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• Nuo 1998 m. specialistų patirtis pastatų 
modernizavime

• 357 įgyvendinti renovacijų projektai

• Stažuotės perimant Vokietijos, Suomijos, 
Lenkijos pastatų modernizavimo patirtį

• Konsultacijos daugiabučių ir visuomeninių 
pastatų atnaujinimo procese

• Galimybių studijų, energetinių auditų 
rengimas

• Energinių naudingumo sertifikatų ir investicijų 
planų rengimas

• Techninių darbo projektų  ir architektūrinių 
vizualizacijų rengimas

• Autorinė projektų vykdymo priežiūra
• Rangos darbų techninė priežiūra

Apie mus

Patirtis

Paslaugos



Daugiabučių namų renovacijos etapai

4.

3.

2. Energinio naudingumo sertifikato ir INVESTICIJŲ PLANO parengimas 

1. Sprendimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą

Rangos darbų TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

7.

Parengto investicijų plano pristatymas gyventojams, aptarimas  ir tvirtinimas

Rangos darbų pirkimas ir projekto įgyvendinimas

6.

5.

TECHNINIO DARBO PROJEKTO parengimas

Rangos darbų pabaiga ir energinis sertifikatas po renovacijos
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1. Pastato apžiūra ir matavimai

2. Modernizavimo priemonių parinkimas

3. Darbų apimties/kiekių apskaičiavimas

4. Optimalių priemonių įgyvendinimo kainų parinkimas

5. IP pristatymas gyventojams ir aptarimas 

2. Energinio naudingumo sertifikato ir INVESTICIJŲ PLANO parengimas 



1. Projektavimo darbų atskyrimas nuo rangos darbų (naujas kvietimas)

2. Projektavimo užduoties parengimas pagal IP

3. Detali pastato apžiūra ir apmatavimai

4. Techninio darbo projekto pristatymas gyventojams

5. Privaloma techninio darbo projekto ekspertizė

4. TECHNINIO DARBO PROJEKTO parengimas



1. Užsakovo interesų atstovavimas prižiūrint rangos darbų vykdymą

2. Rangos darbų technologinių procesų reikalavimų užtikrinimas

3. Specialiųjų darbų techninė priežiūra

Rangos darbų TECHNINĖ PRIEŽIŪRA6.
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Atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimas
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