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DAUGIABUDAUGIABUČČIIŲŲ NAMNAMŲŲ ATNAUJINIMO ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROGRAMA(MODERNIZAVIMO) PROGRAMA

Būsto savininkai skatinami įgyvendinti 
energinį efektyvumą didinančias 
priemones

Atnaujintas (modernizuotas) 
daugiabutis namas gali sutaupyti iki 50 
proc. ir daugiau energijos

Programoje gali dalyvauti būsto 
savininkai, gyvenantys daugiabučiuose 
pastatytuose iki 1993 m.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d.



DAUGIABUDAUGIABUČČIIŲŲ NAMNAMŲŲ ATNAUJINIMO ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROGRAMA (MODERNIZAVIMO) PROGRAMA (prad(pradėėta ta įįgyvendinti 2005 m. pab.)gyvendinti 2005 m. pab.)

Nauja Programos redakcija įsigaliojo 2009 m. rugsėjo 20 d.

TIKLSLAS - didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant patalpų šildymo 
išlaidas, padėti daugiabučių namų savininkams ir mažas pajamas gaunančioms 
šeimoms modernizuoti daugiabučius namus, kuriuose jie gyvena.



LLĖĖŠŠOSOS

2009 m. birželio mėn. 11 d. LR Vyriausybė ir Europos investicijų bankas (EIB) 
pasirašė sutartį dėl Kontroliuojančiojo fondo įsteigimo.

Į Kontroliuojantįjį fondą planuojama pervesti apie 785 mln. Lt, daugiabučių namų
atnaujinimui lėšos bus skiriamos iš:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Valstybės lėšų

Komercinių bankų lėšų

Iki 3 proc. lengvatinis kreditas (pasiekus ne mažesnę kaip D energinio naudingumo 
klasę ir sumažinus skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas ne mažiau kaip 
20 proc.)



SITUACIJA (I)SITUACIJA (I)

Patvirtinti teisės aktai:

- Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei 
daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo pakeitimai 
(įsigaliojo 2009 09 01) 

- Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa   
(2009 08 26, įsigaliojo 2009 09 20)

- Statybos įstatymo pakeitimai (įsigaliojo 2009 10 01)

- Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 
rengimo tvarkos aprašas



SITUACIJA (II)SITUACIJA (II)

Šiuo metu rengiami:

- Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 
(modernizuoti) teikimo taisyklės

- Kaupiamojo įnašo daugiabučiams namams atnaujinti 
(modernizuoti) apskaičiavimo metodika

- Kredito, paimto daugiabučiams namams atnaujinti 
(modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo nepasiturinčioms šeimoms 
ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos aprašas 

Planuojama, kad visuomenės informavimo kampanija prasidės gruodžio pradžioje



SITUACIJA (III)SITUACIJA (III)

EIB (Europos Investicijų bankas) – pagal susitarimą su LR Vyriausybe:

- 2009 11 13 paskelbė konkursą komerciniams bankams atrinkti

- teikia paramą rengiant teisines ir technines procedūras

Planuojama, kad Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos naujasis 
finansavimo modelis su JESSICA finansiniu instrumentu startuos gruodžio pradžioje



Artimiausiu metu bus naudojamas JESSICA 
finansinis instrumentas:

15 proc. parama (įgyvendinus energinį efektyvumą
didinančias priemones ir pasiekus ne mažesnę kaip C 
energinio naudingumo klasę)

50 proc. parama projekto parengimui (pasiekus ne 
mažesnę kaip D energinio naudingumo klasę)

100 proc. parama nepasiturinčioms šeimoms 

VALSTYBVALSTYBĖĖS PARAMAS PARAMA



Energinį efektyvumą didinančios priemonės:

šildymo ir karšto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas

langų ir lauko durų keitimas

stogo šiltinimas

balkonų stiklinimas 

sienų šiltinimas

rūsio perdangos ir cokolio šiltinimas

alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) įrangos įdiegimas

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

liftų kapitalinis remontas ar keitimas

kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas

VALSTYBVALSTYBĖĖS REMIAMOS PRIEMONS REMIAMOS PRIEMONĖĖS S 



ENERGIJOS SUTAUPYMAIENERGIJOS SUTAUPYMAI

Iki 2020 m. planuojama atnaujinti apie 24 000 daugiabučių namų

Tyrimai parodė, kad modernizuotame daugiabutyje energijos suvartojimas 
sumažėja vidutiniškai 50 proc., t. y. 125 MWh per metus (~ 3 TWh) 



SSĖĖKMINGAI KMINGAI ĮĮGYVENDINTI PROJEKTAIGYVENDINTI PROJEKTAI
ŠŠIAULIAIIAULIAI, KLEV, KLEVŲŲ G. 13G. 13

Prieš Po

30 butų daugiabutis namas Apšiltintos namo sienos ir stogas
Pakeisti langai

Įstiklinti balkonai
Atnaujinta šildymo sistema
Pakeista nuotekų sistema

Numatomas energijos sutaupymas apie  50 %



SSĖĖKMINGAI KMINGAI ĮĮGYVENDINTI PROJEKTAIGYVENDINTI PROJEKTAI
UTENA, UTENA, AUAUŠŠROS G. 99ROS G. 99

30 butų daugiabutis namas Apšiltintos namo sienos ir stogas
Pakeisti langai

Įstiklinti balkonai
Atnaujinta nuogrinda

Numatomas energijos sutaupymas apie  50 %

Prieš Po



SSĖĖKMINGAI KMINGAI ĮĮGYVENDINTI PROJEKTAIGYVENDINTI PROJEKTAI
TELTELŠŠIAIIAI, , DARIAUS IR GIRDARIAUS IR GIRĖĖNO G. 15NO G. 15

45 butų daugiabutis namas Apšiltintos namo sienos, stogas, cokolis, rūsio perdanga 
Pakeisti langai

Įstiklinti balkonai
Atnaujinta šildymo ir vandentiekio sistema

Atnaujinti laiptinių įėjimai

Numatomas energijos sutaupymas apie  50 %

Prieš Po



STEBSTEBĖĖSENOS REZULTATAISENOS REZULTATAI
Didžioji dalis investicijų (60,4 proc.) projektui įgyvendinti tenka išorinės sienų

apšiltinimui ir 10,6 proc. - langų pakeitimui 

Vidutinė investicija vienam butui siekia ~ 20 000 Lt 

Vidutinės išlaidos 1 m² šildomo ploto ~ 370 Lt

Vidutinė investicija tenkanti vieno daugiabučio atnaujinimui siekia ~ 1 mln. Lt



AAČČIIŪŪ UUŽŽ DDĖĖMESMESĮĮ !!!!!!

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra
info@bkagentura.lt 

Tel. (85) 213 79 48


