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ENERGIJOS SĄNAUDOS BŪSTE
174 kWh/m²/metus
118 kWh/m²/metus

Statyti iki 1992
Statyti pagal RSN 143-92
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Statyti pagal STR 2.05.01:1999
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Statyti pagal Skandinavų reikalavimus
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Pritekėjimai
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Šilumos poreikis, kWh/m² per mėnes
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66 kWh/m²/metus
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Skirtumas vienam butui~
KTU Architektūros ir statybos instituto duomenys
560 Lt/metus

GYVENAMOJO FONDO BUTŲ SKAIČIAI

~ 66 % šalies gyventojų gyvena
daugiabučiuose, pastatytuose
iki 1992 metų
-

-

1000 gyventojų tenka 382
senos statybos butai

2000 – 2006 metais per
metus buvo pastatoma
vidutiniškai po 5500 naujų butų
-

1000 gyventojų tenka 2,1 naujo
buto

Statistikos departamento informacija, 2006 m.
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ENERGIJOS TAUPYMO POTENCIALAS
ATNAUJINANT SENUS NAMUS YRA 2 - 3
KARTUS DIDESNIS NEI STATANT NAUJUS
RENOVACIJA

NAUJA STATYBA

Energijos sąnaudos
kWh/m²/metus

Energijos sąnaudos
kWh/m²/metus

174

~70
105

99

2x
Iki

Po

33

66

Iki

Po
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ENERGIJOS TAUPYMO GALIMYBĖS

Viešieji pastatai

2

Likutinis vartojimas

2,5

Likutinis taupymo potencialas

0,3

Ekonominis taupymo potencialas

11,2

1-2 butų gyv. namai

2,2
0,5

4,0

Daugiabučiai

3
2,5

IŠ VISO

17,2
0,0

5,0

VGTU Šildymo ir vėdinimo katedros informacija

10,0

3,3
15,0

20,0

7,7
TWh
25,0

30,0
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ENERGIJOS TAUPYMO GALIMYBĖS

Viešieji pastatai

2

Likutinis taupymo potencialas

0,3

Ekonominis taupymo potencialas

11,2

1-2 butų gyv. namai

Modernizavus daugiabučius namus ir
įdiegus nedidelės apimties energiją
taupančias priemones, būtų sutaupoma
~ 3 TWh energijos = 510 mln. Lt per
metus (skaičiuojant 2007 metų kainomis)

Likutinis vartojimas

2,5
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Daugiabučiai

3
2,5
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Modernizavus daugiabučius pastatus
kompleksiškai, papildomai būtų
sutaupoma ~ 2,5 TWh energijos = 425
mln. Lt per metus (skaičiuojant 2007 metų

kainomis)

Modernizavus visus daugiabučius pastatus kompleksiškai,
būtų galima sutaupyti ~ 5,5 TWh energijos per metus (~ 935
mln. Lt per metus)
Modernizavimo kaštai sudarytų ~ 75 – 80 mlr. Lt (investicija
vienam namui ~ 2,0 mln. Lt, skaičiuojant 2007 metų kainomis)
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DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS
IR MODERNIZAVIMAS



Įgyvendinant Energijos taupymo būste
demonstracinį projektą, buvo atnaujinta ~ 700
daugiabučių pastatų (energijos sąnaudos

vidutiniškai sumažėjo 30 %)


Šilumos tiekėjai, daugelyje šalies miestų
likviduodami grupines boilerines, investuoja į
šilumos punktų modernizavimą (Alytus, Telšiai,
Kelmė, Vilkaviškis, Vilnius ir kt.)



Pasinaudodami atskirų savivaldybių teikiama
parama, daugiabučių namų gyventojai
įgyvendina neatidėliotinus remonto,
rekonstrukcijos ir modernizavimo darbus
(Utenos, Jonavos, Klaipėdos, Vilniaus, Alytaus ir
kitos savivaldybės)



Pavieniai būstų savininkai keičia langus
butuose

Į daugiabučių namų modernizavimą kiekvienais metais investuojama
vidutiniškai ~ 200 – 300 mln. Lt
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DAUGIABUČIŲ NAMŲ
MODERNIZAVIMO PROGRAMA
Programa parengta įgyvendinant Lietuvos būsto strategiją,
kurioje vienas iš prioritetinių tikslų yra:
“Užtikrinti efektyvų esamo būsto naudojimą, priežiūrą,
atnaujinimą ir modernizavimą, racionalų energijos išteklių
naudojimą”.

-

-

-

Iki 2020 metų:
planuojama atnaujinti ir (ar) modernizuoti daugumos
daugiabučių namų šildymo sistemas, atnaujinti ir apšiltinti
stogų konstrukcijas, pakeisti arba atnaujinti langus ir duris;
planuojama pašalinti stambiaplokščių gyvenamųjų namų
sienų siūlių defektus ir sumažinti šių namų sienų šiluminį
laidumą;
šiluminės energijos ir kuro santykinės sąnaudos,
skaičiuojamos būsto naudingojo ploto vienetui, sumažės ne
mažiau kaip 30 %.
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VALSTYBĖS PARAMA

Nepasiturinčioms šeimoms, apmokant
pradinį įnašą, kredito draudimo mokestį,
jiems tenkantį kreditą ir palūkanas arba jų
dalį.
Apmokant dalį investicijų (iki 50 %), priklausomai nuo
įgyvendinto projekto energinio efektyvumo:






0 % - kai neįgyvendinamos energiją taupančios priemonės,
15 % nuo investicijų projekto sumos, kai įgyvendinamos nedidelės apimties energiją
taupančios priemonės,
30 % - didesnės apimties energijos taupymo priemonių paketams,
50 % - įgyvendinant kompleksinę renovaciją (įskaitant ir išorės sienų šiltinimą).
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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
(2007 m. spalio 19 d. duomenimis)

