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VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūros 2020 metų veiklos ataskaita teikiama pagal Lietuvos
Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą.
VADOVO ŽODIS
Praėjusiais metais Agentūra kaip ir daugelis kitų žmonių Lietuvoje bei kitose šalyse susidūrė
su dideliais iššūkiais, prasidėjus pandemijai. Atsirado gana nemaža užduotis kitaip organizuoti darbą,
ieškoti būdų, kaip užtikrinti Agentūrai deleguotų funkcijų vykdymą, kad pandemijos įtaka
siekiamiems rezultatams būtų mažiausia. Didžioji dalis Agentūros darbuotojų dėl pandemijos turėjo
darbą organizuoti iš namų, tačiau reikia pripažinti, kad darbo rezultatai dėl to nenukentėjo, o pati
Agentūra gana greitai prisitaikė prie pasikeitusių darbo organizavimo sąlygų. Kaip ir kiekvienais
metais pagrindinis Agentūros uždavinys buvo tinkamas projektų, įgyvendinamų pagal Daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) programą administravimas. Didžiausias dėmesys buvo skirtas
visų renovacijos procesą apimančių grandžių stiprinimui. Siekdama optimizuoti pirkimų sistemą,
projektų priežiūros ir pridavimo procedūras ataskaitiniais metais Agentūra aktyviai bendradarbiavo
su CPO LT, Valstybine teritorijų ir planavimo statybos inspekcija. Siekiant įveikti pagrindinius
iššūkius ir problemas, susijusias su rangovinių organizacijų darbu, rangos darbų pirkimais,
bendradarbiauta ir ieškota sprendimų su statybinių organizacijų vadovais.
Siekiant optimizuoti projektų administravimą ir pereiti prie elektroninio dokumentų
valdymo buvo atnaujinama vidinė dokumentų sistema DNAMP IS. 2020 m. taip pat buvo sukurtas ir
BETA svetainėje patalpintas interaktyvus renovacijos žemėlapis, informaciją imantis iš DNAMP IS.
Lietuvos renovacijos žemėlapyje galima peržiūrėti renovuotų ir renovuojamų pastatų informaciją,
pasiektus rezultatus, palyginti energijos suvartojimą prieš ir po renovacijos, bei gauti kitos
informacijos apie pastatų atnaujinimo (modernizavimo) procesus, kuri svarbi tiek gyventojams, tiek
ir savivaldybių specialistams, nes leidžia pamatyti visą statistiką.
Šiais metais, atsižvelgiant į ilgalaikį Europos Sąjungos (ES) tikslą, kad didžioji dalis pastatų
ne vėliau kaip iki 2050 m. turi tapti neutralūs anglies dvideginio išmetimui, Lietuvoje buvo rengiama
Ilgalaikė pastatų renovacijos strategija. Agentūra dalyvavo strategijos rengimo darbo grupėje kartu
su kitais energinio efektyvumo didinimo pastatuose ekspertais.
Siekiant padėti savivaldybėms rengti bei planuoti įgyvendinti Kvartalų energinio

