
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 
PATIRTIS, ORGANIZUOJANT 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMĄ
MIESTE

Šiaulių miesto mero pavaduotoja
Daiva Matonienė

2009-10-01



2009 m. spalio 01 d. 2

ŠIAULIAI
VAKAR

ŠIAULIAI
ŠIANDIEN



2009 m. spalio 01 d. 3

ŠIAULIŲ MIESTO STATISTIKA
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DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZACIJA 
ŠIAULIUOSE

 44 bendrijos pasirengusios investicinius 
projektus.

 Renovuota 14 daugiabučių namų.



Vidutinės šildymo kainos 1 kv. metrui palyginimas 
renovuotuose ir nerenovuotuose namuose 

Skirtumas tarp vidutinių šildymo kainų renovuotuose (13 namų iš 872) ir nerenovuotuose 
(859 namų iš 872) gyvenamuosiuose namuose 2008 m. gruodžio mėn. buvo 2,21 Lt (su 
PVM) už 1 kvadratinį metrą per mėnesį (arba 110 Lt per mėn. 50 kv. m butui), 2009 m. 
sausio mėn. – 2,66 Lt (su PVM) už 1 kvadratinį metrą (arba 133 Lt per mėn. 50 kv. m 
butui).
Dėl šio skirtumo gyvenamųjų nerenovuotų namų butų savininkai, už šilumą moka 
vidutiniškai 75-83 proc. daugiau nei renovuotų namų savininkai.



Mokėjimų už šilumą renovuotuose ir nerenovuotuose daugiabučiuose namuose 
analizė pagal šilumos suvartojimo kiekį (2008 m. gruodžio mėn. duomenimis) 
Vidutinė šilumos kaina: 27,02 ct/kWh su PVM

Namų tipai
Šilumos 

suvartojimas 
šildymui

Vidutinė  
šildymo kaina 
1 kv. metrui 

ploto sušildyti 
(su PVM) 

Vidutinės 
išlaidos 50 
kv. m ploto 

buto šildymui 

Pastatų 
kiekis, 

vnt.

Renovuoti 2

Nerenovuoti 1 (baigiama 
renovacija)

Renovuoti 7

Nerenovuoti 17

Renovuoti 3

Nerenovuoti 150

Renovuoti 1

Nerenovuoti 457

Renovuoti 0

Nerenovuoti 137

Renovuoti 0

Nerenovuoti 97

Daugiabučiai 
suvartojantys 
mažiausiai 

šilumos 

iki 8 kWh/m2

Daugiabučiai 
suvartojantys 

mažai 
šilumos 

iki 12 kWh/m2

Daugiabučiai 
suvartojantys 
labai daug 

šilumos 

nuo 25 kWh/m2

iki - 42 kWh/m2

Daugiabučiai 
suvart. mažai arba 

vidutiniškai 
šilumos 

iki 15 kWh/m2

Daugiabučiai 
suvartojantys 
vidutiniškai 

šilumos

iki 20 kWh/m2

4,05 x 50 = 
203 Lt

5,40 x 50 = 
270 Lt

nuo 20 kWh/m2

iki 25 kWh/m2

Daugiabučiai 
suvartojantys 

daug 
šilumos 

6,76 x 50 = 
338 Lt

6,76 x 50 = 
338 Lt

8 x 27,02 ct/kWh 
= 

2,16 Lt/m2 

12 x 27,02 ct/kWh 
= 

3,24 Lt/m2 

15 x 27,02 ct/kWh 
= 

4,05 Lt/m2 

20 x 27,02 ct/kWh 
= 

5,40 Lt/m2 

25 x 27,02 ct/kWh 
= 

6,76 Lt/m2 

vidurkis 34 x 
27,02 ct/kWh = 

9,19 Lt/m2 

2,16 x 50 =
108 Lt

3,24 x 50 = 
162 Lt
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ŠIAULIŲ M. SAVIVALDYBĖS VAIDMUO 
DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZACIJOS

ĮGYVENDINIMUI  MIESTE

• Specialusis daugiabučių namų savininkų bendrijų
rėmimo fondas Šiaulių miesto savivaldybėje yra 
įsteigtas nuo 2002 m.
• Įvairiems remonto darbams skirta parama sudaro 
iki 1 mln. Lt. Parama suteikta 381 bendrijai. Viso 
Šiauliuose yra 468 daugiabučių namų savininkų
bendrijos.
• Šiaulių m. savivaldybė dengia energinio audito ir 
investicijų projekto parengimo kaštus.
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Šiaulių miesto savivaldybėje 
2007 m. liepos 2 d.

