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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

N r .  G V - 0 4 2 4 - 0 1 5 6

Unikalus pastato Nr.: 4999-3004-0011
Pastato adresas: Pravieniškių 29, Pravieniškės II k,, Kaišiadorių r. sav.

Pastato paskirtis: Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai
Pastato naudingasis plotas: 1958,15 m2

Pastatų energinio naudingumo klasifikavimas į klases* Nustatyta pastato energinio 
naudingumo klasė:

* A++ klasė yra laikoma aukščiausia, nurodo energijos beveik 
nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam
kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 242,84 kWh/(m2xmetai)
Pagrindinis pastato šildymui naudojamas šilumos šaltinis: Šilumos tinklai, automatinis

reguliavimas
Energijos sąnaudos pastato šildymui: 218,32 kWh/(mzxmetai)
Sertifikato išdavimo data: 2013-09-30
Sertifikato galiojimo erminas: 2023-09-30
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išdavė ekspertas Tomas Staškevičius

Atestato 
N r. 0424

'N

Kopija tikra:
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vyriausioji specialistė 
D anutė Navickienė
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Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.GV-0424-0156

Eil.
Nr.

Energijos sąnaudų apibūdinimas Skaičiuojamosios 
energijos sąnaudos 

kvadratiniame metre 
pastato naudingojo 
ploto per metus, 
kWh/(m2x metai)

1 Šilumos nuostoliai per pastato sienas 58,05
2 Šilumos nuostoliai per pastato stogą 28,86

3 Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore 0,00
4 Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių ir pogrindžių 0,00

5 Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 - per grindis ant grunto 7,04
5.2 - per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto 0,00

5.3 - per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 - per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00

6 Šilumos nuostoliai per pastato langus 57,39
7 Šilumos nuostoliai per pastato išorines įėjimo duris, neįskaitant nuostolių dėl 

durų varstymo
0,32

8 Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius 15,05
9 Šilumos nuostoliai dėl išorinių įėjimo durų varstymo 0,15

10 Energijos sąnaudos pastato vėdinimui 24,04
11 Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos 43,53
12 Šilumos pritekėjimai į pastatą iš išorės -25,19
13 Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastate -9,42
14 Elektros energijos suvartojimas pastate 14,'00
15 Energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti 10,53
16 Energijos sąnaudos pastato šildymui 218,32
17 Pastato suminės energijos sąnaudos 242,85

18 Šilumos pritekėjimai į pastatą (papildoma informacija) -33,75



Priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.GV-0424-0156

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas pastato energiniam naudingumui
gerinti

Energijos kiekis, 
galimas sutaupyti 

kvadratiniame metre 
pastato naudingojo 

ploto per metus, 
įdiegus priemonę, 
kWh/(m2-metai)

Energijos dalis nuo 
dabartiniu metu 

pastato 
suvartojamo 

energijos kiekio, 
galima sutaupyti 
įdiegus priemonę

1 Pastato sienų apšiltinimas taip, kad visų sienų šilumos 
perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus

48,63 0,18

2 Pastato stogų apšiltinimas taip, kad visų stogų šilumos 
perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus

23,26 0,08

3 Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas taip, 
kad visų perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo 
koeficientas atitiktų normų reikalavimus

Pastate nėra Pastate nėra

4 Pastato perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių 
apšiltinimas taip, kad visų perdangų virš nešildomų rūsių ir 
pogrindžių šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų 
reikalavimus

Pastate nėra Pastate nėra

5 Pastato grindų ant grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos 
perdavimo koeficientas atitiktų normų reikalavimus

0,13 0,00

6 Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto 
apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų 
normų reikalavimus

Pastate nėra Pastate nėra

7 Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas 
taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų 
reikalavimus

Pastate nėra Pastate nėra

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant 
grunto apšiltinimas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas 
atitiktų normų reikalavimus

Pastate nėra Pastate nėra

9 Šildomo rūsio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas 
taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų normų 
reikalavimus

Pastate nėra Pastate nėra

10 Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais normų 
reikalavimus

28,40 0,10

11 Pastato išorinių įėjimo durų keitimas durimis, atitinkančiomis 
normų reikalavimus

0,00 0,00

12 Pastato karšto vandens ruošimo sistemos rekonstravimas: 
karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte su 
automatiniu reguliavimu arba įrengiama kita tokio pat 
efektyvumo kaip šilumos punkto su automatiniu reguliavimu 
sistema

0,00 0,00

13 Viso pastato patalpų šildymo reguliavimą apimančių šildymo 
sistemos reguliavimo įtaisų įrengimas. Termostatinių šildymo 
prietaisų ventilių ir patalpų arba išorės termostato 
sumontavimas

12,86 0,05

14 Šilumos šaltinio keitimas: pastato šildymas pajungiamas prie 
šilumos tinklų su automatiniu šilumos šaltinio reguliavimu arba 
prie kito analogiško efektyvumo šilumos šaltinio

0,00 0,00

15 13 ir 14 eilutėje išvardytų priemonių įdiegimas 12,86 0,05

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas: 

Tolinas : Staškevičius' atestato Nr.0424



ĮVADAS: Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 
(toliau -  Investicijų planas) užsakovas yra Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. 
Investicijų planas atliekamas pagal 2013.05.02 sutartį „Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslauga“ , 
kurios registracijos numeris Nr. VP-76/1.8.2-64.
Rengiamas investicijų planas atitinka savivaldybės bendrajam planui ar kitiems teritorijų 
planavimo dokumentams.
Investicijų plano rengimo vadovas Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25, 
Vilnius, tel. 8 (5) 2722534, ei. pastas: tomas.staskevicius@ afconsult.com ,
rengėjas -  Vilius Bobinas, diplomo Nr. 0017626, adresas: Draugystės g. 19, Kaunas, tel. 8 (37) 
207 222, ei. paštas: vilius.bobinas@ afconsult.com .
2. Daugiabučio gyvenam ojo namo (toliau -  namas) tipo apibūdinimas
2.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) Mūrinis;
2.2. aukštų skaičius: 4;
2.3. statybos metai: 1970;
2.4. namo energinio naudingumo klasė: D, KG-0424-0156, 2013 Rugsėjo 30 d.;
2.5. užstatytas plotas ( m2): 650;
2.6. namui priskirto žemės sklypo plotas (m2): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelė

E ilės Nr. Pavadinim as M ato vnt. K iekis,
vnt.

