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Santrauka. Visuomeninių pastatų modernizavimas tampa vis svarbesnis šių dienų klausimas, kadangi modernizavus pastatus 
labai sumažinamos išlaidos už suvartotą energiją, pagerinama pastate būnančių žmonių komforto kokybė, sumažinama tarša 
aplinkai, naudojama mažiau gamtinių išteklių, atnaujinamas pastato estetinis vaizdas bei pratęsiama pastato eksploatavimo 
trukmė. Šiame straipsnyje modernizuojamai Birštono meno mokyklai parenkami energijos taupymo priemonių variantai, iš 
kurių, atlikus skaičiavimus, nustatoma, kuris energijos taupymo priemonių variantas yra pats efektyviausias. Uždavinio tiks-
las – išsamiai išanalizuoti meno mokyklos išorines ir vidines sienas, stogą, perdangas ir langus, nustatyti esamas problemas, 
parinkti tinkamas energijos taupymo priemones bei pagal atliktus skaičiavimus nustatyti, kuris modernizavimo variantas yra 
pats geriausias. Kadangi didžioji dalis nagrinėjamo pastato išorinių atitvarų ir kitos pastato konstrukcinės dalys neatitinka 
normatyvinių reikalavimų, todėl atsiranda labai dideli šilumos nuostoliai šaltojo sezono metu. Sprendžiant uždavinį rodiklių 
reikšmingumams nustatyti taikomas porinio palyginimo metodas, kuriame dalyvavo 12 ekspertų. Toliau efektyviausias meno 
mokyklos modernizavimo būdas nustatomas naudojant naujai kuriamą teoriją.  
Reikšminiai žodžiai: meno mokykla, modernizavimas, energijos išsaugojimas, šilumos nuostoliai. 
 

Įvadas  
Visuomeninės paskirties pastatams modernizuoti Lietu-
voje 2009 m. buvo skirta 207 mln. Lt. Daugiau nei septy-
niasdešimt projektų bus įgyvendinti iš 2007–2013 m. 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biu-
džeto lėšų. Iš paskirstytų 207 mln. Lt daugiau nei pusė 
(120 mln. Lt) skirta 44 mokymo įstaigoms – pradinėms, 
pagrindinėms ir specialiosioms mokykloms, gimnazijoms 
– renovuoti. Modernizuoti pastatai tampa ne tik šiltesni ir 
jaukesni, bet ir pailgėja jų eksploatacijos trukmė bei su-
mažėja išlaidos, skiriamos šildymui.  

Visuomeninės paskirties pastatams renovuoti jau 
paskirstyta 182,6 mln. Lt. Pastatų renovavimas siekiant 
padidinti energinį efektyvumą yra viena iš penkių Eko-
nomikos skatinimo plano dalių (Visuomeninės... 2009). 

Svarbiausi modernizavimo veiksmai: langų, durų, 
stogų keitimas, sienų šiltinimas, vietinių ir šildymo sis-
temų modernizavimas. Po šių veiksmų galimi tokie mo-
dernizacijos efektai: 

− Pagerėja gyvenamosios aplinkos sąlygos, pakyla 
komforto lygis, švelnėja patalpų mikroklimatas, 
pakyla patalpų temperatūra ir drėgmės kiekis 
tampa normalus; 

− Pradedama taupyti šiluma, mažinamos energijos 
sąnaudos, o išlaidos už šildymą sumažėja iki 60 
%; 

− Mažėja išlaidos namo eksploatacijai, lengvėja 
priežiūra; 

− Sumažėja neigiamas poveikis aplinkai, stabdomas 
globalinis atšilimas, kadangi mažiau suvartojama 
elektros energijos, mažėja įvairaus deginamo kuro 
išskiriami teršalai; 

− Tausojami gamtiniai ištekliai; 
− Pagerinamas pastato estetinis/architektūrinis 
vaizdas; 

− Didėja pastato vertė. 
Pastatų modernizavimas yra labai efektyvus ir nau-

dingas procesas. Pasak Sartori ir kt. (2008), per pastaruo-
sius dešimtmečius gyvenamųjų namų renovacija aplenks 
statybą ir taps svarbiausia veikla Norvegijos gyvenamųjų 
namų sektoriuje.    

