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� Daugiabučių namų atnaujinimo eiga.

� Problemos, sprendimo būdai.

Pristatymo turinys

http://www.suduvosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=78104



� Diskusijų akimirkos



� Diskusijų akimirkos



Stogeliai virš
į÷jimų 13-50 %.

Išorin÷s sienos
10-30 %

Laiptai
11-25 %.

Parapetai ir karnizai iki 45%

Balkonai ir
lodžijos
13-50 %

Vidaus sienos iki 10 %. Perdangos iki 10 %

*VMS, Rekomendacijos būsto ir gyvenamosios aplinkos renovacijai, 2004

Daugiabučių nusid÷v÷jimas



http://www.diena.lt/naujienos/ekonomika/maziausiai-uz-siluma-moka-tauragiskiai-300054

Senų daugiabučių atnaujinimas – būtinas, neišvengiamas 
procesas



Senų daugiabučių atnaujinimas – būtinas, neišvengiamas 
procesas

� Energijos kainos auga – permokama už šildymą, kurio faktiškai
neišnaudojama savo reikm÷ms.

� Nesandarūs butai veltui eikvoja energiją – teršiama aplinka.

� Nesandariuose butuose šalta, dr÷gna – gyvenimo komforto stoka.

� Senos statybos butų kainos krenta – atnaujinti/modernizuoti namai 
dažnai prilyginami naujiems. Modernizacija teigiamai veikia būsto kainą.

Būsto vert÷ dažnai smarkiai viršija būsto modernizacijos kaštus.

� Naujos statybos daugiabučiai namai už prieinamą kainą retai pasitaiko
strategiškai patogiose miesto vietose – senų namų privalumas dažnai yra
puiki  vieta mieste, kurios nesinori keisti į kitą gyvenamąjį rajoną. 

� B÷gant laikui neprižiūrimo namo būkl÷ dar prast÷s – tod÷l
atnaujinimui/ modernizavimui teks skirti daugiau l÷šų.

� “Ką gali atlikti tuoj – niekad nesakyk rytoj” – pinigų vert÷ šiandien
yra didesn÷ negu tų pačių pigų vert÷ ateityje. 



Faktin÷ daugiabučių atnaujinimo/modernizavimo  
eiga (BUPA info 2011 09 27)
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Programos privalumai, savininkų interesų apsauga
� Mažos fiksuotos 3 % paskolos palūkanos.

� Prapl÷stas dalyvių ratas:  visi daugiabučiai pastatai, kuriems statybos leidimai išduoti 

iki 1993 m., nepriklausomai nuo namo valdymo formos, gali dalyvauti Daugiabučių

namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

� Didesn÷ parama nepasiturintiems.

� Didesn÷ butų savininkų interesų apsauga:

� Projektas turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus, vykdomų darbų

mąstą ir butų savininkų pajamas (m÷nesin÷ įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. 

metrui, turi būti ne didesn÷ už Vyriausyb÷s nustatytąją; kaupiamojo įnašo m÷nesin÷
įmoka 1 kv. metrui naudingojo ploto, neturi būti didesn÷ kaip 0,70 Lt/m2/m÷n. (išskyrus 

tuos atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto savininkas)).

� Draudžiama nukreipti išieškojimą pagal buto savininko neįvykdytas prievoles d÷l

Projekto įgyvendinimo apmok÷jimo į butą atnaujintame name, jeigu tai vienintelis

šeimos (asmens) būstas.

� Būsto perleidimo (paveld÷jimo) metu buvę įsiskolinimai pagal Projektą padengiami, o 

vykdytinos prievol÷s perduodamos buto pirk÷jui (įgij÷jui).



Pagrindiniai principai

� Būsto savininkas po atnaujinimo (modernizavimo)
suvartoja  energijos šildymui mažiau nei prieš;

� Užtikrinta statybos darbų kokyb÷ ir aukštesn÷
energinio naudingumo klas÷.



Kod÷l daugiabučių atnaujinimas/modernizacija 
vyksta l÷tai? Problemos

�Valstyb÷s lygmenyje:

�Dažnai keista Daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimo tvarka:

�2005 m. pab. - 2007 m. vasario m÷n. :  15,30 % valstyb÷s parama

�nuo 2008 m. kovo m÷n. – 15,30,50 % valstyb÷s parama

�nuo 2008 m. geguž÷s m÷n. – 15,30,50 % (remiamos efektyvios energiją

taupančios priemon÷s)

�nuo 2009 m. kovo m÷n. – iki 50 % valstyb÷s parama (apribojimais 1m², 

priklausomai nuo pastato tipo) ir kt.

� Didel÷ valstyb÷s parama, nes ribotos valstyb÷s galimyb÷s, teikiant 50 %  paramą. 

