
 
 
 
 
 

Daugiabučių modernizavimas:  
gyventojų norai ir galimybės 
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Esama situacija  

175 
 Vykdomi projektai 

118  
patvirtinti 

investiocijų planai 

58  
pasirašytos kreditavimo 

sutartys 

58 
pasirašytos rangos 

darbų sutartys 

39 
pradėti rangos darbai 

19 
atlikti rangos darbai 

60  
laukia kreditavimo 

28 
pasirašytos rangos darbų 

sutartys 

0 
pradėtų rangos darbų 

0 
atliktų rangos darbų 

57 
laukia BETA 

kvietimo 
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Gyventojų keliami klausimai  

Daugiabučių namų gyventojų keliami aktualūs klausimai: 
 
 
1. Pasiruošėme investicijų planą, jį aptarėme namo gyventojų 

susirinkime. Kodėl toliau nieko nevyksta? Kodėl sustojo 
renovacijos procesas? 
 

2. Investicijų planas patvirtintas, gautas teigiamas banko 
sprendimas kredituoti, nupirktas rangovas, paruoštas projektas, 
gautas statybos leidimas. Kodėl prie namo nekyla pastoliai? 
 

3. Mūsų namas nori renovuotis. Kada prasidės renovacijos 
darbai? 
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Pasiruošėme investicijų planą, jį aptarėme namo gyventojų susirinkime. Kodėl toliau 
nieko nevyksta? Kodėl sustojo renovacijos procesas? 
  

2016 m.  

BETA 
atrenka 
namus 

Gyventojai 
tvirtinasi 

planus 

Bankai 
svarsto 

kreditavimą 

Perkami 
rangos darbai 

su 
projektavimu 

Ruošiamas 
projektas 

Prasideda 
rangos darbai 

2017 m.  

BETA nepriima paraiškų investicijų planų derinimui.  

1. Gyventojai pradeda svarstyti apie renovacijos alternatyvas (dalinė renovacija, 
renovacija etapais ir pan.) 
 

2. Investiciniuose planuose numatytų lėšų gali nepakakti nupirkti rangovui, nes gali 
kilti darbų ir medžiagų kainos 
 

3. Jei BETA artimiausiu metu paskelbtų kvietimą priimti paraiškas, atlikti patvirtintų 
namų renovacija įmanoma tik 2017 m. 
 
 
 

 



6 

Investicijų planas patvirtintas, gautas teigiamas banko sprendimas kredituoti, nupirktas 
rangovas, paruoštas projektas, gautas statybos leidimas. Kodėl prie namo nekyla pastoliai? 

1. Gyventojai svarsto galimybę renovacijos darbus atlikti dalimis, 
etapais ir už savo lėšas. 
 

2. Gyventojai nerimauja, kad 2016 m. jų namai nebus renovuoti. 
 

3. Jau nupirkti rangovai reikalauja nutraukti sutartis, nes jų 2015 m. 
laimėtų konkursų kainos nebeatitinka 2016 kainų lygio. 

Nepakankamas finansavimas  
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Mūsų namas nori renovuotis. Kada prasidės renovacijos darbai? 

Per praėjusius metus atnaujinta daugiau nei 570 daugiabučių namų, 
tačiau ar visi norintys renovuotis 2016 m. turės tokią galimybę jei, 
šiai dienai: 

2016 metų renovacijos planai 

BETA suderinti investicijų planai, iš jų 3658 
Gyventojai susirinkimuose pritarė investicijų 
planų įgyvendinimui skaičius 2292 
Finansų įstaigos pritarė finansavimui (namų 
skaičius) 2101 



UAB „Economus” 
Medeinos g. 8A,  Vilnius 
El. p.: info@economus.lt 
www.economus.lt 

Ačiū už dėmesį  
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