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KVIETIMAS
TEIKTI PARAIŠKAS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ PANAUDOJIMO
DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

1.

Paramos gavėjai

Pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą
modernizuotų ar modernizuojamų daugiabučių namų, kurie nėra
prijungti prie centralizuoto šilumos tinklo, butų ar kitų patalpų
savininkai. Jeigu daugiabutis namas prijungtas prie centralizuotų šilumos
tinklų, turi būti gautas savivaldybės tarybos pritarimas dėl
atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo jų šildymui,
neprieštaraujantis šilumos ūkio specialiajam planui, siekiant nulinio
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio

2.

Paraiškos rengėjai

1. Specialieji reikalavimai paraiškos rengėjams netaikomi.
1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas

2.

3.

Paraiškų teikėjai

Paraiška

2. Paramos gavėjų pavedimo sutartimi (jeigu butų ir kitų patalpų
savininkų protokoliniu sprendimu Projekto įgyvendinimas pavedamas ne
daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui) įgaliotas
atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti atsinaujinančių energijos
šaltinių panaudojimo daugiabučio namo projektą fizinis ar juridinis
asmuo.
1. Dokumentas parengtas pagal Klimato kaitos programos
kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir
šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam
vandeniui ruošti, ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose
(modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie
centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimo lygio skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
(toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-303, priedą „Paraiška
atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo daugiabučiuose namuose
projektui įgyvendinti“.

2. Daugiabučio namo nekilnojamojo turto registro išrašas;
3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo
protokolas, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai
pritaria atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo daugiabučiuose
namuose projekto įgyvendinimui. Sprendimas priimamas vardiniu
balsavimu;
4. Pavedimo sutartis (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu
sprendimu Projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo
bendrojo naudojimo objektų valdytojui);
5. Projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantis
dokumentas, (banko išrašas, finansinės įstaigos patvirtinimas dėl
galimybės gauti paskolą ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinamas
paramos gavėjų sutikimas skirti lėšas Projekto įgyvendinimui), jeigu
Paraiška teikiama anksčiau atnaujintam daugiabučiui namui pagal
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

4.

Kvietimas
finansuojamas
Klimato
kaitos
Kvietimo
lėšos, specialiosios programos lėšomis. Tinkamoms
2 mln.
paramos dydis
finansuoti išlaidoms skiriamas 30 proc. paramos
dydis.
1. Šilumos ir karšto vandens gamybos įrenginių iš atsinaujinančių
energijos šaltinių (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos,
vandenilio ar kt.) pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose to
paties pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas;

5.

Tinkamos finansuoti
2. Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo,
išlaidos
vandens, vandenilio ar kt.) gamybos įrenginių pastate, taip pat
nutolusiuose nuo pastato objektuose ar jų dalyse to pačio pastato
reikmėms įgyvendinti, įrengimas ar dalies įrenginių įsigijimas.

1. Paraiška atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo
daugiabučiuose namuose projektui įgyvendinti, patvirtinta ir sprendimas
dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo
priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje
nustatyta tvarka ne mažesniu kaip 50+1 procentų butų ir kitų patalpų
savininkų balsų dauguma.

6.

Specialieji
reikalavimai
projektams

2. Daugiabučiame name buvo įgyvendintas arba šiuo metu yra
įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projektas, pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programą.
3. Daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų
energinio naudingumo reikalavimai nustatomi: ne mažesnė kaip C
pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamųjų šiluminės
energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su
šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.
4. Daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų
energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: skaičiuojamųjų

šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 25 procentais,
palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.
7.

Valstybės parama

30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą, pagal faktines išlaidas
ne didesnes nei numatytos su Agentūra iš anksto suderintoje paraiškoje
Terminas

12.

Paraiškų teikimas

Vieta

Nuo Kvietimo paskelbimo iki
2021-12-31
viešoji įstaiga „Būsto energijos
taupymo agentūra“, Švitrigailos g.
11B, Vilnius, tel. (8 5) 270 5455,
padalinių adresais: Sapiegos g. 12,
Kaunas; S. Dariaus ir S. Girėno g.
2, Alytus; Vilniaus g. 263-314,
Šiauliai; Vytauto g. 12, Klaipėda;
Beržų g. 48A-203, Panevėžys;
Vasario 16-osios g. 6-215,
Tauragė; Stoties g. 18, Mažeikiai;
Vytauto g. 17, Marijampolė;
Utenio aikštė 8, Utena; el. p.
info@betalt.lt.
Paraiškos teikiamos tiesiogiai arba
naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių
teikiamomis paslaugomis.

Skaičius

13.

Paraiškų vertinimas

Neribojamas.

Agentūra gavusi paraišką įvertina paraiškoje aprašytų darbų pagrįstumą,
bei jų kainodarą ir tokiam projektui pritaria arba nepritaria,
vadovaudamasi Tvarkos aprašu. Pritarusi projektui Agentūra įtraukia
projektą į finansuojamų projektų sąrašą. Gavus projektų, kurių bendrą
prašomos paramos suma yra didesnė negu kvietime numatyta suma,
projektų priėmimą Agentūra stabdo.