PILNAI ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
projektų skaičius
investicijų suma mln. Lt
INVESTICIJŲ PROJEKTAI, KURIE ŠIUO METU ĮGYVENDINAMI
PAGAL PASIRAŠYTAS RANGOS DARBŲ SUTARTIS
projektų skaičius
rangos darbų sutarčių suma mln. Lt

INVESTICIJŲ PROJEKTAI, KURIEMS AGENTŪRA PRITARĖ IR
ŠIUO METU RENGIAMI ĮGYVENDINIMUI
projektų skaičius
numatoma investicijų suma mln. Lt

188
48,3

40
45,6

225
241,1

Į vieną pastatą planuojama investuoti daugiau kaip 1 mln. Lt
~95 % planuojamų įgyvendinti investicijų projektų numato apšiltinti išorės
sienas
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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
(2007 m. spalio 19 d. duomenimis)



Iki metų pabaigos iš viso bus atnaujinta 220
namų, į kuriuos bus investuota ~ 85 mln. Lt;



Energijos sąnaudos iki atnaujinimo šiuose
namuose – 105 GWh/metus;



Energijos sąnaudos po atnaujinimo – 70
GWh/metus arba sumažėjimas ~ 30 %;



Sutaupytos energijos kaina – 2,60 Lt/kWh
(arba 1 investuotas litas sutaupo 0,37 kWh)



Paprastasis atsipirkimo laikotarpis – ~ 15
metų.
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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
AGENTŪROS PATVIRTINTI IR ĮGYVENDINAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
(PAGAL INVESTICIJŲ SUMAS)

140.000.000
PATVIRTINTI IP

120.000.000

20.000.000
20.149.943

11.580.255

Vilniaus

Kauno

77.334.955

19.794.480

36.130.300

47.605.941

40.000.000

0

53.735.606

60.000.000

43.543.898

80.000.000

ĮGY VENDINAMI IP

112.761.440

Lt.

100.000.000

Klaipėdos

Panevėžio

6.241.093
Šiaulių

Regionai
18%

27%

37%

47%

13%
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Daugiabučių namų modernizavimo programos
įgyvendinimas
Griunvaldo g. 5, Kaunas
Apšiltinamos sienos
Keičiami langai
Stiklinami balkonai
Investicija – 1,5 mln. Lt
Planuojami sutaupymai – 60 %

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra
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Daugiabučių namų modernizavimo programos
įgyvendinimas
Prezidento g. 82, Tauragė
Apšiltintos sienos
Pakeisti langai
Atnaujinta šildymo sistema
Investicija – 530 tūkst. Lt
Planuojami sutaupymai – virš 50 %

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra
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Daugiabučių namų modernizavimo programos
įgyvendinimas
Molainių g. 50, Panevėžys
Apšiltinamos sienos
Keičiami langai
Stiklinami balkonai
Keičiami radiatoriai
Investicija – 805 tūkst. Lt
Planuojami sutaupymai – ~ 40 %

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra
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Daugiabučių namų modernizavimo programos
įgyvendinimas
Architektų g. 77, Vilnius
Keičiami liftai
Apšiltinamos sienos
Keičiami langai
Stiklinami balkonai
Investicija – 2,3 mln. Lt
Planuojami sutaupymai ~ 50 %

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra
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DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO
PERSPEKTYVOS
ARTIMIAUSIU METU BUS:
-

sudarytos galimybės dalyvauti Programoje visiems butų savininkams,
nepriklausomai nuo namo valdymo formos;

-

skatinamas kompleksinis gyvenamųjų rajonų (kvartalų) modernizavimas,
įskaitant inžinerinės ir socialinės infrastruktūros atnaujinimą;

-

suaktyvinta visuomenės informavimo veikla Programos įgyvendinimo
klausimais;

-

užtikrinta kvalifikuota ir prieinama techninė pagalba bei konsultavimas
techniniais, teisiniais ir organizaciniais projektų įgyvendinimo klausimais;

-

parengti tipiniai daugiabučių namų modernizavimo techniniai projektai.
2008 metais planuojama atnaujinti ne mažiau kaip 200 pastatų (šiuo metu jau

parengta daugiau kaip 200 investicijų projektų).

Todėl minimaliais paskaičiavimais valstybės paramos reikėtų ~ 100 mln. Lt
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DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO
PERSPEKTYVOS – PASYVUS PASTATAS
PASYVUS PASTATAS – TAI PASTATAS, KURIS, UŽTIKRINANT
PUIKIAS GYVENIMO SĄLYGAS, NEREIKALAUJA DAUG ENERGIJOS (~
15 KWH/M²)
PASYVŪS PASTATAI:

Superapšiltinimas (0,1 W/(m²K) ir dviejų kamerų langai;

Oro rekuperavimo sistema, kai pašildomas į patalpas patenkantis oras;

Saulės energijos panaudojimas;

Efektyvių elektros prietaisų panaudojimas.
PASYVIŲ PASTATŲ ĮRENGIMAS GALI BŪTI EKONOMIŠKAI
PELNINGAS (cost – efficiently)

Kapitalizuotos bendrosios išlaidos (investicijos į pastato statybą ir
planavimą, įskaitant ir išlaidas būsto išlaikymui 30 metų laikotarpiui)
yra ne didesnės, negu investicija į bet kurio kito vidutinio pastato
statybą.
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Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros archyvas
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BŪSTAS, KURIS BEVEIK NEVARTOJA ENERGIJOS

