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I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Investicijų plano rengimo užsakovas- Atnaujinkime miestą, VšĮ, Panerių g. 20, LT-03105, Vilnius, tel. (852) 

503408, el.paštas: info@ amiestas.lt.  

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas – daugiabučio namo atnaujinimo projekto dalis, 

kurioje pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir 

reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų 

dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos 

kitoms atnaujinimo projekto dalims parengti. 

Investicinis planas parengtas vadovaujantis : 

-Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12  d. įsakymu Nr. D1-107 

reikalavimais ir jo pakeitimais. 

-2021 10 18 investicinio plano rengimo sutartimi CPO183132. 

Naudojami duomenys: 

-1964 02 23 namo kadastrinių matavimo byla.17 04 28 Nr.15, 2019 04 28 Nr.21 namo kasmetinės apžiūros aktai. 

-2021 10 28 statinio vizualinės apžiūros aktas Nr.1. 

-2021 10 28 statinio natūrinių matavimo  aktas Nr.1. 

-2021 04 27 statinio apžiūros aktas Nr. DBA-27-21. 

-2021 11 18. energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0089-00401.  

Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip prieš projektiniai sprendiniai projektavimo darbams. 

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, projektavimo ir statybos techninės 

priežiūros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dėl statinio statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo principų ir sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais, 

Investicijų plane naudojamos statybos darbų kainos nustatytos vadovaujantis Všį CPO LT VIII kvietime nurodytais 

įkainiais. Konstrukciniai mazgai numatyti pagal Pastatų modernizavimui skirtų tipinių detalių, priemonių ir techninių 

sprendinių katalogą, patvirtintą viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros direktoriaus 2018 m. 05 mėn. 25 

d. įsakymu Nr. B3.2–55 (toliau „Katalogas“). 

 

 

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI 

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas 

1.1 namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) Silikatinių plytų mūras 

1.2 aukštų skaičius 2 

1.3 statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas 

namas, serijos Nr. 

1958m. 

1.4 namo energinio naudingumo klasė , sertifikato Nr., išdavimo data. namo energinio naudingumo klasė 

„F“, sertifikato Nr. KG-0089-

00401, išdavimo data: 2021 11 18 

1.5 namui priskirto žemės sklypo plotas (m²);  

1.6 atkuriamoji namo vertė   

 

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai 

1 lentelė 

Eilės Nr. Pavadinimas Mato vnt. 
Kiekis, 

vnt. 

Pastabos 

 

1 2 3 4 5 

2.1. bendrieji rodikliai 

2.1.1. butų skaičius vnt. 8  

2.1.2. butų naudingasis plotas m2 362,38 kadastrinių matavimų byla 

2.1.3. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius* 
vnt.   

2.1.4. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis plotas 
m2 -  

2.1.5. 
namo  butų ir kitų patalpų naudingasis 

(bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) 
m2 362,38  

2.2. sienos (nurodyti konstrukciją) 

2.2.1. 
išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų 

angų plotą), įskaitant angokraščius 
m2 442,23 natūriniai matavimai 

2.2.2. išorinių sienų šilumos perdavimo W/m2K 1,27 STR.2.01.02:2016 5 
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koeficientas priedas 

2.2.3. cokolio plotas m2 31,20 natūriniai matavimai 

2.2.4. cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,27 
STR.2.01.02:2016 5 

priedas 

2.3. stogas dvišlaitis, dengtas asbestocementiniais lakštais 

2.3.1. stogo dangos plotas m2 320,64 natūriniai matavimai 

2.3.2. 
Stogo ar  perdangos pastogėje šilumos 

perdavimo koeficientas 
W/m2K 0,85 

STR.2.01.02:2016 5 

priedas 

2.4. butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys 

2.4.1. langų skaičius, iš jų: vnt. 28 vizualinė apžiūra 

2.4.1.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, skaičius  
vnt. 25  

2.4.2. langų plotas, iš jų: m2 74,59 natūriniai matavimai 

2.4.2.1. 
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus, plotas 
m2 67,59  

2.4.3.  balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:  vnt nėra  

2.4.3.1 
balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris,skaičius  
vnt.   