efektyvumo didinimo programas, kuriomis remiantis šiandien savivaldybės nuo pavienių pastatų
atnaujinimo pereina prie kompleksinių energinio efektyvumo didinimo priemonių, Agentūra ėmėsi
iniciatyvos ir parengė Pastatų ir kvartalų energinio efektyvumo didinimo sprendinių ir priemonių
katalogą, kuris pristatytas savivaldybių atsakingiems darbuotojams bei yra prieinamas Agentūros
puslapyje.
Agentūra praėjusiais metais turėjo ir naujas užduotis – kvietimai teikti paraiškas mažajai
renovacijai, atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui bei energinio efektyvumo didinimui
komerciniuose pastatuose. Praėjusiais metais gyventojams buvo sudaryta ypatingai daug galimybių
įsidiegti inovatyvias priemones ir gauti papildomą valstybės paramą iš Klimato kaitos programos.
Atsižvelgiant į Europos Sąjungos keliamus tikslus, energinio efektyvumo didinimas išlieka
svarbiu valstybės prioritetu. Pagal ruošiamą Ilgalaikę pastatų renovacijos strategiją daugiabučių
atnaujinimo tempai iki 2050 m. turėtų padidėti trigubai. Pastatų energinio efektyvumo tikslai turėtų
būti siekiami labiau įtraukiant savivaldybes ir tos kompetencijos, kurias per pastaruosius keletą metų
yra sukaupusios savivaldybės, rengdamos ir įgyvendindamos Kvartalų energinio efektyvumo
didinimo programas, bei kompetencijos ir patirtis, kurią įgijo Agentūros specialistai, galėtų būti
sėkmingai panaudotos ilgalaikiams tikslams pasiekti.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas
2020 m. pilnai baigti įgyvendinti 304 projektai. Šiuo metu atnaujinimo darbai iš viso vyksta prie 540
daugiabučių namų. 1013 daugiabučių namų gyventojai yra pritarę investicijų planų įgyvendinimui, tačiau dar neturi
BETA pritarimo rangos darbų sutarčiai. (žr. 1 grafiką)
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Ataskaitiniu laikotarpiu (per 2020 metus) Būsto energijos taupymo agentūra pagal 2019m. rugpjūčio 08d.
Aplinkos ministro kvietimą įvertino ir suderino 458 investicijų planus (pasirašyta 452 valstybės paramos sutartys).
Gyventojų susirinkimuose dėl investicijų planų įgyvendinimo ataskaitiniu laikotarpiu (per 2020 metus)
gyventojai pritarė 480 investicijų planų įgyvendinimui.
Taip pat 427 daugiabučiai namai pasirašė rangos darbų sutartis. Per 2020 metus pilnai baigti įgyvendinti 304
projektai.
Agentūra kasdien teikia konsultacijas ir pagalbą savivaldybėms įgyvendinant Energines programas, rengiant
investicijų planus ar didinant savivaldybių paskirtų Energinę programą įgyvendinančių administratorių gebėjimus.
Agentūros darbuotojai ataskaitiniu laikotarpiu (per 2020 metus) vizavo 1250 atliktų statybos rangos darbų
perdavimo – priėmimo aktus (planinius ir neplaninius) prieš tai vizualiai įsitikinę, ar atlikti statybos rangos darbai
atitinka investicijų plane numatytus darbus.
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SOCIOLOGINIŲ APKLAUSŲ DUOMENYS

Pasak paskutinių rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ atliktų tyrimų (2020 m. spalio lapkričio mėn.) didžioji dalis Lietuvos gyventojų, gyvenančių nerenovuotuose daugiabučiuose, jau
norėtų atnaujinti savo daugiabutį. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma gyventojų pritaria
renovacijai ir norėtų atnaujinti savo būstą.
Kiekybinis visuomenės nuomonės tyrimas dėl daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos
Tyrimo tikslai. Nustatyti Lietuvos gyventojų informuotumą apie Programą, ketinimą
dalyvauti Programoje, atsinaujinančių energijos išteklių žinomumą bei informuotumą apie
inovatyvias energijos generavimo priemones.
Gauti rezultatai:
•

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) Programos žinomumas išlieka labai

aukštas – siekia 94 proc. Programą palankiai vertina 69 proc. apklaustųjų. Teigiamą požiūrį į
renovaciją iliustruoja ir nuostata, kad esant tinkamomis aplinkybėmis dalyvauti savo daugiabučio
namo atnaujinimo (modernizavimo) procesuose norėtų 79 proc. renovuotinų namų gyventojų.

•

63 proc. renovuotinų namų gyventojų norėtų diegti inovatyvias taupymo priemones

savo daugiabutyje. Tai rodo ne tik didelį dar neišnaudotą potencialą, bet ir palaikymą naujajai
renovacijos krypčiai.
•

Kvartalų renovacijos projektai kuria teigiamą foną gyventojų įsitraukimui - 82 proc.

apklaustųjų nurodė, kad savivaldybės inicijuotas viso kvartalo įtraukimas į energetinio efektyvumo
didinimo programą, padėtų lengviau priimti sprendimą ir dėl asmeninio dalyvavimo.
•

Inovatyvios energijos generavimo priemonės visų pirma siejasi su saulės energija –

per metus saulės kolektorių ir saulės fotovoltinių modulių žinomumas augo labiausiai savo
kategorijoje, o saulės energijos žinomumas pasiekė prisotinimo reikšmę (98 proc.).
•

Pritarimas „Mažajai renovacijai“ renovacijai išlieka aukštas (63 proc.), tačiau lyginant

su 2019 m. rezultatais, pastebimos mažėjimo tendencijos.
KITOS VEIKLOS

Nereikšminga pagalba (De minimis)

