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Šilumos tiekimo tinklų 

modernizavimas ir plėtra

Projektų atranka: projektų konkurso vieno etapo būdu.

Kvietimo Nr. 4 (šilumos tiekimo tinklų plėtra) biudžetas:   4 723 355,00 Eur. 

Projektai vykdomi be partnerių.

Paraiškas pateikti iki: 2018-07-10, 16:00.  

Paraiškas pateikti: per Duomenų mainų svetainę (DMS).

Detali priemonės kvietimo informacija: 

http://lvpa.lt/lt/paraiskos/silumos-tiekimo-tinklu-modernizavimas-ir-pletra-nr.-4-627

Paraiškos forma ir kiti aktualūs dokumentai pateikti www.lvpa.lt ir ww.esinvesticijos.lt. 

http://lvpa.lt/lt/paraiskos/silumos-tiekimo-tinklu-modernizavimas-ir-pletra-nr.-4-627
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

Šilumos tiekimo tinklų plėtra. Remiama veikla apima naujų šilumos tiekimo 

tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos ir 

vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą, kai 

prijungiami nauji šilumos vartotojai prie šilumos tiekimo tinklų. 



Tinkamos išlaidos

3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti

darbai“:

• statybos, rekonstravimo ir remonto darbai, tiesiogiai susiję su remiama

veikla;

• projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto

vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su

remiama veikla.

6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“:

• išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams. Jos gali

būti priskirtos ir kitoms projekto biudžeto išlaidų kategorijoms (pvz., jei

perkant statybos darbus kartu perkamas ir stendų įrengimas).

Kartu su paraiška turi būti pateikti projekto biudžetą pagrindžiantys dokumentai

(projektinės sąmatos ir (arba) tiekėjų (rangovų) pasiūlymai ir (arba) nuorodos į

rinkoje egzistuojančias kainas).



Tinkamas pareiškėjas

• Šilumos tiekėjas, vykdantis šilumos tiekimo veiklą. Partneriai negalimi.

• Atitinkantis kitas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 1 priedo  

5.4 punkte išvardintas sąlygas ir reikalavimus. 

• Nepriskiriamas sunkumus patiriančių įmonių kategorijai.



Valstybės pagalbos reikalavimai

• Sunkumus patirianti įmonė.

• Finansavimo (pagalbos) dydžio nustatymas.

• Skatinamasis poveikis.



Sunkumus patirianti

įmonė (1)

a) Rezervai − sukaupti nuostoliai = neigiama suma, viršijanti pusę

pasirašytojo akcinio kapitalo.

b) Bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę atsakomybę

už bendrovės skolą, kuri, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, yra

didesnė kaip pusė bendrovės kapitalo, buvo prarasta dėl sukauptų

nuostolių.



Sunkumus patirianti įmonė 

(vertinimas) (2)



Sunkumus patirianti 

įmonė (3)

c) Jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji

atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu

jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra.

d) Jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar

baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo

pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano.



Sunkumus patirianti

įmonė (4)

Papildoma informacija didelėms įmonėms

Paskutinius dvejus metus tenkina abi sąlygas:

• balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5; 

• EBITDA palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0. 



Finansavimas

• Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 

3 000 000 Eur.

• Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 % 

visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir negali viršyti 

tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno 

skirtumo.



Finansavimo dydis

Projekto tinkamos 

finansuoti išlaidos 

MAX valstybės pagalbos dydis 

MAX pagal 

Aprašą 50 %

Kita valstybės 

pagalba

Veiklos pelnas



Veiklos pelnas 

651/2014 Reglamento 2 str. 39 p.

Veiklos pelnas – diskontuotųjų pajamų ir diskontuotųjų veiklos

išlaidų per atitinkamą investicijos laikotarpį skirtumas, kai šis

skirtumas yra teigiamas. Veiklos išlaidos apima išlaidas

personalui, medžiagoms, rangovų paslaugoms, ryšiams, energijai,

techninei priežiūrai, nuomai, administravimui, tačiau šiame

reglamente neapima nusidėvėjimo ir finansavimo išlaidų, jei jos

buvo įtrauktos į investicinę pagalbą.



Projekto pajamos

Visos dėl projekto įgyvendinimo gaunamos pajamos iš:

• reguliuojamų paslaugų (pagal paraiškos teikimo metu 

galiojančius tarifus);

• nereguliuojamų paslaugų;

• sutaupymų, atsiradusių dėl projekto įgyvendinimo.