2.4.4. balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m2   

2.4.4.1.  
balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, plotas 
m2   

2.5. 

bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, 

rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir 

lauko durys,: 

   

2.5.1. langų skaičius, iš jų vnt. 5 vizualinė apžiūra  

2.5.1.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, skaičius 
vnt   

2.5.2 langų plotas, iš jų: m2 5,42 natūriniai matavimai 

2.5.2.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, plotas 
m2.   

2.5.3. lauko durų skaičius vnt 1 vizualinė apžiūra 

2.5.4. lauko durų plotas m2 3,18 natūriniai matavimai 

2.6 rūsys 

2.6.1. rūsio perdangos plotas m2 97,58 natūriniai matavimai 

2.6.2. 
rūsio perdangos šilumos perdavimo 

koeficientas 
W/m2K 0,71  

 
*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) 

patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų 
plotą, sumuojamas gyvenamųjų  patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto 

kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka). 
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3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 

2 lentelė 

Eil. Nr. 
Vertinimo 

objektas 

Bendra

s 

įvertini

mas* 

Išsamus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) 

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos 

tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų 

datos, registracijos numeriai, vykdytojai) 

3.1. išorinės sienos 3 Sienos- silikatinių plytų mūras, iš  išorės ir vidaus tinkuotas. Matomos tinko deformacijos.. 

Stovis patenkinamas. Dideli šilumos nuostoliai per šilumos tiltelius. Tikslingas sienų ir 

cokolio šiltinimas iš išorės. Esamos sienų ir cokolio šiluminės savybės neatitinka STR 

2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ reikalavimų. Esamas šilumos perdavimo koeficientas U = 1,270 W/(m2*K) 

neatitinka norminių reikšmių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 04 27 statinio apžiūros aktas Nr. 

DBA-27-21. 2021 10 28 statinio 

vizualinės apžiūros aktas Nr.1. 

3.2 pamatai  3 Pamatai juostiniai surenkami betoniniai, nešiltinti.. Cokolio tinkas įtrūkęs, apiręs, 

nutrupėjęs. Nuogrinda- betono sluoksnis, deformuotas, suiręs. 

 

3.3. stogas 

 

3 Stogas dvišlaitis. Susidėvėjusi priešvėjinė izoliacija ir asbestocementinių lakštų stogo danga. 

Pastogės perdanga iš g/b plokščių, apšiltintų 25cm šlako sluoksniu. Stogo šiluminės 

charakteristikos netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas 

ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

3.4. butų ir kitų 

patalpų langai ir 

balkonų durys 

4 Langai pakeisti į plastikinius su vienkameriniais stiklo paketais, šskyrus 6-a butą, kuriame 

dalis langų mediniaia, keistini. 

3.5.  balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos  

 Nėra 

3.6.  rūsio perdanga 3 G/betonio plokščių perdanga. Grindų konstrukcijoje šlako ir armuoto cemento/smėlio 

skiedinio sluoksniai. Medinės grindlentės. Deformacijų nepastebėta. 

 

3.7. bendrojo 

naudojimo 

patalpų langai ir 

lauko durys 

2 Rūsio, laiptinės langai seni, blogai įstiklinti. Būklė bloga, keistini. Lauko durys pakeistos. 

Vidinės ambūro durys , durys į rūsį susidevėjusios, keistinos. 



 DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS. KAPSŲ G. 6, VILNIUS 

 

5 

3.8. šildymo sistema  3 Šildymo sistema pajungta prie pastato šilumos punkto, esančio pastato rūsyje. Pastato 

šilumos punktas atnaujintas. Šildymas centralizuotas iš šilumos tinklų, sistema 

nepriklausoma. Reguliavimas pagal išorės temperatūros daviklį. Stovai neizoliuoti. 

Magistralių skirstomųjų, stovų vamzdyno stovis patenkinamas, vamzdynas nekeistas nuo 

pastato eksploatavimo pradžios.. Šildymo sistema vienvamzdė, nesubalansuota. Dalis 

šildymo prietaisų- špižiniai (ketiniai) sekcijiniai, dalis plieniniai radiatoriai, be termostatinių 

voštuvų.  

 

3.9. karšto vandens 

sistemą  

3 Karštas vanduo ruošiamas pastato šiluminio punkto naujai įrengtame šilumokaityje. 

Vamzdynas pastato eksploatavimo metu nekeistas. 

 

 

 

 

 

 

2021 04 27 statinio apžiūros aktas Nr. 

