
VŠĮ „ATNAUJINKIME MIESTĄ“

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ – Vilniaus miesto savivaldybės paskirtas daugiabučių namų atnaujinimo 
projektų administratorius Vilniaus mieste

Įgyvendinome 119 daugiabučių namų atnaujinimo projektų, 93 namai atnaujinami šiuo metu ir dar 75 
namai ruošiami renovacijai (dokumentacija, konkursai ir t.t.)

2020 m. iš Būsto energijos taupymo agentūros gavome apdovanojimą už daugiausiai atnaujintų namų 
Lietuvoje

Galime padėti atnaujinti ir Jūsų daugiabutį namą!



SUSITIKIMO PLANAS

Daugiabučio namo atnaujinimo 

Atnaujinimo proceso eiga

Priemonės naudojamos namo atnaujinimui

Pavyzdžiai 

Klausimai



SALYGOS
Renovacijoje gali dalyvauti namai, kurie gavo statybos leidimus iki 1993 m.

Gali dalyvauti namai turintys tris ir daugiau butų

Kad gautų paramą namas turi sutaupyti po renovacijos bent 40 proc. energijos lyginant su esama situacija 

Bendra parama siekia iki 37 proc. nuo renovacijos samatos

1. 100 proc. kompensuojamos projekto parengimo išlaidos

2. 100 proc. kompensuojamos statybos techninės priežiūros išlaidos

3. 100 proc. kompensuojamos projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos

4. 30 proc. kompensuojama investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms 
priemonėms 

5. 10 proc. papildomai konpensuojamas šildymo sistemos atnaujinimas

Suteikiamas lengvatinis kreditas 20 metų (3 proc. palūkanos pirmus 5 metus, vėliaus EURIBOR + 3 %)

Gaunantys paramą šildymui už renovaciją nemoka, jiems kompensuoja Valstybė



NAMO ATNAUJINIMO EIGA

Pirminis susitikimas (ZOOM arba gyvai)

Pirmasis balsavimas dėl Investicijų plano (dėl paskaičiavimo). Jei pritaria 50 proc. + 1 nuo visų
gyventojų mes parengiame Investicijų planą, kuriame gyventojai mato, kiek kas kainuoja ir kiek reikės 
mokėti

Investicijų planą pristatome viešo aptarimo metu

Koreguojame planą pagal gyventojų pageidavimus

Antrasis balsavimas dėl pritarimo koreguotam Investicijų planui. Reikalingas pritarimas 55 proc. nuo
visų būstų savininkų

Jei pritariama, rengiami dokumentai renovacijai, perkamas Techninis darbo projektas, vykdomi konkursai 
Rangovo ir Techninės priežiūros pirkimui

Pradedama renovacija



INVESTICIJŲ PLANAS
Esamos būklės įvertinimas



INVESTICIJŲ PLANAS
Priemonių pasirinkimas



INVESTICIJŲ PLANAS
Priemonių suminis energinis naudingumas



INVESTICIJŲ PLANAS
Pasirinktų priemonių išskirstymas pagal butus



PAGRINDINĖS ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ
DIDINANČIOS PRIEMONĖS

Stogas

Fasadas

Pamatai

Langai

Laiptinės lauko durys

Balkonai

Šilumos punktas

Šildymo sistema

Vėdinimas

Liftas

Bendroji elektra

Fotovoltika bendrosioms reikmėms



STOGAS
Renovacijos metu stogas sutvarkomas ir apšiltinamas. Apšiltinus stogą šilumos nuostoliai sumažėja 20-30 proc. 

Be stogo apšiltinimo, tvarkant stogą, atliekami šie darbai:

1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, esamas dangos paviršius paruošiamas: išpjaustomos 
"pūslės", nelygumai, pašalinamos atplyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, išvalomi ir 
užklijuojami, ištaisomi stogo nuolydžiai

2. Suremontuojami (jei reikia paaukštinami) ant stogo esantys vėdinimo kaminėliai 

3. Paaukštinami ir apšiltinami esami parapetai. Parapetai ir vėdinimo kaminėlių stogeliai 
apskardinami naujai

4. Pakeičiamos įlajos

5. Keičiami lietaus nuotekų nuo stogo šalinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai rūsyje. 
Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius

6. Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma žaibosaugos sistema pastate

