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TECHNINIS STOVIS 

 Didžioji dauguma pastatų yra pastatyti 1960 – 

1990 metais. Tuo laikotarpiu buvo mažai 

investuojama į energiją taupančias priemones 
(buvo mažos energijos kainos, žema statybos kokybė).   

 

 Problemos: 

 Plyšiai tarp plokščių praleidžia drėgmę 

 Blogos būklės (kartais net avarinės) balkonai, stogeliai 

virš įėjimo durų 

 Energijos nuostoliai dėl blogos kokybės langų, drėgmę 

įgeriančių sienų ir neapšiltintų stogų 

 Nekokybiškas šilumos paskirstymas (nereguliuojamos ir 

nesubalansuotos šildymo sistemos) 

  

 

KOKIE YRA DAUGIABUČIAI PASTATAI – techninis ir 

energinis jų stovis 



ENERGINIS STOVIS (Šilumos tiekėjų asociacijos pateikti faktinės 

energijos vartojimo duomenys: http://www.lsta.lt/lt/articles/view/246 ) 

 

KOKIE YRA DAUGIABUČIAI PASTATAI – techninis ir 

energinis jų stovis 

  

Šilumos 

suvartojima

s šildymui 

(kWh/m²) 

 Vidutinė 

šilumos 

kaina (LTL 

su PVM) 

Šildymo 

kaštai 1 m2 

(LTL su 

PVM) 

Išlaidos 60 

m2 ploto 

butui šildyti 

(LTL) 

Daugiabuči 

ų pastatų 

skaičius 

(proc.) 

Vidutinis 

energijos 

suvartojim

as per 

šildymo 

sezoną 

I. Daugiabučiai namai, 

suvartojantys mažiausiai 

šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai) 

10 kWh/m2 0,24 

LTLkWh 

10 x 0,24 = 

2,40 LTL/m2 

2,40 x 60 = 

144,0 LTL 
4,60% 60 kWh/m2 

  32 tūkst. butų 90.000 gyventojų   

II. Daugiabučiai namai, 

suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 

(naujos statybos ir kiti 

taupantys šilumą namai) 

15 kWh/m2 0,24 

LTL/kWh 

15 x 0,24 = 

3,60 LTL/m2 

3,60 x 60 = 

216,0 LTL 
17,30% 90 kWh/m2 

  121 tūkst. butų, 360.000 gyventojų   

III. Daugiabučiai namai, 

suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 

nerenovuoti namai) 

25 kWh/m2 0,24 

LTL/kWh 

25 x 0,24 = 

6,00 LTL/m2 

6,00 x 60 = 

360,0 LTL 
55,70% 150 

kWh/m² 

  390 tūkst. butų, 1.170.000 gyventojų   

IV. Daugiabučiai namai, 

suvartojantys labai daug 

šilumos (senos statybos 

labai blogos šiluminės 

izoliacijos namai) 

35 kWh/m2 0,24 

LTL/kWh 

35 x 024 = 

8,40 LTL/m2 

8,40 x 60 = 

504,0 LTL 
22,40% 210 

kWh/m² 

  157 tūkst. butų, 470.000 gyventojų   

 Apie 78 proc. pastatų energiją vartoja neefektyviai ir jų būsto 

savininkai uţ šildymą per šildymo sezoną sumoka nuo 2.500 iki 3.500 LTL 

(dalis iš jų gauna kompensacijas) 
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 Įgyvendinus efektyvias energiją taupančias 

priemones: 

- stogų šiltinimas 

- sienų šiltinimas 

- langų keitimas 

- šildymo sistemų sutvarkymas 

energijos suvartojimas vidutiniškai sumaţėja 
70 kWh/m², arba apie 4.200 kWh butui arba apie 
1.200 LTL butui per metus* 
* Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo monitoringo 
ataskaitos –  http://www.bkagentura.lt/index.php?1922105018 

 

GALIMYBĖS 

Įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo programas 

neefektyviai energiją vartojančiuose pastatuose siūloma šį 

sutaupymą panaudoti investicijų išmokėjimui nesukuriant 

gyventojams papildomų išlaidų 



Siūloma programa tai alternatyva Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programoje: 

 

