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1. Priemonės Nr. 04.3.1-APVA-V-023 „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ 

(toliau – priemonė) aprašymas: 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą 

viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiama veikla – valstybės paramos teikimas daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) techninei paramai: 

1.3.1. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų rengimui; 

1.3.2. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techninių darbo projektų rengimui 

(įskaitant atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdymo priežiūrai ir atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto ekspertizei); 

1.3.3. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimui; 

1.3.4. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninei priežiūrai. 

1.4. Galimas pareiškėjas – viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra. 

 

 2. Priemonės finansavimo forma 

Negrąžinamoji subsidija 

 

 3. Projektų atrankos būdas 

Valstybės projektų planavimas 

 

 4. Už priemonės įgyvendinimą atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

 

 5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos 

finansuojamų programų priemonių 

Šios priemonės lėšomis parama teikiama atnaujinimo projekto daliai parengti, įskaitant 

atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, jeigu šioms išlaidoms 

apmokėti nebuvo suteikta paskola ar garantija pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių 

namų atnaujinimas“ 

 

  



 

 

 6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Eil. 

Nr. 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. 

gruodžio 31 d. 

Galutinė 

reikšmė 2023 m. 

gruodžio 31 d. 

1. R.S.317 

„Sunaudotas galutinės 

energijos kiekis paslaugų 

ir namų ūkių sektoriuose“ 

tūkst. tne 1.948 1.680 

2. P.N.002 
„Techninę paramą gavę  

daugiabučiai namai“ 
Skaičius 0 1400 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                               

                                                                                                                                      (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne 

mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Priva- 

čios lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

45.120.000 0 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

3.680.000 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso 

48.800.000 0 0 0 0 0 0 
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