Užšilaitytė ir Martinaitis (2010) teigia, kad pastatai 
yra didžiausias energijos vartotojas Europos Sąjungoje. 
Statistikos departamento 2007 m. duomenimis, Lietuvoje 
apie 40 % energijos suvartojama būtent pastatuose, todėl 
didžiausias energijos taupymo potencialas ir yra pastatuo-
se. 1 paveiksle pavaizduota, kuriose pastatų vietose yra 
didžiausi šilumos nuostoliai ir kurios pastato vietos turėtų 
būti sandariai įrengtos. Taigi daugiausia šilumos pastate 
netenkama per išorines sienas – 45 %, mažiau – per venti-
liacines sistemas – 23 %, per netinkamus langus – 18 %, 
per stogą – 9 %,  per rūsio perdangą – 5 %.    
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1 pav. Didžiausi šilumos nuostoliai pastate 
Fig. 1. The maximum heat loss of the building 

Balaras ir kt. (2007) teigia, kad nuo 2000 iki 2030 
m. bendras energijos suvartojimas Europoje gali padidėti 
apie 0,6 %. Atsižvelgiant į ribotą gyventojų skaičiaus 
augimą, tai gali atsitikti tik dėl didėjančio gyvenamųjų 
pastatų skaičiaus (+40 mln. naujų pastatų nuo 2000 iki 
2030 m.). Todėl labai svarbu didelį dėmesį atkreipti į 
esamų pastatų modernizavimą ir energijos taupymą. 

Norint išsaugoti šilumos energiją pastatuose taikomi 
įvairūs modernizavimo metodai: pavyzdžiui, Yilmaz ir 
Kundakci (2008) siūlo „Trombono“ sienos metodą. Šiuo 
principu siūloma esamo pastato fasado pietinę pusę, kuri 
gauna daugiausiai saulės spindulių padengti specialia 
medžiaga. Taigi išorinė siena renovuojama pagal šį 
principą ir ant esamos juodai nudažytos sienos dengiama 
speciali skaidri medžiaga ir paliekamas tarpas tarp jų. 
Dažniausiai skaidri medžiaga - tai stiklas. Saulės 
spinduliuotės į sieną energija yra sulaikoma sienoje kaip 
šiluminė energija, o stiklas blokuoja šios energijos 
sklidimą į aplinką, kadangi stiklas - tai tokia medžiaga, 
kuri yra laidi saulės spinduliams, tačiau nepralaidi ilgųjų 
bangų šiluminei spinduliuotei. Didžiausias išsaugotos 
energijos kiekis yra praleidžiamas į vidinę išorinės sienos 
pusę ir susimaišo su patalpos oru. Kitas pavyzdys – 
Martinaičio ir kt. (2007) pristatomas dviejų faktorių 
metodas, kuris yra tarsi kompromisas tarp 
daugiakriterinio metodo ir tarp įvairių skaičiavimų 
metodų. Pagrindinė šio metodo idėja yra atskirti 
investicijas į energijos suvartojimo pagerinimą ir 
investicijas į pastato renovacinę veiklą. Šio kompleksinio 
skaičiavimo kaina ir nauda, kurios turi poveikį tiek 
energijos suvartojimui, tiek pastato konstrukcijų 
gerinimui, yra atskirtos pritaikius pastato renovacijos 
koeficientą. Šis koeficientas žymimas k ir naudojamas 
atskirti kainai ir naudai kompleksiniuose skaičiavimuose, 