DBA-27-21. 2021 10 28 statinio 

vizualinės apžiūros aktas Nr.1. 

3.10. vandentiekis  3 Vanduo tiekiamas nuo išorinių tinklų. Vidaus paskirstymo vamzdynai, stovai  nuo pastato 

eksploatavimo pradžios nekeisti. Vamzdyno stovis patenkinamas.  

3.11. nuotekų 

šalinimo sistema  

 Vidaus magistraliniai, paskirstymo vamzdynai, stovai, įvadas nuo pastato eksplotavimo 

pradžios nekeisti. Vietomis rūsyje vazdynas remontuotas. Likusio vamzdyno stovis 

patenkinamas. 

3.12.   vėdinimo  

sistema 

3 Vedinimo sistema- natūrali. Oras ištraukiamas per butų  sanitarinių mazgų ir virtuvės oro 

šalinimo groteles ventiliacijos kanalais. Kanalai nuo pastato eksploatavimo pradžios 

nevalyti. 

3.13. bendrieji 

elektros ir 

apšvietimo 

įrenginiai 

3 Butų įvadiniai skydai ir apskaita laiptinėje. Elektros instaliacija nekeista. Apšvietimui 

laiptinės įrengti judesio davikliai. 

3.14. liftai (jei yra)   

3.15. kita 

  

 Įėjimo į pastatą stogelis remontuotinas. 

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai 
nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų)



 DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS. KAPSŲ G. 6, VILNIUS 

 

6 

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:  

4 lentelė  

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai –  energiniai rodikliai 

 

Darbų  

kiekis 

(m2, m,  

vnt., 

kompl., 

butas) 

 

 

 

 

Skaičiuoj 

amoji 

kaina, Eur 

 

 

 

Įkainis, 

Eur 

Variantai 

Trumpas priemonės aprašymas nurodant 

konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. ** 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, U 

(W/m2K) ir (ar) 

kiti rodikliai * 

I variantas  

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė „C“ 

Įvertintos 

gyventojų 

pastabos 

 

II variantas 

Pastato 

energinio 

naudingumo 

klasė „B“ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1. energijos efektyvumą didinančios 

priemonės 

       

5.1.1. šilumos punkto ar katilinės 

įrengimas, keitimas, pertvarkymas 

arba individualių katilų ir (ar) 

karšto vandens ruošimo įrenginių 

įrengimas ar keitimas 

 X      

       

5.1.2 individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių 

įrengimas ar keitimas 

 X      

5.1.3 atsinaujinančių energijos šaltinių 

(saulės, vėjo, geoterminės ar 

aeroterminės energijos) įrengimas 

 X      
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5.1.4 šildymo sistemos atnaujinimas ar 

pertvarkymas) (balansavimas, 

vamzdynų keitimas, izoliavimas, 

šildymo prietaisų, termostatinių 

ventilių įrengimas, individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar 

daliklių sistemos įrengimas) 

Magistralinių vamzdynų keitimas, izoliacija.  100m   + + 

Sumontuojama nauja magistralinių vamzdynų 

uždaromoji armatūra. Sumontuotos įrangos 

izoliacija. 

 2vnt   + + 

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų 

vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos 

stovų vamzdynus: 

stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo 

prietaisų demontavimas. Naujų stovų ir 

prijungiamųjų vamzdynų montavimas.  

Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai 

sumontuotų stovų.  Naujų vamzdynų 

gruntavimas, dažymas. 

Vamzdynų hidraulinis bandymas. Rūsyje iki 

perdangos vamzdyno izoliavimas.  

85m   + + 

Stovų drenažo, nuorinimo ventilių keitimas. 

Hidrauliškai išbandomi. 

 14 vnt 

  
+ + 

Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos 

skirstomųjų vamzdynų montavimas. kanalų 

įrengimas. skirstomųjų vamzdynų paklojimas 

kanaluose. vamzdžių prijungimas prie šildymo 

prietaisų ir hidraulinis bandymas.  

 126m   
+ + 

Radiatorių keitimas: radiatorių atjungimas, 

atsukant ilgasriegius, samų radiatorių 

nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į 

transporto priemones arba sudėjimas į paketus, 

radiatorių laikiklių tvirtinimas, naujų radiatorių 

pakabinimas ant laikiklių, radiatorių 

prijungimas prie vamzdyno. Keičiamas 

radiatorius laiptinėje. 

