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Pranešimo 

struktūra Daugiabučių namų 

atnaujinimo programos 

įgyvendinimas: pasiekti 

rezultatai ir status quo

BETA paskelbti 

kvietimai –

pagrindinės paraiškų 

teikimo sąlygos

Naujos galimybės projektų 

administratoriams: 

šiuolaikiniai sprendiniai 

informacijos valdymui, 

dokumentų pateikimui, etc.



DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA: svarbiausi rezultatai

Įgyvendinti 

projektai

Investicijos

Energinio 

efektyvumo 

rodikliai

Kiti rodikliai

nuo 2013 m. į Programą investuota daugiau kaip 700 mln. Eurų 

vidutinė vieno daugiabučio renovacijos projekto vertė – 280 tūkst. EUR, vidutinė 1 m²

kaina – 185 Eur

nuo 2013 m. iki dabar atnaujinta daugiabučių namų – 2550 (75 tūkst. butų)

šilumos energijos sutaupymai per metus – 765 GWh

CO2 išmetimų sumažinimas per metus – 180 tūkst. tonų



KITI PROGRAMOS 

RODIKLIAI:
šiluminės energijos 

sąnaudos po 

renovacijos



POKYČIAI ATSKIROSE SAVIVALDYBĖSE: savivaldybės lyderės pagal atnaujintų namų dalį

Eil. Nr. Savivaldybė Atnaujintų namų 
dalis (%)

1. BIRŠTONO m. 45%

2. DRUSKININKŲ m. 36%

3. IGNALINOS raj. 34%

4. PALANGOS m. 25%

5. PANEVĖŽIO m. 22%

6./7. JONAVOS raj. 20%

6./7. MOLĖTŲ raj. 20%

8. PRIENŲ raj. 18%

9./10. AKMENĖS raj. 17%

9./10. BIRŽŲ raj. 17%



POKYČIAI ATSKIROSE SAVIVALDYBĖSE: savivaldybės lyderės pagal atnaujintų namų skaičių

Eil. Nr. Savivaldybė Atnaujintų namų 

skaičius

1. VILNIAUS m. 283

2. KAUNO m. 229

3. PANEVĖŽIO m. 198

4. KLAIPĖDOS m. 188

5. IGNALINOS raj. 107

6. DRUSKININKŲ 100

7. JONAVOS raj. 95

8. ŠIAULIŲ m. 98

9. PALANGOS 77

10. ALYTAUS m. 74



DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA: status quo

Planuojamos investicijos – apie 760 mln. EUR



BETA PASKELBTI KVIETIMAI

Daugiabučių 

namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

programa

Alternatyvių 
energinio 
šaltinių 

diegimas 
daugiabučiuose

„“Mažoji“ 
renovacija –
daugiabučių 

vidaus šildymo ir 
karšto vandens 

sistemų 
modernizavimas

Privačių 
visuomeninės 
ir gamybinės 

paskirties 
pastatų 

renovacija



DAUGIABUČIŲ 
NAMŲ 

ATNAUJINIMO 
PROGRAMA:

aštunto kvietimo

sąlygos

paraiškas galima teikti jau dabar 
kvietimo pabaiga – 2021 m. kovo 1 d. 

didesniuose kaip 1500 m2 ploto daugiabučiuose 

privaloma įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą 

namo bendrojo naudojimo patalpoms apšviesti

papildoma 10 proc. subsidija – šildymo sistemų 

modernizavimui

reitinguojant projektus, pirmenybė teikiama labiau 

parengtiems projektams, taip pat projektams, kurių 

pastatuose gyvena nepasiturintys gyventojai, projktAMS 

įtrauktiems į kvartalinės renovacijos programas ir 

siekiantiems aukštesnės nei C energinio naudingumo 

klasės



LIETUVOS 

RENOVACIJOS 

ŽEMĖLAPIS –

analogų neturinti 

informacinė 

platforma



LIETUVOS 

RENOVACIJOS 

ŽEMĖLAPIS:

savivaldybės 

lygmeniu pateikiami 

duomenys 



LIETUVOS 

RENOVACIJOS 

ŽEMĖLAPIS:

konkretaus daugiabučio 

lygmeniu pateikiami 

duomenys 



Renovacijos projektų duomenų informacinės sistemos modernizavimas: 
naujos galimybės projektų administratoriams 

Siekiant paspartinti informacijos teikimo/gavimo, 
konsultavimo, administravimo, finansavimo bei kitų funkcijų 
atlikimą, atnaujinamoje BETA informacinėje sistemoje 
numatytos ir naujos galimybės projektų administratoriams

Galimybė pateikti paraišką daugiabučiui atnaujinti

Galimybė suvesti visą, su projekto įgyvendinimu, 
susijusią informaciją

Galimybė pateikti mokėjimo prašymus, etc.

Galimybė įkelti reikiamus dokumentus

dar šiais metais

dar šiais metais



VIETOJ PABAIGOS...

Siūlykite daugiabučių renovacijos sėkmės istorijas METŲ RENOVACIJOS PROJEKTUI 

2021 – laukiame pastaraisiais metais įgyvendintų daugiabučių atnaujinimo projektų 

trumpų pristatymų adresu info@betalt.lt