Informacija apie valstybės pagalbą

projektui (Aprašo 5 priedas)



Skatinamasis poveikis (1)

Pagalba turi skatinamąjį poveikį, jei, prieš pradėdamas vykdyti

su projektu ar veikla susijusius darbus, Pareiškėjas LVPA
pateikia rašytinę paraišką gauti pagalbą.



Skatinamasis poveikis (2)

Paraiškoje turi būti nurodoma ši informacija:

a) įmonės pavadinimas ir dydis;

b) projekto aprašymas, įskaitant jo pradžios 

ir pabaigos datas;

c) projekto vieta;

d) tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas;

e) pagalbos rūšis (dotacija, paskola, garantija, grąžintinas avansas, nuosavo 

kapitalo injekcija ar kt.) ir viešojo finansavimo suma, kurios reikia projektui.



Skatinamasis poveikis (3)

Darbų pradžia – su investicija susijusių statybos darbų pradžia arba

pirmasis teisiškai privalomas įsipareigojimas užsakyti įrenginius, arba bet

kuris kitas įsipareigojimas, dėl kurio investicija tampa neatšaukiama, žiūrint,

kuris įvykis pirmesnis. Žemės pirkimas ir parengiamieji darbai, pvz., leidimų

gavimas ir galimybių studijų vykdymas, darbų pradžia nelaikomi.



Finansavimo šaltiniai 

Pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai turi būti 
aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs

Turimos piniginės 
lėšos 

Sprendimas dėl 
lėšų skyrimo.

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.

Turi būti užtikrintas nuosavo įnašo į tinkamas finansuoti išlaidas ir netinkamų 

finansuoti išlaidų finansavimas.



Banko paskola

Sprendimas dėl paskolos turi būti :

• galutinis;

• nurodytos esminės paskolos suteikimo sąlygos (suma (valiuta), kredito paskirtis, 

laikotarpis, grąžinimas, palūkanų norma, prievolių įvykdymo užtikrinimo 

priemonės (detali turto informacija), kitos specialiosios sąlygos, reikalingos 

užtikrinti finansavimą; 

• nurodyta Banko sprendimo galiojimo data; 

• prie sprendimo turi būti pridedamas sprendimą pasirašiusio asmens įgaliojimą 

pasirašyti tokius dokumentus įrodantis dokumentas.



Parengtumo reikalavimai (1)

• Turi būti parengtas investicijų projektas su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų

skaičiuokle (xlsx formatu) vienai siūlomai įgyvendinti projekto alternatyvai (paraiška

atmetama be paklausimo, jei nepateiktas).

• Projektui numatytos investicijos turi būti suderintos su šilumos tiekimo licenciją

išdavusia ir licencijuojamą veiklą kontroliuojančia institucija (su savivaldybe arba

VKEKK).

• Pareiškėjas, kuriam perduotas šilumos ūkio ar jo dalies valdymas, ir turto savininkas

turi sudaryti ketinimų protokolą dėl projekto įgyvendinimo.



Parengtumo reikalavimai (2)

• Jei vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

įstatymu privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki paraiškos

pateikimo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti

atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą arba galiojančią atrankos

išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

• Jei pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, tai būtinas rašytinis

paaiškinimas dėl jo 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 ir turėti atsakingos institucijos reikšmingumo

išvadą.



Reikalavimai projektams (1) 

Projektas turi prisidėti prie:

• Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 69 punkto nuostatų

įgyvendinimo, t. y. projektu turi būti didinamas šilumos perdavimo efektyvumas

nuosekliai gerinant šilumos perdavimo infrastruktūrą.

• Programos įgyvendinimo plano 1 prioriteto 1.5 krypties 1.5.3 darbo „Teisinių ir

ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą“

siekių, kad didinant gyventojų tankį užstatytose teritorijose, kuriose veikia

aplinkosaugos požiūriu efektyvi centralizuoto šilumos tiekimo sistema, nauji

šilumos vartotojai toje teritorijoje būtų aprūpinami centralizuotai tiekiama

šiluma.



Reikalavimai projektams (2)

Projektas turi atitikti 
Reglamento bendruosius 
reikalavimus ir Reglamento 46 
str. nustatytas investicinės 
pagalbos teikimo didelio 
energinio efektyvumo 
centralizuotam šilumos ir 
vėsumos tiekimui sąlygas.

Reglamento 2 str. 124 p. 
(Direktyvos 2012/27/ES 2 str. 
41 d. ir 42 d.)

Centralizuoto šilumos arba vėsumos tiekimo 
sistema, kurią taikant naudojama bent 50 
proc. atsinaujinančių išteklių energijos, 50 
proc. atliekinės šilumos, 75 proc. 
kogeneracijos metu pagamintos šilumos arba 
50 proc. tokios energijos ir šilumos derinio.