2013-2019 m. į Agentūrą buvo kreiptasi dėl 3.253 fizinių bei juridinių asmenų
nereikšmingos Valstybės pagalbos duomenų patikrinimo (de minimis). Per šį laikotarpį Agentūros
atsakingas darbuotojas patikrino ir patvirtino, kad 3.014 fizinis bei juridinis asmuo turi teisę gauti
nereikšmingą Valstybės pagalbą, o 239 fizinio asmens patikrinimas suteiktos valstybės pagalbos
registre yra negalimas, nes, vadovaujantis projekto administratorių pateiktais duomenimis, šie fiziniai
asmenys ūkinės veiklos nevykdo, todėl nelaikomi ūkinės veiklos subjektais 2013 m. gruodžio 18 d.
Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108
straipsnių taikymo de minimis pagalbai prasme.
2020 m. į Agentūrą buvo kreiptasi dėl 262 fizinių bei juridinių asmenų nereikšmingos
Valstybės pagalbos duomenų patikrinimo (de minimis). Per šį laikotarpį Agentūros atsakingas
darbuotojas patikrino ir patvirtino, kad 181 fizinis bei juridinis asmuo turi teisę gauti nereikšmingą
Valstybės pagalbą, o 81 fizinio asmens patikrinimas suteiktos valstybės pagalbos registre yra
negalimas, nes, vadovaujantis projekto administratorių pateiktais duomenimis, šie fiziniai asmenys
ūkinės veiklos nevykdo, todėl nelaikomi ūkinės veiklos subjektais 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos
reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių
taikymo de minimis pagalbai prasme.
Parengtos atnaujintos pažymos ir įregistuota nereikšminga pagalba 357 ūkinę veiklą
vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal 2019-09-25 LR vyriausybės Nutarimą Nr. 974.

Parengtos pažymos ir įregistuota nereikšminga pagalba 64 ūkinę veiklą vykdantiems
fiziniams ir juridiniams asmenims pagal 2019-09-25 LR vyriausybės Nutarimą Nr. 974.

Valstybės parama
Iš viso 2020 metais išmokėta 35,90 mln. eurų valstybės parama butų ir kitų patalpų savininkams,
įgyvendinantiems atnaujinimo (modernizavimo) projektus (19,422 eurų valstybės biudžeto lėšomis ir 8,681 mln. eurų
Klimato kaitos programos lėšomis). Taip pat 7,8 mln. eurų išmokėta Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų kokybės
užtikrinimas
2020 metais atliktų planinių ir pagal gautus skundus patikrų rezultatai
2020 m. Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus specialistai atliko 1081 patikrą.
Iš jų: 979 planines patikras, 102 (9,4%) neplanines patikras ir 43 patikros atliktos kartu su VTPSI.
Planinių patikrų rezultatai rodo, kad nors visumoje daugiabučių namų renovacijos darbų
kokybė gerėja, tačiau darbų planavimo, organizavimo srityje yra daug spragų. Nesilaikoma rangos
sutartyje numatytų darbų atlikimo grafikų, jų kontrolė iš projekto administratorių pusės yra
nepakankama. Užfiksuota atvejų, kai darbų atlikimo grafikai patvirtinami neatsižvelgiant į jų atlikimo
galimybes pagal sezoniškumą. Tokių grafikų kontrolė iš esmės yra negalima.
Pagrįstų neplaninių patikrų (pagal skundus) skaičius, kaip ir ankstesniais metais, sudaro apie
30 proc.

Dažnu atveju butų savininkai nepasitiki projekto administratoriaus bei techninio

prižiūrėtojo veikla. Visi gauti skundai išnagrinėti, atlikus neplanines patikras pateikti

siūlymai ir

rekomendacijos projektų administratoriams.
Patikrų su VTPSI metu fiksuota, kai statybos darbai strigo dėl renovacijos metu nepataisytų
techninių darbo projektų. Projektų vadovai kartu su savo projekto atskirų dalių specialistais ne visada
renovacijos eigoje lankosi objektuose atlikti projekto vykdymo autorinių patikrų. Statybos darbų
vykdymo žurnaluose retai sutinkami projektuotojų įrašai su pastabomis ar patikslinimais.
Dažniausiai 2020 metais atliktų patikrų metu fiksuoti pažeidimai: balkonų stiklinimo
nesandarumas, neefektyviai veikianti natūrali vėdinimo sistema, nesureguliuota šildymo sistema,
neįrengtas lietaus vandens nuvedimas nuo pastato, smulkūs fasado šiltinimo defektai (langų
angokraščiai, parapetų skardinimas).

