
Vartotojai klausia – mūsų renovacijos specialistai atsako 

Susitikimų su daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkais ir gyventojais metu AB „Šiaulių 
energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus darbuotojai sulaukia nemažai 
klausimų, štai atsakymai į keletą iš jų: 

- Ar šiuo metu, o gal ateities planuose yra numatoma finansuoti dalinę renovaciją, t. y. ar 
įmanoma gyventojams gauti valstybės paramą, pavyzdžiui, vien daugiabučio namo stogo ar 
sienų atnaujinimą? 
 

- Valstybės finansuojama ir labiausiai skatinama yra būtent kompleksinė renovacija, kurios metu 
atnaujinama šildymo ir karšto vandens sistema, pertvarkoma ventiliacijos ir rekuperacijos 
sistema, šiltinamas stogas, fasado sienos, įstiklinami balkonai ir lodžijos, šiltinama rūsio 
perdanga, keičiami butų ir kitų patalpų langai, balkonų durys į mažesnio šilumos pralaidumo, 
atnaujinami liftai ir bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistema ir (ar) apšvietimo sistema. 
Visoms minėtoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms yra skiriama 30 proc. 
valstybės parama, papildoma 10 proc. parama suteikiama pilnai atnaujinant šildymo sistemą. 
Kompleksinės renovacijos metu įmanoma įgyvendinti ir tokias namo modernizavimo priemones, 
kaip konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į 
pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, keitimas; kitų 
pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, 
buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) 
atnaujinimas ar keitimas bei bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas. Tačiau, kadangi 
šios priemonės nedidina energetinio efektyvumo, joms nėra skiriama valstybės parama.  
Šiuo metu taip pat priimamos paraiškos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemų modernizavimui. Valstybės parama ,,mažajai renovacijai“ yra skiriama radiatorių 
keitimui, termostatinių ventilių įrengimui, vamzdynų keitimui, individualių šilumos apskaitos 
prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimui, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį 
rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimui ir kt.  
Priimant sprendimą įgyvendinti vieną ar kitą projektą  svarbu tinkamai įvertinti Jūsų daugiabučio 
namo būklę. Daugiabutį namą atnaujinant dalimis arba nustatytus defektus šalinant kiekvieną 
atskirai (skirtingu laiku, įvertinus tolimesnį nusidėvėjimą) investicijos galimai viršytų daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo išlaidas. 
  
 

- Už 50 m² buto šildymą nerenovuotame daugiabutyje šaltuoju metų sezonu moku apie 30 eurų. 
Kiek kainuos mano buto šildymas po renovacijos, kiek teks mokėti už renovaciją? Kaip 
paskaičiuoti, ar renovuoti mano namą apsimoka? 
 

- Po daugiabučio namo atnaujinimo šilumos energijos suvartojimas sumažėja apie 40–45 proc., 
atitinkamai mažėja ir mokėjimai už šildymą. 50 m² buto savininkui vidutiniškai 20 metų yra 
paskaičiuojamas 8 300 Eur kreditas, kas mėnesį  mokėjimai siekia vidutiniškai apie 60 Eur. 
Siūlome į renovacijos atnešamą naudą žvelgti ne tik iš finansinės pusės, bet ją vertinti 
kompleksiškai. Po renovacijos sumažėja pastato priežiūros išlaidos, pailgėja jo eksploatavimo 



laikas. Jums nereikės šiemet atsinaujinus stogą kitais metais galvoti apie šilumai pralaidžias 
sienas, o dar po metų vėl rinkti pinigus neefektyvios šildymo sistemos atnaujinimui. 
 

- Naujas šiuo metu aplinkos ministerijos paskelbto aštunto kvietimo teikti paraiškas atnaujinti 
daugiabučius namus reikalavimas – kai atnaujinamo daugiabučio namo plotas didesnis nei 
1500 m², projekte turi būti numatyta įrengti saulės šviesos energijos elektrinę bendrosioms 
pastato reikmėms. Anksčiau ar vėliau tokia elektrinė pareikalaus iš gyventojų eksploatavimo 
išlaidų, ar jos netaps papildoma našta? 
 

- Šis aštunto kvietimo reikalavimas numatytas tik tais atvejais, kai elektrinei įrengti yra techninės 
galimybės ir tokia elektrinė skirta gaminti elektros energiją laiptinių apšvietimui. T.y jos 
galingumas, kaip ir ateityje eksploatavimo išlaidos nėra tokios didelės. Iki joms ateis laikas, 
gyventojams ši elektrinė jau bus atnešusi jos numatytą finansinę naudą.  
 

