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Daugiabučių namų atnaujinimo programa 

įgyvendinama pagal du modelius: 
1. Patys būsto savininkai rengia projektus ir juos įgyvendina 

per bendrijas, pastatus administruojančias įmones; 

2. Pagal savivaldybių energinio efektyvumo didinimo 

programas: 
 namų energinio efektyvumo didinimo investicijų projektai rengiami 

savivaldybės iniciatyva; 

 lėšas skolinasi (iš JESSICA) savivaldybės paskirtas programos 

administratorius, o ne būsto savininkai kaip įprasta (ir ne savivaldybės);  

 darbų organizavimu, jų kokybe bei būsimais rezultatais rūpinasi savivaldybė 

(jos paskirtas Programos administratorius). 

     

PROGRAMOS MODELIAI  

Investicijos grąžinamos sutaupytomis už 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 nurodytus     principus) 
→ 

 

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMŲ 

RENGIMO PRINCIPAI (1) 



NIEKO NEDARANT – būsto savininkai ir toliau 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. 

         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   
 



 

3. įvertinamas galimas poveikis miesto šilumos 

gamybos ir tiekimo sektoriui ženkliai 

sumažėjus šilumos suvartojimui (jeigu 

atnaujinant pastatus planuojamas ženklus 

šilumos suvartojimo sumažėjimas); 

4. įvertinus energijos taupymo galimybes (1, 2 

punktai) bei galimas įtakas šilumos gamybos 

sektoriui (3 punktas) yra rengiama 

savivaldybės Energinio efektyvumo didinimo 

Programa. 

 

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS 

RENGIMO PRINCIPAI  (2) 

PROGRAMA SIEKIAMA, KAD ATNAUJINUS 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 finansinę naudą); 

- kad ženkliai sumažėjus energijos vartojimui žymiai nesikeistų energijos kaina ir šilumos 

tiekėjas nepatirtų finansinių nuostolių. 



SAVIVALDYBĖS PROGRAMOS PARENGIMO IR 

ĮGYVENDINIMO SCHEMA (1) 

1. Savivaldybės 

iniciatyva  

 

Pastatų įvertinimas 

pagal energijos 

suvartojimą, daugiausiai 

energijos vartojančių 

pastatų atranka  

Techninis ir energinis 

atrinktų pastatų 

įvertinimas, investicijų 

pasiūlymų parengimas, 

(papildomai – šilumos 

gamybos sektoriaus 

įvertinimas) 

BETA rengia 

rekomendacijas, 

Savivaldybė 

atliekas savo 

jėgomis 

Rengia atestuoti 

specialistai 

Gautų rezultatų 

pagrindu rengiama 

energinio efektyvumo 

didinimo Programa 

BETA rengia 

rekomendacijas, 

tipinius 

Energinio 

efektyvumo 

didinimo 

programos 

dokumentus 



SAVIVALDYBĖS PROGRAMOS PARENGIMO 

IR  ĮGYVENDINIMO SCHEMA (2) 

Programos projekto (įskaitant 

investicijų planus) derinimas 

BETA, pritarimas  Programai  

BETA organizuoja paskirtų 

administratorių mokymus, 

teikia pagalbą Programos 

įgyvendinimo metu 

2. Programa 

tvirtinima 

savivaldybės 

taryboje, 

skiriamas 

Programos 

įgyvendinimo 

administratorius 

(Administratorius)  Būsto savininkai:  

pritaria Programai; 

Pritaria Investicijų planui ir 

maksimaliai investicijai į pastatą 
Pritaria savivaldybės paskirtam 

administratoriui ir įgalioja jį įgyvendinti 

parengtą investicijų planą (skolintis, 

rangos darbai) 

3. Administratorius 

organizuoja būsto 

savininkų 

sprendimų 

priėmimą 

(susirinkimai ar 

balsavimas raštu)   



SAVIVALDYBĖS PROGRAMOS PARENGIMO 

IR  ĮGYVENDINIMO SCHEMA (3) 

Finansų įstaigos paskolų 

komitatas svarsto, priima 

sprendimą suteikti kreditą 

5. Administratorius 

organizuoja 

rangos darbų 

(įskaitant 

projektavimą) 

pirkimus 

4.Administratorius 

renka reikiamus 

dokumentus ir 

kreipiasi į finansų 

įstaigą dėl kredito  

Pirkimams naudojama CPO priemonė (elektroninis 

katalogas arba dinaminė pirkimo sistema). 

 

Pirkimai gali būti vykdomi pastatų 

grupėms (3 – 7 pastatai)  

 

SVARBU: Rangovas, teikdamas 

pasiūlymą turi neviršyti kiekvieno namo 

suplanuotos investicijų sumos!!!! 

6. Pasirašoma 

kreditavimo 

sutartis rangos 

darbų sutartyje 

nurodytai sumai 



SAVIVALDYBĖS PROGRAMOS PARENGIMO 

IR  ĮGYVENDINIMO SCHEMA (4) 

Savivaldybė kontroliuoja 

Programos įgyvendinimą, 

vizuoja kiekvieną atliktų darbų 

aktą ir tai tampa pagrindu 

apmokėjimui už atliktus darbus 

BETA atlieka projekto 

įgyvendinimo patikras (ne 

mažiau kaip kartą projekto 

įgyvendinimo metu ir prieš 

išmokant valstybės finansinę 

paramą)  

7. Rangovas vykdo 

darbus. 

Darbus priima 

Administratorius, 

statybos techninis 

prižiūrėtojas.  

 

Kiekvieną atliktų darbų 

aktą vertina ir vizuoja 

savivaldybės paskirtas 

atsakingas atstovas. 

 

Statybos inspekcija 

vykdo statybos proceso 

vykdymo kontrolę 

statybos aikštelėje 

(rangovo ir statybos 

techninio priežiūrėtojo 

veiklas) 

Finansų įstaiga patvirtinus 

administratoriui atlieka 

mokėjimus pervesdama lėšas 

tiesiogiai rangovinei organizacijai 



SAVIVALDYBĖS PROGRAMOS PARENGIMO 

IR  ĮGYVENDINIMO SCHEMA (5) 

8. Administratorius 

kartu su techniniu 

prižiūrėtoju bei 

savivaldybės atstovu 

galutinai priima 

pabaigtus darbus, 

rengia energinio 

naudingumo sertifikatą 

Finansų įstaiga vykdo galutinį 

apmokėjimą 

BETA teikia paramą (40 

proc sumažina būsto 

savininkų kreditinius 

įsipareigojimus 

9. Administratorius 

rengia rekiamus 

dokumentus 

valstybės paramai 

gauti, teikia BETA 