Per 2020 metais Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus specialistai atlikę
neplanines patikras pateikė Kokybės skyrius gavo raštiškų skundų ir pateikė atsakymus, siūlymus ir
rekomendacijas projekto administratoriams raštu į 146 skundus.
„Karštoji“ linija
2020 m. suteiktos 2.024 konsultacijos (tiesiogiai ir telefonu) organizaciniais, techniniais,
administraciniais ir projektų įgyvendinimo klausimais (nemokama telefono linija bei tiesiogiai).
Dažniausiai užduodami klausimai, skambinant nemokamu informacijos numeriu, su atsakymais
patalpinti www.atnaujinkbusta.lt (http://atnaujinkbusta.lt/duk/) internetinėje svetainėje.

Pagrindinės problemos:
•

Neįvykstantys pirkimai. CPO LT, 2020 m. paskutinių mėnesių duomenimis, iš pirmo

karto įvyksta tik 37 proc. rangos darbų pirkimų. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
projektų įgyvendinimui reikalingos paslaugos dažnai buvo perkamos po 3 ar 4 kartus ir daugiau.
•

Gyventojų sprendimo priėmimo terminai karantino metu. Visa komunikacija

vyksta raštu, todėl kai kurių sprendimų priėmimas ir nuotolinis balsavimas užtrunka ilgiau nei
įprastai.
•

Pratęsiami sutarčių terminai. Nėra galimybės atlikti darbus butų viduje, todėl

pratęsinėjamos rangos darbų sutartys, menki rangovų pajėgumai ir kitos karantino įtakotos priežastys.
•

Papildomų ekspertizių reikalavimas VTPSI statybos užbaigimo aktui gauti. Su

šia problema susidūrė daugiabučiai namai, kurie atnaujinimui (modernizavimui) nusimatė
ventiliuojamų fasadų sienų šiltinimo būdą.
•

Nepasirašytos kreditavimo sutartys. BETA duomenimis, 2020 metų pabaigoje buvo

nupirkti statybos rangos darbai, tačiau BETA duomenimis nepasirašytos kreditavimo sutartys dėl 54
daugiabučių namų atnaujinimo už 24,45 mln. eurų sumą, iš jų: Šiaulių bankas – 36 daugiabučiai
namai, 16,87 mln. EUR suma; VIPA – 18 daugiabučių namų, 7,58 mln. EUR suma.
•

Kitų institucijų vaidmuo, vykdant statybos užbaigimo procedūras. Institucijoms

nedalyvaujant investicijų projekto, techninio darbo projekto rengimo procese, projekto užbaigimo
etape atsiranda papildomi reikalavimai (pvz.: priešgaisriniai, neįgaliųjų reikalavimai), tenka
koreguoti tiek techninius darbo projektus, tiek investicijų planus. Tokiu būdų ilginami projektų
įgyvendinimo terminai.
•

Kompetencijų stoka. Nekokybiški techniniai darbo projektai, investicijų planai.

Taip pat matomas poreikis projektų administratorių sertifikavimui, kuris užtikrintų kvalifikuotą

paslaugų ir rangos darbų sutarčių valdymą.

