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ES ekspertai vertins Lietuvos
pasiekimus renovuojant
pastatus (17)
ELTA

2017 m. sausio 10 d. 10:22

Renovuojamas
namas skyla pusiau:
siena ėmė byrėti
akyse (152)
Nykstanti Lietuva:
apsisprendę negrįžti
emigrantai išsiveža
tėvus ir išparduoda
butus (2060)
Noras turėti naują
stogą baigėsi
nemaloniu siurprizu
(18)

Šią savaitę į Lietuvą atvykstantys energijos taupymo ekspertai iš
6 ES valstybių vertins daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo
situaciją Lietuvoje, diskutuos apie galimybes pritraukti lėšų bei
pristatys savo šalių patirtis.

Miestai vėl sulauks
išmanių pasiūlymų
(1)

Prasideda nauja
agitavimo taupyti
šilumą banga: ką
verta apie ją žinoti
(161)

Kylantis pavojus –
apsinuodijimai
smalkėmis
renovuotuose
daugiabučiuose (5)

Įkvepiantys nedidelių
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(6)

© Organizacijos nuotr.

Svečių vizito tikslas – drauge su Lietuvos specialistais sukurti gerųjų
praktikų vadovą renovacijai ES skatinti bei papildomoms lėšoms
pritraukti.
Lėšų pastatų atnaujinimui pritraukimas Lietuvai – itin svarbi tema,
siekiant atitikti ES mums keliamus aplinkai draugiškos valstybės
reikalavimus.

Sodinimo vietos paruošimas ir
priežiūra – taisyklės, kurias turi
išmokti visi daržininkai (2)

Iki 2022-ųjų Lietuvoje siekiama renovuoti 3500 daugiabučių, tai mūsų
šaliai kainuos 1347,3 mln. Eur.
ES investiciniuose fonduose daugiabučių atnaujinimui Lietuvai
numatyta 280,9 mln. Eur.

Monika Linkytė: visada lengviau
nusivalyti purvą, kuriuo tave
apmėtė, nei tame purvyne būti
pačiam (5)

Alquileres Vacacionales
La Mayor Selección y el Mejor Precio en Apartamentos, Chalets
y Casas Rurales

Esame sutaupę ir 67,2 mln. Eur. į JESSICA programą sugrįžusių
lėšų, 11,6 mln. Eur investuos komerciniai bankai. Tačiau susumavus
visus turimus daugiabučių atnaujinimui skirtus pinigus, akivaizdu,
kad per artimiausius kelerius metus Lietuvai teks pritraukti dar apie
milijardą eurų investicijų.

Intymi plastika išsprendžia ne
tik seksualines, bet ir
psichologines problemas (7)

Susiję straipsniai:
Renovuojamas namas skyla pusiau: siena ėmė byrėti akyse

7 dalykai, ką jūs turite žinoti
apie hepatitą C (2)

(152)
Nykstanti Lietuva: apsisprendę negrįžti emigrantai išsiveža
tėvus ir išparduoda butus (2060)

Ekspertų iš Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Kroatijos,
Slovėnijos bei Švedijos susitikimą Lietuvoje organizuojanti finansų
įstaiga UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) dalyvauja
septynių ES valstybių gerųjų patirčių dalijimosi projekte „BUILD2LC“
ir Lietuvos pasiekimus pastatų atnaujinimo srityje kaip sektinus
pavyzdžius pristato kitose valstybėse.

Kiaušinių dažymas svogūnų
lukštais, popieriukais ir kiaušinių
dažais (1)

50 klausimų vaikui vietoj
nuobodaus „Kaip sekėsi?“

Išsiskyrusi pora dėl savo
sūnaus daro tai, ką ne visi
galėtų (6)
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Slapta Mel B santuokos pusė:
vyras vertė dalyvauti sekso
orgijose, kurias filmavo ir
grasina paviešinti (3)

Mūsų šalies sėkmės istorijas VIPA pristatys ir Vilniuje vyksiančiame
renginyje.

