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VI PA iš vi so yra su tei ku si 74,79 
mln. eurų grą ži na mų jų sub si di
jų, ku rios nau do ja mos vals ty bei 
prik lau san tiems pas ta tams re no
vuo ti. Be jau baig tų tvar ky ti Pa
ne vė žio pa tai sos na mų pas ta tų, 
šiuo me tu dar bai at lie ka mi dar 
112oje ša lies pas ta tų.

Be je, VI PA su lau kė no rin čių jų 
pa si nau do ti tris kar tus di des nės 
su mos grą ži na mą ja sub si di ja, nei 
bu vo nu ma ty ta prog ra mo je.

Tai Euro pos Są jun gos (ES) in
ves ti ci jos į vie šų jų pas ta tų mo der
ni za vi mą pa gal 04.3.1VI PAT113 
prie mo nę „Vals ty bei nuo sa vy bės 
tei se prik lau san čių pas ta tų at
nau ji ni mas (II)“ ir 04.3.1VI
PAV101 prie mo nę „Vals ty bei nuo
sa vy bės tei se prik lau san čių pas
ta tų at nau ji ni mas“.

Džiu gi na kul tū ros erd vė

VI PA fi nan sa vi mo su tar tį su 
Pa ne vė žio pa tai sos na mais dėl ke
tu rių pas ta tų mo der ni za vi mo pa
si ra šė 2019 me tais.

Bend ra su ma – 725 tūkst. eu
rų. Dar bai bu vo at lik ti per kiek 
dau giau nei dve jus me tus. Vie na
me pas ta te pa siek ta B, ki tuo se – 
C ener gi nio nau din gu mo kla sė.

Bu vo ap šil tin tos sie nos, pa keis
ti lan gai ir du rys, at nau jin tos šil
dy mo sis te mos ir ši lu mos punk tai, 
įreng tos vė di ni mo sis te mos, mo
der ni zuo tos apš vie ti mo sis te mos.

Vie nas Pa ne vė žio pa tai sos na
muo se re no vuo tų pas ta tų – kul tū
ros ren gi nių sa lė. Dar nuo so viet
me čio rim tes nio re mon to ne ma
čiu si erd vė at nau jin ta iš es mės.

„Džiau gia mės at gi mu sia mo
der nia ir uni ver sa lia erd ve, ku ri 
bus pri tai ky ta ne tik kul tū ros ren
gi niams, bet ir įvai riems už siė
mi mams or ga ni zuo ti.

Sa lės erd vę bus ga li ma trans
for muo ti į ke lias ma žes nes erd
ves, o tech ni nė įran ga leis už tik
rin ti baus mę at lie kan čių jų užim
tu mo įvai ro vės plėt rą, – kal bė jo 
Pa ne vė žio pa tai sos na mų di rek
to riaus pa va duo to ja Lo re ta Skric
kie nė. – Sa lė pri tai ky ta ir nuo to
li niams su si ti ki mams su įvai rių 
ne vy riau sy bi nių ir ki tų or ga ni za
ci jų ats to vais or ga ni zuo ti.“

At nau jin ta kul tū ros erd ve džiau
gia si ir baus mę at lie kan čios mo
te rys, mat ka ran ti no me tu nu teis
to sios tu rė jo ma žai erd vės įvai
riai veik lai or ga ni zuo ti, o ir įvai
rūs ri bo ji mai tam truk dė.

Iš lai dos su ma žės per pu sę

Skai čiuo ja ma, kad mo der ni za
vus Pa ne vė žio pa tai sos na mų pas
ta tus ši lu mos ener gi jos są nau dos 
jiems šil dy ti, vė sin ti, bui ti niam 
van de niui ruoš ti ir iš lai dos elekt
ros ener gi jai su ma žės vi du ti niš
kai 54 pro cen tais.

ES prie mo nės „Vals ty bei nuo
sa vy bės tei se prik lau san čių pas

ta tų at nau ji ni mas“ fi nan suo ja mo 
pas ta tų mo der ni za vi mo tiks las – 
ga lu ti nes ener gi jos są nau das at
nau ji na ma me pas ta te su ma žin ti 
ne ma žiau kaip 30 pro cen tų ir pa
siek ti ma žiau siai C ener gi nio nau
din gu mo kla sę.

Fi nan sa vi mas tei kia mas grą
ži na mo sios sub si di jos for ma. Šiuo 
at ve ju lė šų grą ži ni mo ter mi nas – 
20 me tų. Kaip tai bus da ro ma?

Pa sak VI PA Vals ty bės in ves ti
ci jų sky riaus va do vės Rū tos Mi
ka laus kie nės, Pa ne vė žio pa tai sos 
na mų asig na vi mų val dy to jas Ka
lė ji mų de par ta men tas dėl dau
giau nei per pu sę su ma žė ju sio 
ener gi jos po rei kio su ma žins Pa
ne vė žio pa tai sos na mų iš lai das 
ko mu na li nėms pas lau goms, o da
lį lė šų nu ma tys grą ži na mo sios 
sub si di jos lė šoms grą žin ti.

