
 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖ „DAUGIABUČIŲ NAMŲ 
VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMAS“ 

(Būsto energijos taupymo agentūros paskelbtas 2 kvietimas) 
 

Kvietimo pradžia: 2020 rugpjūčio 3 d.  

Kvietimo pabaiga: 2021 m. vasario 1 d.  

Kvietimo suma: 5 mln. eur. (finansuojama iš  Klimato kaitos programos lėšų).  

Paramos intensyvumas: 30 proc. 

Atrankos būdas: tęstinis (paraiškos teikiamos iki kol nebus išnaudota kvietimo 

suma). 

Paramos gavėjai: daugiabučių namų (pastatytų iki 1993 metų) gyventojai. 

Paraiškos teikėjai:  kaip ir ankščiau gali teikti daugiabučio namo 

administratoriai/valdytojai, šilumos tiekimo įmonės, savivaldybės energinio 

efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, taip pat kiti 

asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. 

Paramos priemonės:  

1) Daugiabučiuose, kuriuose yra seni, susidėvėję šilumos punktai, privaloma pasikeisti 

elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar 

atnaujinti senus susidėvėjusius automatizuotus šilumos punktus, įskaitant vidaus 

šildymo ir karšto vandens sistemų subalansavimą 

2) Pagal naująjį kvietimą į valstybės paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai, 

kuriuose šilumos punktas yra pakeistas (modernizuotas), įsidiegiant tokias 

priemones: 

-  Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, 

termostatinių ventilių įrengimą, balansiniai ventiliai ir kt.); 

-  Individualūs šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos su nuotoliniu 

nuskaitymų įrengimas (išmanioji apskaita); 



 

-  Karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių 

džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą, izoliavimą); 

 - Įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, 

įrengimas: 

• saulės plokšteliniai ar vakuuminių  kolektoriai, įskaitant boilerius ir 

akumuliacines talpas;   

• mažo galingumo šilumos siurbliai karštam vandeniui ruošti; 

• saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas (elektros energijos poreikiams, 

atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo);  

• daugiabučio namo karšto vandens tinklų pertvarkymas; 

 

Kadangi naujame kvietime patvirtinta galimybė gyventojams pakeisti karšto 

vandens gamybos būdą iš centralizuotai ruošiamo šilumos punkte į individualų 

apsirūpinimą, įsirengiant alternatyvius šaltinius, rekomenduojama šilumos 

tiekėjams neprarandant karšto vandens vartotojų, patiems teikti paraiškas 

alternatyvių AEI įrengimui pas vartotojus, numatant tokios įrangos ilgalaikį 

aptarnavimą/priežiūrą sutartiniais pagrindais (nereguliuojama veikla, VERT 

neribotų pelno). 

Galimi sprendimai: 

1) diegiant saulės kolektorius perteklinę šilumą, kurios vartotojai nesunaudoja savo 

einamiesiems poreikiams, tiekti į CŠT sistemą ir panaudoti vėliau. Priešingu atveju 

ji pradingtų, o investicijos būtų neracionalios. 

 



 

 

 

2) diegiant šilumos siurblius, kaip pirminės energijos šaltinį naudoti šilumą tiesiogiai 

iš CŠT perdavimo tinklo grįžtamojo vandens vamzdžio (35-45oC). Tokiu atveju 

šilumos siurblio efektyvumas (COP) padidėtų kelis kartus, o CŠT sistemoje 

pažemėtų temperatūrinis lygis. Tai padidintų šilumos susigrąžinimą nuo išmetamų 

dūmų (kondensaciniuose ekonomaizeriuose), o elektrinėse būtų pagaminama 

daugiau elektros energijos iš to paties kuro kiekio.  



 

 

3) Paslaugą siūlyti nutolusiems vartotojams, kuriems šiuo metu karšto vandens 

tiekimas nuostolingas (dideli nuostoliai tinkluose, vamzdynai per didelio 

skersmens, mažas karšto vandens vartojimas). Įrengus vietinį saulės kolektorių ar 

šilumos siurblį, sutaupymai liekantys šilumos tiekėjui būtų didesni, negu 

papildomos investicijos į AEI įrenginius. 

Šilumos siurblys oras/vanduo  
Vidutiniam 60 butų daugiabučio karšto vandens poreikiui tenkinti 
Šiluminė galios poreikis 33.8 kW 

El. galios poreikis 13.5 kW 

COP 2.5  

Akumuliacinės talpos tūris 2.0 m3 

El. suvartojimas 216 kWh 

Šilumos gamybos kaina 32.4 Eur/parą 

Šilumos gamybos kintamoji dedamaoji, 

esant elektros kainai 15 ct/kWh  

6 ct/kWh 

Akumuliacinės talpos kaina ~ 3000 Eur 

Šilumos siurblio kaina ~ 12856 Eur 

Investicija ~ 15856 Eur 



 

*neįskaičiuota mobilumui reikalinga įranga 

*šilumos gamybos kaina nurodyta be sąnaudų įrangos įsigijimui 

 

4) Bendrauti su potencialiais ketinančiais atsijungti vartotojais, informuojant, jog 

karšto vandens gamybos būdo pakeitimas iš centralizuotai ruošiamo šilumos 

punkte į individualų, įsirengiant alternatyvius šaltinius, energijos vartojimo 

efektyvumo nepadidina, be to, atsiradus mišriam šilumos ar karšto vandens 

gamybos šaltiniams, būtų taikoma privaloma dvinarė kaina. Jeigu daugiabutis visgi 

nusprendžia atsijungti vasarą, siūlyti savo paslaugas tokių projektų įgyvendinimui. 

 

Neišvengiama tendencija – didesnis dėmesys šilumos vartotojui, siekiant parduoti 

daugiau ir patogių paslaugų (komfortą), ir taip kompensuoti prarandamas pajamas 

dėl šilumos taupymo pastatuose.   

 

Kvietimo dokumentai: 

 

KVIETIMAS NR. 2 teikti paraiškas DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO 

VANDENS SISTEMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) (2020-08-03) 

 

Kvietimo nr. 2 PARAIŠKA  (2020-08-03) 

 

Įsakymas dėl klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų 

vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo 

patvirtinimo (2020-07-28) 

 

Daugiau apie kvietimą čia 
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7028500a0e11ea9d279ea27696ab7b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7028500a0e11ea9d279ea27696ab7b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7028500a0e11ea9d279ea27696ab7b
http://www.betalt.lt/veiklos-sritys/programos/daugiabuciu-namu-vidaus-sildymo-ir-karsto-vandens-sistemu-modernizavimas/217?fbclid=IwAR3TopQ5HcolIsncJPj5ZKe-kLCGOMlidTvFhknMKU7Af8spI8FQcndZ9SE

