
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. BIRŽELIO 26 D. 

ĮSAKYMO NR. D1-463 „DĖL MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ 

KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, MAKSIMALIŲ TINKAMŲ 

IŠLAIDŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2017 m. birželio 26 d. Nr. D1-543 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u  Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios 

programos lėšų, maksimalius tinkamų išlaidų dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-463 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš 

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo“, ir 

juos išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

2. N u s t a t a u , kad šiuo įsakymu patvirtinti Mažos apimties projektų, finansuojamų iš 

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalūs tinkamų išlaidų dydžiai taikomi 

projektams, kurių paraiškos (registracijos formos) pateiktos po šio įsakymo įsigaliojimo.  

 

 

 

Aplinkos ministras  Kęstutis Navickas 

  



PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2013 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-463 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2017 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-543 

redakcija) 

 

MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KLIMATO KAITOS 

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, MAKSIMALŪS TINKAMŲ IŠLAIDŲ DYDŽIAI 

 

Nr. Technologija/įranga Vnt. 

Maksimalus 

tinkamų 

išlaidų dydis,  

Eur/vnt.** 

1. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros priemonės   

1.1. saulės plokštelinio kolektoriaus sistema m
2

(bendro ploto) 481 

1.2. saulės vakuuminio kolektoriaus sistema m
2

(bendro ploto) 394 

1.3. 
biokuro granulėmis kūrenamas katilas su 

priklausiniais 
kW(nominalios galios*) 145 

1.4. šilumos siurblio „gruntas–vanduo“ sistema  kW(nominalios galios*) 1014 

1.5. šilumos siurblio „oras–vanduo“ sistema kW(nominalios galios*) 576 

1.6. šilumos siurblio „oras–oras“ sistema kW(nominalios galios*) 369 

1.7. vėjo elektrinė: horizontalios ašies be akumuliatorių  kW 2465 

1.8. vėjo elektrinė: vertikalios ašies be akumuliatorių  kW 1855 

1.9. saulės fotovoltinė elektrinė be akumuliatorių  kW 1318 

1.10. hidroelektrinė  kW 678 

1.11. 
kieto kuro katilų atskirų komponentų (degiklių ir kt.) 

įrengimas 
kW(nominalios galios*) 58 

1.12. 
biokuro krosnelės ar židiniai kartu su karšto oro 

skirstymo sistema 
kW(nominalios galios*) 131 

1.13. 
įrangos, jos komponentų, reikalingų projektui 

įgyvendinti, transportavimo išlaidos 
projektui 58 

2. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės   

2.1. stogo šiltinimas be dangos keitimo m
2
 14,50 

2.2. stogo šiltinimas su dangos keitimu m
2
 43,50 

2.3. perdangų šiltinimas  m
2
 14,50 

2.4. grindų ant grunto šiltinimas  m
2
 29 

2.5. grindų virš rūsių šiltinimas  m
2
 23,20 

2.6. sienų ir cokolio šiltinimas  m
2
 30 

2.7. 
langų keitimas ir kitų skaidrių atitvarų keitimas ar 

įrengimas 
m

2
 128 



2.8. lauko durų ir vartų keitimas  m
2
 261 

2.9. tambūro durų keitimas m
2
 145 

2.10. kieto kuro katilo su priklausiniais diegimas kW(nominalios galios*) 87 

2.11. 

karšto vandens tiekimo ir šildymo sistemos 

vamzdynų ir prietaisų (radiatorių, grindų šildymo ar 

kt.) keitimas ar pertvarkymas 

m
2

(naudingo ploto) 20 

2.12. plokštelinis šilumos rekuperatorius  Eur/100 m
3
/val. 1160 

2.13. rotacinis šilumos rekuperatorius Eur/100 m
3
/val. 1450 

2.14. 
mažos galios kogeneratorius su dujiniu vidaus 

degimo varikliu  
kW elektros 796 

2.15. stogo perdangos šiltinimas su stogo dangos keitimu m
2
 29 

2.16. 

pastatų energinis sertifikavimas (pastato energinio 

naudingumo sertifikatas ir pažyma apie energijos 

sąnaudų sumažinimą) 

2 vnt. 145 

2.17. 
statybinių medžiagų, reikalingų projektui 

įgyvendinti, transportavimo išlaidos 
projektui 58 

2.18. 
projekto statybinių atliekų išvežimo ir pridavimo 

šalinimą atliekančioms įmonėms išlaidos 
projektui 58 

 

* Kai nominali galia nenurodyta gamintojo dokumentuose, taikoma tuose dokumentuose nurodyta 

galia. 

** Dydžiai nurodyti be PVM, į juos įskaičiuoti visi reikalingi darbai ir medžiagos. 