Per 20 me tų rei kės grą žin ti 30 
proc. ran gos dar bams skir tos sub
si di jų su mos be jo kių pa lū ka nų. Li
ku si 70 proc. su ma – ES do va na.

Pa ne vė žio pa tai sos na mų pas
ta tas sta ty tas 1893 me tais. 1960ai
siais ka lė ji mas bu vo reor ga ni zuo
tas į mo te rų įka li ni mo įs tai gą. Nuo 
2003 m. įs tai ga pa va din ta Pa ne
vė žio pa tai sos na mais. Šiuo me tu 
šio je įka li ni mo įs tai go je baus mę 
at lie ka apie 190 nu teis tų jų.

Dar bai bai gia mi ir teat re

Vi si pro jek tai, ga vę grą ži na mą
sias sub si di jas, tu rės bū ti baig ti 
per kiek dau giau nei dve jus me
tus.

Jau ki tų me tų pir mą jį ket vir tį 
tu rė tų bū ti baig tas įgy ven din ti 
di de lis Lie tu vos na cio na li nio dra
mos teat ro Vil niu je re no va ci jos 
pro jek tas, ku riam VI PA yra su
tei ku si dau giau nei 1 mln. eurų 
grą ži na mą ją sub si di ją.

Ki tos teat ro re mon to dar bams 
rei ka lin gos lė šos – iš ša lies biu
dže to ir ki tų ES lė šų šal ti nių.

Pas ta ro ji Lie tu vos na cio na li nio 
dra mos teat ro pas ta to re konst
ruk ci ja bu vo at lik ta 1981 m., kai 
jį re konst ra vo arc hi tek tai Vy tau
tas ir Al gi man tas Nas vy čiai.

Nors teat re jau įvy ko įkur tu
vės, šiuo me tu ro do mi spek tak
liai, pas ta to at nau ji ni mo dar bai 
iki ga lo dar nė ra baig ti.

Per re konst ruk ci ją įgy ven din
tas ener gi nio efek ty vu mo di di ni
mas: ap šil tin ti fa sa dai, co ko liai, 
sto gai.

Iki tol žie mą ne vie nas ži ūro vas 
skųs da vo si, kad ži ūrė ti spek tak
lį per šal ta, o karš to mis va sa ro
mis te ko at šauk ti spek tak lius Ma
žo jo je sa lė je sau gant ži ūro vų svei
ka tą – įkai tęs sto gas pri kai tin da
vo sa lę, o jo kios vė di ni mo sis te
mos jo je ne bu vo.

Nuo šiol vi so se sa lė se veiks nau
jos mo der nios šil dy mo ir vė di ni
mo sis te mos.

Ma žiau ter šia ma ap lin ka

Lie tu va yra įsi pa rei go ju si Euro
pos Są jun gai kas met at nau jin ti 
ne ma žiau kaip 3 proc. vals ty bei 
nuo sa vy bės tei se prik lau san čių 
pas ta tų plo to ir pa ge rin ti jų ener
gi nį efek ty vu mą.

Tai – mu zie jai, bib lio te kos, uni
ver si te tai, li go ni nės, teat rai, vals
ty bi nės įs tai gos ir t.t. 

Ta čiau biu dže ti nės įs tai gos pa
gal įs ta ty mus ne ga li pa čios im ti 
pas ko los ir re no vuo ti pas ta to – jos 
ga li pre ten duo ti į ES fi nan sa vi

mą ir pa si nau do ti grą ži na mą ja 
sub si di ja.

Kas ga li pre ten duo ti į grą ži na
mą ją sub si di ją? Kam tei kia ma 
pir me ny bė ją ski riant?

„Pir miau sia pas ta tas ar ba jo 
da lis, ku rį no ri ma at nau jin ti pa
si nau do jant grą ži na mą ja sub si
di ja, tu ri prik lau sy ti vals ty bei. 
Ant ra, po pas ta to re no va ci jos tu
ri bū ti pa siek ta ne že mes nė nei C 
ener gi nio nau din gu mo kla sė.

Bū tent nuo jos prik lau so, ko kią 
sub si di jos da lį teks grą žin ti. Kuo 
aukš tes nė pa siek ta ener gi jos efek
ty vu mo kla sė, tuo ma žes nę sub
si di jos da lį teks grą žin ti. Ma žiau
sia sub si di jos da lis, ku rią rei kia 
grą žin ti, – 30 proc. Ją grą žin ti, 
prik lau so mai nuo su tar ties są ly
gų, rei kia per 10–20 me tų“, – sa
kė R.Mi ka laus kie nė.

Ta čiau jei gu net po re no va ci jos 
pas ta tas ne pa sie kia C ener gi nio 
nau din gu mo kla sės, per nus ta ty
tą lai ko tar pį ga li tek ti grą žin ti 
vi są su teik tą grą ži na mą ją sub si
di ją.

