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Gyvenamieji namai 
 Situacija prieš ir po renovacijos 
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Sėkmingas renovacijos procesas 

Renovacija 

Motyvacija 

Žinios 

Planavimas 

Darbai 

Kokybė 

Rezultatai 



Esama padėtis 
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Daugiau kaip 34 tūkst. daugiabučių namų Lietuvoje, t.y. apie 96 proc., pastatyti arba gavę 

statybos leidimus iki 1993 m. Būtent šių pastatų savininkai gali gauti valstybės paramą 

pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. 

 

Rezultatai Kokybė Darbai Planavimas Žinios Motyvacija 



Esama padėtis 
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Rezultatai Kokybė Darbai Planavimas Žinios Motyvacija 

Nuotekų vamzdynai 
Vandentiekio 

vamzdynai 
Uždaromoji armatūra Šildymo vamzdynai 

Stogo danga Laiptinių durys Elektros instaliacija Vamzdynai 



Valstybės parama 
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Rezultatai Kokybė Darbai Planavimas Žinios Motyvacija 

Energetinis sertifikavimas 100 proc.* 

Projekto administravimas  100 proc.* 

Investicijų planas 100 proc.* 

Statinio techninis darbo projektas 100 proc.* 

Statinio statybos techninė priežiūra 100 proc.* 

Parama turintiems teisę į būsto ir šildymo išlaidų kompensavimą 100 proc. 

Lengvatinis kreditas (palūkanos nekinta visą paskolos grąžinimo laikotarpį) 3 proc. palūkanos 

STATYBOS DARBŲ IŠLAIDOS:  

Sutaupius energijos ne mažiau 40% 40 proc. 

Sutaupius energijos ne mažiau 20% 15 proc. 

Iki 2015 m. spalio 1 d. valstybė remia: 

Vadovaujantis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa pagal 

JESSICA finansavimo modelį, valstybė remia tiek energinį efektyvumą 

didinančias, tiek kitas namo atnaujinimo priemones. 

*Nuo 2015 m. spalio 1 d. bus kompensuojama 50 procentų nurodytų išlaidų. 



Augimas 
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Rezultatai Kokybė Darbai Planavimas Žinios 

„Mano būstas“  užimanti lyderės poziciją renovacijos srityje šiuo metu vykdo virš 
140 namų renovacijos projektų. Artimiausiuose planuose – pilnai  įgyvendinti 
virš  25 projektų. Augantis įgyvendinamų projektų skaičius rodo gyventojų 
pasitikėjimą. 
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Viskas iš pirmų rankų 
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Rezultatai Kokybė Darbai Planavimas Žinios 

Projekto administravimas: 

  atsakingo asmens renovacijos klausimams spręsti paskyrimas; 

  susirinkimų organizavimas; 

  konkursų organizavimas; 

  sutarčių derinimas ir pasirašymas su paslaugų teikėjais; 

  konsultavimas namo renovacijos klausimais; 

  įvairios dokumentacijos tvarkymas; 

  sutarčių pasirašymas su bankais; 

  statybos rangos darbų kontrolė; 

  kiti darbai, reikalingi sėkmingam projekto įgyvendinimui. 

 

 



Kokias priemones pasirinkti? 
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Rezultatai Kokybė Darbai Planavimas 

I. ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS 

1. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas 

2. Ventiliacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas 

3. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas 

4.  Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas 

5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas 

6. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas 

7. Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 

8. Rūsio perdangos šiltinimas 

9. Liftų atnaujinimas (modernizavimas) 

II. KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 

10. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, elektros instaliacijos, 
priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) 
pertvarkymas, drenažo sutvarkymas) 



Gera pradžia – pusė darbo 
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Rezultatai Kokybė Darbai 

Iniciatyva, 
noras ir 

įsitraukimas į 
renovacijos 

procesą 

Energetiškai 
ir 

ekonomiškai 
pagrįstas 
investicijų 

planas 

Statinio 
techninis 

projektas su 
tinkamais  

techniniais 
sprendimais  

 
Laiku ir 

kokybiškai 
atlikti 

statybos 
rangos darbai  

Pasiekiami 
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tikslai ir 
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valstybės 
parama 



Rangos darbų kokybė 
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Rezultatai Kokybė 
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Įgyvendinti projektai, pasiekti rezultatai 
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Rezultatai 

Koeficientas vadinamas svertiniu, nes jis įvertina suvartotos energijos kiekio (Wh) santykį su lauko temperatūra (DL) ir 

šildomu plotu (m2). Tai leidžia objektyviai įvertinti namo šilumos vartojimo rodiklius skirtingais mėnesiais ar šildymo 

sezonais, taip pat palyginti skirtinguose namuose suvartojamą šilumos kiekį skirtingu laikotarpiu. 

Prieš renovaciją Po renovacijos 
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Įgyvendinti projektai, pasiekti rezultatai Rezultatai 



Sąskaitos už šildymą 
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Rezultatai 
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Mėnesis 

2007-2012 metų laikotarpio sąskaitų už šildymą palyginimas 

2007-2011 m. šildymo (be gyvatuko ir
karšto vandens) kaina Lt.

2012 m. šildymo (be gyvatuko ir
karšto vandens) kaina Lt.
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Įgyvendinti projektai, pasiekti rezultatai Rezultatai 

Pilnai renovuotas namas 

su apšiltintomis sienomis 

ir modernia dvivamzde 

šildymo sistema. 

 

Analogiškas namas 

su apšiltintu stogu, 

sienomis, tačiau vis 

dar su sena šildymo 

sistema. 
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Elektros instaliacija 

Prieš                                        Po 

Įgyvendinti projektai, pasiekti rezultatai Rezultatai 
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Uždaromosios armatūros keitimo darbai  

Prieš                              Po 

Įgyvendinti projektai, pasiekti rezultatai Rezultatai 
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Įgyvendinti projektai, pasiekti rezultatai Rezultatai 



Ačiū už dėmesį  