kur daroma įtaka energijos suvartojimui ir gyvenamojo 
pastato konstrukcijų pagerinimui. Investicijos į energijos 
efektyvumo skaičiavimus yra įvertinamos analizuojant 
išsaugotos energijos kainą, o investicijos į pastato reno-
vacijos skaičiavimus yra įvertinamos naudojant standarti-
nes priemones įvertinančias remonto, įvairių taisymo 
darbų bei renovacines investicijas. Dar vieną metodą 
pristato Wang ir kt. (2007), kuris įvertino skirtumą tarp 
apšiltintų gyvenamojo pastato sienų ir neapšiltintų tipinių 
molinių plytų sienų. Metodas buvo pateiktas tam, kad 
architektai ir kūrėjai galėtų analizuoti ir įvertinti pastatų 
su izoliuotomis išorinėmis sienomis šaltame klimate kai-
nos efektyvumą ir kartu padėti Kinijos vyriausybei priim-
ti tinkamus sprendimus šiuo klausimu. Pasiūlytas 
metodas leidžia vartotojams įvertinti įvairius apšiltintų 
sienų tipus ir nustatyti prioritetus, kad būtų tenkinami tiek 
projektavimo, tiek reguliavimo reikalavimai. Taikant šį 
metodą galima pagreitinti sprendinių priėmimo procesą 
nuo projektavimo stadijos ir pagerinti finansinius aspek-
tus įgyvendinant energijos taupymo priemones pastatuo-
se. Ouyang ir kt. (2009) teigė, kad ekonominė nauda 
nustatoma taikant gyvavimo ciklo išlaidų metodą; 
remdamiesi šiluminiu modeliavimu ir įvairiais tyrimais, 
nagrinėjo pasirinktą pastatą, kuriame buvo analizuojama 
ekonominė vertė po energijos suvartojimo mažinimo 
renovacijos. Užšilaitytė ir Martinaitis (2010) išnagrinėjo 
visuomeninių pastatų renovacijos alternatyvas, atsižvelg-
dami į energijos vartojimo efektyvumą ir galimybę nau-
doti atsinaujinančią energiją. Tuomet palygina skirtingas 
alternatyvas, pagal energinius, ekonominius ir aplinko-
sauginius kriterijus ir vertina renovacijos poveikį per 
pastato gyvavimo ciklą. Tam panaudoja daugelį kriterijų 
skirtingoms alternatyvoms įvertinti. Parenkamos šešios 
pastato rekonstrukcijos alternatyvos:  

− Pastatas yra rekonstruotas taip, kad atitiktų esa-
mus reikalavimus dėl jo šiluminių charakteristikų, 
įrengiamos naujos šildymo ir vėdinimo sistemos. 
(Unorm). 

− Pastatas yra rekonstruotas taip, kad šiluminės 
charakteristikos būtų 25 % geresnės, nei galiojan-
čių reikalavimų, įrengiamos naujos šildymo ir vė-
dinimo sistemos (U25). 

− Pastatas yra rekonstruotas taip, kad šiluminės 
charakteristikos būtų 50 % geresnės, nei galiojan-
čių reikalavimų, įrengiamos naujos šildymo ir vė-
dinimo sistemos (U50). 

− Pastatas yra rekonstruotas taip, kad atitiktų esa-
mus reikalavimus dėl jo šiluminių charakteristikų, 
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įrengiamos naujos šildymo ir vėdinimo sistemos 
bei biomasės katilai (Unorm + Bio). 

− Pastatas yra rekonstruotas taip, kad šiluminės 
charakteristikos būtų 25 % geresnės, nei galiojan-
čių reikalavimų, įrengiamos naujos šildymo ir vė-
dinimo sistemos bei biomasės katilai (U25 + Bio). 

− Pastatas yra rekonstruotas taip, kad šiluminės 
charakteristikos būtų 50 % geresnės, nei galiojan-
čių reikalavimų, įrengiamos naujos šildymo ir vė-
dinimo sistemos bei biomasės katilai (U50 + Bio). 

Taigi šio alternatyvų nagrinėjimo užduotis yra 
įvertinti energijos, aplinkos ir ekonominį efektyvumą ir 
parinkus atitinkamus kriterijus, siekiant apdoroti 
duomenis, naudojami įvairūs sprendimų priėmimo 
metodai, gauti analizės metu: daugiakriterinė analizė, 
dirbtinių neuroninių tinklų, genetinių algoritmų metodai 
(Adedeji 2008; Kaklauskas et al. 2005; Rogoža et al. 
2006; Yalcintas 2008; Zavadskas et al. 2009). Šiame 
darbe taikoma daugiakriterinė analizė, norint gauti 
atsakymą į klausimą, kuri alternatyva yra geriausia. Keli 
kompleksinio proporcingumo vertinimo ir naudingumo 
nustatymo metodai parenkami atsižvelgiant į projektų 
prioritetus. Pagal daugiakriterinį COPRAS metodą, 
prioritetų nustatymas ir alternatyvos reikšmė proporcingai 
priklauso nuo kriterijų sistemos, kuri apibūdina 
alternatyvas. Pagal naudingumo ir vertės nustatymo 
metodą, naudingumo laipsnį alternatyva yra 
apskaičiuojama pagal procentinę dalį, kuri nustato 
pasiektus tikslus ir patenkintus poreikius. Geriausia 
alternatyva turi aukščiausią naudingumo laipsnį 
(Banaitienė et al. 2008). 

