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1000 - čiui gyventojų tenka:
 382 seni būstai                                                                                        ir tik 2,1 – nauji 

 

BŪSTAS LIETUVOJE

BENDROSIOS ŽINIOS

- virš 60 % gyventojų gyvena 

daugiabučiuose, statytuose 

iki 1993 m.
 

- daugiau nei 38 000 

daugiabučių namų

Inžinerinė įranga, konstrukcijos smarkiai nusidėvėję.

Skirtingos būklės daugiabučių šildymui išleidžiamos skirtingos sumos:
4,6 % daugiabučių – 1,27 Lt/m²

17,3 % daugiabučių – 2,38 Lt/m² 
55,7 % daugiabučių – 4 Lt/m² 

22,4 % daugiabučių – 5,57 Lt/m² 

Daugiabučių namų pagal statybos metus:

- 26% pastatytų iki 1960

- 65% – 1960-1990

- 9% - po 1990



  

 
LIETUVOS BŪSTO POLITIKA

LIETUVOS BŪSTO 
STRATEGIJA

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. sausio 21 d.

nutarimu Nr. 60

SOCIALINIO BŪSTO FONDO 
PLĖTROS 2005 - 2007 M. 

PROGRAMA 
Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 708

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 422

(nuo 2005 m. balandžio 22 d.)
(Žin., 2005, Nr. 51-1708) redakcija

DAUGIABUČIŲ NAMŲ 
MODERNIZAVIMO 

PROGRAMA 
Patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 243

redakcija) 



  

TIKSLAS
Siekiant geresnės gyvenimo kokybės, racionalaus 
energijos išteklių naudojimo ir biudžeto išlaidų mažinimo 
šildymo išlaidoms kompensuoti, skatinti daugiabučių 
būstų savininkus kompleksiškai modernizuoti 
daugiabučius namus ir gyvenamuosius rajonus 
(kvartalus), sudarius tam tinkamas sąlygas. 

DALYVIAI
Programoje gali dalyvauti visi daugiabučių būstų 
savininkai, nepriklausomai nuo namo administravimo 
formos.

TIKSLINIAI PASTATAI
Programoje gali būti modernizuojami daugiabučiai 
pastatai, kurių statybai leidimai buvo išduoti iki 1993 m.

 VALSTYBĖS PARAMA
1) Nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems 
asmenims, apmokant pradinį įnašą, kredito draudimo 
mokestį, jiems tenkantį kreditą ir palūkanas.
2) Apmokant dalį investicijų (nuo 15 iki 50 %), 
priklausomai nuo įgyvendinto projekto energinio 
efektyvumo.

 
DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA



  

 
MODERNIZUOTAS LIETUVOS BŪSTAS 

2008 m. balandžio 4 d. duomenimis

PILNAI ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTAI

investicijų suma 86,6 mln. Lt

projektų skaičius 249

ĮGYVENDINAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI, PAGAL PASIRAŠYTAS RANGOS DARBŲ SUTARTIS

rangos darbų sutarčių suma 58 mln. Lt

projektų skaičius 44

INVESTICIJŲ PROJEKTAI, KURIEMS AGENTŪRA PRITARĖ IR ŠIUO METU RENGIAMI 
ĮGYVENDINIMUI

numatoma investicijų suma 554 mln. Lt

projektų skaičius 371

Vidutinės investicijos į vieną namą 2005 m. buvo 0,4 mln. Lt, o nuo 2007 m. – 1,4 mln. Lt.

Investicijų pasiskirstymas pagal įgyvendinamas priemones: 41 % - sienų šiltinimui, 18 % - langų keitimui, 
11 % - stogo šiltinimui, 8 % - šildymo sistemoms, 22 % - kitiems darbams. 

Planuojami energijos sutaupymai po modernizavimo ~ 50 %.



  

 
MODERNIZUOTAS LIETUVOS BŪSTAS IR SAVIVALDYBĖS

 

-Vis daugiau savivaldybių įsitraukia į Programos 
įgyvendinimą: remia būsto savininkus, įgyvendina savo 
patvirtintus daugiabučių atnaujinimo nuostatus.

- Europos regioninės plėtros programa (2007 – 2013 m.), 
numato paramą daugiabučiams namams modernizuoti 
probleminiuose regionuose.

- Savivaldybės raginamos rengti kompleksinio gyvenamųjų 
rajonų atnaujinimo investicijų projektus.