Re no vuo ta me pas ta te žmo nėms 
ne tik šil čiau, pa to giau dirb ti, bet 
ir ma žiau ter šia ma ap lin ka.

„Mo der ni zuo jant pas ta tą yra 
rei ka la vi mas ne ma žiau nei 30 
proc. su ma žin ti ang lies diok si do 
(CO2) iš me ti mą į ap lin ką. Pas tebi
ma, kad iš šiuo lai kiš kai su re mon
tuo to pas ta to į ap lin ką pa ten ka 
net 40 ar 50 proc. ma žiau CO2.

To kiu bū du pri si de da ma ir prie 

šva res nės, ža les nės Lie tu vos“, – 
pab rė žė R.Mi ka laus kie nė.

Bus fi nan suo ja ma ir atei ty je

VI PA šiuo me tu ne bep rii ma pa
raiš kų grą ži na ma jai sub si di jai 
gau ti. Šios prie mo nės bu vo fi nan
suo ja mos iš 2014–2020 me tų Euro
pos Są jun gos fon dų in ves ti ci jų 
veiks mų prog ra mos.

Ta čiau pra si de da nau jas 2021–
2027 me tų fi nan sa vi mo lai ko tar
pis. Nau jos fi nan si nės prie mo nės 
kol kas ne pat vir tin tos, jos de ri
na mos su Euro pos Ko mi si ja.

„Nea be jo ja ma, kad ir to liau daug 
dė me sio bus ski ria ma ener gi niam 
efek ty vu mui, tva res nei, ža les nei 
ap lin kai, to dėl vie šie ji pas ta tai 
bus mo der ni zuo ja mi. Tik ga li bū
ti, kad kaž kiek skir sis fi nan sa vi
mo bū dai, ski riant fi nan sa vi mą 
la biau pas ko los for ma nei sub si
di ja“, – sa kė R.Mi ka laus kie nė.

Euro pos Są jun ga Lie tu vos ener
ge ti kos sek to rių yra įpa rei go ju si 
iki 2027 me tų at nau jin ti 510 tūkst. 
kvad ra ti nių met rų vals ty bei prik
lau san čiuo se pas ta tuo se.

Di de lė da lis vals ty bei prik lau

san čių pas ta tų būk lė yra blo ga. 
Nuo šių me tų sau sio 1 d. vi si sta
to mi na mai tu ri ati tik ti A++ener
gi nę kla sę, o di džio ji da lis vals ty
bės vie šų jų pas ta tų ati tin ka vos 
F ar ba E ener gi nę kla sę ir tik re
tas pas ta tas ati tin ka D kla sę.

Net ir pa ly gin ti ne se niai, prieš 
30 me tų, pas ta ty ta me pas ta te rei
kia keis ti lan gus, du ris, šil tin ti 
sie nas ir sto gą, nes per tą lai ką 
tech no lo gi jos sta ty bų sek to riu je 
ge ro kai pa si kei tė, at si ra do vi sai 
ki tų tech ni nių ga li my bių.

Iš tie sė pa gal bos ran ką

Vie nas di des nių VI PA fi nan suo
ja mų pro jek tų – ke lių Vil nius ko
le gi jos pas ta tų mo der ni za vi mas.

Šių pro jek tų ver tė – 3,7 mln. eu
rų: mo der ni zuo ja mas Elekt ro ni
kos ir in for ma ti kos fa kul te to pas
ta tas, Ve te ri na ri jos kli ni ka, Vers
lo va dy bos fa kul te tas, Svei ka tos 
prie ži ūros fa kul te tas.

Dar bai pra dė ti ir Kau no apsk
ri ties vie šo jo je bib lio te ko je, ku riai 
iš VI PA skir ta 1,9 mln. eurų. Pro
jek tą nu ma to ma įgy ven din ti iki 
2023 me tų rugp jū čio pa bai gos. 

Panevėžio pataisos namams priklausančio vaikų darželio patalpos prieš ir po modernizavimo darbų.  
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At nau jin ti pas ta tai pa dės kur ti ir tva res nę ap lin ką
Vie šų jų in ves ti ci jų plėt ros agen tū ros (VI PA) prieš po- 
 rą me tų pra dė ti įgy ven din ti grą ži na mo sios sub si di-
jos pro jek tai jau duo da pir muo sius vai sius – šio mis 
die no mis baig tas ke tu rių Pa ne vė žio pa tai sos na mams 
prik lau san čių pas ta tų mo der ni za vi mas. Šie pro jek tai 
bu vo at nau jin ti pa gal prie mo nę Nr. 04.3.1- VI PA-V-101.

Lietuvayraįsipareigo
jusiEuroposSąjungai
kasmetatnaujintine
mažiaukaip3proc.
valstybeinuosavybės
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tatųplotoirpagerinti
jųenerginįefektyvumą.