 - namų energinio efektyvumo didinimo investicijų projektai    

   rengiami savivaldybės iniciatyva 

- lėšas skolinasi (iš Jessica) savivaldybės paskirtas 

Programos administratorius, o ne būsto savininkai kaip 

įprasta 

- darbų organizavimu, jų kokybe bei būsimais rezultatais 

rūpinasi savivaldybė (jos paskirtas Programos 

administratorius) 

     

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS 

INVESTICIJOS GRĄŢINAMOS SUTAUPYTOMIS UŢ ENERGIJĄ LĖŠOMIS 

KOMUNALINIŲ MOKESČIŲ SURINKIMO TVARKA 



 

1. savivaldybės iniciatyva yra atrenkami 

neefektyviausiai energiją vartojantys pastatai 

ir atliekamas šių pastatų techninis ir 

energinis įvertinimas (atlieka atestuoti 

specialistai) 

  

2. kaštų ir naudos analizės pagrindu yra 

parenkamos energiją taupančios priemonės, 

parengiami investicijų projektai  

(pagal 1 schemoje nurodytus principus) → 

 

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMŲ 

RENGIMO PRINCIPAI (1) 



NIEKO NEDARANT – būsto savininkai energiją vartos neefektyviai ir apmokės vis 

didėjančias šiluminės energijos sąskaitas 

MODERNIZAVUS – būsto savininkų iki tol už šildymą mokėtos išlaidos nepadidės, 

pagerės komforto sąlygos, padidės būsto vertė, sumažės importuojamų dujų poreikis 

         100% 

          50% 

       50 - 40% 

 

        0 - 10 % 

Šildymas 

(vidutiniškai 

150 - 210 

kWh/m²) 
Šildymas 
(vidutiniškai  80 – 85 
kWh/m²) 

Investicijų  

Išmokėjimas 
(vidutiniškai 70 -105  kWh/m²) 

Sutaupymas 
(vidutiniškai 0-20 kWh/m²) 

Iki modernizavimo Modernizavus 

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO PRINCIPAI   
(1 schema) 



 

3. įvertinamas galimas poveikis miesto šilumos 

gamybos ir tiekimo sektoriui ţenkliai sumaţėjus 

šilumos suvartojimui 

 

4. įvertinus energijos taupymo galimybes (1, 2 punktai) 

bei galimas įtakas šilumos gamybos sektoriui (3 

punktas) yra rengiama Energinio efektyvumo didinimo 

Programa 

 

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS 

RENGIMO PRINCIPAI  (2) 

Programa siekiama, kad modernizavus pastatus: 
- savininkams būtų užtikrintos geresnės gyvenimo sąlygos ir pastatai energiją 

vartotų efektyviai 

- kad gautos lėšos dėl sutaupytos energijos padengtų investicijų kaštus (esant 

galimybei papildomai būsto savininkai gautų  ir tam tikrą finansinę naudą) 

- kad ženkliai sumažėjus energijos vartojimui žymiai nesikeistų energijos kaina 

ir šilumos tiekėjas nepatirtų finansinių nuostolių 

 



 

5. savivaldybė kreipiasi į LR vyriausybę ar jos įgaliotą 

instituciją dėl pritarimo Programai 

 

6. LR vyriausybė pritaria Programai. Įvertinusi finansavimo 

poreikį pritaria, kad Programos įgyvendinimui bus 

naudojamos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programos įgyvendinimui taikomos techninės, finansinės, 

organizacinės ir kitos priemonės  

 

7. Programos įgyvendinimas. Būsto savininkai patys savo 

jėgomis įgyvendina Programa patvirtintus projektus arba juos 

įgyvendina savivaldybės paskirtas Programos įgyvendinimo 

administratorius 

 

 

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS 

RENGIMO PRINCIPAI (3) 



 lengvatinės paskolos, naudojant JESSICA finansinę priemonę 

(iki 20 metų su 3% fiksuotomis palūkanomis)  

 Valstybės parama: 

