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Projekto vykdytojas UAB „Kaišiadorių šiluma“ 

Projekto pavadinimas Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra 
Kaišiadorių mieste 

Įgyvendinimo vieta Kaišiadorių miestas 

Skiriama paramos suma 818 846,72 Eur  

Projekto vertė (be PVM) 1 637 693,44 Eur 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019 m. gegužės mėn. 

 
2016 m. kovo 16 d. UAB „Kaišiadorių šiluma“ su UAB „Enero“ pasirašė statinio techninio projekto 

parengimo paslaugos pirkimo sutartį. Vykdytojas 2017 m. gegužės 23 d. atliko paslaugas parengiant statinio 
techninį projektą įgyvendinant projektą „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių 
mieste“ vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija ir gavo statybos 
leidimą. Sutarties paslaugų kaina (be PVM) yra 53 305,79 Eur. 

2017 m. sausio 6 d. UAB „Kaišiadorių šiluma“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė 
paramos teikimo sutartį projektui „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste“.  

2017 m. rugsėjo 29 d. pasirašyta preliminari sutartis tarp projekto darbų rangovo UAB „Bright 
energy“ ir užsakovo UAB „Kaišiadorių šiluma“. Pagrindinė sutartis bus pasirašyta 2018 m. balandžio 
mėnesį. Rekonstravimo darbai prasidės 2018 m. II-ajame ketvirtyje. Šilumos tiekimo tinklo modernizacijos 
ir plėtros darbų I-ojo etapo suma (be PVM) yra 1 569 338,17 Eur.  

Projektu siekiama išlaikyti ir didinti centralizuotos šilumos tiekimo paslaugos konkurencingumą 
Kaišiadorių rajone, užtikrinant šilumos vartotojus pasiekiančią paslaugą kaip patikimą ir aukštos kokybės.  

UAB „Kaišiadorių šiluma“ planuoja investuoti į Kaišiadorių miesto centralizuoto šilumos tiekimo 
(CŠT) sistemos vamzdynų modernizavimą 2018–2019 metais. Rekonstruojant šilumos tinklus, siekiama 
pagerinti šilumos paslaugos vartotojams tiekiamos šilumos kokybinius parametrus, padidinti tinklų darbo 
patikimumą.  

2018 – 2019 m. Kaišiadorių miesto CŠT sistemoje planuojama rekonstruoti 4 723,65 m šilumos trasų. 
Planuojama, kad iki 2019 metų atliktas CŠT sistemos modernizavimas planuojamuose pakeisti ruožuose leis 
sumažinti patiriamus metinius šilumos nuostolius nuo 4 868,36 MWh iki 1 478,94 MWh, bus sutaupoma 3 
389,43 MWh. Modernizavus šilumos tinklus 2018–2019 m. laikotarpiu, šilumos tiekimo patikimumas 
padidės 2 654 butams, 22 biudžetinėms organizacijoms ir 70 verslo įmonių, iš viso 2 746 šilumos 
vartotojams, kurie sudaro 88,41 proc. nuo esamų bendrovės šilumos vartotojų. 

Visa projekto vertė – 1 637 693,44 Eur, iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų projektui 
numatyta skirti 818 846,72 Eur (50 proc.), likusią reikiamą sumą investuos UAB „Kaišiadorių šiluma“.  

 