Šildymo ir vėsinimo galimybė, kuri palyginti 
su įprastinės veiklos padėtį atspindinčiu 
bazinio lygio scenarijumi, išmatuojamai 
sumažina pirminės energijos kiekį, kurio 
reikia vieno gauto energijos vieneto tiekimui, 
atsižvelgiant į atitinkamas sistemos ribas, 
ekonomiškai efektyviausiu būdu, kuris 
įvertinamas atliekant Direktyvoje nurodytą 
kaštų ir naudos analizę, atsižvelgiant į 
energiją, kurios reikia išgavimui, 
transformavimui, transportavimui ir 
paskirstymui.



Reikalavimai projektams (3)

Reikalavimai šilumos tiekimo sistemai:

• Vertinama hidrauliškai atskira šilumos tiekimo sistema. Vertinama pagal

praėjusius metus prieš paraiškos pateikimą sunaudotus energijos kiekius

metiniam šilumos energijos kiekiui pagaminti.

• Jei centralizuoto šilumos arba vėsumos tiekimo sistema neefektyvi, tuomet

bus vertinama sistemos efektyvumas po projekto veiklų įgyvendinimo

pabaigos, praėjus pilnam šildymo sezonui. Minėtu atveju reikia pateikti

dokumentus pagrindžiančius planuojamus centralizuoto šilumos ir vėsumos

tiekimo sistemoje sunaudoti energijos kiekius šilumos energijos poreikiui

užtikrinti.



Reikalavimai projektams (4) 

• Įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties

pasirašymo dienos.

• Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 4

mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

• Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po

paraiškos registravimo LVPA dienos (projekto veiklų išlaidos nuo paraiškos

registravimo iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo ir projekto sutarties

sudarymo yra patiriamos pareiškėjo rizika).



Stebėsenos rodikliai (1)

Projektu turi būti siekiama bent dviejų stebėsenos rodiklių:

• Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo 

tiekimo kokybė.

• Naujai nutiesti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai.

• Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungti nauji šilumos 

vartotojai. (kadangi veikloje numatyta, kad turi būti prijungiami nauji vartotojai, 

visais atvejais rekomenduojame pasirinkti šį rodiklį)

Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių, gali būti mažinamas

projektui skirtas finansavimas (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)

Stebėsenos rodiklių aprašus galima rasti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a8075b07af311e48d20daf2927aba7d/ZKmmcXPIqZ

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3719a50901811e4bb408baba2bdddf3/LcHTjiIoIt

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a8075b07af311e48d20daf2927aba7d/ZKmmcXPIqZ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3719a50901811e4bb408baba2bdddf3/LcHTjiIoIt


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 20 balų.

• Projektai atrenkami konkurso būdu, t. y. finansuojami

surinkusieji daugiausiai balų.

Projekto nauda ir kokybė (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

Projekto nauda ir kokybė (2)

PRIORITETINIAI 
PROJEKTŲ 
ATRANKOS 
KRITERIJAI

1. Projektinis šilumos pareikalavimas

2. Šilumos tiekimo tinklo patikimumas 
didesnei šilumos vartotojų daliai

3. Projektas, prisideda prie konkrečios 
integruotos teritorijų vystymo programos 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimo



Prioritetinis projektų 

atrankos kriterijus

Kriterijaus vertinimo aspektai Svorio

koeficientas 

Didžiau

sias 

galimas 

kriterij

aus

balas

1. Projektinis šilumos 

pareikalavimas 

Projektinis šilumos pareikalavimas (t. y. didesnė planuojamų 

prijungti vartotojų instaliuota šilumos galia) (MW): 

1) iki 0,2 MW imtinai – 0 balų; 

2) nuo 0,2 MW iki 1,5 MW imtinai – 10 balų; 

3) daugiau nei 1,5 MW – 15 balų. 

3 45

2. Šilumos tiekimo tinklo 

patikimumas didesnei 

šilumos vartotojų daliai 

Šilumos vartotojai, kuriems bus padidintas šilumos tiekimo 

patikimumas (procentais): 

1) iki 5 procentų įskaitytinai – 0 balų; 

2) virš 5 procentų iki 10 procentų įskaitytinai – 5 balai; 

3) virš 10 procentų iki 20 procentų įskaitytinai – 10 balų; 

4) virš 20 procentų – 15 balų. 

3 45

3. Projektas prisideda prie 

konkrečios integruotos 

teritorijų vystymo 

programos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo.

Balai suteikiami projektams, kurie prisideda prie konkrečios 

integruotų teritorijų  vystymo programos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo.

1 10

Projekto naudos ir kokybės vertinimas



Dokumentai (1)

• Investicijų projektas su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle.