� Ilgai trunkančios ir brangios techninių projektų rengimo ir derinimo procedūros

� Riboti savivaldybių paj÷gumai, teikiant pagalbą būsto savininkams ir rengiant pastatų,

kvartalų atnaujinimo projektus



Kod÷l daugiabučių atnaujinimas/modernizacija 
vyksta l÷tai? Problemos (2)

� Kituose sektoriuose:

� Butų savininkų nepasitik÷jimas valstybe (d÷l dažnai keičiamos DNMP, pakeistų

nuostatų taikymo ir iki pakeitimų patvirtintiems investicijų projketams, kt.).

� Nepakankami bendrijų geb÷jimai rengiant ir įgyvendinant projektus.

� Žinių bei įgūdžių trūkumas, kas apsunkina būsto savininkų sprendimų d÷l projekto

įgyvendinimo pri÷mimą susirinkimuose. 

� Nepakankama statybos darbų technin÷s priežiūros kokyb÷.

� Pastatus administruojančios įmon÷s buvo mažai suinteresuotos teikti pagalbą

rengiant daugiabučių namų atnaujinimo/modernizavimo projektus.

� Nepakankamai išvystyta kvalifikuotų paslaugų, skirtų teikti pagalbą projektus

įgyvendinantiems būstų savininkams, rinka (sud÷tingas/nepatrauklus užsakovas – daug 

butų savininkų-daug nuomonių). 

� Įtempta finansinio sektoriaus situacija.

� Dalis gyventojų nenori prisiimti finansinių įsipareigojimų.

� Ilgas Techninių projektų parengimo procesas.
� Sunku susitarti –skirtingi gyventojų ateities planai. 



Kod÷l daugiabučių atnaujinimas/modernizacija 
vyksta l÷tai? Priežastys.

� Objektyvios priežastys
� Vartotojų inercija.

� Vartotojų heterogeniškumas (skirtingi gyventojų poreikiai, galimyb÷s)..

� Sunku priimti kolektyvinį daugumos sprendimą.

� Vykdytojų trūkumas (besikeičianti situacija).

� Valstyb÷s politikos /teisin÷s aplinkos įtaka

� Kompensacijos už šilumą, PVM kompensavimas.

� Besikeičianti valstyb÷s parama daugiabučių atnaujinimui/modernizacijai.

� Teritorijų planavimo sistemos trūkumai (pvz., aukštingumas).



� KOKYBö !

Projekto kontrol÷



Esminiai trūkumai daugiabučių namų administratorių veikloje

● Nepateikiama aiški informacija apie atliktus darbus, 
jų kaštus ir l÷šų panaudojimą

● Nepateikiama išankstin÷ informacija apie 
planuojamus atlikti remonto darbus ir jų būtinumą

● Skaidrumo stoka perkant statybos, remonto rangos 
darbus ar sudarant šių darbų sąmatas 

● Žema personalo kvalifikacija ir darbo kultūra 

Pagal Aplinkos ministerijos užsakymu atliktą namų ūkio tyrimą (2008 m. rugs÷jis)



Esminiai trūkumai daugiabučių namų administratorių veikloje

� Netinkamai atliekamas namų periodin÷s technin÷s apžiūros ir 
diagnozuojama bendrojo naudojimo objektų būkl÷

� Technin÷s apžiūros aktuose nenurodomi būkl÷s vertinimo kriterijai 
ir nepateikiamas defektų aprašas. Apsiribojama lakoniška ir 
abstrakčia išvada.

� Svarbu savininkus iš anksto supažindinti apie būtinąsias priemones 
tinkamai namo būklei palaikyti, jų įgyvendinimo sąlygas ir planus.

� Siekiant rezultato, būtinas atviras, ilgalaikis ir atkaklus dialogas 
tarp administratoriaus ir gyventojų



Sprendimai

• Svarbu užtikrinti vartotojams priimtiną paslaugų kokybę, 

darnius santykius tarp paslaugų tiek÷jų ir vartotojų.

• Daugiabučių namų administratoriai (bendrijos ir įmon÷s) tur÷tų

daugiau d÷mesio skirti namų energetinio ūkio valdymui, 

energijos taupymo priemonių planavimui ir įgyvendinimui.

• Siekiant užtikrinti profesionalų valdymą ir priežiūrą reikalingas

nuolatinis mokymas vadybininkų ir prižiūr÷tojų.

• Būtina ugdyti savininkų ir naudotojų savimonę tinkamai

naudoti turimą turtą,

• Pl÷sti visuomęn÷s informavimą, taikyti informavimui naujas

technologijas ar specialiai parengtas programas.



Apibendrintas viso proceso ciklas

3. Valstyb÷s parama

2. Įgyvendinimas

1. Pasirengimas



Ilgas procesas