Pastabos

1 2 3 4 5
3.1. bendrieji rodikliai

3.1.1. butų skaičius vnt. 57 D uom enys iš VĮ „R egistrų 
centras11

3.1.2. butų naudingasis plotas m 2 1151,9 D uom enys iš VĮ „R egistrų 
centras11

3.1.3.
nam o negyvenam osios paskirties patalpų 
skaičius* vnt. 0

3.1.4. nam o negyvenam osios paskirties patalpų 
bendrasis (naudingasis) plotas

o
rrT 0

3.1.5. nam o naudingasis plotas (3.1 .2+3.1.4) m 2 1151,9 D uom enys iš VĮ „R egistrų 
cen tras '1

3.2. sienos (m urinės)

3.2.1. fasadinių sienų plotas (atėm us langų ir kt. 
angų plotą), įskaitant angokraščius m 2 873,83

3.2.2. fasadinių sienų šilum os perdavim o 
koeficientas

W /m 2K 1,27

3.2.3. cokolio  plotas m" 137.76
3.2.4. cokolio  šilum os perdavim o koeficientas W /m2K 1,6
3.3. stogas (sutapdintas)
3.3.1. stogo dangos plotas 2m“ 648.99

3.3.2. stogo šilum os perdavim o koeficientas W /m 2K 0,85

3.4. la n g a i ir  lau k o  d u ry s
3.4.1. butų  ir kitų  patalpų langų skaičius, iš jų: vnt. 88

3.4.1.1. skaičius langų, pakeistų  Į m ažesnio šilum os 
pralaidum o langus vnt. 23

3.4.2. butų ir kitų  patalpų langų plotas, iš jų: m2 327

3.4.2.1. p lotas langų, pakeistų  j m ažesnio šilum os 
pralaidum o langus m 2 83,25

3.4.3. skaičius butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) 
durų, iš jų : vnt. 6

mailto:tomas.staskevicius@afconsult.com
mailto:vilius.bobinas@afconsult.com


1 2 3 4 ' 5

3.4.3.1. skaičius durų, pakeistų  į m ažesnio šilum os 
pralaidum o duris vnt. 0

3.4.4. plo tas butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) 
durų, iš jų: m2 13,2

3.4.4.1. plotas durų, pakeistų  į m ažesnio šilum os 
pralaidum o duris m2 0

3.4.5.
skaičius bendrojo naudojim o patalpų 
(laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: vnt. 4

3.4.5.1.
skaičius langų, pakeistų  į m ažesnio  šilum os 
pralaidum o bendrojo  naudojim o patalpų 
(laiptinių, rūsių  ir kt.)

vnt. 0

3.4.6. plotas bendrojo naudojim o patalpų (laiptinių, 
rūsių ir kt.) langų, iš jų: m 2 50,9

3.4.6.1.
p lo tas langų, pakeistų  į m ažesnio šilum os 
pralaidum o bendrojo naudojim o patalpų 
(laiptinių, rūsių ir kt.)

m 2 0

3.4.7. lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius vnt. 4
3.4.8. lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m2 8,8

3.4.8.1 lauko durų, pakeistų  į m ažesnio šilum os 
pralaidum o (laiptinių ir kt.) plotas

2
m" 0

3.5. rū sy s
3.5.1. rūsio perdangos plotas m2 0

3.5.2. rūsio perdangos šilum os perdavim o 
koeficientas W /m 2K 0,71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriam os daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir 
pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas
2 lentelė

Eil. Nr.

.
j V ertinim o 

: objektas
B endras

įvertin im as’-"
Išsamus būklės aprašym as 

(defektai, deform acijos, nusidėvėjim o 
lygis ir pan.)

Įvertinim o pagrindai 
(kasm etinių ir neeilinių 

apžiūrų, statybos
tyrinėjim ų ir v izualinės 

apžiūros ;aktų datos, 
registracijos numeriai,; 

vykdytojai)
4.1. sienos

(fasadinės)
3 Pastato sienų fizinė būklė patenkinam a. 

Įtrūkim ų neužfiksuota. V iršutinė sienos 
zona po nesandariai užskardinim ais 
intensyviai veik iam a drėgm ės, 
susidarantys nutekėjim ai ardo 
konstrukcijas. Pastato sienų konstrukcijos 
fizinė būklė ir šilum inės varžos lygis 
netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esm inis 
statinio reikalavim as. Energijos taupym as 
ir šilum os išsaugojim as" ir STR 
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šilum inė 
technika" reikalavim ų.

1. G yvenam ojo nam o 
apžiūros aktas, 2013-05- 
14, vykdytojas: V . BUzys.
2. D augiabučio nam o 
v izualinė apžiūra 2013 m. 
gegužės m ėnesį. 
V ykdytojas: V ilius 
B obinas (UAB A F- 
C onsult).

4.2. pam atai ir 
nuogrindos

3 Pastato pam atų ir nuogrindos būklė 
patenkinam a. Įtrūkim ų nepastebėta, 
apdailinis tinkas v ietom is aptrupėję. 
R ekom enduotinas nuogrindos atstatym as. 
Pastato sienų būklė ir šilum inės varžos 
lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 
,E sm in is  statinio reikalavim as. Energijos 
taupym as ir šilum os išsaugojim as" ir STR 
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šilum inė 
technika" reikalavim u.

T aip  pat kaip punkte 4.1



Eil. N r. V ertinim o
objektas

Bendras
įvertinim as*

Išsam us būklės aprašym as 
(defektai, deform acijos, nusidėvėjim o 

lygis ir pan.)

Įvertinimo pagrindai 
(kasmetinių ir neeilinių 

apžiūrų, statybos 
tyrinėj imu ir vizualinės 

apžiūros aklu datos, 
registracijos numeriai, 

i v .  'vykdytojai):
4.3. stogas 2 Stogo būklė bloga. Per artim iausius 

kelerius m etus būtina rem ontuoti. D anga 
nusidėvėjusi. Lietaus surinkim o ir 
nuvedim o sistem a nusidėvėjusi. K raštų 
apskardinim ai netvarkingi. Pastato stogo 
konstrukcijos fizinė būklė ir šilum inės 
varžos lygis netenkina STR 
2.01.01 (6):2008 „Esm inis statinio 
reikalavim as. Energijos taupym as ir 
šilum os išsaugojim as" ir STR 
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šilum inė 
technika" reikalavim ų.

Taip pat kaip punkte 4.1

4.4. langai ir 
balkonų durys 
butuose ir kitose 
patalpose

2 Langų būklė bloga. D alis langų yra  
m ediniais rėm ais, j ie  nesandarūs, vyksta 
nuolatinė nekontroliuojam a lauko oro 
infiltracija. L ikusieji pakeisti j langus 
plastikiniais rėm ais. Š ilum inės varžos 
vertė netenkina STR 2 .01 .01(6):2008 
„Esm inis statinio reikalavim as. Energijos 
taupym as ir šilum os išsaugojim as" ir STR 
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šilum inė 
technika" reikalavim ų.

D augiabučio nam o 
vizualinė apžiūra 2013 m. 
gegužės mėnesį. 
V ykdytojas: V ilius 
B obinas (UAB AF- 
Consult).