 31,00kw   + + 

Automatinių balansinių ventilių 

sumontavimas. Stovų sureguliavimas   

6 vnt   + + 

Termostatinių rankinio reguliavimo vožtuvų 

montavimas.  

26vnt   + + 
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Šildymo daliklinės apskaitos sistemos 

įrengimas su nuotoliniam duomenų 

nuskaitymu, energijos vartojimo 

prognozavimui, naudojant automatizuotą 

apskaitos ir valdymo sistemą su internetine 

prieiga kiekvienam gyventojui. Šilumos 

daliklių montavimas, nuotolinių duomenų 

nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir 

įrenginių montavimas, nuotolinio duomenų 

nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir 

adresų įregistravimas.  

26 vnt   + + 

 
 Viso: 5.1.1-5.1.4:     14814,69 14814,69 

5.1.5 karšto vandens sistemos 

pertvarkymas, atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas ir (ar) 

izoliavimas 

Tvarkomas karšto vandentiekio vamzdynas 

rūsyje.  

20m   
+ + 

Keičiami stovai sanitariniuose mazguose, 

paskirstymo vamzdžiai butuose, stovų 

atjungiamieji ir vandens išleidimo čiaupai. 

Stovai izoliuojami. Vamzdynas, 

praplaunamas, dezinfekuojamas, hidrauliškai 

išbandomas.  

25 m   + + 

Keičiami cirkuliacinio vamzdyno stovai, jų 

uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra. Stovai 

izoliuojami. Vamzdynas, praplaunamas, 

dezinfekuojamas, hidrauliškai išbandomas.  

25 m   + + 

Keičiami rankšluosčių džiovintuvai. 
 

8vnt   + + 
  Viso: 5.1.5     2555,99 2555,99 

5.1.6 natūralios vėdinimo sistemos 

sutvarkymas arba pertvarkymas 

Atkemšami, dezinfekuojami ir išvalomi esami 

natūralios ventiliacijos kanalai (biocheminiu 

bei mechaniniu būdu). Vėdinimo grotelės 

keičiamos.  

8butai    774,40 X 

5.1.7 centralizuotos rekuperacinės 

vėdinimo sistemos įrengimas 
 

x    

 

 

5.1.8 Individualių mini rekuperatorių 

įrengimas 

Horizontalių skylių gręžimas pastatų 

išorinėse sienose; mini rekuperatorių 

montavimas; kabelio tiesimas kanaluose; 

rekuperatorių prijungimas prie elektros ir 

valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.  

8vnt 

  

11893,60  
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 individualių rekuperatorių 

įrengimas 

Natūralios ventiliacijos kanalų esama būklė 

įvertinama įleidžiant vaizdo fiksavimo kamera. 

Atliekamas vėdinimo kanalų valymas, 

sandarinimas, grotelių keitimas, védinimo 

kanalų virš stogo remontas. Sumontuojamas 

vedinimo su rekuperacija įrenginys: 

1-2 kambarių butas, 

 6butai   X 14343,84 

-3 kambarių butas.  2butai   X 6168,38 

  Viso: 5.1.6- 5.1.8     12668,00 20512,22 

5.1.9 perdangos pastogėje šiltinimas Perdangos paviršiaus paruošimas; garo 

izoliacijos paklojimas; šiltinamosios izoliacijos 

paklojimas; vėjo izoliacinių 

plokščių paklojimas; praėjimo takų įrengimas; 

liuko sutvarkymas; ventiliacijos sutvarkymas. 

<0,16-Ivar 

<0,15-IIvar. 

249,48 m2   + + 

5.1.10 šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant 

stogo konstrukcijos sustiprinimą ar 

deformacijų šalinimą, stogo dangos 

keitimą, lietaus nuvedimo sistemos 

sutvarkymą ar įrengimą 

Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą dangą 

keičiant lakštinių medžiagų danga. Esamos 

stogo dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant 

atliekų sutvarkymą; pažeistų medinių 

konstrukcijų bei naujai 

dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir 

montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, 

statramsčiai, karnizai, grebėstai ir kita); 

Stoglangių įrengimas; naujos stogo 

dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, 

prieglaudas; vėjalenčių, aptvėrimų, stogo 

kopėčių ir kt. įrengimas; lietaus nuvedimo 

sistemos įrengimas; žaibolaidžių įrengimas; 

antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių 

nuėmimas ir atstatymas. 