Mero potvarkiu Nr. M-62
sudaryta

Darbo grupė daugiabučių
namų modernizavimo 
problemoms spręsti
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DARBO GRUPĖS DAUGIABUČIŲ
NAMŲ MODERNIZAVIMO PROBLEMOMS  

SPRĘSTI VEIKLA

 Kas antrą mėnesį organizuojami periodiniai susirinkimai su DB 
pirmininkais. Pateikiama aktualiausia informacija, teisinių aktų
apžvalga, kviečiami specialistai, lektoriai.

 Prisatomos DN šilumos sąnaudų metinės analizės.

 Organizuojami  praktiniai susitikimai su kitais miestais, šalimis. 
2007 m.– organizuota ekskursija į Panevėžį, 2008 m. –
organizuota ekskursija į Estiją, Pernu miestą.

 Organizuojamos bendros aplinkos tvarkymo akcijos.



AKCIJA „UŽ ŽYDINTĮ IR ŠVARŲ SAULĖS 
MIESTĄ“

 Kartu su  Šiaulių apskrities ir miesto DN butų savininkų
bendrijų asociacija organizuojama DN aplinkos 
gražinimo ir tvarkymo akcija “Už švarų ir žydintį Saulės 
miestą”.Dalyvavo 87 DN,  rasti rėmėjai, padovanotos
žoliapjovės, botanikos sodas dovanojo įvairių želdinių.

 Akcijos tikslai – skatinti Šiaulių miesto daugiabučių namų
savininkų bendrijas ir daugiabučių namų gyventojus 
geriau prižiūrėti statinius, jų teritorijų aplinką, želdinius, 
gėlynus, prisidėti prie Šiaulių, kaip tvarkingo ir švaraus 
miesto įvaizdžio kūrimo.  Įvertinant ir išrenkant geriausiai 
tvarkomų akcijos dalyvių teritorijas,  formuoti gyventojų
atsakomybę bei vidinį poreikį išsaugoti sveiką aplinką, 
kelti visuomenės bendruomeninę (aplinkosauginę) 
kultūrą.
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AKCIJOS “UŽ ŽYDINTĮ IR ŠVARŲ SAULĖS MIESTĄ”
METU UŽFIKSUOTI VAIZDAI
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Tačiau pastebima problema....

 Pavienių namų modernizacija ir pavienės 
aplinkos tvarkymo iniciatyvos nėra 
perspektyvios ilgalaikiu požiūriu, siekiant 
spręsti daugelį miesto urbanistinių problemų.

 Trūkumas vieningos strategijos, kuria būtų
siekiama darnios miesto plėtros ir efektyvaus
energijos panaudojimo.
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Šiaulių miesto savivaldybė, siekdama užtikrinti 
darnią miesto plėtrą, įgyvendina 

TarptautinTarptautinįį projektprojektąą
,,Darni,  energijos i,,Darni,  energijos iššteklius taupanti teklius taupanti 

urbanistinurbanistinėė plplėėtratra””
(angl. UrbEnergy)(angl. UrbEnergy)
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Projekto dalyviai

 Geografiškai projektas apima penkias ES 
valstybes nares Baltijos jūros regione (Estiją, 
Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Vokietiją), taip pat ir 
Baltarusiją.
 Iš viso projekte dalyvauja 18 partnerių, 
atstovaujančių atitinkamiems nacionaliniams 
lygmenims ir institucijoms, atsakingoms už
darnią miestų plėtrą ir efektyvių energijos 
taupymo priemonių įgyvendinimą.
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Projekto dalyviai

Projekto iniciatorius ir pagrindinis vykdytojas –
Vokietijos būsto, miestų ir erdvinio planavimo 
asociacija.

Lietuvos partneriai:
 Būsto ir Urbanistinės plėtros agentūra.
 Šiaulių miesto savivaldybė.

