
Daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo 
finansavimas ir nauda

Kaip sumažinti mokėjimus už šildymą? 

AB „Šiaulių energija“
Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrius, 2001-09-30



• Ne mažesnio, kaip 55 proc. savininkų pritarimo;

• Kreipimosi į finansuotoją – banką;

• Paskolos sutarties pasirašymo (Paskolos sutartis pasirašoma projekto
administratoriaus vardu, gyventojų naudai)
Gyventojams nereikia eiti į banką pasirašyti sutarties, visą
reikalingą dokumentaciją bankui teikia projekto administratorius
gyventojų pritarimu.

Kaip sumažinti mokėjimus už šildymą?

Daugiabučių atnaujinimo 
finansavimas prasideda nuo:



Lengvatinės paskolos sąlygos:
• Banko siūlomos palūkanos yra pirmuosius 5 metus fiksuota 3 proc.

metinė palūkanų norma, po 5 metų 3 proc. + 6 mėn. Euribor.
Šiuo metu Euribor yra –0,5. Tai šiandien grąžinant suteiktą kreditą,
gyventojai mokėtų nepakitusią 3 proc. palūkanų normą (kai Euribor ≤0
palūkanos 3 proc.).

• Maksimalus paskolos grąžinimo terminas - 20 metų.
Gyventojai mokėjimus atlieka pagal gaunamus kas mėnesį
mokėjimo pranešimus, kuriuos teikia kredito administratorius;

• Gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, už suteiktą
kreditą ir palūkanas nemoka.

Kaip sumažinti mokėjimus už šildymą?



• Suteikiama galimybė gyventojui pageidaujant suteiktą paskolą grąžinti
didesnėmis įmokomis arba grąžinti visą butui skirtą paskolą iš karto po namo
atnaujinimo (modernizavimo);

• Pasikeitus buto savininkui toliau tęsia mokėjimus naujasis savininkas;

Pavyzdys:
~ 50 kv. m. buto savininkui vidutiniškai yra paskaičiuojamas 8 300 Eur. kreditas, kas 
mėnesį  mokėjimai siekia vidutiniškai apie 60 Eur;

Kaip sumažinti mokėjimus už šildymą?

Lengvatinės paskolos sąlygos:



Valstybės suteikiama parama:
• 30 proc. - energinį efektyvumą didinančioms priemonėms (stogo dangos keitimui 

jį apšiltinant, langų keitimui, balkonų stiklinimui, fasado, cokolio apšiltinimui, 
ventiliacijos ir rekuperacijos atnaujinimui ar įrengimui, elektros instaliacijos 
atnaujinimui, šildymo sistemos atnaujinimui ir kt.);

• Papildomai +10 proc. parama suteikiama pilnai atnaujinant šildymo sistemą t. y. iš 
viso suteikiama 40 proc. valstybės parama;

Vidutiniškai 50 kv. m. buto savininkui valstybė suteikia apie 4 000 Eur paramą;

Kaip sumažinti mokėjimus už šildymą?

Finansinė nauda



Finansinė nauda

• 100 proc. finansuojamas projekto administravimas, investicijų plano, techninio 
darbo projekto parengimas, bei techninio darbo projekto ekspertizė ir statybos 
techninė priežiūra. 
Vidutiniškai buto savininkui valstybė suteikia apie 1400 Eur paramą;

• 100 proc. valstybė apmoka kreditą ir palūkanas gyventojams, kurie turi teisę į 
šildymo išlaidų kompensaciją;

Kaip sumažinti mokėjimus už šildymą?



Finansinė nauda
• Po daugiabučio namo atnaujinimo šilumos energijos suvartojimas 

sumažėja apie 40-45 proc. Jei vidutiniškai šildymo sąskaitos siekia 60 
Eur, tai po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) siektų 
apie 33 Eur.

Kaip sumažinti mokėjimus už šildymą?

Prieš renovaciją Po renovacijos



Ką galima pasiekti įgyvendinus projektą?
Daugiabučių namų savininkams suteikta banko paskola namo atnaujinimui gali
atrodyti didelė finansinė našta, tačiau gyventojai dažnai neįvertina ilgalaikio
infliacijos poveikio, kuri turi tendenciją didėti.
• Turimi pinigai šiai dienai per 20 metų laikotarpį turės žymiai mažesnę vertę. Kaip

rodo skaičiavimai, per 20 metų perkamoji galia Lietuvoje dėl infliacijos poveikio
sumažėjo 38 procentais.

• Stebint pastarojo dvidešimtmečio Lietuvos ekonomikos tendencijas matyti, kad
šalyje, išskyrus krizės laikotarpį, nuosekliai augo vidutinis atlyginimas ir gyventojų
finansinis turtas.

• Tuo pačiu laikotarpiu stebima ir vidutinė 2,4 proc. per metus siekianti infliacija,
kuri kasmet „suvalgo“ dalį gyventojų uždirbtų pinigų.

Pavyzdys:
gyventojui mokant kredito ir palūkanų įmoką šiandien 60 Eur.,
po 10 metų įvertinus galimos infliacijos lygio didėjimą, kai
perkamoji galia vidutiniškai sumažėja apie 20 procentų,
60 Eur įmoka turėtų būti lygi 48 Eur perkamosios galios vertei.



Ką galima pasiekti įgyvendinus projektą?
Kelmės g. 1 A, Šiauliai (46,79 kv. m. butas)

Iki renovacijos Po renovacijos Skirtumas
(Sutaupymas)

Buto vertė, Eur 30 000 36 000 6 000

Kaina už šildymą 
per metus, Eur

4 754,40 1 276,80 3 477,60

Kaupiamasis 
mokestis namo 
remontui, Eur

1 347,55 448,80 898,75

Priskaičiuotas
renovacijos 
mokestis (kreditas 
ir palūkanos), Eur

- 8 931,86 -8 931,86

Iš viso, Eur: 1 444,49



Dėkoju už skirtą dėmesį!