 320,64 m2   + + 

  Viso: 5.1.9- 5.1.10     25607,71 25607,71 

5.1.11 išorinių sienų šiltinimas, įskaitant 

sienų konstrukcijos defektų 

pašalinimą 

Sienos šiltinamos, įrengiant ventiliuojamą 

fasadą. Numatomi darbai: pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas sienų ir cokolio 

paviršių paruošimas  šiltinimui (plyšių, 

įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, kitas 

<0,20 I var. 

<0,18 II var. 

519,50 m2   57498,26 57498,26 



 DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS. KAPSŲ G. 6, VILNIUS 

 

10 

remontas) , metalinių profilių karkaso sistemos 

įrengimas, termoizoliacinių plokščių 

tvirtinimas, apdailos iš fasado apdailos 

plokščių montavimas, įskaitant angokraščius, 

įrengiamos lauko palangės visiems langams. 

Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti 

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema 

kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo 

statybos produktas rinkai pateiktas statybos 

produktų rinkinys (komplektas), turi turėti 

Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE 

ženklu, arba šis 

 rinkinys (komplektas), turi turėti nacionalinį 

techninį įvertinimą: 

5.1.12  Ventiliacijos šachtų šiltinimas iš išorės 

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant 

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku 

arba dengiant lakštine medžiaga (dangos tipas- 

projektiniuose sprendiniuose). 

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas. 

Sienos paviršiaus paruošimas. Stogelių 

skardinimas. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas 

smeigėmis. 

Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti 

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema 

kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo 

statybos produktas rinkai pateiktas statybos 

produktų rinkinys (komplektas), turi turėti 

Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE 

ženklu, arba šis rinkinys (komplektas), turi 

turėti nacionalinį techninį įvertinimą, 

 103,24 m2   
+ + 

  Viso: 5.1.11- 5.1.12     65774,50 65774,50 
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5.1.13 cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio 

konstrukcijos defektų pašalinimą, 

elektros, dujų ar kitų sistemų ar 

įrengimų nuo šiltinamos sienos 

(cokolio) atitraukimą 

Cokolis šiltinamas termoizoliacinėmis 

plokštėmis Numatomi darbai: pastolių 

sumontavimas ir išmontavimas sienų ir cokolio 

paviršių paruošimas šiltinimui (plyšių, 

įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, kitas 

remontas) ,termoizoliacinių plokščių 

klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis 

Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama 

išorinė termoizoliacinė sistema kurią turi 

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos 

produktas rinkai pateiktas statybos produktų 

rinkinys (komplektas), turi turėti Europos 

techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, 

arba šis rinkinys (komplektas), turi turėti 

nacionalinį techninį įvertinimą: 

Įgilinta cokolio dalis dengiama drenažine 

membrana. Šilumos izoliacija poliuretaninis 

putplastis. 

 

82,08 m2   6653,40 X 

  Įgilinta cokolio dalis dengiama drenažine 

membrana. Šilumos izoliacija poliuretaninis 

putplastis.   82,34m2   X 6674,48 

Antžeminė dalis aptaisoma deformacijoms 

 atspariomis apdailos plytelėmis. Šilumos 

izoliacija poliuretaninis putplastis.  31,68 m2   3895,06 X 

Antžeminė dalis aptaisoma deformacijoms 

 atspariomis apdailos plytelėmis. Šilumos 

izoliacija poliuretaninis putplastis.  36,88 m2   X 3919,65 

Dujų sistemos ir įrenginiai nuo šiltinamos 

sienos atitraukiamos. Pneumatiškai 

išbandomas vamzdynas. 
 3,3m   + + 

Elektros kabeliai nuo šiltinamos sienos 

atitraukiamas. Kabelis paguldomas 

apsauginiame lovyje. 