Šio darbo tikslas – atlikti išsamią Birštono meno 
mokyklos konstrukcinių dalių (išorinių ir vidinių sienų, 
stogo, perdangų, grindų, langų, durų) analizę, nustatyti 
esamas problemas, atsiradusias dėl pastato senėjimo, 
nusidėvėjimo, aplinkos poveikio bei statybos ir 
projektavimo klaidų, parinkti tinkamas energijos taupymo 
priemones, t.y. kiekvienos pastato dalies modernizavimo 
alternatyvas, bei pagal atliktus skaičiavimus, taikant tam 
tikrus metodus, nustatyti, kuris modernizavimo variantas 
yra pats geriausias. 

Nagrinėjamo pastato problematika 
Požiūris į renovuojamus pastatus turėtų būti grindžiamas 
darnios plėtros koncepcija. Renovuojant pastatą gali būti 
išspręsta daug problemų: gamtinių išteklių išeikvojimo, 
aplinkos taršos bei socialinės gerovės. Ypač aktuali yra 
gamtinių išteklių išeikvojimo problema, kadangi iškasti-

nio kuro ištekliai yra riboti. Tačiau plėtros galimybės be 
papildomų energijos šaltinių naudojimo yra neįmanomos. 
Kai kuriuose regionuose plėtra yra ribojama ir susiduria-
ma su skurdu dėl energijos tiekimo neprieinamo. Todėl 
labai svarbi yra alternatyvių energijos išteklių paieška. 
Nors naudojant energijos išteklius aplinkos tarša yra ne-
išvengiama, tačiau tai galima optimizuoti objekto projek-
tavimo etape. Optimizuojant gamtos išteklius, problemos 
sprendžiamos, šiluminis komfortas yra užtikrinamas, o 
sąskaitos už energijos suvartojimą sumažinamos 
(Užšilaitytė, Martinaitis 2010).  

Nusidėvėjusios sienų konstrukcijos, nepakankama 
šilumos izoliacija, didelės šildymo išlaidos – tai jau įpras-
tos daugelio 1972 m. statytų visuomeninių pastatų Lietu-
voje problemos, taip pat ir nagrinėjamoje meno 
mokykloje.  

 

2 pav. Nagrinėjamas objektas 
Fig. 2. Studied object 

 Be minėtų problemų nagrinėjamoje meno 
mokykloje gausu ir kitokių: 

− Birštono meno mokyklos patalpų oro temperatūra 
yra per žema ir neatitinka Lietuvos Higienos 
normos HN 42:2009 reikalavimų (Lietuvos higie-
nos... 2009). 

− meno mokyklos patalpų pirmo aukšto grindų 
paviršiaus temperatūra yra per žema. 

− meno mokyklos patalpų oro santykinis drėgnis 
yra per mažas ir jis neatitinka Lietuvos HN 
42:2009 III skyriaus 7 punkto reikalavimų (Lietu-
vos higienos... 2009). 

− Vykstant mokymo procesams mokyklos patalpų 
vėdinimas yra nepakankamas – mokymo 
patalpose nustatyta padidinta anglies dioksido 
(CO2) koncentracija. 
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− Birštono meno mokyklos išorinių sienų ir stogų 
šilumos perdavimo koeficientai netenkina Lietu-
vos statybos techninio reglamento STR 
2.05.01:2005 V–ame skyriuje nurodytų 
reikalavimų (STR 2.05.01:2005). 

− Magistralinių vamzdynų izoliacija prasta, 
vietomis yra pažeidimų.  

− Patiriami savitieji šilumos nuostoliai per išorines 
atitvaras, per cokolio paviršių, per stogo 
konstrukciją, per langų angokraščius bei per 
vėdinimo kanalus. 

− Didelės piniginės išlaidos už patalpų šildymą 
šaltojo sezono metu. 