4.5. balkonų ar 
lodžijų 
laikančiosios 
konstrukcijos

3 B alkonų laikančių konstrukcijų  būklė 
patenkinam a. Stabilum o problem ų nėra. 
B alkonų aikštelių  p lokštės vietom is 
aptrupėję,

Taip pat kaip punkte 4.4

4.6. rūsio perdanga 3 R ūsio perdangos būklė patenkinam a, 
nešiltinta. Įskilim ų neužfiksuota. 
N ešildom ą rūsį ir gyvenam as patalpas 
skirianti plokštė neatitinka STR 
2 .01 .01(6):2008 „Esm inis statinio 
reikalavim as. E nergijos taupym as ir 
šilum os išsaugojim as" ir STR 
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šilum inė 
technika" reikalavim u.

T aip pat kaip punkte 4.1

4.7. langai ir lauko 
durys laiptinėse 
ir kitose 
bendrojo 
naudojim o 
patalpose

2 Langų būklė bloga. D alis langų yra  
m ediniais rėm ais, j ie  nesandarūs, m ediniai 
deform uotais rėm ais, vyksta nuolatinė 
nekontro liuojam a lauko oro infiltracija. 
L ikusieji pakeisti į langus plastikiniais 
rėm ais. Š ilum inės varžos vertė netenkina 
STR 2.01.01(6):2008 „Esm inis statinio 
reikalavim as. E nergijos taupym as ir 
šilum os išsaugojim as" ir STR 
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šilum inė 
technika" reikalavim ų.

Taip pat kaip punkte 4.4

4.8. šildym o
inžinerinės
sistem os

3 Šildym o sistem os būklė patenkinam a. 
M agistraliniai vam zdynų izoliacija 
susidėvėjusi. Y ra balansavim o arm atūra, 
reguliavim o Įrangos nėra. N eatitinka STR 
2.09.02:2005 ir HN 42:2009 reikalavim ų, 
nėra galim ybės individualiai reguliuoti 
šildymą.

Taip pat kaip punkte 4.4



L ii. N r V ertinim o
objektas

j Bendras 
Įvertinim as*

Išsam us būklės aprašym as 
(defektai, deform acijos, nusidėvėjim o 

lygis ir pan.) ■

: [vertinim o pagrindai i 
: (kasm etinių ir neeilinių 

apžiūrų, statybos ; 
: tyrinėjim u ir vizualinės 

apžiūros ak tų  datos, ■ 
; registracijos num eria i,: 

vykdvtojai)
4.9. karšto  vandens

inžinerinės
sistem os

3 K aršto vandens sistem os būklė 
patenkinam a. M agistralin ių  vam zdynų 
izoliacija patenkinam a, arm atūra rūsyje 
sandari. B ūtinas m agistralių  rūsyje 
izoliacijos keitim as. N eatitinka STR  ir HN 
reikalavim ų.

T aip pat kaip punkte 4.4

4.10. vandentiekio
inžinerinės
sistem os

3 V andentiekio sistem os būklė patenkinam a. 
M agistraliniai vam zdynų arm atūra 
vietom is nesandari. S istem a susidėvėjusi. 
B ūtinas atskirų m agistralių  elem entų/ruožų 
keitim as. N eatitinka STR ir HN 
reikalavim ų.

T aip  pat kaip punkte 4.1

4.11. nuotekų
šalinim o
inžinerinės
sistem os

2 N uotekų  šalinim o sistem os būklė bloga. 
M agistraliniai vam zdynai užakę, sutrūniję. 
B ūtinas m agistralių  rūsyje dem ontavim as 
bei naujos įrengim as. N eatitinka STR ir 
HN reikalavim ų.

Taip pat kaip punkte 4.1

4.12. vėdinim o
inžinerinės
sistem os

3 V ėdinim o sistem os būklė patenkinam a. 
N atūralios oro trauka patenkinam a. T aip  pat kaip punkte 4.4

4.13. elektros
bendrosios
inžinerinės
sistem os

3 Elektros bendrosios inžinerinės sistem os 
būklė patenkinam a Taip pat kaip punkte 4.1

4.14. liftai (jei yra) nėra -
4.15. kita nėra -

* Įvertinimo skalė: 4 -  geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 -  labai
blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų 
pastato pažeidimų).

5. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)

Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį (2010-2012 metai)
3 lentelė

Eilės N r. R odiklis M ato vnt. K iekis Pastabos
1 2 3 4 5

5.1.
Skaičiuojam osios nam o šilum inės energijos 
sąnaudos pagal esam os padėties energinio 
naudingum o sertifikato duom enis, iš viso

kW h/m 2/m etus 242,84

Iš jų :

5.1.1. šildym ui kW h/m 7m etus 218,32

5.1.2. karštam  vandeniui ruošti kW h/m 7m etus 24,52

5.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo 
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima 
identifikuoti, kad didžiausi šilumos nuostoliai juos vardinant m ažėjimo tvarka susidaro per pastato 
sienas, langus, ilginius šilumos tiltelius ir pastato stogą. Detaliau žr. pastato energetinio 
naudingumo sertifikatą.
Nustatyta, kad pastate neužtikrinama STR 1.12.05:2002 apibrėžtų pastato privalomųjų reikalavimų 
visuma. Konkrečiai -  netenkinamas energijos taupymo ir šilumos saugojimo reikalavimas. Pagal 
galiojančius teisės aktus (STR 1.12.05:2002), pastato naudotojas įgauna prievolę įgyvendinti



privalomąsias priemones, įvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus 
pateikiamos 6 skyriuje.

6. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinim o (modernizavim o) priemonės

Jei projekto techninėje užduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos 
priemonės pateikiam os pagal variantus.

4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas
Eil.
N r.

Priem onės
pavadinim as

N um atom i priem onių techniniai-energiniai 
rodikliai*

Investicijos priem onės 
įgyvendinim ui

6.1.1

Fasado sienų (taip 
pat ir cokolio) 
šiltinim as, įskaitant 
sienų (cokolio) 
konstrukcijos defektų 
pašalinim ą ir 
nuogrindos 
sutvarkym ą

Fasadų šiltinim as term oizoliacine m edžiaga ir 
tinkavim as struktūriniu tinku. T inkas papildom ai 
arm uojam as iki an tro  aukšto. Šilum os perdavim o 
koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W /(m 2 K). 
Sienų (cokolių) izo liuojančios savybės turi atitikti 
STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šilum inė 
technika", ugniai atsparum o, gaisrinės saugos, 
atsparum o sm ūgiam s, kitus reikalavim us.