Vidaus kontrolės būklė įstaigoje
Norminė teisėkūra yra vykdoma per Aplinkos ministeriją, kurios teisės aktų projektai yra
patalpinti ir išviešinti TAIS. Per 2020 metus Agentūra LR Aplinkos ministerijai teikė sistemines
pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės paramos teikimo taisyklių tobulinimo, kurios realizuotos LR
Vyriausybės nutarimais (viso priimti trys nutarimai per 2020 metus: 2020-01-22; 2020-04-08; 202012-09) dėl Valstybės paramos teikimo taisyklių redakcijos pakeitimo. Pastabos teiktos ir dėl valstybės
paramos teikimo sutarties tipinės formos atnaujinimo, taip pat kitiems teisės aktams ir jų projektams,
Aplinkos ministro įsakymu tvirtinamam pirkimų tvarkos aprašui. Rašytinės pastabos teiktos bei
susirašinėta su LR Energetikos ministerija, kuri atsižvelgė į Agentūros teiktas pastabas, pataisė
rengiamus teisės aktus (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles). Agentūra įvairioms valstybinėms
institucijoms ruošė ir teikė statistinę informaciją, pasiūlymus ir paklausimus dėl teisės aktų nuostatų
įgyvendinimo ir jų taikymo praktikos. Diskutuota kassavaitiniuose susitikimuose su ministerijos
atstovais, vykdyta lokali teisėkūra, taip pat juridiškai rengti ir skelbti kvietimai teikti paraiškas
atsinaujinančių išteklių panaudojimui daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotų
šildymo sistemų ir juridinių asmenų gamybinės ir visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimui
(modernizavimui) Agentūrai deleguotose teisėkūros srityse, parengtos sutarčių formos šiems
kvietimams.
Priimtų teisės aktų sąrašas ir pagrindiniai veiklos srities teisės aktai Agentūros interneto
svetainėje yra skelbiami, teisės aktų sąrašas bei suvestinės redakcijos nuolat atnaujinamos, skelbiami
kvietimai teikti paraiškas, informacija nuolat pateikiama atnaujinimo (modernizavimo) projektų
administratoriams, rengti mokymai dėl valstybės paramos teikimo ir grąžinimo, neįgyvendinus
projekto, sąlygų, koreguotos Agentūros vidinės procedūros.
Civiline ir administracine procesine tvarka bylinėtasi ir šiuo metu bylinėjamasi 14 bylų, iš
kurių 3 bylose Agentūra buvo ieškovas, 3 - atsakovas, 8 - tretysis asmuo. Rašyti atsiliepimai, ieškiniai,
rašytiniai paaiškinimai. Tiesiogiai dalyvauta trijuose Lietuvos administracinių ginčų komisijos
posėdžiuose, šiose bylose Agentūros sprendimai palikti galioti bei nebuvo nuginčyti. Priteista bei
išieškota apie 200 tūkst. negrąžintos neįgyvendintų projektų valstybės paramos lėšų, kurios pervestos
į biudžetą, sumokėtos nedelsiant po teismo sprendimo įsiteisėjimo arba bylinėjimosi metu. Išduoti
trys vykdomieji raštai, kuriuos projektų administratoriai apmokėjo be ginčo vykdymo stadijoje.
Administraciniuose teismuose vyksta 6 bylos, kol kas visose bylose Agentūros sprendimai palikti
galioti. Agentūra trečiojo asmens teisėmis dalyvauja ir teisminiame procese, vykstančiame kasacinio

skundo pagrindu Lietuvos aukščiausiame teisme.
Asmens duomenų valdymo srityje 2020 m. rugpjūčio mėn. atliktas Poveikio duomenų
apsaugai poveikio vertinimas vykdant su paraiškomis pateikiamų vardinių balsavimo biuletenių
peržiūras, projektų administratoriai konsultuoti rengiant asmens duomenų vertinimo procedūras.
Vykdyta nauja korupcijos prevencijos 2020-2023 trijų metų programa bei ją lydintys planai, paskirtas
atsakingas asmuo už privačių interesų deklaracijų tikrinimą, vykdyti susitikimai su Darbo Taryba.
Personalo srityje nauja redakcija patvirtintas Nuotolinio darbo tvarkos aprašas,
reglamentuotos mobilios darbo vietos, sukurtas interaktyvus nuotolinio darbo grafikas. COVID-19
pandemijos metu operatyviai pertvarkytas Agentūros darbo organizavimas, nustatytos tvarkos,
sureguliuoti srautai, aprašytas institucijos elgesys, esant skirtingoms pavojaus situacijoms, bei atrasti
elgesio modeliai, kurie būtų saugūs ir pasiteisintų, atsižvelgiant į Agentūros darbo specifiką (tuo
tikslu parengta 12 išplėstinių įsakymų dėl darbo organizavimo ekstremalios/karantino situacijos metu
bei rekomendacijos vykstantiems į patikras). Bendradarbiaujant su VĮ Registrų centras įdiegtas
elektroninis dokumentų pasirašymas, tuo tikslu sudarytos specifinės sutartys dėl laiko žymų pirkimo.
2020 m. lapkričio 13 d. Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. B3.2-105 reglamentuotas Agentūros
dokumentų rengimas ir tvarkymas elektronine forma.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ
FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS
FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Vienintelis dalininkas – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Dalininko kapitalo dydis finansinių metų
pradžioje ir pabaigoje siekia 289,62 eurus.

