
Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Vieš j  pastat  energinio 
efektyvumo didinimo projektai



2014 m. lapkričio 26 dieną Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1328
patvirtinta Vieš j pastat energinio
efektyvumo didinimo programa, kurios tikslas
– didinti valstybei ir savivaldybėms
nuosavybės teise priklausanči pastat
energinį efektyvumą.

Uždavinys tikslui pasiekti – atnaujinti
(modernizuoti) valstybei ir savivaldybėms
nuosavybės teise priklausančius viešuosius
pastatus iki 2020 met .



Ignalinos rajono savivaldybė 2008 m. pradėjo ir
2015 m. baigė vis perspektyvi vieš j pastat
renovavimą.

Panaudojant įvairi šaltini lėšas (IAE ENF,
VIP, ES, LR, Ignalinos programos, Saviv. b.)
šiuolaikiškai sutvarkytos mokyklos, darželiai,
kult ros, medicinos įstaigos, administraciniai ir
bendruomeni pastatai ne tik mieste, bet ir
seni nijose.

Iš viso renovuota 40 pastat , tam
panaudota apie 10 mln. eur .

Tai ne tik pakeitė pastat estetinį vaizdą,
bet ir pagerino darbo sąlygas, leido pasiekti iki
45% šiluminės energijos sutaupym .



Vieš j  pastat  energinio 
efektyvumo didinimo projektai

2010–2015

Ignalinos programos lėšos
Renovuota 15 pastat

Bendra projekt  vertė  – 3 744 159,9 Eur
Bendras šildomas plotas – 29864 kv. m

Sutaupymai per metus – 2728 Mwh



.

Energijos efektyvumo didinimas 
Ignalinos rajono ligoninėje



Atlikti darbai: sien , stogo 
šiltinimas, lang , dur  keitimas, 

šildymo-vėdinimo sistemos 
įrengimas



Projekto vertė – 430 838 Eur

Šildomas plotas 2457 kv.m., 
sutaupymas 150 Mwh/metus



Ignalinos Česlovo Kudabos 
pagrindinės mokyklos pastat  

energijos efektyvumo didinimas



Projekto vertė – 493 915 Eur



Bendras šildomas plotas – 6887 kv. m, 
sutaupymai – 314 Mwh/metus



Ignalinos Česlovo Kudabos 
progimnazijos bendrabučio 
pastato atnaujinimas



Didžiasalio „Ryto” vidurinės 
mokyklos pastato renovacija



Bendra suma – 353 305,97 Eur, 
Bendras šildomas plotas – 3484 kv. m, 

Sutaupymai -224 Mwh/metus



Ignalinos kult ros centro pastato 
energijos efektyvumo didinimas

Pastatas prieš renovaciją



Bendra vertė – 219 464,64 Eur
Bendras šildomas plotas -3525 kv.m,
Sutaupymai 217 Mwh/metus

Po renovacijos 



Ignalinos krašto muziejus



D kšto seni nijos administracinio pastato 
atnaujinimas (68 350,33 Eur)



Ignalinos miesto seni nijos 
administracinio pastato atnaujinimas



Bendra projekto suma – 67 994,87 Eur, Bendras 
šildomas plotas 292  kv. m, sutaupymai – 58 

Mwh/metus



Ignalinos mokyklos-darželio  „Šaltinėlis” 
Didžiasalio skyriaus pastato energinio efektyvumo 

didinimas. Darb  vertė 231 523,86 Eur

Bendras šildomas plotas – 1297 kv.m
Energijos sutaupymai -117 Mwh/metus



Ignalinos mokyklos-darželio “Šaltinėlis” pastato 
atnaujinimas

bendra vertė -333 705,55 Eur



Ignalinos mokyklos-darželio “Šaltinėlis” Vidiški  skyriaus 
pastato atnaujinimas

Bendra suma – 188 524,43 Eur
Šildomas plotas – 1215 kv. m
Sutaupymai – 114 Mwh/metus



Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos  
kult rinės paskirties pastato atnaujinimas



Bendra vertė – 203 464,54 Eur, šildomas plotas 
– 749 kv. m, sutaupymai -131 Mwh/metus



Naujojo Daugėliškio vidurinės mokyklos 
pastato atnaujinimas



Bendra suma - 447655,48 Eur
Plotas – 2806 kv.m 
sutaupymai - 391 Mwh/metus



Vidiški  gimnazijos pastato 
atnaujinimas



Bendra suma – 402 552,62 Eur
Šildomas plotas – 2788 kv. m
Sutaupymai – 494 Mwh/metus



D kšto medicinos punkto pastato atnaujinimas
Bendra vertė – 84 972,99 Eur,  šildomas plotas –
411 kv.m, sutaupymai – 80 Mwh/metus



