
Bendraukime, 
esu viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ 
projektų vadovas – Povilas



Kas mes?
VšĮ „Atnaujinkime miestą“ - Savivaldybės 
paskirtas daugiabučių namų atnaujinimo 
projektų administratorius.

Įgyvendinome 119 daugiabučių namų 
atnaujinimo projektų, o šiuo metu 
dirbame, kad būtų sėkmingai atnaujinti 
dar 103 namai. 

Galime padėti atnaujinti ir Jūsų
daugiabutį namą!



Kodėl verta 
atnaujinti 
namą?

• Prailginamas pastato eksploatavimo laikas

• Pagerėja Jūsų gyvenimo kokybė

• Padidėja būsto vertė



Sustiprinamos ir apsaugomos pastato konstrukcijos nuo 
atmosferos poveikio

Prailginamas pastato eksploatavimo laikas



Pagerėja gyvenimo kokybė

Pasikeičia ne tik namo vaizdas iš lauko. 

Atnaujinus namą, jo viduje užtikrinamos 
komfortiškos gyvenimo sąlygos – šilta, sausa 
ir jauku.  



Būsto vertė padidėja 
apie 20 proc.

Žirmūnuose nerenovuotame name 
45–50 kv. metrų ploto butas 
kainuoja apie 60 tūkst. eurų, o 
renovuotame – 70-80 tūkst. eurų.



100% parama skiriama:
- Visai dokumentacijai parengti;

- Projekto administravimui;

- Nepasiturintiems gyventojams.

30% parama skiriama:
- energinio efektyvumo didinimo 
priemonėms įgyvendinti.

Valstybės parama siekia 40 proc.

Nepasiturintiems* gyventojams apmokamos visos renovacijos 
išlaidos
* t. y. asmenys, kurie gauna kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį.



Energinį efektyvumą 
didinančios priemonės

• Šildymo ir karšto vandens sistemos atnaujinimas

• Išorinių sienų, rūsio perdangos ir cokolio šiltinimas

• Stogo ar perdangos šiltinimas

• Langų keitimas bei balkonų stiklinimas

• Atsinaujinantys energijos ištekliai

• Vėdinimo sistemos sutvarkymas

• Laiptinių lauko durų keitimas

• Liftų modernizavimas

• Bendrojo naudojimo elektros ir apšvietimo sistemos atnaujinimas



Kitos namo 
atnaujinimo 
priemonės

• Bendrojo naudojimo inžinerinių sistemos

• Konstrukcijų avarinės būklės likvidavimas

• Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas



Trukmė

Investicijų 
plano 

rengimas, 
tvirtinimas

Techninio darbo 
projekto parengimas Modernizavimo darbai

6-14 mėn.6-9 mėn.4 mėn.



Galime Jums padėti
1. MES konsultuojame Jus namo atnaujinimo klausimais

2. JŪS nusprendžiate atnaujinti daugiabutį ir balsavimu paskiriate namo
atnaujinimo administratorių

3. MES teikiame siūlymus dėl investicijų ir organizuojame Investicijų plano
parengimą

4. JŪS aptariate ir tvirtinate Investicijų planą

5. MES įgyvendiname projektą, parengiame dokumentus ir teikiame paraišką
Valstybės paramai gauti

INVESTICIJŲ PLANE įvertinama namo būklė, parenkamos konkrečios atnaujinimo priemonės, apskaičiuojamos investicijos



Mus įvertina

Vienas mūsų sėkmingai įgyvendintų 
projektų – Žvėryno mikrorajone esantis      
A. Mickevičiaus g. 32, 2020 metais 
įvertintas VšĮ „Būsto energijos taupymo 
agentūra“ surengtuose Metų renovacijos 
projekto rinkimuose užėmė garbingą II 
vietą. 



S. Konarskio g. 10, 10a, 12, 14, 16, 
18, 20, 22 ir V. Petario g. 5, 7
10 namų kvartalas

Viso kvartalo investicijos – 2 705 367 Eur su 40 proc. Valstybės 
parama;
Arba 1 buto įmoka per mėnesį – 25,10 Eur;
Darbai atlikti nuo sprendimo priėmimo iki statybos užbaigimo
– 4 metai;
Pasiekta energinė klasė – B, C klasės



Tuskulėnų g. 44, Vilnius
Investicijos - 118,20 Eur/m2 su 40 % Valstybės parama
arba 45 m2 butui įmoka per mėnesį - 22 Eur.
Šilumos suvartojimai prieš renovacija – 172,99 kWh/m2/metus
Šilumos suvartojimai po renovacijos – 68,61 kWh/m2/metus
Pasiekta energinė klasė – B klasė



2016-2017 metais
renovuoti
Ozo g. 22,24, Vilnius

Formuojami pavyzdiniai kvartalai

2021 metų I-II ketvirtį
planuojama pradėti
atnaujinti Ozo g. 28, 
30, Vilnius

2019 metais IV 
ketvirtį pradėtas 
atnaujinti
Ozo g. 26, Vilnius



Bendraukime

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Tel. (8 5) 250 3408

renovacija@amiestas.lt
www.amiestas.lt