- Viena iš pirminių sąlygų dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo programoje – daugiabutis 
namas turi būti pastatytas iki 1993 m. Ar tai reiškia, kad vėlesniais metais pastatytas 
daugiabutis šioje programoje dalyvauti negali? 
 

- Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad daugiabučių namų atnaujinimo programoje gali dalyvauti ne iki 
1993 m. pastatyti daugiabučiai, o daugiabučiai, pastatyti pagal iki 1993 m. galiojusius statybos 
techninius normatyvus. Pats daugiabutis gali būti baigtas statyti ir vėlesniais metais, svarbu, 
įsigilinti į jo dokumentaciją ir įsitikinti pagal kurių metų techninius normatyvus jis buvo statytas.  
 

- Anksčiau po renovacijos užtekdavo pasiekti D ar E energinio naudingumo klasę, dabar jau 
reikalaujama ne mažesnės nei B ar C. Kodėl keičiasi šie reikalavimai ir kokias priemones reikia 
įgyvendinti, norint pasiekti vieną ar kitą energinio efektyvumo klasę po renovacijos? 
 

- Bėgant metams keičiasi energinio naudingumo klasių skaičiavimo tvarka. Anksčiau prieš 
renovaciją priskiriami aukštesnei klasei, dabar tie patys nerenovuoti daugiabučiai pirminėje 
stadijoje gali būti priskiriami šiek tiek žemesnei energinio efektyvumo klasei. Taip pat keičiasi ir 
po renovacijos pasiekiamų klasių skaičiavimas: anksčiau vien pakeitus pastato langus buvo 
galima pasiekti B energinio efektyvumo klasę, dabar jai pasiekti reikia įgyvendinti daugiau 
priemonių.  
Nerenovuoto pastato energinio efektyvumo klasė pirmiausia bus nurodyta energinio 
naudingumo sertifikate, kurį būtina turėti kiekvienam daugiabučiui prieš renovaciją. Po 
renovacijos numatomos pasiekti energinio efektyvumo klasės bus aprašytos investicijų plane, 
kuriame paprastai pateikiami bent du variantai renovacijos metu įmanomų įgyvendinti energinio 
efektyvumo didinimo priemonių. Nuo jų kiekio ir priklausys, kurią – aukštesnę ar žemesnę 
energinio efektyvumą klasę pasieksite.  
 

- Ar galima pakartotinai organizuoti balsavimą dėl renovacijos, jei pirmą kartą gyventojai jai 
nepritarė? 
 



- Jei pirmojo balsavimo metu daugiabučio namo gyventojai nepritarė parengtam investicijų 
planui, namo bendro naudojimo objektų valdytojas gali ir rekomenduotume organizuoti 
pakartotinį balsavimą.  
 

- Ar gyventojai turi galimybę rinktis savo gyvenamojo pastato šiltinimo būdus, nustatyti 
reikalavimus darbams ir atrankos kriterijams? 
 

- Gyventojai turi galimybę atnaujinimo priemones nusimatyti rengiant daugiabučio namo 
investicijų planą ir techninį darbo projektą. Investicijų plane gyventojai pasirenka numatomą 
fasado apdailos sistemą, o techniniame darbo projekte ją galima detalizuoti. Daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų metu yra naudojamos tik sertifikuotos 
statybinės medžiagos, kurios turi atitikti aukščiausius kokybės standartus bei privalomai 
paženklintos CE ženklu, kuris patvirtina, kad gaminys atitinka Europos Sąjungos (ES) reikalavimus 
dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos. Tad dalį priemonių gyventojai gali rinktis, 
tačiau būtinai nenukrypstant nuo normatyvinių teisės aktų. 
 

Jei tarp klausimų/ atsakymų neradote Jums aktualių, maloniai kviečiame juos užduoti mūsų 
daugiabučių namų renovacijos specialistams el. paštu renovacija@senergija.lt. Būtume dėkingi, jei tuo 
pačiu elektroniniu paštu išsakytumėte ir savo lūkesčius dėl tolimesnių mūsų bendrovės renginių 
renovacijos tema: kur ir kuriuo metu jie turėtų vykti, kokiems klausimams tokių renginių metu turėtų 
būti skiriamas ypatingas dėmesys.  

Iš anksto  dėkojame Jums už skirtą laiką. 