Šokiruojančios pirmosios
vestuvių nakties tradicijos,
kurias mums sunku suvokti

(4)

Jau dešimtmetį Lietuvoje vykstanti pastatų renovacija itin įsibėgėjo
2014-aisiais, kai į šį procesą įtrauktos savivaldybės bei imtos teikti iki
40 proc. siekiančios subsidijos.
Lietuva užsienio kolegoms taip pat gali pasigirti pastatų renovacijai
puikiai pritaikyta teisine baze, sukurtais patraukliais finansiniais
įrankiais, užtikrinama aukšta renovacijos kokybe, pirmus žingsnius
žengiančia kvartalų renovacija ir kitais energijos taupymą mūsų
šalyje kasmet vis labiau skatinančiais pasiekimais.

K. Kardashian makiažo
meistras Mario atskleidžia
dažniausiai naudojamas
gudrybes (1)

Renginio metu taip pat bus aptartos teisinės kliūtys, šiandien vis dar
stabdančios daugiabučių bei viešųjų pastatų modernizavimo procesą
Lietuvoje.
VIPA ekspertas Justinas Bučys kaip pagrindines problemas įvardija
poreikį plėtoti Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo teisinį
reglamentavimą, keisti nuostatas dėl asmens duomenų tvarkymo
reglamentavimo, tobulinti piniginių srautų keitimo vertybiniais
popieriais reglamentavimą, inicijuoti savivaldybių galimybių skolintis
energijos efektyvumo priemonėms pakeitimus ne tik Lietuvos, bet ir
ES lygiu.
Ekspertai lankysis ne tik Vilniuje – po sostinėje vyksiančios
konferencijos svečiai vyks įvertinti daugiabučių renovacijos Jonavoje
– šis rajonas pasirinktas kaip pavyzdinis.

Ar pagal ūkininko sodybos
projektą statomam vasarnamiui
reikalingas statybos leidimas?
(6)

Grindjuosčių tvirtinimas: jų tipai
bei tvirtinimo medžiagos

Konferencija „Inovatyvaus, anglies dioksido kiekį mažinančio,
pastatų atnaujinimo skatinimas, geroji praktika ir iššūkiai, kuriant
naujas finansines priemones ES regionuose“ yra atvira visuomenei.

1

PASIDALINO

Labiausiai kolegas darbe
erzina... iškirptės ir trumpi
sijonai! (33)

Susiję straipsniai
Renovuojamas
namas skyla
pusiau: siena ėmė

Nykstanti Lietuva:
apsisprendę
negrįžti emigrantai

Noras turėti naują
stogą baigėsi
nemaloniu

Miestai vėl sulauks
išmanių pasiūlymų
(1)

Prasideda nauja
agitavimo taupyti
šilumą banga: ką

Kylantis pavojus –
apsinuodijimai
smalkėmis

15 populiariausių grožio triukų
socialiniuose tinkluose
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Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Registruota (1)

Anoniminė (16)

A. Bumblauskui į Lietuvą grįžęs
L. Mažylis atsakė citata iš šv.
Rašto (39)

Parašykite savo nuomonę
Prisijunkite su:

arba diskutuokite anonimiškai čia

Jūsų nuomonė




„Boso valanda su S. Jovaišu”:
J. Didžiulis apie tai, ką jam
reiškia „išgyventi“ ir
„gyventi“ (1)

Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis

Skelbti

DELFI socialiniuose tinkluose:
Svarbiausias verslo naujienas sužinokite pirmas! Sekite verslo naujienas
Facebook, Twitter, LinkedIn ir Instagram!
Ekspertai įvertino vilniečio butą:
pasitikrinkite, ar jūsų namams
negresia tas pats (8)

Priežastys, dėl kurių moterys
imituoja orgazmą (153)

Priklausomybė nuo pasimatymų
– svarbiau susitikinėti, nei rimtai
draugauti? (27)

Obuolių pyragas, kuriam
neįmanoma atsispirti (30)

SKANU ir SVEIKA: brokolių ir
obuolių salotos (32)

BMW 525 | 3 000 €
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Валерий Соловей: спрос на
перемены резко вырос,
Россия вступает в новую
эпоху (83)
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Opel Astra | 2 490 €

Расследование: "муж
Людмилы Путиной" купил
виллу во Франции (41)
PL.DELFI.LT

Życzenia Świąteczne, Biały
Orzeł i Czarny Jastrząb na
Dakarze (44)
FOTOGALERIJOS

35.88 €

24.99 €

30% nuolaida prenumeratai + 3
kito žurnalo numeriai dovanų!

