
tokią paramą skiria valstybė?
/alstybės paramą pre tenduo ja atnaujinimo (modernizavi- 
10) program oje da lyvaujančių  daugiabučių namų (su 3 
daugiau butų), pastatytų iki 1993 m., būstų savin inkai. Ją 
austfe jau po renovacijos ir tik je i renovuotas daugiabu* 
s pasieks ne mažesnę nei C pastato energ in io  naudin- 
umo klasę bei sutaupys ne mažiau kaip 40 % šilumos 
nergijos sąnaudų.

(ą valstybė kompensuoja?

i 0 0  %  -  būsto atnaujinimo projekto ar jo  dalies 
arengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir staty- 
os techninės priežiūros išlaidas. Taip pat visas renovacijos 
laidas nepasiturin tiem s gyventojam s, tam  balsavimo 
tetų jie  tu r i p r ita r t i namo renovacijai.

m %  -  savininkų investicijų į energinio efektyvumo 
idinimo priemones, pvz., šildymo ir karšto vandens sistemų, 
antiliacijos, rekuperacijos sistemų pertvarkymą, stogo ir 
orinių sienų šiltinimą, liftų atnaujinimą ir kt. sistemų pertvar
k ą .

1 0  %  -  papildoma subsidija išskirtinėms priemonėms, 
vz., balansiniams ventiliams įrengti, ar modernizavus neau- 
jmatizuotą šilumos punktą.

VARBU. Pagal naujausius reikalavimus didesniuose kaip 
500 m2 ploto daugiabučiuose, esant techninėms galimy- 
ėms, reikia įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą 
amo bendrojo naudojimo reikmėms.

Sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti 
nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energi
ją šilumai bei karštam vandeniui gamintis naudojant 
šilumos siurblius, saulės kolektorius ar kt. atsinauji
nančiosios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir 
priemonėms gali būti skiriama papildoma 30 % parama 
iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos 
programos.

Kuriame 
Lietuvos uci

B E T A

Nežinote, ar jūsų namas gali dalyvauti renovacijos programo
je? įdomu, kiek energijos sutaupyta, kiek investuota ar kiek 
renovacijos projektų šiuo metu Lietuvoje ar konkrečiame 
mieste vykdoma? Visi faktiniai duomenys, pagrindžiantys 
renovacijos naudą, ir dar daugiau -  interaktyviame Lietuvos 
renovacijos žemėlapyje.

https://map.betalt.lt

Nemokama informacijos linija 
8 800 20012
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Į /~ \ Į  info@betalt.ltŠvitrigailos g. 11 B, 03228 Vilnius

Apie renovaciją trumpai. 
Kodėl jos reikia?

Daugiabučių namų renovacija suteikia daug pranašumų, 
tačiau pagrindiniai jų  -  gyventi kokybiškai ir už tai 
nepermokėti, ypač šaltuoju metų laiku, kuomet per skilinė- 
jančias sienas, nesandarius langus ir kiaurą stogą drauge su 
šiluma į orą išleidžiami didžiuliai pinigai, skirti mokesčiams.

Tarybiniais metais galioję techniniai normatyvai ir pagal juos 
pastatyti daugiabučiai namai paprasčiausiai nebeatliepia 
gyventojų poreikių, o po renovacijos inovatyvesnis, 
modernesnis pastatas vidutiniškai gali sutaupyti 50-70 % ar 
net daugiau jam apšildyti naudotos energijos.

https://map.betalt.lt
http://www.betalt.lt
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enovacijos nauda

Sumažėjusios 
šildymo kainos

Padidėjusi būsto Komfortiškas buto 
vertė (vid. 15-20 %) mikroklimatas 

ir likvidumas

Geresnė
kaimynystė

Sumažėjęs 
poveikis klimato 

kaitai

Gražesnė
gyvenamoji

aplinka

Atnaujinant daugiabučius namus ne tik didinamas jų  
energinis efektyvumas, mažinamas neigiamas poveikis 
aplinkai, bet ir gerinama žmonių gyvenimo kokybė, 
sveikata.