K iekis - 1011,59 m2; 
prelim inari kaina -1 8 5  
Lt/m 2;
Investicijų  sum a - 
187144,15 Lt

6 .1.2
Stogo šiltinim as, taip 
pat ir naujos dangos 
įrengim as

Stogo elem entų atnaujinim as, sutvarkym as, 
apšiltinim as. L ietaus vandens nuvedim o nuo 
stogo sistem os sutvarkym as. A pdailos darbai, 
susiję su priem onės įgyvendinim o baigtiniais 
darbais. Stogų konstrukcijom s leidžiam a naudoti 
tik  nustaty ta  tvarka sertifikuotus bei gaisrinės 
saugos reikalavim us atitinkančius statybos 
produktus. Šilum os perdavim o koeficientas ne 
didesnis kaip 0,16 (W /(m 2 K ). V adovautis STR 
2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai", STR 
2.05.01:2005 „Pastatų  atitvarų šilum inė 
technika", „G aisrinės saugos pagrindiniai 
reikalavim ai"; „G yvenam ųjų nam ų gaisrinės 
saugos taisyklės"; STR 2.02.01:2004 
„G yvenam ieji pastatai", kitais reikalavim ais.

K iekis - 648,99 m2; 
prelim inari kaina - 225 
Lt/m 2;
Investicijų sum a - 
146022,75 Lt

6.1.3

L aiptinių ar kitų  lauko 
durų keitim as, 
įskaitant susijusius 
apdailos darbus, 
įėjim o laiptų rem ontą

L aiptinių ar kitų lauko durų pakeitim as naujom is, 
su šilum os izoliacija. Prieigų prie daugiabučio 
nam o įėjim o durų, sprendžiam as individualiai, 
pagal statytojo poreikį ir pageidavim ą. V adovautis 
„G yvenam ųjų pastatų  gaisrinės saugos taisyklės", 
STR 2.02.01:2004 „G yvenam ieji pastatai", STR 
2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos, reikalavim ai 
žm onių su negalia reikm ėm s", kitais teisės aktais.

K iekis - 8,8 m2; 
prelim inari kaina - 932 
Lt/m 2;
Investicijų  sum a - 8201,6 
Lt

6.1.4

B utų ir kitų  patalpų 
langų keitim as į 
m ažesnio  šilum os 
pralaidum o langus

Langų šilum os perdavim o koeficiento U 
(W /(m 2 K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. 
Langų staktos profilio storis turi būti ne m ažesnis 
kaip 70 m m . Stiklo paketai ne m ažiau kaip dviejų 
kamerų.
V adovautis STR  2 .05 .01 :2005 „Pastatų atitvarų 
šilum inė technika", STR 2.02.01:2004 
„G yvenam ieji pastatai", STR  2.05.20:2006 „Langai 
ir išorinės įėjim o durys", kitais teisės aktais.

K iekis - 294,65 m2; 
prelim inari kaina - 500 
L t/m 2;
Investicijų  sum a - 147325 
Lt

6.1.5

Butų ir kitų patalpų 
balkonų durų keitim as 
į m ažesnio šilum os 
pralaidum o langus

B alkonų durų šilum os perdavim o koeficiento U 
(W /(m 2 K )) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. 
D urų staktos p rofilio  storis turi būti ne m ažesnis 
kaip 70 mm.
V adovautis ST R  2 .05 .01 :2005 „Pastatų atitvarų 
šilum inė technika", STR 2.02.01:2004 
„G yvenam ieji pastatai", STR  2.05.20:2006 „Langai 
ir išorinės įėjim o durys", kitais teisės aktais.

K iekis - 13,2 m2; 
prelim inari kaina - 500 
L t/m 2;
Investicijų  sum a - 6600 Lt



6.1.6
V ėdinim o sistem os 
atstatym as

Patalpų vėdinim o sistem os sutvarkym as, kanalų 
išvalym as, išvadų sutvarkym as. Pagal STR 
2.09.02:2005 „Šildym as, vėdinim as ir oro 
kondicionavim as11, STR 2.02.01:2004 
„G yvenam ieji pastatai11, kitus teisės aktus.

Kiekis - 1151,9 m2; 
prelim inari kaina - 7 L t/m 2; 
Investicijų  sum a - 8063,3 
Lt

6 .1.7
Šildym o sistem os 
pertvarkym as ar 
keitim as

K eičiam i šildym o sistem os vam zdynai. Stovų 
apačiose Įrengiam as balansavim o m azgas - 
autom atiniai srauto ribotuvai, vandens išleidim o bei 
rutulinės skeldės. P rie k iekvieno radiatoriaus 
įrengiam as reguliavim o m azgas - išankstinio 
nustatym o term ostatin is ventilis su galva (ribos 16- 
28 °C) bei radiatoriaus apvado susiaurinim u. 
A tliekam i sistem os balansavim o darbai.
V am zdynai nešildom ose patalpose izoliuojam i. 
Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildym as, vėdinim as ir 
oro kondicionavim as", kitų teisės aktų reikalavim us 
bei gerąją praktiką.

K iekis - 1151,9 m2; 
prelim inari kaina - 64 
L t/m 2;
Investicijų  sum a - 73721,6 
Lt

6.2 K itos priem onės

4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)
Eil.
N r.

Priem onės
pavadinim as

N um atom i priem onių  techniniai-energiniai 
rodikliai*

Investicijos priem onės 
įgyvendinim ui

6.1

Fasado sienų (taip 
pat ir cokolio) 
šiltinim as, įskaitant 
sienų (cokolio) 
konstrukcijos defektų 
pašalin im ą ir 
nuogrindos 
sutvarkym ą

Fasadų šiltinim as term oizoliacine m edžiaga ir 
tinkavim as struktūriniu tinku. Tinkas papildom ai 
arm uojam as iki antro aukšto. Šilum os perdavim o 
koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/'(m2 K). 
Sienų (cokolių) izoliuojančios savybės turi atitikti 
STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šilum inė 
technika", ugniai atsparum o, gaisrinės saugos, 
atsparum o sm ūgiam s, kitus reikalavim us.

K iekis - 1011,59 m2; 
prelim inari kaina - 185 
Lt/m 2;
Investicijų  sum a - 
187144,15 Lt

6.2
Stogo šiltinim as, taip 
pat ir naujos dangos 
įrengim as

Stogo elem entų atnaujinim as, sutvarkym as, 
apšiltinim as. L ietaus vandens nuvedim o nuo 
stogo sistem os sutvarkym as. A pdailos darbai, 
susiję su priem onės įgyvendinim o baigtiniais 
darbais. Stogų konstrukcijom s leidžiam a naudoti 
tik  nustaty ta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės 
saugos reikalavim us atitinkančius statybos 
produktus. Šilum os perdavim o koeficientas ne 
didesnis kaip 0,16 (W /(m 2 K ). V adovautis STR 
2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai", STR 
2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šilum inė 
technika", „G aisrinės saugos pagrindiniai 
reikalavim ai"; „G yvenam ųjų nam ų gaisrinės 
saugos taisyklės"; STR 2.02.01:2004 
„G yvenam ieji pastatai", kitais reikalavim ais.

