


JŪS RENOVUOJATE NAMĄ –
MES ATNAUJINAME APLINKĄ
Kviečiame atnaujinti savo namą, nes:

PAGERĖS 
GYVENIMO
KOKYBĖ

PADIDĖS
BŪSTO
VERTĖ

PRISIDĖSITE PRIE
KLIMATO KAITOS
MAŽINIMO

SUTAUPYSITE

Mūsų gyvenimo 
kokybė tiesiogiai 
priklauso nuo 
namų ir aplinkos, 
kurioje 
gyvename.

Atnaujintas 
būstas tampa 
žymiai 
patrauklesne 
investicija.

Atnaujinto daugiabučio 
namo 60 kv. m butas per 
šildymo sezoną sutaupo 
daugiau nei toną į aplinkos 
orą išmetamų anglies 
dioksido (CO2) dujų.

Už šilumą 
mokėsite 
40–70 proc. 
mažiau.

60 m2 BUTO ŠILDYMO SĄNAUDŲ
PALYGINIMO GRAFIKAS, EURAI (SU PVM)
Atnaujintas daugiabutis namas Birželio 23-osios g. 7, Vilniuje 

Neatnaujintas daugiabutis namas Šaltkalvių g. 66, Vilniuje

2018 m. gruodis2018 m. lapkritis 2019 m. sausis 2019 m. vasaris

26,6
Eur

33,4
Eur

38,8
Eur

27,3
Eur

97,4
Eur

114
Eur

74,2
Eur

79,1
Eur



5 metus garantuoja lengvatinio kredito palūkanų dydį

Lengvatinis kreditas suteikiamas ir kitoms namo atnaujinimo priemonėms. Investicijų dalis,
tenkanti kitoms namo atnaujinimo priemonėms, neturi viršyti 20 proc. visos investicijų sumos.

VALSTYBĖS TEIKIAMA PARAMA

ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ
DIDINANČIOS PRIEMONĖS

KITOS NAMO ATNAUJINIMO PRIEMONĖS

Vėdinimo sistemos
sutvarkymas

Šildymo ir karšto 
vandens sistemos
atnaujinimas

Stogo ar perdangos
šiltinimas

Balkonų
stiklinimas

Išorinių sienų, rūsio
perdangos ir 
cokolio šiltinimas

Laiptinių lauko 
durų keitimas

Liftų 
modernizavimas

Langų keitimas

Bendrojo naudojimo
elektros ir apšvietimo
sistemos atnaujinimas

• Pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas
• Konstrukcijų (laikančiųjų balkonų konstrukcijų, stogelių virš įėjimo į pastatą durų) keitimas
• Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas

atnaujinimo projekto techninei 
dokumentacijai parengti100%

100%
apmokamos visos renovacijos išlaidos 
nepasiturintiems gyventojams

100%
projekto administravimo ir statybos
techninės priežiūros išlaidoms padengti

30%
papildomai, kai daugiabučiame name įrengiamas 
atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas
šilumos punktas ir atnaujinama šildymo sistema10%

3%

investicijoms, skirtoms energinio efektyvumo 
didinimo priemonėms įgyvendinti



DAUGIABUČIŲ NAMŲ APLINKOS
ATNAUJINIMAS

SAVIVALDYBĖ SKATINA DARNŲ KVARTALŲ ATNAUJINIMĄ IR TVARKO KAIMYNIJŲ 
TERITORIJAS (KIEMUS) PRIE JAU RENOVUOTŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ.

SAVIVALDYBĖ ATNAUJINS AR PAGAL POREIKĮ ĮRENGS: 

Atnaujinti ir atnaujinami namai žemėlapyje apibraukti tamsiai mėlyna spalva. Oranžine spalva 
apibraukta kaimynijos teritorija, kuri jungia kelis daugiabučius namus, turinčius bendrą 
infrastruktūrą. Kai Jūsų kaimynijos teritorijoje bus atnaujinti visi daugiabučiai namai, miesto 
savivaldybė atnaujins ir Jūsų kiemą.

• šaligatvius
• automobilių aikšteles
• apšvietimą

• „korius”
• vaikų žaidimų aikšteles
• treniruoklius

• pastatys suoliukų
• sutvarkys želdinius

Surinkite nuorodą maps.vilnius.lt          pasirinkite temą „Kvartalinė renovacija“        
     pasirinkite papildomą sluoksnį „Kaimynijos“         paieškos laukelyje įveskite
savo namo adresą.    



AŠTUONI ŽINGSNIAI LINK
ANTROJO NAMO GIMTADIENIO

JŪS, NAMO GYVENTOJAI

Nusprendžiate atnaujinti
daugiabutį namą ir balsavimu
 paskiriate namo atnaujinimo

administratorių

Užtikrina visų dokumentų 
parengimą namo renovacijos 
projektui įgyvendinti ir valstybės
paramai gauti 

Aptariate ir tvirtinate
parengtą investicijų

planą

Teikia siūlymus dėl energiją 
taupančių priemonių įgyvendinimo
ir organizuoja investicijų plano
parengimą 

Konsultuoja gyventojus
namo atnaujinimo klausimais 

PROJEKTO ADMINISTRATORIUS

Daugiau informacijos apie daugiabučių namų ir teritorijų atnaujinimą rasite www.vilnius.lt ir www.amiestas.lt

    VYKSTA NAMO ATNAUJINIMO DARBAI
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SAVIVALDYBĖ ATNAUJINA RENOVUOTŲ NAMŲ APLINKĄ7

8 Švenčiate
2-ąjį

namo gimtadienį atnaujintame kieme!



APIE RENOVACIJĄ TRUMPAI

Pagal Vyriausybės programą atnaujinami
daugiabučiai namai, pastatyti pagal statybos
normatyvus, galiojusius iki 1993 metų

Didžiausi šiluminės energijos nuostoliai 
patiriami per išorines sienas, langus ir stogą

Daugiabučio namo atnaujinimo darbai 
užtrunka iki 1 metų

Po renovacijos už šilumą mokėsite 
40–70 proc. mažiau

€

Vidutinė 1 kv. m kaina – apie 0,83 euro 
per mėnesį su valstybės parama0,83€ 

Bendra valstybės teikiama parama namo 
renovacijai yra 30–40 proc.

30–40%

www.vilnius.lt www.amiestas.lt  www.chc.lt

Dėl renovacijos kreipkitės:
tel. (8 5)  250 3408

renovacija@amiestas.lt 