Didelis partnerių skaičius užtikrina idėjų, politikos 
krypčių ir projekto metu parengtų dokumentų sklaidą
visuose sektoriuose. 
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Projekto įgyvendinimas

Projekto tikslas – stiprinti darnią Baltijos jūros 
regiono miestų plėtrą, rengiant pavyzdines 
tvarios plėtros, daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalų atnaujinimo strategijas bei planavimo 
dokumentus ir įgyvendinti  energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo bei energijos išteklių
taupymo priemones daugiabučių namų
mikrorajonuose.
Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2012  m. sausio 
mėn.
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Laukiami projekto rezultatai

 Parengtos Baltijos jūros regiono darnios 
urbanistinės plėtros strategijos politikos 
kryptys (gairės) ir koncepcijos;

 Sukurtas bendradarbiavimo tinklas tarp 
projekto partnerių;

 Parengtas integruotos urbanistinės plėtros  
finansavimo modelis;

 Parengti Šiaulių miesto dviejų gyvenamųjų
mikrorajonų urbanistiniai planai (konkretus 
rezultatas Šiaulių miestui).
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Projekto įgyvendinimas: 
pasirinkti mikrorajonai Šiauliuose
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Lieporių gyvenamasis 
mikrorajonas
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Planavimo sąlygos ir uždaviniai

 Planuojamos teritorijos plotas ~ 91 ha, 
 Daugiabučiai namai (pastatyti1969 – 1975 m.)
 Teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų

namų bei kitas teritorijas planuojamame 
kvartale pagal faktinį naudojimą (želdiniai, 
infrastruktūra ir kitos bendro naudojimo 
teritorijos);

 Nustatyti suformuotų sklypų naudojimo būdą
ir pobūdį bei tvarkymo ir naudojimo režimus.
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Centrinės miesto dalies 
gyvenamasis mikrorajonas
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Identifikuotos pagrindinės problemos ir 
bendruomenių poreikiai

 Problemos, susijusios su žemės priskyrimo klausimais. 
Bendrų plotų- žaliųjų plotų tvarkymas.

 Parkavimo problemos; 
 DN kiemų ir šaligatvių nepatenkinama būklė;
 Intensyvus eismas, aukšto lygio triukšmas 

gyvenamuosiuose rajonuose, padidėjusi  tarša.
 Nusidėvėjusi infrastruktūra, infrastruktūra nėra pritaikyta 

neįgaliesiems; 
 Nepakankamai išplėtota infrastruktūra pėstiesiems,

dviratininkams. 
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Apžvelgus planuojamas realizuoti priemones, galima   
teigti, kad projekto įgyvendinimas būtų reikšmingas tiek  

socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais
 kompleksiškai sutvarkyti kvartalai, išsprendžiant automobilių

parkavimo, oro taršos problemas;
 šilumos energijos vartojimo efektyvumo didinimas (per metus 

pirmajam kvartalui sutaupymo suma vidutiniškai siektų -175426,8 Lt 
arba  6492 kWh/m2 ).

 C02 išmetalų sumažinimas dėl transporto srautų sureguliavimo;
 miesto įvaizdžio  pagerinimas;
 vietos bendruomenių įtraukimas ir kooperacijos skatinimas;
 bendrų plotų- žaliųjų plotų sutvarkymas;
 efektyviausių organizacinių, urbanistinių, technologinių ir 

konstrukcinių triukšmo mažinimo bei prevencijos priemonių
panaudojimas, triukšmo prevencijos priemonių plano įgyvendinimas;

 viešųjų tyliųjų zonų Šiaulių miesto teritorijoje išskyrimas ir triukšmo 
lygio kontrolės jose vykdymas.
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Taigi, apibendrinant galima teigti, kad tik 
kompleksinis urbanistinis planavimas ir 
priemonių realizavimas  gali duoti didžiausią
naudą miestui bei įgyvendinti efektyviausias 
energijos išteklių taupymo  programas, 
spręsti opiausias miesto problemas. Tikimasi, 
kad Šiaulių miesto įgyvendintas kvartalinis 
urbanistinis projektas bus pavyzdys ir 
paskata įgyvendinti kompleksines priemones 
ir kituose Lietuvos miestuose.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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