kuriuose yra apie 11.000 butų
• Visagine gyvena apie 30,000 gyventojų

Problemos:
– pastatų priežiūra buvo nepakankama
– dėl mažos energijos kainos nebuvo

investuojama į energiją taupančias priemones:
§ neefektyvios šildymo sistemos
§ blogos kokybės langai, stogai, sienos











VVISAGINASISAGINAS
Šilumos kainos:

è Per mėnesį kaina padidėjo 383%

è Gyventojų protestai

2009m. gruodis: 4.89 ¢LTL/kWh
2010m.  sausis:        18.75 ¢LTL/kWh
(2012m.  vasaris: 27.48 ¢LTL/kWh)

3 metų laikotarpiui Visagino gyventojams yra teikiama kompensacija (303 metų laikotarpiui Visagino gyventojams yra teikiama kompensacija (30%% -- 20%20% -- 10%)10%)
ššildymoildymo iiššlaidomslaidoms padengtipadengti



VISAGINO ENERVIZIJOS PROGRAMOS PARENGIMASVISAGINO ENERVIZIJOS PROGRAMOS PARENGIMAS

RengiantRengiant VisaginoVisagino EnervizijosEnervizijos programąprogramą buvobuvo::
1. atliktas Visagino daugiabučių pastatų (254 namai)
techninis ir energinis įvertinimas;
2. vertinimo metu gautų rezultatų pagrindu buvo parinktos
energiją taupančios priemonės ir parengti investicijų
projektai;
3. įvertintas šilumos gamybos sektorius ir galima įtaka jam
ženkliai sumažėjus energijos suvartojimui;
4. įvertinta teisinė aplinka



VISAGINO ENERVIZIJOS PROGRAMOS PARENGIMASVISAGINO ENERVIZIJOS PROGRAMOS PARENGIMAS

Atlikus pastatų techninį ir energinį įvertinimą, buvo nustatyta,
kad:

– daugiabučiai pastatai prižiūrimi nepakankamai, kai kurių jų techninė
būklė yra bloga;

– daugiabučiai pastatai energiją vartoja neefektyviai (VisagineVisagine
vidutiniškaividutiniškai –– 183183 kWhkWh/m/m²² per metus, kai kituose šalies miestuoseper metus, kai kituose šalies miestuose ––
apie 120apie 120 –– 140140 kWhkWh/m2 per metus/m2 per metus))

Pavyzdžiui:Pavyzdžiui:
--Energetikų g. 22,Energetikų g. 22, vidutinės energijos sąnaudosvidutinės energijos sąnaudos -- 180180 kWhkWh/m/m²²
metusmetus
--Taikos g. 78aTaikos g. 78a, vidutinės energijos sąnaudos, vidutinės energijos sąnaudos -- 201201 kWhkWh/m/m² per² per
metusmetus
Vidutinis 60m2 butas už šiluminę energiją mokės apie 3.000 LTLVidutinis 60m2 butas už šiluminę energiją mokės apie 3.000 LTL
arba apie 500 LTL per mėnesįarba apie 500 LTL per mėnesį



VISAGINO ENERVIZIJAVISAGINO ENERVIZIJA

Siūloma įgyvendinti šias energiją taupančias
priemones:

- apšiltinti sienas ir stogus,
- subalansuoti šildymo sistemas,
- pakeisti langus
- įrengti šilumos punktus tuose pastatuose, kuriuose jie

dar neįrengti (antras ir trečias mikrorajonai)

Tuomet:Tuomet:
energijos suvartojimas vidutiniškai sumažės 55energijos suvartojimas vidutiniškai sumažės 55
procentais,procentais, arba,arba,
nuo 183 kWh/m² iki 82 kWh/m² per metus,nuo 183 kWh/m² iki 82 kWh/m² per metus, arbaarba
įgyvendinus priemones bus sutaupoma butui apieįgyvendinus priemones bus sutaupoma butui apie
1.600 LTL per metus1.600 LTL per metus



FINANSAVIMASFINANSAVIMAS

Lengvatinis kreditas su fiksuotomis 3% palūkanomis (Jessica)

