
„Šilumos tiekimo tinklų 

modernizavimas ir plėtra“

Energetikos projektų skyriaus

Vyresnioji projektų vadovė

Sigita Žilinskaitė

2016-02-03



Šilumos tiekimo tinklų 

modernizavimas ir plėtra

Projektų atranka: projektų konkurso vieno etapo būdu.

Kvietimo biudžetas: 35 mln. Eur. 

Projektai vykdomi be partnerių.

Paraiškas pateikti iki: 2016-04-15. 

Paraiškas pateikti kur: Savanorių pr. 28, Vilnius.

Paraiška gali būti teikiama raštu (galima pristatyti LVPA, per kurjerį, paštu), 

pateikiant ir elektroninėje laikmenoje arba kaip elektroniniai dokumentai.

Paraiškos forma ir kiti reikalingi dokumentai patalpinti www.lvpa.lt ir 

www.esinvesticijos.lt. 

http://www.lvpa.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/


Priemonės tikslas

Sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, 

pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo 

patikimumą vartotojams.



Remiama veikla

Centralizuotai teikiamos šilumos tinklų modernizacija šilumos 

perdavimo nuostolių mažinimui, tinklų darbo patikimumo didinimui.



Finansavimas

• Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30.000 Eur.

• Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 2.000.000 Eur.

• Finansavimo intensyvumas – iki 50 proc.



Finansavimo šaltiniai

Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, tinkamas,

realus ir pakankamas:

• Turimos piniginės lėšos (sprendimas dėl lėšų skyrimo; patvirtintos

finansinės atskaitomybės dokumentai).

• Banko paskola (banko pažyma dėl sprendimo suteikti paskolą

konkrečiam projektui. Jei pateikiamas banko sprendimas suteikti

paskolą – iki projekto sutarties pasirašymo turi būti pasirašyta

sutartis paskolai gauti).

• Savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai (savininko ar dalyvių

sprendimas dėl lėšų skyrimo ir savininkų ar dalyvių informacija apie

lėšų šaltinį).



Tinkamos išlaidos (1)

• 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti

darbai“ – ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos“:

• Rekonstravimo ir remonto darbai, tiesiogiai susiję su remiama veikla.

• Projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto

vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios remiama

veikla.



Tinkamos išlaidos (2)

5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“:

• Kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos išlaidos, apimančios

investicijų projekto parengimo išlaidas.

Išlaidos nėra tinkamos finansuoti jeigu jos patirtos už susijusio su 

pareiškėju asmens suteiktas paslaugas ir (ar) atliktus darbus.

Kartu su paraiška turi būti pateikti projekto biudžetą

pagrindžiantys dokumentai (projektinės sąmatos ir (arba) tiekėjų

komerciniai pasiūlymai ir (arba) nuorodos į rinkoje egzistuojančias

kainas ir (arba) galimybių studijos, ar (arba) pirkimo dokumentai).



Tinkamas pareiškėjas

• Juridinis asmuo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis 

šilumos tinklus.

• Turintis šilumos tiekimo licenciją.

• Nepriskiriamas sunkumus patiriančių įmonių kategorijai.

• Atitinkantis kitas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedo

5.4 punkte išvardytas sąlygas ir reikalavimus (nėra bankrutavęs, likviduojamas arba

restruktūrizuojamas; atsiskaitęs su Sodra ir VMI; vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio arba nepanaikinto

teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal

veikas, nustatytas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos

Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 3 priedo 2 punkte; nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra

dėl gamybinės veiklos perkėlimo valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę; paraiškos vertinimo metu pareiškėjui nėra

taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo; nėra

taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos

arba grąžinta tik dalis lėšų; pateikęs Juridinių asmenų registrui finansinių ataskaitų rinkinius).



Parengtumo reikalavimai (1)

• Turi būti parengtas investicijų projektas su investicijų projekto 

skaičiuokle vienai siūlomai įgyvendinti projekto alternatyvai 

(paraiška atmetama be paklausimo, jei nepateikta).

• Projektui numatytos investicijos turi būti suderintos su šilumos 

tiekimo licenciją išdavusia institucija.



Parengtumo reikalavimai (2)

• Pareiškėjo daiktinės teisės į turtą, kuriam skiriamas finansavimas, iki 

paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. 