K iekis - 648,99 m2; 
prelim inari kaina - 225 
Lt/m 2;
Investicijų sum a - 
146022,75 Lt

6.3

L aiptinių  ar kitų lauko 
durų keitim as, 
įskaitant susijusius 
apdailos darbus, 
įėjim o laiptų rem ontą

L aiptinių ar kitų lauko durų pakeitim as naujom is, 
su šilum os izoliacija. Prieigų prie daugiabučio 
nam o įėjim o durų, sprendžiam as individualiai, 
pagal statytojo poreikį ir pageidavim ą. V adovautis 
„G yvenam ųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės", 
STR 2.02.01:2004 „G yvenam ieji pastatai", STR 
2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos, reikalavim ai 
žm onių su negalia reikm ėm s", kitais teisės aktais.

K iekis - 8,8 m2; 
prelim inari kaina - 932 
L t/m 2;
Investicijų  sum a - 8201,6 
Lt



6.4

B utų ir kitų patalpų 
langų keitim as į 
m ažesnio šilum os 
pralaidum o langus

Langų šilum os perdavim o koeficiento U 
(W /(m 2 K )) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. 
Langų staktos profilio  storis turi būti ne m ažesnis 
kaip 70 mm . Stiklo paketai ne m ažiau kaip dviejų 
kamerų.
V adovautis STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų 
šilum inė technika", STR 2.02.01:2004 
„G yvenam ieji pastatai", STR 2.05.20:2006 „Langai 
ir išorinės įėjim o durys", kitais teisės aktais.

K iekis - 294,65 m2; 
prelim inari kaina - 500 
Lt/m 2;
Investicijų  sum a - 147325 
Lt

6.5

B utų ir kitų  patalpų 
balkonų durų keitim as 
j m ažesnio šilum os 
pralaidum o langus

B alkonų durų šilum os perdavim o koeficiento U 
(W /(m 2 K )) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4. 
D urų staktos profilio storis turi būti ne m ažesnis 
kaip 70 mm.
V adovautis STR 2 .05 .01 :2005 „Pastatų atitvarų 
šilum inė technika", STR 2.02.01:2004 
„G yvenam ieji pastatai", STR 2.05.20:2006 „Langai 
ir išorinės įėjim o durys", k itais teisės aktais.

K iekis - 13,2 m2; 
prelim inari kaina - 500 
L t/m 2;
Investicijų  sum a - 6600 Lt

6.6
Šildym o sistem os 
pertvarkym as ar 
keitim as

K eičiam i šildym o sistem os vam zdynai. Stovų 
apačiose įrengiam as balansavim o m azgas - 
autom atiniai srauto ribotuvai, vandens išleidim o bei 
rutulinės skeldės. Prie kiekvieno radiatoriaus 
įrengiam as reguliavim o m azgas - išankstinio 
nustatym o term ostatin is ventilis su galva (ribos 16- 
28 °C) bei radiatoriaus apvado susiaurinim u. 
A tliekam i sistem os balansavim o darbai.
V am zdynai nešildom ose patalpose izoliuojam i. 
Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildym as, vėdinim as ir 
oro kondicionavim as", kitų teisės aktų reikalavim us 
bei gerąją  praktiką.

K iekis - 1151,9 m2; 
prelim inari kaina - 64 
L t/m 2;
Investicijų  sum a - 73721,6 
Lt

6.7
D aliklių  sistem os 
įrengim as

Įrengiam a individuali šilum os apskaita butuose. 
Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildym as, vėdin im as ir 
oro kondicionavim as", kitų teisės aktų reikalavim us 
bei gerąją praktiką.

K iekis - 1151,9 m2; 
prelim inari kaina -1 5  
Lt/m 2;
Investicijų  sum a - 17278,5 
L t

6.8
V ėdinim o sistem os 
atstatym as

Patalpų vėdinim o sistem os sutvarkym as, kanalų 
išvalym as, išvadų sutvarkym as. Pagal STR 
2.09.02:2005 „Šildym as, vėdinim as ir oro 
kondicionavim as", STR 2.02.01:2004 
„G yvenam ieji pastatai", kitus teisės aktus.

K iekis - 1151,9 m2; 
prelim inari kaina - 7 
L t/m 2;
Investicijų  sum a - 8063,3 
Lt

6.2 K itos priem onės

6.2.1
Pam atų  drenažo 
sistem os
atnaujinim as/įrengim as

Pastato pam atų drenažo sistem os 
atnaujinim as/įrengim as Pagal STR 2.07.01:2003 
„V andentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 
inžinerines sistem os. Lauko inžineriniai tinklai.", 
STR 2.02.01:2004 „G yvenam ieji pastatai", kitus 
teisės aktus.

K iekis - 1151,9 m2; 
prelim inari kaina - 5 
L t/m 2;
Investicijų  sum a - 5759,5 
Lt

6.2.2
Lietaus nuotekų 
sistem os
keitimas/'atnauj inim as

Pastato lietaus nuotekų sistem os 
atnaujinim as/keitim as. Pagal STR 2.02.01:2004 
„G yvenam ieji pastatai", kitus teisės aktus.

K iekis - 1151,9 m2; 
prelim inari kaina - 3 
L t/m 2;
Investicijų  sum a - 3455,7 
Lt

6.2.3
B uitinių nuotekų 
sistem os
keitim as/atnaujinim as

Pastato buitinių nuotekų sistem os 
atnaujinim as/keitim as. Pagal STR 2.07.01:2003 
„V andentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 
inžinerines sistem os. Lauko inžineriniai tinklai.", 
STR 2.02.01:2004 „G yvenam ieji pastatai", kitus 
teisės aktus.

K iekis - 1151,9 m2; 
prelim inari kaina - 7,5 
L t/m 2;
Investicijų  sum a - 8639,25 
Lt

* Trum pas priem onės aprašym as, nurodant konstrukcin ių  sprendim ų principus, atitvarų šilum os pralaidum o siektinus rodiklius, techninės 
įrangos charakteristikas ir pan. A titvarų šilum os perdavim o koeficiento U (W /(m 2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniam e 
reglam ente STR 2005.01:2005 „Pastatų atitvarų šilum inė technika", patvirtintam e Lietuvos Respublikos aplinkos m inistro 2005 m . kovo 18 d. 
įsakym u Nr. D l-1 5 6  (Žin., 2005, Nr. 100-3733).



7. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinim o (modernizavim o) priemonių suminio energinio 
naudingumo nustatymas

5 lentelė

Eil. Nr. R odikliai M ato vnt.
K iekis

E sam a padėtis Paketas I Paketas II

1 2 3 4 5 6

7.1.
Pastato energinio naudingum o 
klasė Klasė D C C

7.2.
Skaičiuojam osios nam o šilum inės 
energijos sąnaudos patalpų 
šildym ui

kW h/m 2/m etus 2 1 8 ,3 2 105 ,04 10 5 ,04

7.3.

