
Kvietimas teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus  

 

 

LR Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą savivaldybių administracijoms teikti paraiškas atnaujinti 

(modernizuoti) daugiabučius namus. Aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-

568 „Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus“ nustatytas 

bendras priimamų paraiškų skaičius – 500 vnt. paraiškų, kurias savivaldybės teikia įgyvendinti 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams, pagal šių savivaldybių patvirtintas 

savivaldybių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas. 

 

Pagal procentinį modernizavimo projektų įgyvendinimą Šiaulių rajono savivaldybei nustatytas 

teikiamų paraiškų skaičius – 7 (septyni) atnaujinti (modernizuoti) namai. 

Savivaldybėms  pavesta vykdyti galimų atnaujinti (modernizuoti) daugiabučių namų atranką, 

atsižvelgiant į daugumos butų ir kitų patalpų savininkų išreikštą pritarimą atnaujinti namą, į tai, ar 

namas numatytas įtraukti (įtrauktas) į savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo 

programas, į didžiausią metinį šilumos energijos suvartojimą namuose ir savivaldybei nustatytą 

paraiškų atnaujinti (modernizuoti) namus skaičių.      

 

Kviečiame Šiaulių rajono daugiabučių namų patalpų savininkus, pageidaujančius dalyvauti 

valstybės remiamoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, teikti prašymus 

dalyvauti atrankoje dėl namų atnaujinimo (modernizavimo).   

 

Prašymus teikia daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (bendrijos, 

administratoriai), butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantys 

asmenys, teikiantys projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės programos 

įgyvendinimo administratorius. Su prašymu pateikiamas namo butų ir kitų patalpų savininkų 

sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo), priimtas 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. 

 

Prašymai teikiami iki 2016 m. spalio 31 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, 225 kab. 

Išsamesnė informacija teikiama  tel. (8 41)  58 15 36 arba tel. (8 41)  50 00 15. 

 

Aktuali informacija: 

nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėjus ir iki 2017 m. gruodžio 31 d. įgyvendinus projektą skiriama 35 

proc. parama energijos efektyvumą didinančių priemonių rangos darbams ir 50 proc. projekto 

parengimo (įskaitant atvejus, kai projektavimo darbai perkami kartu su statybos rangos darbais), 

statybos techninės priežiūros išlaidų bei projekto įgyvendinimo administravimo paslaugoms 

tenkančių išlaidų kompensacija; 

nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėjus ir po 2017 m. gruodžio 31 d. įgyvendinus projektą skiriama 30 

proc. parama energijos efektyvumą didinančių priemonių rangos darbams ir 50 proc. projekto 

parengimo (įskaitant atvejus, kai projektavimo darbai perkami kartu su statybos rangos darbais), 

statybos techninės priežiūros išlaidų bei projekto įgyvendinimo administravimo paslaugoms 

tenkančių išlaidų kompensacija. 

 Šiaulių rajono savivaldybės administracija 