7. Sumontuojamas priešgaisrinius reikalavimus atitinkantis liukas patekimui ant stogo 

8. Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant 
techninį darbo projektą



SUTAPDINTAS (PLOKŠČIAS) STOGAS

Sutapdinto (plokščio) stogo šiltintos dangos įrengimas:

1. Viršutinis hidroizoliacinis sluoksnis

2. Apatinis hidroizoliacinis sluoksnis

3. Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis

4. Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis

5. Garo izoliacinis sluoksnis

6. Gelžbetonio plokštė 



ŠLAITINIS STOGAS

Namams su šlaitiniu stogu, gyventojams sutarus, galimi du stogo šiltinimo būdai:

1. Šiltinamas šlaitinis stogas (aktualu, kai palėpės yra gyvenamos)

2. Šiltinama stogo perdanga



FASADAS

TINKUOJAMAS VENTILIUOJAMAS

ARBA



TINKUOJAMAS FASADAS
~ 30 proc. pigesnis nei ventiliuojamas fasadas

Tinkuojamo fasado priežiūra yra brangesnė

Tinkuojamas fasadas mažiau atsparus išorės poveikiui:

1. Jei yra arti medžių dažnai atsiranda pažaliavimų

2. Labiau tepasi, neatsparus tyčiniams tepliojimams (grafiti)

3. Mažiau atsparus fiziniams pažeidimams (smūgiams ir t.t.)

4. Sutvarkius fasado pažeidimus reikia perdažyti visą sieną

5. Kas 10-15 metų pastato sienas reikia perdažyti



VENTILIUOJAMAS FASADAS
Ventiliuojamų fasadų sistema neleidžia susidaryti šiltnamio efektui. Drėgmė netrukdomai išleidžiama iš pastato, nes 

apdaila nėra prigludusi ir neblokuoja drėgmės pasišalinimo ir pastato „kvėpavimo"

Ventiliuojami fasadai yra 30 proc. brangesni, nei tinkuojami

Ventiliuojamo fasado priežiūra yra pigesnė nei tinkuojamo

Ventiliuojami fasadai atsparesni išorės poveikiui:

1. Apšiltinimo medžiaga ištisus metus išlieka sausa bei išsaugo nepakitusias šilumos apsaugos savybes

2. Ventiliuojami fasadai yra laisvai „vaikštanti" sistema

3. Po labai stipraus smūgio galima keisti tik vieną plokštę

4. Išteptus fasadus tereikia nuplauti

5. Fasadai net ir po 50 metų atrodo kaip nauji



VENTILIUOJAMŲ FASADŲ PAVYZDŽIAI



MIŠRUS FASADAS

Šis pasirinkimas leidžia gyventojams sutaupyti įrengiant fasadą ir apsaugoti 
labiausiai pažeidžiamas jo vietas



PAMATAI
Pamatų, cokolių ir kitų su gruntu besiliečiančių paviršių šiltinimas 

smarkiai skiriasi nuo sienų ir stogų šiltinimo

Šiuo atveju termoizoliacija ne tik sumažina energijos nuostolius,    
bet ir užtikrina pamatų patvarumą

Pamatų šiltintimui keliami didesni atsparumo drėgmei reikalavimai, 
todėl tikslinga naudoti mažiau vandenį įgeriančias medžiagas, tokias 
kaip polistireninis putplastis

 Išorinis pamatų šiltinimas panaikina šalčio tiltą esantį tarp pirmojo 
aukšto ir rūsio



LANGAI
 INDIVIDUALI priemonė, privalomai keičiami tik seni mediniai langai

Renovacijos metu galite atsinaujinti senus plastikinius langus (rekomenduojama, kai langai pakeisti prieš 15  ir daugiau metų)

Jei namas siekia aukštesnės nei B energinės klasės būtina keisti visus langus



LAIPTINĖS LAUKO DURYS

ŠILTOS LAUKO DURYS NE MAŽIAU SVARBU NEI ŠILTI LANGAI



BALKONAI
Balkonai nėra gyventojų asmeninė nuosavybė

Balkonai yra viena iš pastato bendrojo naudojimo konstrukcijų

Norint savarankiškai įstiklinti balkoną būtinas savivaldybės leidimas

Daugiau nei 90 proc. įstiklintų balkonų Vilniuje neturi leidimo

Renovacijos metu balkonų stiklinimas yra teisėtas (vykdomas pagal suderintą projektą)

Renovacijos metu galima rinktis:

1. Neįstiklintas balkonas

2. Stiklintas balkonas šalta konstrukcija iki atitvaro, kuris pagal poreikį remontuojamas arba keičiamas

3. Pilnai stiklintas balkonas (per visą aukštį) šalta konstrukcija

4. Šiltas stiklintas balkonas iki atitvaro (atitvaras šiltinamas iš išorės)



NEĮSTIKLINTAS BALKONAS



STIKLINTAS BALKONAS ŠALTA KONSTRUKCIJA 
IKI ATITVARO



PILNAI STIKLINTAS BALKONAS



ŠILTAS BALKONAS



ŠILUMOS PUNKTAS
Modernizavus šilumos punktą ekonomiškai 

naudojama šiluma – automatiškai 
parinkamas racionalus ir taupus šiluminės 
energijos tiekimas, šildymo sistemos 
parametrai reguliuojami pagal nustatytas 
patalpų ir faktines lauko temperatūras

Modernizuojant šilumos punktą, didžiausią 
kainą sudaro siurbliai, automatika, 
šilumokaičiai, armatūra, izoliacija ir pats 
darbas



ŠILDYMO SISTEMA
Vidaus inžinierinių sistemų atnaujinimas ne mažiau svarbus nei išorės sienų, stogo, pamatų ar langų atnaujinimas

Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas leidžia sutaupyti iki 20 proc. šildymo kaštų

Atnaujinant šildymo sistemą, keičiami seni magistraliniai vamzdžiai, radiatoriai, įrengiami reguliavimo ir balansavimo 
įrenginiai 

Pakeitus senus vamzdynus ir prietaisus į naujus, eleminuojame avarijų tikimybę

Galimybė įsirengti indvidualią suvartotos šilumos apskaitą

Šildymo sistemą atnaujinti galima dvejais būdais:

1. Atnaujinant senąją vienvamzdę sistemą

2. Perdarant vienvamzdę sistemą į dvivamzdę



ESAMOS VIENVAMZDĖS ŠILDYMO 
SISTEMOS ATNAUJINIMAS

Kaina yra šiek tiek mažesnė nei įsirengiant dvivamzdę sistemą

Įsirengę termostatinius ventilius turite galimybę reguliuoti kiekvieno 
radiatoriaus galingumą

Balansinius ventilius stovuose reikia balansuoti dažniau nei dvivamzdėje 
sistemoje 

Šildymas gali būti išbalansuotas ir netolygus, kaimynams be projekto 
(suderinimo) pasikeitus radiatorius ar įsirengus grindinį šildymą

Išbalansuota sistema tiekia šildymą netolygiai – vieniems per karšta 
kitiems per šalta, o moka visi vienodai



ESAMOS VIENVAMZDĖS ŠILDYMO 
SISTEMOS PERDARYMAS Į DVIVAMZDĘ

Kaina šiek tiek didesnė nei renovuojant vienvamzdę sistemą

Nereikia dažnai balansuoti šildymo sistemos

Visi butai šildomi tolygiai

Išvengiama gudravimų mažinant šilumos kiekį butui

Galimybė reguliuoti kiekvieno radiatoriaus galingumą



DVIVAMZDĖS SISTEMOS PRANAŠUMAI

Turėdami ilgametę pastatų renovacijos patirtį, mes 
rekomentuojame rinktis dvivamzdę šildymo sistemą, nes:

1. Butų šildymas bus tolygus

2. Šią sistemą lengviau subalsansuoti

3. Šios sistemos priežiūra yra paprastenė ir pigesnė



VĖDINIMAS
Šviežias oras žmogui yra gyvybiškai svarbus – nuo jo priklauso gera savijauta, nuotaika ir darbingumas

Atlikus pastato renovaciją, jo šiluminė varža gerokai padidėja, nes sandarūs langai, durys, sienų ir stogo 
termoizoliacija ir hidroizoliacija užtikrina šilumos išsaugojimą patalpoje, tačiau, jei nėra gero vėdinimo, 
patalpų mikroklimatas blogėja, todėl:

1. Didėja drėgmės perteklius

2. Susidaro puikios sąlygos pelėsinių grybelių veisimuisi

Renovacijos metu siūlome:

1. Esamos vėdinimo sistemos išvalymą, dezinfekavimą

2. Individualios vėdinimo sistemos įrengimą (rekuperatoriai)



REKUPERATORIUS

Norint patalpoje be didesnių investicijų ir statybinių darbų įrengti 
ventiliacinę sistemą,  mini rekuperatoriai yra pats priimtiniausias 
sprendimas

Šiai sistemai nereikia ortakyno – lauko atitvaroje gręžiama skylė 
pagal mini rekuperatoriaus skersmenį ir į ją įmontuojamas 
įrenginys

Rekuperatoriai tiekiamą orą į butą žiemą pašildo, o vasarą šiek 
tiek atvėsina

Rekuperatorių energijos sąnaudos yra minimalios – iki 2 EUR per 
mėnesį 2 kambarių butui



REKUPERACINĖS VĖDINIMO SISTEMOS 
VEIKIMO PRINCIPAS

Veikimo principo pavyzdys:

1. 70 sekundžių oras yra traukiamas iš patalpos, kai ventiliatorius traukia 
orą į teleskopinį kanalą, oro šiluma pasilieka keraminiame bloke arba 
šilumokaityje (priklauso nuo tipo), o oras yra pašalinamas į lauką

2. Po šio proceso prasideda kitas 70 sekundžių ciklas, kai oras traukiamas 
iš lauko. Šaltas oras tekėdamas per keraminį bloką ar šilumokaitį, 
pasiima jame paliktą šilumą ir į patalpą patenka šiltas ir šviežias oras



LIFTAS
Seni liftai yra nesaugūs, dažnai reikalauja brangių remontų, kurie negarantuoja, kad liftas neužstrigs ir veiks be 

priekaištų

Jei gyventojai pageidauja, galima praplatinti liftų įėjimo angas, sustiprinti angokraščius

Liftų atnaujinimui valstybė skiria 30 proc. paramą



ELEKTROS INSTALIACIJA
Senuose dagiabučiuose bendroji elektros instaliacija dažnai yra netvarkinga ir nesaugi

Netvarkinga elektros instaliacija gali tapti gaisro priežastimi

Renovacijos metu, Valstybė teikia 30 proc. paramą bendrojo nadojimo elektros instaliacijos atnaujinimui



ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI
Nuo 2020 metų, jei namas yra didesnis nei 1500 

kv. m ir tam yra techninės galimybės, privaloma 
įsirengti saulės elektrinę, kuri gamintų elektrą 
bendrosioms namo reikmėms

Investicijų plano rengimo metu suskaičiuojama, 
kiek namas naudoja elektros bendrosioms 
reikmėms (laiptinių apšvietimas, šilumos punkto 
siurbliai ir automatika, liftai) ir pagal tai 
parenkamas saulės elekrinės galingumas 



RENOVACIJA – PAPILDOMOS GALIMYBĖS

Renovacijos metu, jei yra gyventojų noras ir galimybės, galime paieškoti įdomesnių sprendimų, kurie pagerintų 
gyventojų gyvenimo kokybę:

1. Galima įrengti terasas ant stogo

2. Jei pirmame aukšte nėra balkonų – galima juos įrengti

3. Balkonus galima praplatinti



ATNAUJINKITE SAVO NAMĄ, O MIESTAS 
ATNAUJINS JŪSŲ KIEMĄ

2020 m. Savivaldybė tvarkė renovuotų namų 
kaimynijas, kur yra renovuoti visi daugiabučiai namai. 

Kaimynijų ribas sužinokite maps.vilnius.lt pasirinkite 
temą „Kvartalinė renovacija“ pasirinkite papildomą 
sluoksnį „Kaimynijos“ 

2021 m. bus tvarkomos kaimynijos, kur yra renovuota 
daugiau kaip 50 proc. namų.

Ar norėtumėte, kad ir Jūsų kaimynija bus tvarkoma?



KAIMINIJŲ ŽEMĖLAPIS



KAINA

Visų daugiabučių namų laukia daliniai 
remontai, o galiausiai vis tiek bus 
reikalingas esminis kapitalinis remontas. 
Klausimas tik vienas – renovuoti dabar ar po 
10 metų?

Statistika rodo, kad renovacija po brangsta, 
tad labiausiai laimės tie, kurie pasirinks 
renovuoti namą dabar.
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KODĖL VERTA RENOVUOTI?



PAVYZDŽIAI



PAVYZDŽIAI



PAVYZDŽIAI



PAVYZDŽIAI



KLAUSIMAI