Skaičiuojam ųjų šilum inės 
energijos sąnaudų sum ažėjim as,* 
palyginti su esam a padėtim i 
(skaičiuojam osiom is sąnaudom is 
iki projekto įgyvendinim o)

procentais - 52% 52%

7.4.

Skaičiuojam ųjų šilum inės 
energijos sąnaudų sum ažėjim as, 
palyginti su esam a padėtim i 
(skaičiuojam osiom is sąnaudom is 
iki projekto  įgyvendinim o)

kW h/m 2/m etus - 1 1 3 ,28 1 1 3 ,28

7.5.
Skaičiuojam oji sutaupytos 
šilum inės energijos vertė pagal 
esam os padėties kainą**

Lt/m 2/m etus - 3 7 ,6 8 3 7 ,6 8

7.6.

Skaičiuojam oji sutaupytos
šiluminės energijos vertė pagal 
esamos padėties kainą visam 
namui

tūkst. L t/m etus - 4 3 ,4 0 4 3 ,4 0

7.7.
Išm etam o SESD ( C 0 2 ekv) kiekio 
sum ažėjim as tonų/m etus - 3 0 ,4 0 3 0 ,4 0

Rengiant investicinį planą naudojama šilumos kaina pateikta "Vilniaus energija", t.y. 30,51 ct/kW h (be PVM) (a rb a  3 3 ,2 5 9  ct/kWh 
su PVM).

* Šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas apskaičiuojamas pagal formulę (Se- S p) : Se x 100, kur Se -  esamos skaičiuojamosios 
šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 7.2 punkto 4 skiltyje, Sp -  planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos 
lentelės 7.2 punkto 5 skiltyje.
** Energijos vertė nustatom a pagal esamos padėties vidutinę metinę šilumos kainą konkrečioje vietovėje ir šiluminės energijos 
sąnaudų sumažėjimo rodiklį, nurodytą 5 lentelės 7.4 punkto 5 skiltyje ( kW h/m2/metus).

8. Preliminari namo atnaujinim o (modernizavim o) priemonių kaina

Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų 
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentelė

Eil. Nr. Priem onės pavadinim as

Prelim inari kaina

I paketas II paketas

iš viso, 
tūkst. Lt

Lt/m 2
(naudingojo

ploto)

iš viso, tukst. 
Lt

Lt/m 2
(naudingojo

ploto)

1 2 3 4 5 6

8.1. E nergijos efektyvum ą didinančios 
priem onės:

8.1.1 V ėdinim o sistem os atstatym as 8,06 7,00 8,06 7,00

8.1.2 B alkonų durų  keitim as 6,60 5,73 6,60 5,73

8.1.3 D aliklių  sistem os įrengim as 0,00 0,00 17,28 15,00

Daiva Gailiūnienė
Programų rengimo ir įgyvendinimo 
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8.1.4 Langų keitim as 147,33 127,90" 147,33 127,90

8.1.5 Lauko durų keitim as 8,20 7,12 8,20 7,12

8.1.6 Sienų su cokoliu šiltinim as (tinkas) 187,14 162,47 187,14 162,47

8.1.7 Stogo šiltinim as sutapdintas 146,02 126,77 146,02 126,77

8.1.8 Šildym o sistem a 73,72 64,00 73,72 64,00

Iš viso: 577,08 500,98 594,36 515,98

8.2. K itos priem onės:

8.2.1 Pam atų drenažas 0,00 0,00 5,76 5,00

8.2.2 B uitinės nuotekos 0,00 0,00 8,64 7,50

8.2.3 Lietaus nuotekos 0,00 0,00 3,46 3,00

Iš viso: 0,00 0,00 17,85 15,50

G alutinė suma: 577,08 500,98 612,21 531,48

9. Projekto parengimo ir Įgyvendinimo suvestinė kaina

Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų 
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentelė
Eil.
N r.

Išlaidų pavadinim as Prelim inari kaina, tukst. Lt Santykinė kaina, L t/m 2

1 paketas II paketas I paketas II paketas

1 2 3 4 5 6

9.1. Statybos darbai, iš viso: 577,08 612,21 500,98 531,48

9.1.1. Iš jų:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvum ą 
didinančiom s priem onėm s

577,08 594,36 500,98 515,98

9.2. Projekto parengim as (įskaitant ekspertizę, je i būtina, ir 
projekto įgyvendinim o priežiūrą, kurią vykdo Projekto 
vadovas)

28,85 30,61 25,05 26,57

9.3. Statybos techninė priežiūra 11,54 12,24 10,02 10,63

9.4. Projekto adm inistravim as 9,68 9,68 8,40 8,40

G alutinė suma: 627,15 664,74 544,45 577,08

10. Projekto Įgyvendinimo planas

Jei Projektas įgyvendinamas etapais, įgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės 
grupuojamos pagal etapus.

8 lentelė

Eil. N r.
Įgyvendinam ų nam o atnaujinim o 

(m odernizavim o) priem onių  ir etapų (jei 
projektas įgyvendinam as etapais) pavadinim as

D arbų pradžia 
(m etai, m ėnuo)

D arbų pabaiga 
(m etai, m ėnuo) Pastabos

1 2 3 4 5

10.1 Sienų su cokoliu šiltinim as (tinkas) 2014.03 2014.11

10.2 Stogo šiltinim as sutapdintas 2014.03 2014.11

10.3 Lauko durų keitim as 2014.03 2014.11

10.4 L angų keitim as 2014.03 2014.11

Daiva Gailiūnienė
Programų rengimo ir įgyvendinimo 

Skyriaus specialistė



10.5 B alkonų durų keitim as 2014.03 2014.11

10.6 V ėdinim o sistem os atstatym as 2014.03 2014.11

10.7 Šildym o sistem a 2014.03 2014.11

11. Projekto finansavim o planas
9 lentelė

Eil.
Nr. Lėšų šaltiniai

P lanuojam os lėšos Planuojam os lėšos

Pastabas
(I paketas) (II paketas)

sum a, tukst. Lt
procentinė

dalis sum a, tukst. Lt
procentinė

dalis

1 2 3 4 5

11.1.
Planuojam i lėšų šaltiniai 
projekto Įgyvendinim o 
laikotarpiu

11.1.1.
K reditas (finansuotojo 
lėšos)* 605,9 97% 642,8 97%

11.1.2.

K itos (V alstybės param os 
lėšos, kurios skiriam os 
projekto parengim o, jo  
adm inistravim o ir statybos 
techninės priežiūros 
išlaidas)

21,22 3% 21,92 3%

627,2 100% 664,7 100 %

11.2.
Iš jų  valstybės param a 
pagal V alstybės param os 
taisykles**:

11.2.1. Projekto parengim o išlaidų 
kom pensavim as 28,85 100% 30,61 100%

Išlaidos
kom pensuojam os 
valstvbės 100%.