• Pareiškėjo, ne nuosavybės teise valdančio turtą, kuriam skiriamas 

finansavimas, sudaryta turto nuomos ar panaudos sutartis turi būti 

įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir galioti ne trumpiau kaip 

penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos.

Kartu su paraiška prašoma pateikti laisvos formos raštą, 

kuriame nurodoma nekilnojamojo turto, kuris bus 

tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, unikalus 

numeris.



Parengtumo reikalavimai (3)

• Jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai 

vertinimą, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaitą. 

• Jei pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, tuomet reikia 

parengti rašytinį paaiškinimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai.

• Kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) 

susijusi(-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis 

ar artima tokių teritorijų aplinka, iki paraiškos pateikimo privaloma atlikti 

„Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą.



Reikalavimai projektams (1) 

Specialieji projektų atrankos kriterijai :

• Projektas turi atitikti Nacionalinės energetikos nepriklausomybės 

strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. 

nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategijos patvirtinimo“, nuostatas.

• Projektas turi atitikti investicinį planą, suderintą su šilumos tiekimo 

licenciją išdavusia institucija.



Reikalavimai projektams (2) 

• Įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 30 mėnesių nuo projekto sutarties 

pasirašymo dienos.

• Projekto veiklos turi būti pradėtos ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo projekto 

sutarties pasirašymo dienos.

• Projekto veiklos gali būti pradėtos ne anksčiau nei po paraiškos 

registravimo LVPA (išskyrus pasirengimo projektui veiklas. Pasirengimo 

projektui veiklos gali būti pradėtos nuo 2014 m. sausio 1 d.).



Stebėsenos rodikliai

• Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo 

tiekimo kokybė.

• Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai.

• Transportavimo bei paskirstymo nuostolių sumažėjimas 

modernizuotuose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose.

Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių,

gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas (Projektų administravimo ir

finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)



Projektų nauda ir kokybė

• X = Es (energijos sąnaudų kiekis sąlyginiu 
vienetu – tonai naftos ekvivalentu) / Pa 
(pardavimo pajamos  tūkst. Eur).

• 5 balai suteikiami pirmiems 20 proc.  projektų, 
kurių energijos sąnaudos pardavimo pajamose 
didžiausios, 4 balai – kitiems 20 proc. ir t. t. 

• Minimalus balų skaičius – 20.

Pareiškėjo 
energijos 
sąnaudų ir 

joms tenkančių 
pardavimo 

pajamų 
(apyvartos) 

santykis

• Vertinama balais pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 

priede pateiktą metodiką.

• Projektas nefinansuojamas, jei naudos ir kokybės vertinimo metu 

surenka mažiau nei  15 balų.

• Projektai atrenkami konkurso būdu, t. y. finansuojami surinkusieji 

daugiausiai balų.

Projekto nauda ir kokybė



Projektų nauda ir kokybė

• X = Es (energijos sąnaudų kiekis sąlyginiu 
vienetu – tonai naftos ekvivalentu) / Pa 
(pardavimo pajamos  tūkst. Eur).

• 5 balai suteikiami pirmiems 20 proc.  projektų, 
kurių energijos sąnaudos pardavimo pajamose 
didžiausios, 4 balai – kitiems 20 proc. ir t. t. 

• Minimalus balų skaičius – 20.

Pareiškėjo 
energijos 
sąnaudų ir 

joms tenkančių 
pardavimo 

pajamų 
(apyvartos) 

santykis

1. Projektas, kuriuo modernizuojami senesni šilumos tiekimo 

tinklai. 
Jeigu projekte numatyta modernizuoti kelias šilumos tiekimo tinklų atkarpas, kurios yra 
skirtingo senumo, tuomet skaičiuojamas modernizuojamų šilumos tiekimo tinklų amžiaus 
(M) svertinis vidurkis, perskaičiuojant šilumos teikimo tinklų atkarpų ilgius sutartiniu 100 
mm skersmens viengubo vamzdžio ilgiu (lsut) pagal formulę: 

lsut = lfakt * dfakt / 100, 

čia: 

lfakt – numatomos modernizuoti šilumos teikimo tinklo atkarpos ilgis, km; 

dfakt – numatomo modernizuoti vamzdžio diametras, mm.