Bendra vertė – 84 972,99 Eur,  šildomas plotas 
– 411 kv.m, sutaupymai – 80 Mwh/metus



Didžiasalio medicinos punkto 
atnaujinimas



Bendra vertė 135 956,79 Eur,
Bendras šildomas plotas – 567 kv.m, 
Sutaupymai – 93 Mwh/metus



Viešieji pastatai, renovuoti pagal 
Utenos regiono plėtros tarybos 
patvirtintus regiono projekt  

sąrašus 

Iš viso renovuota 18 visuomeninės 
paskiries pastat  ir 16 daugiabuči  

gyvenam j  nam  



VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas regioniniu lygiu

Renovuoti 4 pastatai



Ignalinos  moksleivi  nam  pastato 
renovacija (189 161 Eur)



Padidintas pastato energetinis 
efektyvumas, sumažintos 
energijos sąnaudos, pagerintos  
darbo sąlygos. 



Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 
Kazitiškio seni nijos administracinio pastato 

atnaujinimas (129 239,90 Eur)



Pastatas tapo ekonomiškas, sukurtos geros gyvenimo ir 
darbo sąlygos. Bendra projekto vertė – 176 065,91 Eur

Ignalinos mokyklos-darželio „Šaltinėlis“ pastato 
D kšto mieste, Zaras  g. 5, renovacija



Ignalinos rajono savivaldybės 
administracijos pastato renovacija
(239 070,30 Eur)



Renovuotas „Šaltinėlio“ mokyklos Dienos socialinės
globos skyriaus pastatas (205 350,73 Eur)

VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionari  socialini  
paslaug  ir infrastrukt ros plėtra



Universalaus daugiafunkcio centro  Naujajame 
Daugėliškyje steigimas (303 157,81 Eur)

VP3-2.2-ŠMM-04-R Universali  daugiafunkci  
centr  kaimo vietovėse steigimas



VP3-1.1-VRM-04-R Socialinio b sto plėtra 
ir jo kokybės gerinimas

Bendrabučio, esančio Technikos g. 10 Ignalinoje, 
pastato rekonstravimas pritaikant socialiniam b stui 

(316 287,52 Eur)



Pastato, esančio Gėli  g. 13 Ignalinoje, dalies 
pritaikymas socialiniam b stui 

(464.707,6 Eur)



VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabuči  nam  
atnaujinimas pirmiausia didinant j  energijos 

vartojimo efektyvumą

Renovuota  15 daugiabuči  nam  Ignalinoje 
ir 1 Didžiasalyje (Bendra projekt  vertė 2,3 mln. Eur)



VP3-1.2-VRM-01-R  Prielaid  spartesnei 
kinės veiklos diversifikacijai kaimo 

vietovėse sudarymas
Mokykl  arba administracini  pastat  pritaikymas 
bendruomenės poreikiams ir aplinkos bei prieig  

sutvarkymas 
Rimšėje, 

Strigailiškyje, 
D kšte, 

Linkmenyse, 
Mielagėnuose, 

Tverečiuje, 
Ceikiniuose,

Naujajame Daugėliškyje
8 projektai, kuri  bendra vertė – daugiau nei 

2 mln. Eur



Mokyklos pastato pritaikymas bendruomenės 
poreikiams Rimšėje 



Buvusios mokyklos pastato pritaikymas 
bendruomenės poreikiams  Mielagėnuose



Ceikini  senojo mokyklos pastato pritaikymas 
bendruomenės poreikiams ir kult ros 

infrastrukt ros suk rimas



Linkmen   mokyklos pastato nenaudojamos dalies 
pritaikymas bendruomenės poreikiams ir aplinkos 

bei prieig  sutvarkymas



Administracinio pastato Tverečiuje pritaikymas 
bendruomenės poreikiams ir aplinkos bei prieig  

sutvarkymas



Renovuotas Tverečiaus kaimo seklyčios 
pastatas



Administracinio pastato Naujajame Daugėliškyje 
modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams,  ir 

gyvenamosios aplinkos gerinimas



Strigailiškio kaimo seklyčios atidarymas 
po renovacijos



Renovuota Naujojo 
Daugėliškio kaimo seklyčia



D kšto buvusio buitinio ir seni nijos 
administracinio pastat  pritaikymas 

bendruomenės poreikiams ir aplinkos bei 
vieš j  erdvi  sutvarkymas



Ignalinos rajono Ceikini , Kazitiškio, 
Ignalinos, Didžiasalio ir Linkmen  
seni nij  kaimo vietovėms svarbi  
statini  renovavimas (Pagal KPP)

Projekto vertė – apie 300 t kst. Eur



Kazitiškio buvusios klebonijos 
pastato remontas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams



Pal šės kaimo bibliotekos pastato 
atnaujinimas



Ignalinos rajono Kani k jaunimo 
centro pastato rekonstrukcija, projekto 
vertė 52 t kst. Eur
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Kiti vieš j  pastat  
renovacijos projektai, atlikti 

nuo 2008 met

ES strukt rini  fond  ir 
nacionalinė parama



Ignalinos AE regiono vieš j  paslaug  
verslui centro infrastrukt ros suk rimas 
Projekto vertė – apie 800 t kst. Eur



Ignalinos rajono savivaldybės 

bibliotekos pastato rekonstrukcija

Projekto vertė 400 t kst. Eur



Ignalinos rajono poliklinikos 
pastato renovacija

Projektui skirta parama 
daugiau nei 162 t kst. Eur



Didžiasalio vaik  globos ir socialinės paramos 
šeimai centro pastato renovacija

Apie 145 t kst. Eur



Didžiasalio vaik  globos ir socialinės 
paramos šeimai centro pastato renovacija



D kšto mokyklos pastato renovacija, projekto 
vertė – 802 t kst. Eur



Apšiltintas ir atnaujintas pastato 
fasadas, stogas, renovuota šildymo 

sistema, elektros instaliacija



Ignalinos  miesto  autobus   stoties ir  
prieig   sutvarkymas 125 t kst. Eur



PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2012 m. rugsėjo 6  d. sprendimu Nr. T-133

IGNALINOS, D KŠTO MIEST  IR VIDIŠKI  KAIMO 
ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 
DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA 
„IGNALINOS ENERVIZIJA“



Šiai programai įgyvendinti reikalingos
lėšos - 9,8 mln. Eur, iš j 1,4 mln. Eur -
Ignalinos programos dalis



Iki 2015 m. pabaigos renovuoti 78  
daugiabučiai namai pagal programą 

„Ignalinos enervizija“



Iš viso Ignalinos rajono 
savivaldybės pastangomis 
rajone buvo renovuota 40 
visuomeninės paskirties 
pastat , o iki 2016 met  
pabaigos - ir 94 daugiabučiai 
namai. 

(134 objektai)



2015 m. vasario mėn. šilumos sunaudojimas ir 
kainos (kaimynini  rajon  duomenys)

Kwh/m² Kaina 1 kwh

su PVM  9 %

Kaina 1 

Kwh/m²

60 m² kaina Palyginimas 

(procentai 

pagal 

Visagi ą

Ignalina 13.36 0.0594 € 0.79 € 47.40 € 63,2

Molėtai 17,44 0,0554 € 0,97 € 58,20 € 77,6

Utena 14,48 0,071 € 1,03 € 61,80 € 82,4

Šve čio ys 17 0,0635 € 1,08 € 64,8 € 86,4

Zarasai 17,6 0,0658 € 1,16 € 69,60 € 92,8

Visaginas 18.3 0.0682 € 1.25 € 75 € 100



2016 m. sausio mėn. šilumos sunaudojimas ir 
kainos (kaimynini  rajon  duomenys)

Šilu os 
są audos 
Kwh/m²

Kaina 1 kwh

su PVM  9 %

Kaina 1 

Kwh/m²

60 m² 

kaina

Palyginimas 

(procentai 

pagal 

Visagi ą

Ignalina 18,41 0.0646 € 1,19€ 71,4 € 63,2

Rokiškis 24,26 0,0602 € 1,46 € 87,6 € 76,4

Kupiškis 24,64 0,0601€ 1,48 € 88,8 € 77,5

Zarasai 29,04 0,0603 € 1,75 € 105 € 91,6

Šve čio ys 29,81 0,0594 € 1,77 € 106,2 € 92,7

Visaginas 29,46 0.0648 € 1.91 € 114,6€ 100,0



Biokuro sunaudojimas

Metai ktm
2009 27131
2010 25050
2011 21650
2012 20801
2013 17254
2014 15406
2015 13509



VIEŠŲJŲ PASTATŲ  RENOVACIJOS  LĖŠŲ  ŠALTINIAI 

Iš viso 
(tūkst. EUR

ES

tūkst. EUR
LR

tūkst. EUR)

Savivaldybė
(tūkst. EUR

Ignalinos programa 4 176 3 300 806 70

Visuomeniniai 

pastatai (regioniniu 

lygiu) 2 986 2 538 0 448

Diversifikacija 2 000 1 700 150 150

VIP 1 296 1 296

Iš viso 10 458 7 538 2 252 668



Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija

Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina 
Tel. (8 386) 52 096, 
Faks. (8 386) 53 148 

El. paštas info@ignalina.lt
www.ignalina.lt

mailto:info@ignalina.lt
http://www.ignalina.lt/