15% parama Daugiabučių namų modernizavimo programos lėšomis
(energiją taupančių priemonių įgyvendinimui)
PapildomaiPapildomai –– paramaparama šeimoms, kurios turi teisę į kompensacijas užšeimoms, kurios turi teisę į kompensacijas už
šildymąšildymą
Klimato kaitos programa - 15% parama energiją taupančių priemonių
įgyvendinimui (tiems projektas, kurie pasieks 40% energijos sutaupymą ir bus
įgyvendinti iki 2013 metų pabaigos)
Ignalinos programos parama
Papildoma 15% parama energiją taupančių priemonių įgyvendinimui

Investicijų išmokėjimasInvesticijų išmokėjimas –– pagal pasiūlytą 1 schemąpagal pasiūlytą 1 schemą ➥➥



100%

45%

43%

12 %

Šildymas
(vidutiniškai 50
LTL/m² arba
3.000 LTL butui)

Šildymas
(vidutiniškai 22,50 LTL/m²
arba 1.350 LTL butui)

Investicijų
Išmokėjimas
(vidutiniškai 21,50 LTL/m²
arba 1.290 LTL butui)

Sutaupymas
(vidutiniškai 6 LTL/m² arba 360 LTL
butui )

Iki modernizavimoIki modernizavimo ModernizavusModernizavus

IŠLAIDŲ PASKIRSTYMAS VISAGINO BŪSTOIŠLAIDŲ PASKIRSTYMAS VISAGINO BŪSTO
SAVININKAMSSAVININKAMS ((➥➥ 1 schema)1 schema)

VIDUTINIŠKAI UŽ ŠILDYMĄ REIKĖS MOKĖTI po 225 LTL/mėn (6 šildymoVIDUTINIŠKAI UŽ ŠILDYMĄ REIKĖS MOKĖTI po 225 LTL/mėn (6 šildymo
mėnesius,mėnesius, dabar  mokama apie 500 LTL/mėn)dabar  mokama apie 500 LTL/mėn)

VIDUTINIŠKAI INVESTICIJŲ GRĄŽAI PER MĖNESĮ REIKĖS SKIRTI  apie 100VIDUTINIŠKAI INVESTICIJŲ GRĄŽAI PER MĖNESĮ REIKĖS SKIRTI  apie 100
LTL/mėn (LTL/mėn (12 mėnesių)12 mėnesių)



ŠILUMOS GAMYBOS SEKTORIAUS ĮVERTINIMASŠILUMOS GAMYBOS SEKTORIAUS ĮVERTINIMAS

Visagino integruotos sistemos dabartinis
šilumos poreikis MWh %

1. Šilumos poreikis nuostoliams tinkle 60.500 13
2. Šiluma parduota vartotojams
2.1. Gyventojai 136.233 29
2.2. Kiti pastatai 43.350 9
2.3. VĮ "Visagino atominė elektrinė" 203.663 42
3. Visagino energija reikmės 31.400 7

IŠ VISO: 475.146

Atlikus auditus buvo nustatyta, kad modernizavus pastatus energijosAtlikus auditus buvo nustatyta, kad modernizavus pastatus energijos
suvartojimas juose sumažėtų 55 procentais arba apie 60.500 MWh persuvartojimas juose sumažėtų 55 procentais arba apie 60.500 MWh per
metus (apie 16,6 mln.LTL per metus)metus (apie 16,6 mln.LTL per metus)



ŠILUMOS GAMYBOS SEKTORIAUS ĮVERTINIMASŠILUMOS GAMYBOS SEKTORIAUS ĮVERTINIMAS

Eil. Nr Alternatyvos Šîlumos kainos pokytis
(¢LTL/kWh be PVM)

11 Tik mTik modernizavusodernizavus visusvisus daugiabučius pastatusdaugiabučius pastatus 1,371,37
2 Modernizavus daugiabučius pastatus ir įrengus naują 10

MW biokuro katilą
-0,09

3 Nemodarnizavus pastatų ir įrengus naują 10 MW
galingumo biokuro katilą

-0,97

Šilumos suvartojimo sumažėjimas dėl pastatų modernizavimo didelėsŠilumos suvartojimo sumažėjimas dėl pastatų modernizavimo didelės
įtakos kainai neturės,įtakos kainai neturės, -- ji dėl suvartojimo sumažėjimo gali padidėtiji dėl suvartojimo sumažėjimo gali padidėti