• Šilumos tiekimo licencija su priedais.

• Nutarimas (sprendimas) dėl investicijų suderinimo (savivaldybės arba VKEKK).

• Šilumos ūkio ar jo dalies valdymo perdavimo sutartis ir ketinimų protokolas (kai

šilumos tiekimo tinklai valdomi ne nuosavybės teise).

• SVV deklaracija (jei pareiškėjas didelė įmonė netaikoma).

• Teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba galiojanti

atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (kai pagal įstatymo

nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos vertinimo procedūros).

• Rašytinis paaiškinimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. (kai

planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos

poveikio aplinkai vertinimo).

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

susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis).



Dokumentai (2)

• Užpildytas projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas.

• Užpildytas projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedas.

• Projekto biudžetą pagrindžiantys dokumentai.

• Dokumentai apie energijos kiekį, sunaudotą metiniam šilumos energijos

poreikiui pagaminti (jei sistema yra efektyvi ir pareiškėjas vykdė veiklą).

• Dokumentus, kad neturi informacijos energijos kiekį, sunaudotą metiniam

šilumos energijos poreikiui pagaminti ir oficialius paklausimus šia informacija

disponuojantiems subjektams, gavus neigiamus atsakymus, galima skaičiuoti

faktinius nuostolius ir sunaudotus energijos kiekius metiniam šilumos ir

vėsumos energijos kiekiui pagaminti už laikotarpį, kurį faktiškai vykdė veiklą

(jei pareiškėjas veiklos nevykdė).



Dokumentai (3)

• Dokumentai apie planuojamus sistemoje sunaudoti energijos kiekius

šilumos energijos poreikiui užtikrinti, t. y. dokumentus įrodančius, kad

sistema tenkins efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo

sistemos reikalavimus (jei sistema yra neefektyvi).

• Patvirtinti 2016 ir 2017 metų finansinės atskaitomybės dokumentai (jei

nepateikti Juridinių asmenų registrui).

• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai (jei pateikiamas banko

sprendimas suteikti paskolą – iki projekto sutarties pasirašymo turi būti pasirašyta

sutartis paskolai gauti).



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. Turtas turi būti apdraustas įgyvendinimo laikotarpiu ir 5 metus po

projekto finansavimo pabaigos.

• Jeigu projektas nebuvo įgyvendinamas efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos

tiekimo sistemoje, projekto vykdytojas po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos,

praėjus pilnam šildymo sezonui, privalo atsiskaityti už centralizuoto šilumos ir vėsumos

tiekimo sistemoje sunaudotus energijos kiekius metiniam šilumos energijos poreikiui

pagaminti

! Jeigu po projekto finansavimo pabaigos sistema neatitinka efektyvios centralizuoto šilumos ir

vėsumos tiekimo sistemos apibrėžties inicijuojamas pažeidimo tyrimas ir jei pažeidimas nustatomas

inicijuojamas išmokėtų projekto finansavimo lėšų susigrąžinimas.

• 5 m. po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas.



Kaip parengti paraišką,

kad ją pateikus nereikėtų patikslinimų?

• Pasitikrinti, ar pateikiami visi projektų finansavimo sąlygų aprašo 58 punkte

nurodyti dokumentai;

• laiku kreiptis į atsakingas institucijas/asmenis (banką, VKEKK ar savivaldybę,

institucijas atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimą ir „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymą, turto

savininką) dėl projekto finansavimo sąlygų apraše nurodytų dokumentų

gavimo;

• pasitikrinti, ar su VKEKK arba savivaldybe suderinta investicijų suma nėra

mažesnė, nei projekto išlaidų suma;



• pasitikrinti, ar įvykdyti su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų

mokėjimu susiję įsipareigojimai;

• pasitikrinti, ar pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai Juridinių

asmenų registrui;

• pasitikrinti, ar paraiškoje, jos prieduose ir kartu su paraiška

pateikiamuose dokumentuose (pvz. investiciniame projekte, biudžetą,

pagrindžiančiuose dokumentuose) informacija sutampa.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

LVPA konsultuojantys asmenys:

• Energetikos projektų skyriaus vyr. projektų vadovė Sigita Žilinskaitė, el. p. s.zilinskaite@lvpa.lt, tel. (8 5) 268

7429.

• Projektų ekspertų skyriaus ekspertas Gytis Petrukaitis, el. p. g.petrukaitis@lvpa.lt, tel. (8 5) 259 1111.

• Komunikacijos skyriaus vyr. informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8

5) 268 7411.

• Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

• Komunikacijos skyriaus vyr. informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.


