
Siekiant užtikrinti daugiabučių gyventojų saugumą, iki 2022 m. pabaigos, iš trijų aukštų ir 
aukštesnių daugiabučių namų maistui gaminti naudojami dujų balionai privalo būti pašalinti. 
Gyventojai turės pasirinkti saugius energijos šaltinius – elektros ar gamtinių dujų.  

* Daugiabučio administratorius ar daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų įgaliotas asmuo, 
daugiabučio namo savininkų bendrija ar administratorius (daugiabutį prižiūrinti įmonė).

Svarbiausios datos

VALSTYBĖ REMIA DUJŲ BALIONŲ
KEITIMĄ SAUGIA ENERGIJA 

Gyvenantys 3 aukštų ir aukš- 
tesniuose daugiabučiuose, 
kuriuose vis dar naudojami 
dujų balionai ir kuriems 
centralizuotai maisto ga- 
mybai  netiekiamos SND.

elektros instaliacijai arba 
dujų skirstymo tinklui laipti- 
nėje atnaujinti (rekonstruoti)

butų elektros instaliacijos ar 
dujų sistemos pertvarkymui

elektrinei arba dujinei 
viryklei įsigyti. 

Kas gali gauti
valstybės paramą?

2020 m. vienam butui kompensuojama iki 600 eurų (be PVM):

Iki 200 eurų Iki 200 eurų Iki 200 eurų

Administratorius kartu su gyventojais priima sprendi-
mus dėl dalyvavimo projekte ir kitos saugios energijos 
rūšies pasirinkimo ir teikia informaciją ESO. 

Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Kaip gauti kompensaciją? 

Daugiabučio adminis-
tratorius* surengia gy- 
ventojų balsavimą dėl 
dalyvavimo projekte ir 
kitos saugios energijos 
rūšies pasirinkimo. 

Administratorius parengia 
namo vidaus tinklų pertvar-
kymo (įskaitant viryklių įsigi- 
jimo) sąmatą ir teikia ESO pa- 
raišką dėl SND balionų šali- 
nimo ir reikalingo elektros 
(ar dujų) galios poreikio.

Gyventojai balsuodami nusprendžia
kuo keičiami dujų balionai:

Apie gyventojų priimtą 
sprendimą Adminis-
tratorius informuoja 
ESO, svetainėje eso.lt 

užpildant specialią 
formą.

Administratorius (jo rango- 
vas) vykdo darbus laipti- 
nėse ir butuose: elektros ar 
dujų vidaus tinklo tvarky- 
mą, balionų šalinimą. ESO 
tvarko skirstymo tinklus 
iki namo.

ESO teikia registracijos for- 
mą Energetikos agentūrai, 
kad būtų rezervuotos lėšos. 
Projekto įgyvendinimo išlai- 
dos turi būti patirtos po 

registracijos formos patei-
kimo agentūrai dienos.

Namo administratorius 
pateikia patirtas išlaidas 
ESO.

(esant dujų įvadui)
gamtinėmis dujomiselektros energija ar

Administratorius turi pateikti paraišką ESO dėl balionų 
šalinimo ir būtino energijos poreikio namui užtikrinimo 
kartu su sąmata lėšų rezervavimui.

Iki 2020 m. spalio 1 d. 

ESO teikia registracijos formą Energetikos agentūrai, 
kad būtų rezervuotos lėšos tinklų atnaujinimui ir vi- 
ryklių įsigijimui. Įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos 
po registracijos formos pateikimo agentūrai dienos.

Iki 2020 spalio 15 d. 

Iki 2020 lapkričio 30 d. 
Administratorius atlieka vidaus elektros ar dujų darbus 
name ir teikia ESO patirtas išlaidas. ESO sutvarko 
skirstomuosius tinklus iki daugiabučio.

ESO teikia Energetikos agentūrai mokėjimų prašymą 
išlaidų kompensavimui arba sąskaitų apmokėjimui.

Iki 2020 gruodžio 10 d. 
Iki 2020 gruodžio 31 d. 
Atliekami prašymų patikrinimai ir apmokėjimai/kom- 
pensacijos už atliktus darbus, įsigytas virykles.

ESO: el. paštas SNDbalionai@eso.lt, tel. nr. 8 617 96546.
Lietuvos energetikos agentūra: el. paštas - SNDbalionai@ena.lt, tel. nr. 8 680 31869.
Valstybinės energetikos reguliavimo taryba: tel. nr. 8 800 20500.


