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ES Pastatų energinio naudingumo direktyvos 
pasikeitimai ir naujausi reikalavimai

20 % - 20% - 20% iki 2020 metų

� Padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 %
(siekiama padaryti privalomu)

� Sumažinti bendrą išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 20 % (lyginant su 1990 m.) ir 30% 
jei bus pasirašytas susitarimas

� Skatinti naudoti atsinaujinančių šaltinių energiją
(privalomas tikslas – kad energija iš atsinaujinančių šaltinių iki 2020 
m. sudarytų 20 % bendro suvartojamos energijos kiekio. Direktyvoje 
2009/28/EB nustatoma bendra skatinimo tvarka). 



Būsto atnaujinimo programa 
JESSICA

� JESSICA iniciatyvos autoriai – Europos investicijų bankas, 
Europos Komisija ir Europos Tarybos plėtros bankas.

� JESSICA (angl. Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas) reiškia bendrą paramą tvarioms 
investicijoms į miestų teritorijas.

� Lietuvoje JESSICA fondo lėšos yra skiriamos seniems 
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).

� Ši programa suteikia galimybę pasinaudoti valstybės 
teikiama parama senos statybos daugiabučiams namams, 
kuriems statybos leidimas buvo išduotas iki 1993 m. 
atnaujinti.
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Valstyb ė remia suteikdama (1)

� Nustatyto dydžio kompensaciją:
� iki 2013 m. gruodžio 31 d. butų ir kitų patalpų savininkams 

kompensuojama 100 proc. atnaujinimo (modernizavimo) 
projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros atlikimo 
išlaidų
� atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo admi-

nistravimo išlaidoms iki 2013 m. gruodžio 31 d. butų ir kitų 
patalpų savininkams 100 proc. faktinių, tačiau neviršijančių 
0,35 Lt/m² per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų 
bendrojo ploto (be PVM)
� 15 proc. investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms 

energinį efektyvumą didinančioms priemonėms
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Valstyb ė remia suteikdama (2)
� Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, nuo 2009 

m. rugsėjo 20 d. parengusiems daugiabučio namo atnauji-
nimo (modernizavimo) projektą ir jį įgyvendinusiems iki 2013 
m. gruodžio 31 d., esant lėšų Klimato kaitos specialiojoje 
programoje, šios programos lėšomis pagal šiuo nutarimu pat-
virtintas taisykles teikiama papildoma valstybės parama –
kompensuojama 15 proc. investicijų, tenkančių Programos 
priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemo-
nėms, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama ne mažesnė 
kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamo-
sios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau 
kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės 
energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) pro-
jekto įgyvendinimo.
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Valstyb ė remia suteikdama (2)

� Lengvatinį kreditą, kuriam taikomos 3 proc. dydžio 
nekintamos palūkanos

� Šeimai ar vienam gyvenančiam žmogui (socialiai 
remtiniems asmenims), turinčiam teisę į būsto šildymo 
kompensaciją padengiamas visas kreditas ir jo 
palūkanos

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416277
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Daugiabu čio namo renovacijos 
(modernizavimo) etapai
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Namo atnaujinimo 
proceso iniciavimas 

DNSB, BUPA

Pastato energinio 
naudingumo sertifikavimas

Namo atnaujinimo 
(modernizavimo)  
statybos rangos 

darbai

Pastato energinio 
naudingumo sertifikavimas 

ir Investicij ų plano 
parengimas 

Parengiamas namo 
atnaujinimo 

(modernizavimo) 
projektas

Projekto įgyvendinimo 
administravimas, BUPA 

Kredito išmok ėjimas, 
kompensacij ų 

suteikimas ir investicij ų 
kompensavimas
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Pastato energinio naudingumo 
sertifikavimo skai čiuojamieji rodikliai 

Skaičiuojama (šilumos perdavimo 
koeficientai) W/m²·K :
•Sienoms
•Stogams
•Perdangoms besiribojan čioms su 
išore
•Perdangoms virš nešildomo r ūsio
•Grind ų (šiluminė varža) m²·K/ W
•Rūsys (rūsio sienų, grindų šiluminė 
varža) m²·K/ W
•Įstiklintos atitvaros (langų, 
stoglangių, durų šilumos perdavimo 
koeficientai) W/m²·K
•Įvertinami šilumos tilteliai 
(pamatai/išorės sienos; langų angos 
sienose; išorinių įėjimo durų angos; 
sienos/stogas; fasadų kampai; 
balkonų grindys/išorės sienos; 
perdangos/išorės sienos -jų šilumos 
perdavimo koeficientai) W/m²·K 
•Įvertinama: šildymas – vėdinimas, 
karšto vandens ruošimas, 
reguliavimo įtaisai



Pastatų energinio naudingumo 
sertifikavimas

Pagal STR 2.01.09:2005, 
pakeitimas 2011 m. birželio 7 d. 
Nr. D1-462 įsigaliojo nuo 2012 m. 
vasario 1 d.