 

39m   + + 
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5.1.14 nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 

Nuolydžio suformavimas. Nuogrindos 

įrengimas su pagrindo paruošimu. Dangos 

tipas nurodomas projekte.  40,50 m2   + + 
  Viso: 5.1.13- 5.1.14     12178,19 12223,85 

5.1.15 balkonų ar lodžijų įstiklinimas, 

įskaitant esamos balkonų ar lodžijų 

konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo konstrukcijos 

įrengimą pagal vieną projektą 

 

X      
5.1.16 bendrojo naudojimo patalpose 

esančių langų keitimas (įskaitant 

apdailos darbus) 

Laiptinės ir rūsio langų keitimas į plastikinius 

langus su 2-jų stiklų paketais ir stiklo 

selektyvine danga. Numatomi darbai: senų 

langų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą, palangių nuėmimas, naujų 

montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir 

tvirtinimas. Išorinių ir vidinių palangių 

įrengimas, sandūrų tarp staktų ir sienos 

hermetizavimas, vidinė ir išorinė angokraščių 

apdaila.  

4,37 m2   + + 

Pastogės langų keitimas į plastikinius langus su 

2-jų stiklų paketais ir stiklo selektyvine danga. 

Numatomi darbai: senų langų blokų išėmimas 

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą, palangių 

nuėmimas, naujų montuojamų blokų įstatymas, 

reguliavimas ir tvirtinimas. Išorinių ir vidinių 

palangių įrengimas, sandūrų tarp staktų ir 

sienos hermetizavimas, vidinė ir išorinė 

angokraščių apdaila. 

 1,5 m2   + + 

5.1.17 bendrojo naudojimo lauko durų 

(įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, 

konteinerinės, šilumos punkto) 

keitimas (įskaitant  apdailos darbus) 

Keičiamos tambūro vidinės durys į plastikines. 

Numatomi darbai: į duris montuojamos 

cilindrinės spynos ir pritraukėjai, sandūros tarp 

staktų ir sienos hermetizuojamos, pilna durų 

vidinių ir išorinių angokraščių apdaila. 

<1,6-Ivar 

<1,5-IIvar 

2,09m2   + + 
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  Įėjimo į pastatą, į rūsį durys keičiamos į 

metalines, apšiltintas. Numatomi darbai: į 

duris montuojamos cilindrinės spynos ir 

pritraukėjai, sandūros tarp staktų ir sienos 

hermetizuojamos, pilna durų vidinių ir išorinių 

angokraščių apdaila.  

5,50m2   + + 

  Viso: 5.1.16- 5.1.17     3705,80 2655,26 

5.1.18 įėjimo laiptų remontas ir 

pritaikymas neįgaliųjų poreikiams 

(panduso įrengimas) 

Laiptinės įėjimo į pastatą aikštelė yra vienam 

lygyje su šaligatviu, papildomų laiptelių nėra, 

pandusas nereikalingas. 

X      

5.1.19 butų ir kitų patalpų langų ir balkonų 

durų keitimas mažesnio šilumos 

pralaidumo langais 

Senų langų 6-tame bute keitimas į plastikinius 

langus su 2-jų stiklų paketais ir stiklo  

selektyvine danga.  

Įstatant/montuojant langus naudoti specialias, 

tam tikslui skirtas plėveles ir besiplečiančias 

tarpines. Senų langų blokų išėmimas iš sienų, 

įskaitant atliekų sutvarkymą, palangių 

išėmimas, naujų montuojamų langų blokų ir 

palangių įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, 

vidinių ir išorinių naujų palangių įrengimas, 

sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas, 

pilna vidinių ir išorinių angokraščių apdaila. . 

Keičiant langus turi būti užtikrintas norminis 

oro pritekėjimas vėdinimui: Visuose butuose 

keičiami pagalbinių patalpų langai. 

>1,5 m2 

<1,6-Ivar 

<1,4-IIvar 

4,44 m2   + + 

  >3 m2 <1,6-Ivar 

<1,5-IIvar 

3,34m2   + + 

  Viso: 5.1.19     1284,71 1284,71 

5.1.20 rūsio perdangos šiltinimas Horizontalios instaliacijos magistralinių 

kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos 

kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. 

. 97,58 m2   1254,88 1254,88 

  Rūsio perdangos šiltinimas 

termoizoliacinėmis plokštėmis jas dažant. 

0,25 97,58 m2 1926,23 1.20.4 
19,74 

X 1926,23 

  Viso: 5.1.20     1254,88 3181,11 

5.1.21 liftų atnaujinimas (modernizavimas) - X      
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– jų keitimas techniniu energiniu 

požiūriu efektyvesniais liftais 

5.1.22 bendrojo naudojimo elektros 

inžinerinės sistemos, apšvietimo 

sistemos atnaujinimas  (elektros 

kabelių keitimas, šviesos diodų 

(LED) apšvietimo ir automatinės 

apšvietimo valdymo sistemos 

įrengimas) 

Modulinių paskirstymo skydų su elektros 

aparatais butams montavimas: skydų 

montavimas, elektros aparatų (kirtiklių, 

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, 

kontaktorių) montavimas moduliniame 

skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų, 

paskirstymo skydų įžeminimas, varžų 

matavimas. 