Renovacijos poveikis 
sveikatai

Komfortiška 
temperatūra bute

Geresnė garso 
izoliacija

Geresnė oro 
kokybė bute

Estetiškesnis namo 
vaizdas ir dėl jo  

pagerėjusi nuotaika

Mažesni CO: 
išmetimai

Kokias renovacijos priemones 

galima įgyvendinti?

Pagrindinis renovacijos tikslas -  pagerinti daugiabučio namo 
energinį efektyvumą. Būtent tai pasiekti padedančioms 
priemonėms renovacijos procese skiriama daugiausia dėme
sio ir lėšų.

Valstybės remiamos
energinį efektyvumą didinančios priemonės

• Šildymo, karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas
• Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 

įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą
• Stogo šiltinimas
• Fasado sienų šiltinimas
• Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių -  saulės elektrinių, 

saulės kolektorių, šilumos siurblių -  įrengimas
• Balkonų ar lodžijų įstiklinimas
• Lauko durų keitimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas 

neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)
• Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į 

mažesnio šilumos laidumo langus
• Rūsio perdangos šiltinimas
• Liftų modernizavimas

• Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir 
apšvietimo sistemos atnaujinimas

ir kitos priemonės

• Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų 

atnaujinimas (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklau
sančių lokalinių įrenginių, priešgaisrinės saugos įrenginių, 
geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ir (ar) 

pertvarkymas, drenažo sutvarkymas)

Sutaupyti energijos, vidutiniškai iki 50-70 %, galima vien 
standartiniu energinį efektyvumą didinančių priemonių 
paketu -  apšiltinus sienas, stogą, pakeitus langus ir duris, 
pertvarkius šildymo sistemą.

Nuo ko pradėti renovaciją?
Renovaciją gal? in ic iju o t i savivaldybės paskirtas 
a d m in is tra to riu s  arba patys g y v e n to ja i. Tam, kad ji 
prasidėtų, tu ri įvykti pirmas susirinkimas. Būstų savininkų 
vaidmuo čia be galo svarbus -  susirinkime galima gauti 
atsakymus į visus dominančius klausimus apie būsto 
modernizavimo galimybes.

SAVIVALDYBE
o

Gyventojai informuojami 
apie renovacijos galimybę

Gaunamas gyventojų 
pritarimas

Priskiriamas renovacijos 
administratorius

GYVENTOJAI
o

Sušaukiamas daugiabučio 
gyventojų susirinkimas

Susirinkime pritariama 
renovacijai

Gyventojai išsirenka 
projekto administratorių

P ro je k to  a d m in is tra to r iu s
Prižiūri darbų eigą 

Informuoja gyventojus
Bendrauja su gyventojais, renovacijos vykdytojais ir  valstybinėmis įstaigomis 

Rūpinasi projekto finansavimu 
Atsako už rezultatus

o v£y *
DARBŲ PRADŽIA

Kvietimo į būsim ą susirinkim ą form atas
• Raštu ne mažiau nei prieš 14 dienų.
• Su kviečiančiojo rekvizitais, susirinkimo data, laiku, vieta, 
darbotvarke.
• Su nuorodomis, kaip, kur, iki kada susipažinti su papildoma 
informacija, teikti klausimus ar pasiūlymus.

Susirinkim e
• Apibendrinama namo būklė, apžvelgiamos energinio 
efektyvumo didinimo priemonės.
• Paaiškinamos finansavimo sąlygos: ką remia valstybė, kas turi 
teisę į kompensaciją.
• Esant poreikiui, pakviečiami BETA atstovai, kt. specialistai, 
kurie suteikia reikiamą informaciją.
• Susirinkimas pavyko, jei gyventojai supažindinti su namo 
atnaujinimo procesu, jo  etapais ir jei butų, kt. patalpų 
savininkų dauguma priimtas sprendimas rengti namo 
modernizavimo projektą.