Pastatai klasifikuojami į 
9 energinio naudingumo klases: 
A++, A+, A, B, C, D, E, F, G.
A++ klasė laikoma aukščiausia.“
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Sertifikavimo rezultatai (1)

Molainių g. 98,   2343,95 m2

Pastato kategorija C. Skaičiuojamosios 
suminės energijos sąnaudos vienam 

kvadratiniam metrui pastato 
naudingo ploto  

163,59 kWh/m²×metus

Statybininkų 36, 2323,86 m2

Pastato kategorija B. 
Skaičiuojamosios suminės energijos 
sąnaudos vienam kvadratiniam 
metrui pastato naudingo ploto   
130,14 kWh/m²×metus

Šiltinama lauko siena 140 mm, cokolis šiltintas  

Šiltinama lauko siena 100 mm, 
nešiltintas cokolis  



Nustatyta didžiausia projekto 
įgyvendinimo įmoka
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Aktyviausiai daugiabu čiai buvo 
atnaujinami Panev ėžio mieste

� Pagal ankstesnę pastatų 
renovacijos programą,
aktyviausiai daugiabučiai 
buvo atnaujinami Panevėžio 
mieste. Investicijų dydis 
pastatų modernizavimui 
sudarė 17 proc. visų 
programoje dalyvaujančių 
savivaldybių.
Šaltinis: Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra 
http://www.atnaujinkbusta.lt/index.php/lt/p/atnaujink-
busta/apie-programa/statistika

Šaltinis: http://www.atnaujinkbusta.lt/index.php/lt/p/atnaujink-busta/konkursai/investiciju-planu-ir-
energinio-naudingumo-sertifikatu-parengimo-pirkimai



Renovacijos (modernizavimo) procesas 
juda v ėžlio grei čiu  
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http://www.atnaujinkbusta.lt/index.php/lt/p/atnaujink-busta/konkursai/investiciju-planu-
ir-energinio-naudingumo-sertifikatu-parengimo-pirkimai



Investicij ų plano 
parengimas
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Daugiabu čių namų renovacija (modernizavimas) 
Panevėžyje pagal JESSICA 

� Tik 1 namas pilnai 
užbaigtas (kolektorinis
dujinis šildymas, saulės 
kolektoriai)
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• 2 namuose vyksta rangos darbai
• 2 namai nusipirkę rangos darbus, 

bet dar nepradėję
• 1 namas perka techninio darbo 

projekto rengimo paslaugas
• 10 namų pasiruošę investicijų 

planus



Marijon ų g. 31 Panevėžys

Pirmasis daugiabutis Lietuvoje

tapęs renovacijos pavyzdžiu !

2011 m. spalio 12 d. 2010 m. liepos 14 d. 

Renovacija kitaip !

Radikaliai naujas sprendimas 
siekiant mažinti šildymo išlaidas  

ir didinti energijos naudojimo 
efektyvumą



Šiuolaikinis sprendimas kompleksiškai rekonstruoti 
namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemą. 

• Įrengiama dujinė katilinė name

• Karšto vandens ruošimas vykdomas 
decentralizuotu principu naudojant autonominius 
šilumos mazgus butuose turinčius šilumos ir šalto 
vandens apskaitą. 

• Papildomai šilumos energijos gamybai naudojami
terminiai plokštieji Saulės kolektoriai.

• Butuose įrengiama dvivamzdė horizontalaus 
paskirstymo šildymo sistema su naujos kartos 
radiatoriais ir termostatais.

• Šalto vandens ir šilumos energijos apskaitai 
diegiama elektroninio nuskaitymo sistema 



Naujoji namo dujinė katilinė

1. Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai, jungiami į kaskadą.  Bendra šilum. galia 200 kW

2. Akumuliacinės talpos. 2 x 1000 litrų.



Pagrindiniai privalumai įrengiant tokią sistemą

• Gamtinės dujos - autonomiškas ir nepriklau-

somas šilumos šaltinis.

• Karšto vandens tiekimas šviežio paruošimo 

principu buto mazge,

• Atsisakoma nepatogių cirkuliacinių linijų.

• Aiški ir konkreti apskaita už suvartotą energiją 

pagal buto skaitiklius.

• Nemokama terminė energija gaunama iš Saulės

kolektorių.

• Naujas šildymo sistemos vamzdynas ir tolygus 

šilumos paskirstymas visame name.

• Nauji radiatoriai ir pažangi šildymo sistema 

bute su šilumos reguliavimo galimybe ištisus 

metus pagal individualius poreikius.

• Patogus energijos sąnaudų nuskaitymas radio

signalu ir tikslūs atsiskaitymo duomenys. 



Įranga butuose

Buto šilumos įvadas. Mazgas su 
plokšteliniu šilumokaičiu karšto vandens 

ruošimui.

• Karšto vandens ruošimas bute šviežio 
paruošimo principu

• Galimybė gauti šilumą ištisus metus ir 
reguliuoti pagal individualų poreikį. 

Nedaug vamzdyno ir minimalūs 
energijos nuostoliai. 



Vietoje išvad ų - Ką daryti, kai 
daugiabu čių namų renovacija praktiškai 

vyksta labai l ėtai?

� Pagal JESSICA programą pavieniai daugiabučiai namai 
renovuojami (modernizuojami) dažniausiai pasiliekant prie 
centralizuotos šildymo sistemos – vis tiek renovuoti b ūtina 
siekiant mažiau vartoti energijos!

� Mokyti ir aiškinti apie renovacijos galimybes ne tik namų 
bendrijų pirmininkus, bet ir pačius DNSB narius ir gyventojus. 

� Burtis į bendrijas bendrai namų renovacijai, diegiant ne tik 
taupančias, bet ir atsinaujinančių šaltinių energiją 
generuojančias priemones
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Ačiū už dėmes į !

Kęstutis Lukoševi čius
kestutis.lukosevicius@panevezys.lt