<

>

DELFI TV konferencijoje Švietimo ir mokslo ministrė
Jurgita Petrauskienė
NAUJAUSI POPULIARIAUSI

19:24 R. Kadyrovas

nepasikuklino: kaip atrodo
čečėniška prezidentinė
prabanga
19:14 Kinija statys naują

megapolį Pekino pašonėje

Gamybos
248
7.5
408
Patalpos
aasklypas
sklypas
patalpos,
Vilnius,
Vilnius,
Trakų
Kaišiadorių
Ignalinos
Naujamiestis,
r. Antakalnis,
sav.,r.Trakai
r.
sav.,
sav.

110
240
16 500
24
23
000
000€€

19:00 JK parduotuvėse –

kainų pasiutpolkė
18:30 Kaimo reikalų komitetas

pritarė miškų urėdijų reformai
18:00 Tyrimas: sulėtėjęs

ekonomikos augimas skatina
korupciją
17:55 Komisija siūlo stabdyti

rusiškos televizijos „TVCI“
transliacijas mėnesiui
17:38 Automobilių spūstys vėl

89.67
1944
9.70
32Patalpos
aaasklypas
sklypas
sklypas
Kaunas,
Druskininkų
Šalčininkų
Ukmergės
Vilnius,
Eiguliai
Verkiai
r.sav.,
sav.,

1 38
13
96
15
400900
000
400
000€ €
+ skelbk nemokamai

kausto Vilniaus gatves
17:07 Dar vienoje valstybės

įmonėje galimai buvo
švaistomos lėšos
17:03 „eBay“ įkūrėjas

pasaulinei žurnalistikai skirs
100 mln. JAV dolerių
16:46 V. Šapoka: perteklinio

biudžeto galima tikėtis ir
ateityje
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Dirbote
Čiužiniai
BMW
Norvegijoje?
Streetbike
| PEGASO,
motociklas
Susigrąžinkite
Lovos,

1239
000€€

Modernios
Nestandartiniai
Kornvalio
sekcijos
virtuvės
Reksai
už prieinamą
baldai,

0.01
600 €€
399

Išskirtinis
Eddi
Kruizinis
butas
ieškosudviratis
namų!!!
SPA, Vilnius

500
70
1 €€€

Alio.lt

+ skelbk nemokamai

Butai - Namai - Sodybos - Kotedžai

Sodyba
121kamb.
kamb.
kamb.
3 kamb.
4 kamb.
Širvintų
butas
butas
butas
butas
butas,
Vilnius,
Vilnius,
r.Alytus,
sav.,
Lentvaris
Karoliniškės
Žvagakalnis
Justiniškės
Avižieniai
Alytus,

11Namas
kamb.
3kamb.
kamb.
Sodyba
butas
Prienų
butas
butas
Jurbarko
Vilnius,
Vilnius,
r.Alytus,
sav., Naujininkai
r.Pakuonis,
Šnipiškės,
Žirmūnai,
Alytus,
sav.

2Sodyba
Namas
3kamb.
kamb.
Namas
Zarasų
butas
Zarasų
butas
Alytus,
Klaipėda,
Klaipėda,
r.r. sav.,
sav.,
Ramybės
Padustėlis
Rūsteikiai
Alksnynė
Mažojo
g.

Namas
Sodyba
3Namas
Namas
kamb.
Namas
Panevėžio
Jurbarko
Palanga,
butas
Kauno
Šiauliai,
Vilnius,
r.r.Našlaičių
sav.,
Žemaitės
sav.,Žirmūnai,
Vijūkai
Barklainiai
Raudonė,
takas
g.

65 500
53
43
54
30
16
900 €
000

19 500
26
43
15
34
800 €
000

137
82
98
29
56
5 250
500
000
000€€€

190
223
75 000
90
13
16
500
000€€
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