2. Projektas, kuriuo modernizuojami nuostolingesni šilumos 

tiekimo tinklai.

Jeigu numatoma modernizuoti vamzdynus, kurie priklauso kelioms hidrauliškai atskiroms 

šilumos tiekimo sistemoms, šilumos nuostoliai skaičiuojami kaip procentinis skirtumas tarp 

patiektos į šias šilumos tiekimo sistemas ir vartotojų gautos šilumos.

Prioritetiniai projektų atrankos 

kriterijai (1)



Projektų nauda ir kokybė

• X = Es (energijos sąnaudų kiekis sąlyginiu 
vienetu – tonai naftos ekvivalentu) / Pa 
(pardavimo pajamos  tūkst. Eur).

• 5 balai suteikiami pirmiems 20 proc.  projektų, 
kurių energijos sąnaudos pardavimo pajamose 
didžiausios, 4 balai – kitiems 20 proc. ir t. t. 

• Minimalus balų skaičius – 20.

Pareiškėjo 
energijos 
sąnaudų ir 

joms tenkančių 
pardavimo 

pajamų 
(apyvartos) 

santykis

3. Projektai, kuriais labiau sumažėja šilumos nuostoliai 

modernizuojamuose tinkluose.

Jeigu projekte numatytos modernizuoti kelios šilumos tiekimo tinklų atkarpos, kuriose patiriami 

skirtingo dydžio šilumos nuostoliai, tuomet skaičiuojamas modernizuojamų šilumos tiekimo 

tinklų atkarpų šilumos nuostolių sumažėjimo (S) svertinis vidurkis, perskaičiuojant šilumos 

tiekimo tinklų atkarpų ilgius sutartiniu 100 mm skersmens viengubo vamzdžio ilgiu (lsut).

4. Projektas, prisideda prie konkrečios integruotos teritorijų 

vystymo programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Prioritetiniai projektų atrankos 

kriterijai (2)



Dokumentai (1)

• Investicijų projektas su investicijų skaičiuokle.

• Šilumos tiekimo licencija ir jos priedų kopija.

• Sprendimas dėl investicijų suderinimo (savivaldybės arba VKEKK).

• Techninis projektas (jei yra parengtas).

• Teisę į turtą patvirtinančių dokumentų nuorašas arba kopija (jei turtas 

valdomas ne nuosavybės teise).

• SVV deklaracija (jei pareiškėjas didelė įmonė netaikoma).

• Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita arba rašytinis paaiškinimas dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai.

• „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada (kai planuojama ūkinė 

veikla susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ 

teritorijomis).

• Užpildytas Projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas.



Dokumentai (2)

• Užpildytas Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedas.

• Laisvos formos deklaracija dėl infrastruktūros atnaujinimo jai 

nusidėvėjus.

• Numatomų modernizuoti inžinerinių statinių amžių ir vertę 

pagrindžiantys dokumentai.

• Projekto biudžetą pagrindžiantys dokumentai.

• Patvirtinti 2014 m., 2015 m. finansinės atskaitomybės dokumentai (jei 

nepateikti Juridinių asmenų registrui) ir 2016 m. I ketv. finansinės 

atskaitomybės dokumentai.

• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai (jei pateikiamas banko 

sprendimas suteikti paskolą – iki projekto sutarties pasirašymo turi būti 

pasirašyta sutartis paskolai gauti).

• Laisvos formos raštas, kuriame nurodoma nekilnojamojo turto, kuris bus 

tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, unikalus numeris.



Sutartys

• Finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės 

projektų sutartys (tarp pareiškėjo ir LVPA).

• Sutartys turės būti sudarytos ne vėliau kaip per 60 dienų nuo 

sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos.



Projektų įgyvendinimo 

reikalavimai

• Ilgalaikis materialus turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui 

skirto finansavimo lėšų, turi būti apdraustas maksimaliu 

atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų.

• Penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos  turi būti 

užtikrintas investicijų tęstinumas.

• Projekto vykdytojas turi užtikrinti iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų finansuotos infrastruktūros atnaujinimą jai 

nusidėvėjus. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