  

Vis didesnės įmonės įgyvendina 
kompleksinio atnaujinimo darbus

Dažniausiai tik nedidelės įmonės 
dalyvavo įgyvendinant darbus

Rangovinės organizacijos

Programos įgyvendinime dalyvauja ~ 30 
įmonių

Programos įgyvendinime dalyvavo ~ 30 
įmonių

Inžinierinės konsultacinės 
įmonės

Vis daugiau įmonių įsitraukia į Programos 
įgyvendinimą

Tik Panevėžio butų ūkio įmonė dalyvavo 
Programos įgyvendinime

Pastatus 
administruojančios įmonės

Būsto paskolų draudimo bendrovė teikia 
paslaugas (0,37 % per metus)

Būsto paskolų draudimo bendrovė teikė 
paslaugas (6,41 %)

Draudimo bendrovės

7 komerciniai bankai siūlo paskolas su 
1,5 

% marža

5 komerciniai bankai siūlė paskolas su 
max 2,9 % marža

Bankai

~ 30 savivaldybių papildomai remia 
projektų įgyvendintojus

Specialią programą turėjo parengusi tik 
Vilniaus m. sav.

Savivaldybės

Visi būsto savininkaiBendrijos ar būsto savininkai, sudarę 
jungtinės veiklos sutartį

Būsto savininkai

2008 m.2005 m. 

 PROGRAMOS DALYVIAI IR PASIEKTI REZULTATAI



  

Temperatūros įvertinimo prieš ir po 
modernizavimo rezultatai
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-Vidutinis investicijų atsiperkamumas - ~ 16 metų. 
Gavus 50 % valstybės teikiamą paramą - ~ 8 metai. 

Programa skatina gyventojus labiau rūpintis savo 
nekilnojamuoju turtu, taupyti energiją, kartu priimti 
sprendimus, o tai mažina jų socialinę atskirtį, užtikrina 
bendrą viso namo priežiūrą. 

96 % patenkinti būsto modernizavimo rezultatais ir patartų 
kitiems būsto savininkams pasinaudoti Programos 
teikiamomis galimybėmis.

 PROGRAMOS MONITORINGO REZULTATAI, 2007 M.



  

 
TAČIAU... 

NEATNAUJINTA GYVENAMOJI APLINKA

MODERNIZUOTAS NAMAS – LYG BALTA VARNA 



  

DAŽNAI NETURIMA ARCHITEKTŪRINĖS KONCEPCIJOS 

 
TAČIAU...

MODERNIZUOJAMA NEATSIŽVELGIANT Į KONTEKSTĄ



  

 
PROGRAMOS PAKEITIMAI

2008-02-20 LR Vyriausybė patvirtino naujos 
redakcijos Daugiabučių namų modernizavimo 

programą. Įsigaliojo 2008-03-30.

PAKEITIMAI:

Naujosios tikslas – skatinti kompleksinį ne tik 
daugiabučių namų, bet ir miestų rajonų atnaujinimą.  

Programoje gali dalyvauti visi daugiabučių namų 
savininkai, nepriklausomai nuo namo administravimo 

formos.

Prie valstybės remiamų daugiabučių namų 
modernizavimo priemonių priskirtos tik tos, kurios 

energiniu požiūriu yra veiksmingiausios, ir atsisakyta 
priemonių, kurios mažai susijusios su energijos taupymu.  

Pagal Programos taisykles gali būti modernizuojami 
namai, kuriems statybos leidimai buvo išduoti iki 1993 m.



  

 
2008 – 2010 M. PERSPEKTYVOS

 

NUMATOMA:

Parengti atskirų gyvenamųjų rajonų (kvartalų) 
modernizavimo investicinių programų finansavimo ir 

privačių investuotojų dalyvavimo galimybių studiją, kartu 
parengiant techninę užduotį gyvenamojo rajono (kvartalo) 
modernizavimo demonstracinės investicinės programos 

parengimui.

Parengti gyvenamojo rajono (kvartalo) modernizavimo 
demonstracinę investicinę programą.

Parengti tipinius daugiabučių namų modernizavimo 
investicijų ir techninius projektus.

Tobulinti visuomenės informavimą ir švietimą 
daugiabučių namų priežiūros ir modernizavimo, 

racionalaus energijos išteklių naudojimo klausimais, 
skatinti gyventojus imtis iniciatyvos modernizuoti 

daugiabučius namus.

2008 m. Daugiabučių namų modernizavimo programos 
valstybės paramos fondą papildys 25 mln. EUR iš 

Ignalinos paramos fondo.