 15% iš Daugiabučių namų modernizavimo programos ir kita, 

Programoje numatyta parama 

 papildomai - 15% parama Klimato kaitos programos lėšomis (iki 

2013m pabaigos, pasiekus 40 proc. energinį efektyvumą)  

 paskolas investicijų projektų įgyvendinimui savo vardu ima 

savivaldybės paskirtas Programos įgyvendinimo 

administratorius (ne būsto savininkai, kaip įprasta) 

 būsto savininkai investicijas išmokės komunalinių mokesčių 

surinkimo tvarka sutaupytomis už energiją lėšomis 

FINANSAVIMO GALIMYBĖS 



PROGRAMOS NAUDA 

Būsto savininkams: 

 

 - nereikia prisiimti kreditinių įsipareigojimų ir rizikos dėl 

įgyvendinamų projektų rezultatų 

 - sumažėja išlaidos būsto išlaikymui (energijai ir priežiūrai) 

 - pagerėja socialinė ir ekonominė būsto savininkų aplinka  

 - pagerėja komforto sąlygos 

 - sumažėja kompensacijų šildymui poreikis, būsto 

savininkai tampa mažiau finansiškai ir socialiai 

pažeidžiami 

 - sumažėja organizacinės ir finansinės sąnaudos 

daugiabučių namų priežiūrai 

 - pastatai energiją vartoja efektyviai, padidėja būsto vertė 

 - miestas ir jo aplinka tampa gražesni 

 



Miestui: 

 - į miesto atnaujinimą per energinio efektyvumo 

didinimo programos įgyvendinimą bus investuojamos 

lėšos  

   -   pastatai energiją vartos efektyviai 

 - sukaupus patirtį atsiras galimybė rengti 

didesnės apimties ilgalaikes energinio 

efektyvumo didinimo programas, apimančias 

efektyvų energijos vartojimą (gyvenamieji, 

visuomeniniai, gamybiniai, kt. pastatai), energijos 

gamybą ir tiekimą, vandens tiekimą, gatvių 

apšvietimo tinklus, alternatyvių energijos šaltinių 

panaudojimo galimybes ir kitus energijos 

gamybos ir vartojimo objektus    

 

PROGRAMOS NAUDA 



ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS (1) 

 

VISAGINO ENERVIZIJA 

• 2011 m. buvo įvertinti visi Visagino miesto 

daugiabučiai pastatai.  Taip pat buvo įvertintas ir 

šilumos gamybos ir tiekimo sektorius bei galima 

įtaka šilumos kainai ženkliai sumažėjus energijos 

suvartojimui  

• Gautų rezultatų pagrindu parengta Energinio 

efektyvumo didinimo programa „Visagino 

EnerVizija“ 

• Programa 2012-05-31 patvirtinta savivaldybės 

taryboje ir pateikta LR Vyriausybės pritarimui  

 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Visaginas_coat_of_arms.png










ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS (2) 

 

ZARASŲ ENERVIZIJA 

• 2012 m. buvo savivaldybės iniciatyva buvo atrinkti 

daugiausiai energijos suvartojantys pastatai, atliktas 

jų techninis ir energinis įvertinimas.  

• Gautų rezultatų pagrindu parengta Energinio 

efektyvumo didinimo programa „Zarasų EnerVizija“ 

• Programa 2012-04-27 patvirtinta savivaldybės 

taryboje  

• Programa 2012-05-15 pateikta LR Vyriausybės 

pritarimui  

 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Zarasai.gif


ZARASŲ SAVIVALDYBĖS ORGANIZUOTOS GYVENTOJŲ 

APKLAUSOS REZULTATAI  

Apklausa www.zarasai.lt 2012-06-22 duomenys 

    

Klausimas: Ar pritartumėte daugiabučių gyvenamųjų namų modernizacijai 

Zarasuose? 

 

• Taip, tačiau tik tokiu atveju jei nereiktų tiesiogiai 

įsipareigoti bankui ar atlikti papildomų mokėjimų 

 

•Taip, pritarčiau bet kuriuo atveju 

 

• Ne, nepritarčiau, kadangi manau jog daugiabučių namų 

efektyvumas ir būklė yra gera 

 

• Ne, nepritarčiau dėl kitų priežasčių 

 

•Šis klausimas man neaktualus/šiuo klausimu neturiu 

nuomonės 

    

 

58% 

16% 

6% 

12% 

8% 

∑ = 74% ∑ = 26% 

http://www.zarasai.lt/
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