 2vnt   613,30 X 

 Iš viso (Eur be PVM) 5.1.1- 5.1.22      140457,77 148610,04 

 PVM      29496,13 31208,11 

 Iš viso (Eur su PVM)      169953,90 179818,14 

5.2 Kitos priemonės:  X      

5.2.1. priešgaisrinės saugos sistemos 

atnaujinimas ar keitimas 

-  X     

5.2.2. geriamojo vandens sistemos 

atnaujinimas ar keitimas 

Tvarkomas vandentiekio išvadas. Keičiamas 

vamzdynas rūsyje.  

16m   432,96 432,96 

Keičiami stovai, paskirstymo vamzdžiai 

butuose, stovų atjungiamieji ir vandens 

išleidimo čiaupai. Stovai izoliuojami. 

Vamzdynas, praplaunamas, dezinfekuojamas, 

hidrauliškai išbandomas. Įrengiami vandens 

išleidimo čiaupai.  . 

25 m   1083,00 1083,00 

5.2.3 buitinių nuotekų sistemos 

atnaujinimas ar keitimas  X 
     

5.2.4 lietaus nuotekų sistemos 

atnaujinimas ar keitimas 

 

X 
     

5.2.5 drenažo sistemos atnaujinimas ar 

keitimas 

 

X 
     

5.2.6 kitų (nurodyti) namui priklausančių 

vietinių įrenginių atnaujinimas ar 

keitimas 

 X      

5.2.7 balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir 

saugos aptvarų keitimas 

 

X 
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5.2.8 stogelių virš įėjimo į pastatą 

keitimas 

įėjimo stogelio remontas: stogelio esamos 

dangos nuardymas. stogelio gelžbetoninės 

konstrukcijos remontas, dažymas,  naujos 

dangos stogeliui įrengimas. stogelio jungties su 

siena ir priekinės dalies apskardinimas, atliekų 

sutvarkymas ir išvežimas arba stogelio iš 

lengvų konstrukcijų įrengimas 

 1,51m2   143,81 143,81 

 Įėjimo į pastatą sutvarkymas Dangos išardymas, įskaitant atliekų 

sutvarkymą, pagrindo sluoksnio įrengimas, 

vejos bordiūrų įrengimas, pasluoksnio 

įrengimas, naujos dangos įrengimas. 

 10m2   398,60 398,60 

5.2.9 laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų 

paruošimas dažymui ir dažymas, 

turėklų atnaujinimas ir dažymas 

Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su 

atskirų vietų tinko atstatymu ir paviršiaus 

dažymu. Bendrojo naudojimo laiptinių 

remontas su atskirų vietų tinko atstatymu ir 

paviršiaus dažymu. 

 76,27 m2   906,85 X 

 Iš viso (Eur be PVM) 5.2.1- 5.2.9      2965,22 2965,22 

 PVM      622,70 622,70 

 Iš viso (Eur su PVM)       3587,92 3587,92 

5.3. kitų priemonių lyginamoji dalis nuo 

bendros investicijų sumos, 

procentais“ 

 

 

   1.66 1.38 

1.Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ 

2. Kainų šaltinis: Všį CPO LT VIII kvietimo įkainiai. 

3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, parengtas pagal paraiškos teikimo metu galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 

plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinę redakciją, kuriame aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio  

šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje 

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos 

techninį įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį 

techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE 

ženklu ženklinamus statybos produktus. 
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8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

(Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų 

palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus). 