1,371,37 ¢LTL/kWh/kWh



SAVIVALDYBĖS PROGRAMOS PARENGIMO IRSAVIVALDYBĖS PROGRAMOS PARENGIMO IR
ĮGYVENDINIMO SCHEMA (1)ĮGYVENDINIMO SCHEMA (1)

1. Savivaldybės1. Savivaldybės
iniciatyvainiciatyva

Pastatų įvertinimasPastatų įvertinimas
pagal energijospagal energijos

suvartojimą, daugiausiaisuvartojimą, daugiausiai
energijos vartojančiųenergijos vartojančių

pastatų atrankapastatų atranka

Techninis ir energinisTechninis ir energinis
atrinktų pastatųatrinktų pastatų

įvertinimas, investicijųįvertinimas, investicijų
pasiūlymų parengimas,pasiūlymų parengimas,
(papildomai(papildomai –– šilumosšilumos
gamybos sektoriausgamybos sektoriaus

įvertinimas)įvertinimas)

Savivaldybė
savo jėgomis

Atestuoti
specialistai

Gautų rezultatųGautų rezultatų
pagrindu rengiamapagrindu rengiama

energinio efektyvumoenerginio efektyvumo
didinimo Programadidinimo Programa

2. Programos2. Programos
tvirtinimastvirtinimas

savivaldybėssavivaldybės
tarybojetaryboje



SAVIVALDYBĖS PROGRAMOS PARENGIMOSAVIVALDYBĖS PROGRAMOS PARENGIMO
IR  ĮGYVENDINIMO SCHEMA (2)IR  ĮGYVENDINIMO SCHEMA (2)

3. Savivaldybės3. Savivaldybės
kreipimasis įkreipimasis į

LRV dėlLRV dėl
pritarimopritarimo

ProgramaiProgramai

LRV pritaria  Programai,LRV pritaria  Programai,
nustato galimybęnustato galimybę

ProgramosProgramos
įgyvendinimui naudotiįgyvendinimui naudoti
DNA(M) programosDNA(M) programos
priemones ir kitaspriemones ir kitas

galimas finansines irgalimas finansines ir
organizacinesorganizacines

priemonespriemones

--organizuoja viešą investicijų projektųorganizuoja viešą investicijų projektų
pristatymą gyventojamspristatymą gyventojams
--organizuoja rangos konkursus, pasirašoorganizuoja rangos konkursus, pasirašo
sutartis, atsako už įgyvendinamų darbų kokybęsutartis, atsako už įgyvendinamų darbų kokybę
ir pasiektus rezultatusir pasiektus rezultatus
--skolinasi lėšas investicijų projektųskolinasi lėšas investicijų projektų
įgyvendinimuiįgyvendinimui
--mokesčių surinkimo tvarka renka lėšas išmokesčių surinkimo tvarka renka lėšas iš
gyventojų investicijų išmokėjimui, sutaupytomisgyventojų investicijų išmokėjimui, sutaupytomis
už energiją lėšomis grąžina paskolasuž energiją lėšomis grąžina paskolas

4. Savivaldybė4. Savivaldybė
rengia detalųrengia detalų
ProgramosProgramos

įgyvendinimoįgyvendinimo
planą, paskiriaplaną, paskiria

ProgramosProgramos
įgyvendinimoįgyvendinimo

administratoriųadministratorių

Savivaldybės
paskirtas

Programos
įgyvendinimo

administratorius



ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMOENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO
DAUGIABUČIUOSE PASTATUOSE PROGRAMŲDAUGIABUČIUOSE PASTATUOSE PROGRAMŲ
PARENGIMO GALIMYBĖS. VISAGINO PAVYZDYSPARENGIMO GALIMYBĖS. VISAGINO PAVYZDYS

AČIAČIŲŲ UŽ DUŽ DĖĖMESMESĮĮ,,
Valius Serbenta
Centrinė projektų valdymo agentūra
Ignalinos programos skyriaus ekspertas
☎☎:: +3705 219 1578

E-mail: v.serbenta@cpva.lt


