
 
 
 

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa 
Lietuvoje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pradžia 
Lietuvoje apie du trečdalius gyventojų gyvena daugiabučiuose namuose,  
pastatytuose pagal statybos techninius normatyvus, galiojusius iki 1993 metų. 
Siekiant padidinti energinį efektyvumą tokiuose pastatuose, 2004 m. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė patvirtino Daugiabučių namų atnaujinimo programą. 
2009 m. šios Programos įgyvendinimui buvo pradėtos naudoti ES fondų lėšos. 
Laikydamasi integruoto ir skirtingus sektorius apimančio požiūrio, Lietuva  
siekia didinti miestų energijos vartojimo efektyvumą. Vokietijoje įgyvendina-
mos KfW-programos „Energetinis miestų atnaujinimas“ patirtis paskatino  
galvoti apie perėjimą nuo pavienių pastatų renovacijos prie ištisų miestų  
kvartalų atnaujinimo. 
 
Projektas 
Didžiausias dėmesys šiame projekte buvo skirtas konsultacijoms dėl 
finansavimo galimybių, kurios buvo teikiamos LR Aplinkos ministerijai, 
vystančiai kvartalų energinio atnaujinimo finansavimo programą. Nors šio 
projekto pagrindas yra Vokietijoje įgyvendinama KfW-programa, jame 
atsižvelgiama į Lietuvos specifiką. Projekto metu parengti trys pavyzdiniai 
kvartalo energinio efektyvumo didinimo projektai: Šiaulių, Utenos ir Birštono 
savivaldybėse. Projekto metu įgyta patirtis ir sukauptos žinios buvo 
perduodamos kitoms savivaldybėms. Siekiant didinti savivaldybių energinį 
efektyvumą, LR vyriausybė 2016 m. birželio mėn. nusprendė parengti kvartalų 
atnaujinimo rekomendacijas, paremtas projekto rezultatais. Projekto metu 
buvo parengtos informacinės brošiūros apie kompleksinį miestų atnaujinimą, 
rekomendacijos Lietuvos savivaldybėms bei trijų savivaldybių demonstracinių 
kvartalų atnaujinimo koncepcijos, apimančios inovatyvius pilotinių projektų 
pasiūlymus. Kompleksinio kvartalų atnaujinimo idėja, šio projekto dėka, 
sulaukė didelio dėmesio Lietuvoje ir tai puikiai atsispindi Vyriausybės 
skelbiamuose konkursuose bei politinėse diskusijose. 
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Šalis: Lietuva 
Trukmė: 04/2015 – 09/2017 
Konsultacijų gavėjas: Lietuvos 
Respublikos Aplinkos ministerija, 
Lietuvos savivaldybių asociacija,  
Šiaulių miesto savivaldybė, Utenos 
rajono savivaldybė, Birštono rajono 
savivaldybė 
Projektą vykdančios organizacijos: 
Būsto iniciatyva Rytų Europai (IWO) 
e.V., Būsto energijos taupymo 
agentūra (BETA) 
Projekto numeris: 54254 
 
 
Projektą konsultuoja:  
Vokietijos Federacinė aplinkos, 
gamtos apsaugos, statybos ir 
branduolinės saugos ministerija 
(BMUB) 
Barbara Crome 
Tel.: +49-30-18305-6221 
barbara.crome@bmub.bund.de  
 
Projektą koordinuoja: 
AAP Projektus koordinuojanti įstaiga 
Katharina Lenz 
Tel.: +49-340-2103-2243 
katharina.lenz@uba.de  
 
Konsultacinė programa (Beratungs-
hilfeprogramm, BHP) skirta aplinkos 
apsaugai Vidurių ir Rytų Europos 
šalims, Kaukazo bei Centrinės Azijos 
valstybėms, bei kitoms su ES besiri-
bojančioms šalims. Tai Vokietijos Fe-
deracinės aplinkos, gamtos apsau-
gos, statybos ir branduolinės saugos 
ministerijos programa 
 
AAP Projektus koordinuojanti įstaiga:  
AAP-info@uba.de  
 
http://www.uba.de/en/advisory-as-
sistance-programme 
www.uba.de/en/project-database-
advisory-assistance-programme 
 
zum Projekt: //bit.ly/2jFyJU1  
 

Pasirinktas kvartalas Utenoje 

Šaltinis: Utenos rajono savivaldybė 
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