7 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Išlaidų pavadinimas 

I variantas 

Įvertintos gyventojų pastabos  
II variantas 

Preliminari 

kaina, Eur 

Santykinė 

kaina, Eur/m2 

Preliminari 

kaina, Eur 

Santykinė 

kaina, Eur/m2 

   
 

1 2 3  4   

8.1. statybos darbai, iš viso:   173541,82 478,91 182308,77 503,10 

8.1.1 iš jų: 

statybos darbai, tenkantys 

energijos efektyvumą 

didinančioms priemonėms  
169953,90 337,81 179818,14 496,23 

8.2. projekto parengimas (įskaitant 

ekspertizę, jei būtina, ir 

projekto įgyvendinimo 

priežiūrą, kurią vykdo Projekto 

vadovas)  

 16995,38 46,90 17981,81 49,62 

8.3. statybos techninė priežiūra 3399,08 9,38 3596,36 9,92 

8.4. projekto administravimas 1534,64 4,24 1534,64 4,24 

      

      

Iš viso: 195470,92  205421,58  
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11. Projekto finansavimo planas 

                                                          10 lentelė 

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos 

Pastabos 

I variantas 

Įvertintos gyventojų pastabos  
II variantas 

Suma, Eur 
Procentinė dalis  nuo 

visos sumos % 
Suma, Eur 

Procentinė dalis  

nuo visos sumos % 

1. 2 3 4   5 

11.1. planuojami lėšų šaltiniai projekto 

parengimo ir įgyvendinimo 

laikotarpiu 

     

11.1.1 butų ir kitų patalpų savininkų 

nuosavos lėšos 0   0 

   

11.1.2 kreditas ar kitos skolintos 

finansuotojo lėšos 173541,82 88,78% 182308,77 88,75% 

 

11.1.3 valstybės paramos lėšos, kurios 

skiriamos apmokant projekto 

parengimo, jo administravimo ir 

statybos techninės priežiūros išlaidas 21929,10 11,22% 23112,81 11,25% 

 

11.1.4. kitos (ES paramos, savivaldybės ar 

kito paramos tiekėjo lėšos) 0   0 

   

Iš viso: 195470,92 100% 205421,58 100%  

11.2. valstybės paramos lėšos, kurios 

bus skiriamos kompensuojant 

išlaidas įgyvendinus projektą, iš jų: 74707,85 38,22% 78850,84 38,38%  

11.2.1. projekto parengimo išlaidų 

kompensavimas  16995,38 8,69% 17981,81 9% 

 

11.2.2. statybos techninės priežiūros išlaidų 

kompensavimas 3399,08 1,74% 3596,36 2% 

 

11.2.3.  projekto įgyvendinimo 1534,64 0,79% 1534,64 0,75%  
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Butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių išlaidų, tenkančių atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, jeigu 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo (įskaitant atvejus, kai projektavimo darbai perkami kartu su statybos rangos darbais). Apmokama arba kompensuojama 

suma paskaičiuojama 10 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija 1 1499,99 kv. metrų;  
Už statybos techninę priežiūrą butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių išlaidų, ir ši suma paskaičiuojama 2 procentų 

dydžiu statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane. 

Už daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 

100 procentų faktinių išlaidų – 3,50 euro be PVM m vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto per visą projekto įgyvendinimo 

laikotarpį, jeigu įgyvendinamas atnaujinimo projektas, pagal kurį numatoma pasiekti C ar B pastato energingumo klasę. Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama 

nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

administravimo išlaidų 

kompensavimas 

11.2.4. valstybės parama, tenkanti energinį 

efektyvumą didinančioms 

priemonėms:  52778,75 27,00% 55738,03 27,13%  

11.2.4.1. kompensuojant 30 proc. investicijų, 

tenkančių Vyriausybės nustatytoms 

energinį efektyvumą didinančioms 

priemonėms 50986,17 26,08% 53945,45 26,26% 

 

11.2.4.2. papildoma valstybės parama, 

kompensuojant 10 proc. šių 

priemonių įgyvendinimo kainos 1792,58 0,92% 1792,58 0,87% 

 

11.2.4.2.1. valstybės paramos dydis, kai 

įgyvendinant atnaujinimo projektą 

daugiabučiame name, įrengiamas 

atskiras ar modernizuojamas esamas 

neautomatizuotas šilumos punktas, 

įrengiami balansiniai ventiliai ant 

stovų 162,52 0,08% 162,52 0,08% 

 

11.2.4.2.2. valstybės paramos dydis, kai 

pertvarkoma ar keičiama šildymo 

sistema, butuose ir kitose patalpose 

įrengiant individualios šilumos 

apskaitos prietaisus ar daliklių 

sistemą ir (ar) termostatinius 

ventilius 1630,06 0,83% 1630,06 0,79% 
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