11.2.2.
statybos techninės 
priežiūros išlaidų 
kom pensavim as

11,54 100% 12,24 100%
Išlaidos
kom pensuoj amos 
valstybės 100%.

11.2.3. Projekto adm inistravim o 
išlaidų kom pensavim as

9,68 100% 9,68 100%
Išlaidos
kom pensuojam os 
valstvbės 100%.

11.2.4.

statybos rangos darbų 
išlaidų, tenkančių energinį 
efektyvum ą didinančiom s 
priem onėm s, 
kom pensavim as

86,6 15,00% 89,15 15,00%

15% parama 
energiją taupančių 
priemonių 
įdiegimui

11.3 K lim ato kaitos spec. 
program os param a 144,27 25,00% 148,59 25,00%

25% parama 
energiją taupančių 
priemonių 
įdiegimui

V alstybės param a iš viso: 280,90 45% 290,27 44%

* Nurodom a planuojama lengvatinio kredito suma.
** Į valstybės paramą neįskaitom a parama nepasiturinčiom s šeimoms ir vieniems gyvenantiems 
asmenims, teikiam a pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčiom s šeimoms ir vieniems 
gyvenantiems asmenims įstatymą.

11.3. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 
vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 4,08 Lt/m 2/mėn., antram paketui 4,20 Lt/m2/mėn. 
(apskaičiuojama pagal formulę, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 
d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 
teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui

Daiva
Programų n



įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 
(Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui 17 metai(-ų), antram paketui 19,0 metai(-ų). Šis 
terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.

11.5. Preliminarus lėšų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams 
(neįskaitant valstybės paramos).

10.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

Eil. Nr.

Buto ar kitų 
patalpų num eris 

ar kitas 
indentifikavim o 

požym is

Patalpų 
naudingasis 

p lotas ar 
bendrasis 
p lotas, m 2

B endra 
investicijų 

sum a, litais

Investicijų  sum a, 
atėm us valstybės 

param ą*
Pastabos

1 2 3 4 5 6

11.5.1 B utas N r. 1-74 17,7 9636,7 5320,4

11.5.2 B utas N r. 1-73 17,7 9636,7 5320,4

11.5.3 B utas N r. 1 17,7 9636,7 5320,4

11.5.4 B utas N r. 2 17,7 9636,7 5320,4

11.5.5 B utas N r. 1-11 17,7 9636,7 5320,4

11.5.6 B utas N r. 16 17,7 9636,7 5320,4

11.5.7 B utas N r. 1 17,7 9636,7 5320,4

11.5.8 B utas N r. 1 17,7 9636,7 5320,4

11.5.9 B utas N r. 3 17,7 9636,7 5320,4

11.5.10 B utas N r. 1-53 17,7 9636,7 5320,4

11.5.11 B utas N r. 1-54 17,7 9636,7 5320,4

11.5.12 B utas N r. 1-35; 
1-36 35,4 19273,5 10640,8

11.5.13 B utas N r. 1-6; 1- 
7 35,4 19273,5 10640,8

11.5.14 B utas N r. 9 17,7 9636,7 5320,4

11.5.15 B utas N r. 9 17,7 9636,7 5320,4

11.5.16 B utas N r. 10 17,7 9636,7 5320,4

11.5.17 B utas N r. 10 17,7 9636,7 5320,4

11.5.18 B utas N r. 11 17,7 9636,7 5320,4

11.5.19 B utas N r. 1-61 17,7 9636,7 5320,4

11.5.20 B utas N r. 13 17,7 9636,7 5320,4

11.5.21 B utas N r. 13 17,7 9636,7 5320,4

11.5.22 B utas N r. 14 17,7 9636,7 5320,4

11.5.23 B utas N r. Butas 17,7 9636,7 5320,4

11.5.24 B utas N r. 16 17,7 9636,7 5320,4

11.5.25 B utas N r. 16 17,7 9636,7 5320,4

11.5.26 B utas N r. 17 30,15 16415,1 9062,7

11.5.27 B utas N r. 17 17,7 9636,7 5320,4

11.5.28 B utas N r. 42 17,7 9636,7 5320,4

11.5.29 B utas Nr.* 3 7 17,7 9636,7 5320,4

11.5.30 B utas Nr. 1-8; 1- 35,4 19273,5 10640,8



9 -

11.5.31
B utas Nr. 
K am barys 17,7 9636,7 5320,4

11.5.32
B utas Nr. 
K am barys 17,7 9636,7 5320,4

11.5.33 B utas N r. 1 52,55 28610,8 15795,9

11.5.34 B utas N r. 4 17,7 9636,7 5320,4

11.5.35 B utas N r. 5 17,7 9636,7 5320,4

11.5.36 B utas N r. 6 17,7 9636,7 5320,4

11.5.37 Butas N r. 7 17,7 9636,7 5320,4

11.5.38 B utas N r. 8 17,7 9636,7 5320,4

11.5.39 B utas N r. 9 17,7 9636,7 5320,4

11.5.40 B utas N r. 11 17,7 9636,7 5320,4

11.5.41 B utas N r. 13 17,7 9636,7 5320,4

11.5.42 B utas N r. 14 17,7 9636,7 5320,4

11.5.43 B utas N r. 15 17,7 9636,7 5320,4

11.5.44 B utas N r. 20 17,7 9636,7 5320,4

11.5.45 B utas N r. 22 17,7 9636,7 5320,4

11.5.46 B utas N r. 25 17,7 9636,7 5320,4

11.5.47 B utas N r. 28 30,15 16415,1 9062,7

11.5.48 B utas N r. 8 17,7 9636,7 5320,4

11.5.49 B utas N r. 47 17,7 9636,7 5320,4

11.5.50 B utas N r. 51 30,15 16415,1 9062,7

11.5.51 B utas N r. 56 17,7 9636,7 5320,4

11.5.52 B utas N r. 60 17,7 9636,7 5320,4

11.5.53 B utas N r. 64 17,7 9636,7 5320,4

11.5.54 B utas N r. 105 35,4 19273,5 10640,8

11.5.55 B utas N r. 110 17,7 9636,7 5320,4

11.5.56 B utas N r. 208 17,7 9636,7 5320,4

11.5.57 B utas N r. 303 17,7 9636,7 5320,4

10.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

Eil. N r.

