
Ir nuo mūsų daug kas priklauso...



Lietuvos gyvenamasis fondas

q Lietuvoje viso yra 1293029 būstai;
q Turime 511321 gyvenamųjų pastatų;
q Daugiabučių yra 39797 namų, apie
18500 namų yra  stambiaplokščių
konstrukcijų;
q Turime 791445 butus;
q Gyvenamasis fondas sudaro 80,8 mln.
m2 naudingo ploto;
q Vienam gyventojui vidutiniškai tenka
23,8 m2 naudingo ploto
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q Nuosavybė: 97% privatūs, tik 3% municipalinis nuomos fondas

q Lygis: blogas statybos lygis, blogos gyvenimo sąlygos, bloga namų
priežiūra

q Problemos: kiauri stogai, neefektyvi šildymo sistema ir dideli energijos
nuostoliai, ištrupėję, nehermetiški tarpblokiniai sujungimai, blogos
kokybės, nesandarūs langai, gyventojų neūkiškumas

q 70% daugiabučių namų reikalauja nedelsiančio atnaujinimo ir
modernizavimo

q 67,9 tūkst. m2 naudingo ploto pripažinta avariniais, kuriame gyvena
apie 3800 žmonių

















q Vidutiniškai kiekvienas
namas suvartoja 160-180
kWh/m2 energijos

q Kambariuose  yra
palaikoma -15-17 C0

temperatūra
q Kasmet 50 mln. Lt valstybė

iš savo biudžeto
kompensuoja mažai pajamų
turintiems žmonėms už butų
šildymą

q Per 1 mln. Lt išleidžiama
šildyti orą kas dieną







� LR civilinis kodeksas;
� LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas;
� LR statybos įstatymas;
� Statybų techniniai reglamentai;
� LR šilumos ūkio įstatymas;
� Šilumos ūkio poįstatiminiai aktai;
� LR administracinių teisės pažeidimų kodeksas;
� LR darbo kodeksas ir šimtai kitų teisės aktų...



� organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų ir jam
priskirto žemės sklypo valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą,
planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti ;
� laikytis įstatymų nustatytų statinių naudojimo ir priežiūros
reikalavimų, darbų saugos, higienos, aplinkosaugos,
priešgaisrinių ir kitų specialiųjų reikalavimų;
� laiku atlikti bendro naudojimo objektų atnaujinimo, remontų
darbus, avarijų likvidavimą;
� saugoti ir ginti bendrijos ir jos narių teises bei ekonominius ir
kitus teisėtus interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo
objektų valdymu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu



� išsaugoti ir puoselėti bendrą turtą;
� atnaujinti ir modernizuoti gyvenamąjį namą;
� suburti bendrasavininkius drauge spręsti būsto
problemas;
� siekti idialaus tikslo, bendrija - tai gyvenimo būdas,
viena šeima, vieni rūpesčiai, vieningi sprendimai, darni ir
draugiška namo bendruomenė



Totorių g. 30 1 kv.m 8,09 Lt
Antakalnio g. 82 1 kv.m 5,81 Lt
Gerosios vilt. g. 11 1 kv.m 5,68 Lt
Savanorių pr. 11 1 kv.m 5,56 Lt
Žirmūnų g. 9 1 kv.m 5,00 Lt
Gedvydžių g. 2 1 kv.m 4,11 Lt
Kovo 11-osios g.
37

1 kv.m 2,39 Lt

Odminų g. 11 1 kv.m 1,20 Lt
Antakalnio g. 84 1 kv.m 1,39 Lt
Gerosios vilt. g. 2 1 kv.m 2,15 Lt
Savanorių pr. 23 1 kv.m 2,44 Lt
Žirmūnų g. 3 1 kv.m 2,03 Lt
Gedvydžių g. 34 1 kv.m 1,63 Lt
Baltupio g. 55 1 kv.m 3,82 Lt



Senuose, blogai
prižiūrimuose namuose

60 kv.m butas moka
apie 322 Lt. per mėnesį

Naujos statybos ar
renovuotose namuose

60 kv.m butas moka
apie 166 Lt. per mėnesį



q esant vienodai 1 kwh šilumos kainai vienodo didžio butai suvartoja iki
6,7 karto daugiau šiluminės energijos;
q senos statybos, bet renovuoti namai suvartoja apie 2,5 karto mažiau
šiluminės energijos už nerenovuotą namą;
q naujos statybos namai suvartoja 3 – 3,5 karto mažiau šiluminės
energijos, nei senos statybos namai;
q vien tik įdiegus individualaus reguliavimo su individualia dalikline
sistema senuosiuose blokiniuose namuose šiluminės energijos suvartojimas
sumažėja apie 35 %.
Ø Norint sumažinti išlaidas už buto šildymą, būtina tinkamai prižiūrėti savo
būstą, jį laiku remontuoti, atnaujinti ir modernizuoti.
ØIšlaidų šilumai didį lemia ne tik šilumos kwh kaina, bet ir
bendrasavininkių sugebėjimai tinkamai prižiūrėti savo būstą.
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