
Daugiabučio
renovacija:
ar viską žinome?

Įgyvendintos energinį 
efektyvumą didinančios 
priemonės:

Daugiau informacijos:

www.betalt.lt 

www.atnaujinkbusta.lt 

Būsto energijos 
taupymo agentūra:

Švitrigailos g. 11B, Vilnius

info@betalt.lt

Nemokama informacinė linija
8 800 200 12 

Toks gali būti ir Jūsų 
daugiabutis 

Krantinės g. 2, Kupiškis 

Namo plotas

2262,33 m2

Butų skaičius

40

Statybos metai

1979

Investicijų suma po valstybės paramos
suteikimo:

89,32 €/m2

Energinio naudingumo klasė iki
renovacijos

E
Energinio naudingumo klasė po
renovacijos

B

Šilumos energijos sutaupymas
po renovacijos

58,5%

fasado ir stogo šiltinimas; 

balkonų įstiklinimas;  

langų keitimas naujais;  

įėjimo ir tambūro durų keitimas;  

šildymo sistemos vamzdynų keitimas, 

balansavimas;

daliklių ir termostatinių ventilių ant 

radiatorių įrengimas;  

ventiliacijos kanalų išvalymas. 

Krantinės g. 2, Kupiškis 

Prieš
renovaciją
Faktinis metinis
šilumos
energijos
sunaudojimas 
116,62 kW/m2/metus Faktinis metinis

šilumos
energijos
sunaudojimas
48,4 kW/m2/metus

Po
renovacijos
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Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programa 

Šilumos nuostoliai sename 
daugiabutyje patiriami: 

Tai – viena iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
prioritetinių programų, skirtų daugiausia šilumos 
energijos suvartojančių daugiabučių (statytų iki 
1993 m.) energiniam efektyvumui didinti.

Dalyvauti Programoje galima: 
Per savivaldybes. Gyventojai gali kreiptis į 
savivaldybę, tuomet jiems nereikia prisiimti jokių 
organizacinių įsipareigojimų, projekto 
įgyvendinimo rizikos – visu atnaujinimo procesu 
rūpinasi savivaldybės paskirtas projekto 
administratorius.

Ką svarbu žinoti inicijuojant namo 
atnaujinimą?

Pačių gyventojų iniciatyva. Namo savininkų 

daugumos pritarimu atnaujinimo procesu 

rūpinasi namo bendrijos pirmininkas arba 

gyventojų paskirtas projekto administratorius. 

Techniniai sprendimai
Svarstant techninius klausimus siūloma pasirinkti 
ne pigiausią, o didžiausio galimo energijos 
sutaupymo už mažiausias sąnaudas sprendimą. 
Galimus sprendinius turi išaiškinti investicinio plano 
rengėjas.

Finansiniai sprendimai

Kokios yra valstybės remiamos energinio 

efektyvumo didinimo priemonės ir kodėl verta jas 

įdiegti?

Kokie yra sienų apšiltinimo tipai? Kuo skiriasi 

ventiliuojamas ir tinkuojamas fasadas?

Ar būtina keisti įdėtus plastikinius langus, 

neseniai apšiltintą stogą?

Ar galima prie įėjimo į daugiabutį įsirengti 

pandusą neįgaliesiems?

Kokias papildomas energiją taupančias 

priemones rekomenduojama diegti? Ar verta 

įdiegti individualią suvartojamos šilumos 

apskaitos sistemą, rekuperacijos, 

atsinaujinančios energijos įrenginius ir t. t.?

Kiek kainuoja energinį efektyvumą didinančių 

priemonių įgyvendinimas?

Kokios valstybės paramos galima tikėtis 

dalyvaujant Programoje?

Kokios lengvatos ir kokiomis sąlygomis teikiamos 

socialiai remtiniems gyventojams?

Kaip įgyvendinamas daugiabučio 
atnaujinimas? 
Pirmiausia parengiamas investicinis planas. Gavus 
gyventojų pritarimą ir projekto finansavimą 
paskiriamas už rangos darbų pirkimą atsakingas 
projekto administratorius. Rangovas parenkamas 
per Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) 
elektroninį katalogą arba kitais Viešųjų pirkimų 
įstatyme nurodytais būdais. 

Kas užtikrina įgyvendinamo 
projekto kokybę?

Projekto administratorius, atlikdamas užsakovo 

funkcijas, organizuoja ir užtikrina kokybišką renovacijos 

procesą, kontroliuoja, ar techninis prižiūrėtojas  

tinkamai atlieka  funkcijas. 

Techninis prižiūrėtojas – projektui įgyvendinti 

samdomas asmuo, kuris rūpinasi projektinių 

sprendinių įgyvendinimu, atnaujinimo darbų kokybe, 

tikrina, ar visos daugiabučiui atnaujinti naudojamos 

medžiagos atitinka europinius standartus: turi Europos 

techninį liudijimą ir yra paženklintos CE ženklu.  

Rangovas pagal sutartį įgyvendina namo 

atnaujinimo darbus. Jei atnaujinimo darbų metu yra 

nustatoma, kad atliktų darbų apimtys neatitinka darbų 

akte nurodytų darbų kiekio, rangovas privalo pašalinti 

trūkumus per užsakovo nurodytą terminą. 

3

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijos (VTPSI) specialistai tikrina visus 
atnaujinamus daugiabučius namus ir vertina ne tik 
rangovų, bet ir techninių prižiūrėtojų darbą, dalyvauja 
priimant projekto įgyvendinimo darbų užbaigimo aktą.
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Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) 

Kokybės skyriaus specialistai teikia pagalbą projekto 

administratoriui įgyvendinant daugiabučio 

atnaujinimą, atlieka planines patikras visuose 

modernizuojamuose daugiabučiuose, taip pat 

operatyviai reaguoja į gyventojų pranešimus ir tikrina 

renovacijos darbų kokybę. 
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38%
Per neapšiltintas
namo sienas

26%
Per senus langus

11%
Per nešiltintą
stogą

Kam lieka finansiniai įsipareigojimai, jeigu 

gyventojas parduoda butą?

Ar galima visą kredito sumą sumokėti iš karto?

Ar imant paskolą renovacijai butas bus įkeistas 

bankui?

Labai svarbūs „kokybės prižiūrėtojai“ yra 
namo gyventojai, todėl pastebėjus 
nekokybiškai atliekamus daugiabučio 
atnaujinimo darbus būtina kreiptis į projekto 
administratorių arba pranešti BETAI 
nemokamu telefonu 8 800 200 12. Tai 
padaryti geriausia kuo anksčiau – dar vykstant 
renovacijos darbams.

Pasibaigus atnaujinimo darbams ir vėliau išryškėjus 

defektams, rangovas privalo juos sutvarkyti savo 

sąskaita:

Matomiems atnaujinimo darbams suteikiama 
5 metų garantija

Paslėptiems atnaujinimo darbams – 10 metų 
garantija.

Kokia renovacijos nauda?

Sumažinamos šildymo išlaidos

Pagerėja gyventojų gyvenimo kokybė

Prailginamas namo eksploatacijos laikas

Išauga būsto vertė