B uto ar kitų 
patalpų num eris 

ar kitas 
indentifikavim o 

požym is

Patalpų 
naudingasis 

plo tas ar 
bendrasis 
plotas, m 2

B endra 
investicijų 

sum a, litais

Investicijų  sum a, 
atėm us valstybės 

param ą*
Pastabos

1 2 3 4 5 6

11.5.1 Butas Nr. 1-74 17,7 10214,3 5754,0

11.5.2 B utas Nr. 1-73 17,7 10214,3 5754,0

11.5.3 B utas N r. 1 17,7 10214,3 5754,0

11.5.4 B utas N r. 2 17,7 10214,3 5754,0

11.5.5 B utas N r: 1-11 17,7 10214,3 5754,0

11.5.6 B utas N r. 16 17,7 10214,3 5754,0



11.5.7 B utas N r. 1 17,7 10214,3 '  5754,0

11.5.8 B utas N r. 1 17,7 10214,3 5754,0

11.5.9 B utas N r. 3 17,7 10214,3 5754,0

11.5.10 B utas N r. 1-53 17,7 10214,3 5754,0

11.5.11 B utas N r. 1-54 17,7 10214,3 5754,0

11.5.12 B utas N r. 1-35; 
1-36

35,4 20428,7 11508,0

11.5.13
Butas N r. 1-6; 1- 
7

35,4 20428,7 11508,0

11.5.14 B utas N r. 9 17,7 10214,3 5754,0

11.5.15 B utas N r. 9 17,7 10214,3 5754,0

11.5.16 B utas N r. 10 17,7 10214,3 5754,0

11.5.17 B utas N r. 10 17,7 10214,3 5754,0

11.5.18 B utas N r. 11 17,7 10214,3 5754,0

11.5.19 B utas N r. 1-61 17,7 10214,3 5754,0

11.5.20 B utas N r. 13 17,7 10214,3 5754,0

11.5.21 B utas N r. 13 17,7 10214,3 5754,0

11.5.22 B utas N r. 14 17,7 10214,3 5754,0

11.5.23 B utas N r. Butas 17,7 10214,3 5754,0

11.5.24 B utas N r. 16 17,7 10214,3 5754,0

11.5.25 B utas N r. 16 17,7 10214,3 5754,0

11.5.26 B utas N r. 17 30,15 17399,0 9801,3

11.5.27 B utas N r. 17 17,7 10214,3 5754,0

11.5.28 B utas N r. 42 17,7 10214,3 5754,0

11.5.29 B utas N r. 37 17,7 10214,3 5754,0

11.5.30
B utas N r. 1-8; 1-
9 35,4 20428,7 11508,0

11.5.31
B utas Nr. 
K am barys 17,7 10214,3 5754,0

11.5.32
B utas Nr. 
K am barys 17,7 10214,3 5754,0

11.5.33 B utas N r. 1 52,55 30325,6 17083,2

11.5.34 B utas N r. 4 17,7 10214,3 5754,0

11.5.35 B utas N r. 5 17,7 10214,3 5754,0

11.5.36 B utas N r. 6 17,7 10214,3 5754,0

11.5.37 B utas N r. 7 17,7 10214,3 5754,0

11.5.38 B utas N r. 8 17,7 10214,3 5754,0

11.5.39 B utas N r. 9 17,7 10214,3 5754,0

11.5.40 B utas N r. 11 17,7 10214,3 5754,0

11.5.41 B utas N r. 13 17,7 10214,3 5754,0

11.5.42 B utas N r. 14 17,7 10214,3 5754,0

11.5.43 B utas N r. 15 17,7 10214,3 5754,0

11.5.44 B utas N r. 20 17,7 10214,3 5754,0

11.5.45 B utas N r. 22 17,7 10214,3 5754,0

11.5.46 B utas N r. 25 17,7 10214,3 5754,0

11.5.47 B utas N r. 28 30,15 17399,0 9801,3

11.5.48 B utas N r; 8 17,7 10214,3 5754,0

11.5.49 B utas N r. 47 30,15 17399,0 9801,3



11.5.50 B utas N r. 51 17,7 10214,3 '  5754,0

11.5.51 B utas N r. 56 17,7 10214,3 5754,0

11.5.52 B utas N r. 60 17,7 10214,3 5754,0

11.5.53 B utas N r. 64 17,7 10214,3 5754,0

11.5.54 B utas N r. 105 35,4 20428,7 11508,0

11.5.55 B utas N r. 110 17,7 10214,3 5754,0

11.5.56 B utas N r. 208 17,7 10214,3 5754,0

11.5.57 Butas N r. 303 17,7 10214,3 5754,0

*Neįskaitant valstybės paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiam a pagal Piniginės 
socialinės paramos įstatymą.

12. Investicijų ekonom inio naudingumo įvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 25 punktu.

A tsipirkim o laikas pagal bendrąją investicijų 
sum ą (bendrasis), m etai

A tsipirkim o laikas, kuris nustatom as iš bendrųjų 
investicijų  sum os atėm us valstybės param ą, metai

1 paketas 14,0 8,0
II paketas 14,8 8,6

Faktinės ir norminės šilumos sąnaudos

Metai 2010 2011 2012 Norminiai
Šilumos sąnaudos šildymui, MW h 129,98 146,18 99,57 145,6
Dienolaipsniai 3010,2 3442,7 3321,6 3789

Autorių pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto 
atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodytą orientacinį kredito terminą.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi sąlyga, kad būsto savininkai po atnaujinimo 
mokės ne mažiau kaip 10 proc. mažiau. Likę šilumos sutaupymai bus naudojami investicijų 
gražinimui per kredito grąžinimo laikotarpį. Konkretus šilumos vartojimo pasidalinimas tarp 
šildymo, investicijų išmokėjimo ir sutaupymų pateiktas žemiau esančiuose grafikuose.

Pastato atnaujinimo priem onių paketas I

Prieš modernizaciją Modernizavus

HŠildym as si Investicijų išmokėjimas ** Sutaupymas



Pastato atnaujinimo priemonių paketas II
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UAB Kaišiadorių butų ūkis 

Gyvenamo namo, esančio

2 0 0 m.

Gyvenamojo namo pagrindinių konstrukcijų 
ir inžinierinės įrangos techninės būklės 

vizualinės apžiūros įvertinimo 
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Privalomi remonto darbai
1 _______________
2 ____________
3

Gyvenamo namo bendrijos pirmininkas arba namo gyventojų susirinkimo įgaliotas asmuo 
_______ __ informuotas , kad išvardinti darbai būtini, siekiant užkirsti kelią

tolimesniems pagrindinių konstrukcijų ir inžinierinės įrangos irimams.
Darbai atliekami iš kaupiamojoje sąskaitoje esamų piniginių lėšų, neturint lėšų - finansuojami 

gyvenamojo namo butų savininkų sąskaita.
Atsisakius vykdyti išvardintus darbus, UAB Kaišiadorių butų ūkis nesiima atsakomybės už galimas

pasekmes.

Apžiūrą atliko: #a*ts? Ą r K o p u a r s A j .

/ / 1 r U ? i o p i > ^ o s  s k y
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