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų
panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius
1 lentelė
Išlaidų
ekonominės

Išlaidų pavadinimas

Gauta

2.1.1.1.1.1

Darbo užmokestis pinigais

773.000

773.000

2.1.2.1.1.1

Socialinio draudimo įmokos

11.300

11.300

2.2.1.1.1.5

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

9.599

9.599

klasifikacijos

(tūkst. Eur.)

Panaudota
(tūkst. Eur.)

kodas

Transporto išlaikymo transporto paslaugų
2.2.1.1.1.6

įsigijimo išlaidos

27.178

27.178

2.2.1.1.1.11

Komandiruočių išlaidos

320.0

320.0

50.171

50.171

2.2.1.1.1.14

Materialiojo

ir

nematerialiojo

turto

nuomos išlaidos

2.2.1.1.1.16

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

6.100

6.100

2.2.1.1.1.20

Komunalinės paslaugos

16.944

16.944

2.2.1.1.1.22

Reprezentacinės išlaidos

0.66

0.66

2.2.1.1.1.30

Kitos paslaugos

90.867

90.867

namų energinio audito ir įgyvendintų 75.625

75.625

Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių
2.2.1.1.1.30
2.7.3.1.1.01
2.8.1.2.1.01

priemonių ekspertizės paslaugos
Darbdavių socialinė parama pinigais
Daugiabučių

namų

(modernizavimo) programai

atnaujinimo

780.0

780.0

19.422.982

19.422.982

2.1.1.1.1.1

Darbo užmokestis pinigais (iš Klimato 43.238
kaitos)

43.238

2.1.2.1.1.1

Socialinio draudimo įmokos (iš Klimato 842.0
kaitos)

842.0

2.8.1.2.1.01

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija 8.681.046
(iš Klimato kaitos)

8.681.046

Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius
metus
Per finansinius metus įsigyta materialaus turto už 1 tūkst. eurų.
Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui.
(žr. 1 lentelę).
Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
(žr. 1 lentelę).
Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui
ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms
Įstaigos vadovas yra Valius Serbenta. Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms
išmokoms – 30 009.20 Eur. darbo užmokesčiui + 807.46 Eurų atostoginiai + 30% kintamosios dalies
priedui + 9002.76 Eur.
Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir
kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms
Nėra.

Viešojo sektoriaus subjekto
veiklos
ataskaitos
ir
sektoriaus subjektų grupės
veiklos ataskaitos rengimo
aprašo
2 priedas

metinės
viešojo
metinės
tvarkos

(Informacijos apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per
ataskaitinius metus forma)
VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER
ATASKAITINIUS METUS*

Eil.
Nr.

Pareigų
(pareigybės)
pavadinimas

Bazinis
atlyginimas

Priemokos

(Eur,ct)

(Eur,ct)

1

2

Priedai

Kitos
Premijos išmokos**

Iš viso

(Eur,ct)

(Eur,ct)

(Eur,ct)

(Eur,ct)

3

4

5

6=1+2+3+4+5

807,46

39819,42

1.

Direktorius

30009,20

9002,76

Direktoriaus
pavaduotoja

20353,43

6106,05

185,70

2537,28

29182,46

2.

Finansų skyriaus 21129,60
vedėja

6338,88

185,70

1503,45

29157,63

3.

4.

L. e. p. skyriaus 2481,82
vedėja

5.

Skyriaus
vedėjas

20820,01

6.

L. e. p. skyriaus 1805,00
vedėja

7.

L. e. p. skyriaus 16372,26
vedėja

8.

Skyriaus
vedėja

20409,79

2481,82

1457,98

180,50

950,30

23408,79

1805,00

1958,11

180,50

1127,60

17499,86

1425,45

23973,85

Skyriaus

17822,13

3001,23 161,10

1755,58

22740,04

vedėjos

9.

pavaduotojas
190068,87
...

* Neatskaičius mokesčių.
** Atostoginiai, papildoma poilsio diena, ligos pašalpa.

Direktorius

Valius Serbenta