− Pastato cokolio išorės estetinio vaizdo problemos: 
nubyrėjęs tinkas nuo pastato išorinės cokolio 
dalies, sudrėkusios rūsio sienos, apiręs, įskilęs 
betonas, pelėsio užuomazgos pastato kampuose. 

− Plytų mūro sienoje matomi įtrūkiai, kai kur yra 
pelėsio žymės. Sienos mūras pažeistas drėgmės, 
kadangi netvarkingai įrengta lietaus vandens 
nutekėjimo nuo stogo sistema.  

− Nagrinėjamo pastato stogas yra sutapdintas, 
dengtas ritinine danga ir apšiltintas pagal tipinio 
projekto GOST standartus, tačiau nesutvarkyta 
paviršinio vandens nutekėjimo nuo stogo sistema. 

− Laiptinių stiklo blokeliai laidūs šilumai, prastas 
estetinis vaizdas. Kiti langai pakeisti, įrengti 
mediniai, vienkameriai su selektyviniu stiklu 
langai, todėl jų keisti nebūtina. 

− Didžioji dalis pirmo aukšto grindų įrengta ant 
grunto – 712,57 m2, o kita dalis – 67,58 m2 

įrengta virš rūsio gelžbetoninės perdangos. 
Daroma prielaida, kad pirmo aukšto grindys 
neapšiltintos, išskyrus renginių salę. Ant vientiso 
lentų pakloto sudėtas linoleumas yra nusidėvėjęs. 
Didžioji dalis pirmo aukšto grindų yra 
nusėdusios, jų paviršius yra nelygus ir 
susibangavęs. Renginių salėje grindys 
suremontuotos, apšiltintos, paklota nauja 
laminuoto parketo danga. 

− Antrame aukšte ant plytinės tinkuotos vidinės 
sienos pastebėtas 1,6 mm pločio plyšys.  

− Tarp gelžbetoninių plokščių esančiose siūlėse 
pastebėti supleišėjimai, spalvos pokyčiai, kai kur 
atšokęs glaistas.  

− Didžioji dalis mūrinių tinkuotų pirmo aukšto 
pertvarų yra supleišėjusios ir nusėdusios. Plyšių 
plotis siekia 2,5 mm ir daugiau.  

− Nagrinėjamo pastato vidaus sienų, pertvarų ir 
lubų apdaila yra pasenusi, kai kur nuo sienų bei 
pertvarų krenta tinkas ir dažai. Salės sienų bei 
lubų apdaila atnaujinta, jos atnaujinti nereikia. 

− Nudažyti pastato vidaus laiptai atrodo neestetiš-
kai, nes dažai atsilupę, turėklai išsikraipę, dalis 
nuskilusių pakopų karštuose. 

− Didžioji dalis medinių, faneruotų ir dažytų alieji-
niais dažais pastato durų yra nesandarios, 
klibančios, atsilupusiais dažais, praradusios 
estetinį vaizdą. Likusi dalis durų yra pakeistos 
naujomis (Statybos... 2010). 

Alternatyvų sudarymas 
Modernizacijos darbams naudojamos įvairios medžiagos 
bei būdai, todėl šiame straipsnyje parenkamos tam tikros 
meno mokyklos modernizavimo alternatyvos. Kiekvienai 
pastato daliai (cokoliui, sienoms, stogui) parenkamos 
galimos trys alternatyvos, o kitoms dalims (grindims ir 
langams) parenkamos dvi alternatyvos.  

Nagrinėjant pastato cokolį parenkamos tokios 
modernizavimo alternatyvos: 

Cokolis 1. Cokolinė pastato dalis (128 m2) 
šiltinama 800 mm gylio ir 100 mm storio polistireniniu 
putplasčiu EPS 100, apdailinama plytelėmis. Naujai 
įrengiama nuogrinda aplink pastatą. 

Cokolis 2. Cokolinė pastato dalis (128 m2) 
šiltinama 800 mm gylio ir 100 mm storio poliesteriniu 
putplasčiu EPS 100, o putplastis nutinkuojamas 
hidroizoliaciniu tinku. Naujai įrengiama nuogrinda aplink 
pastatą. 

Cokolis 3. Cokolinė pastato dalis (128 m2) 
šiltinama 800 mm storio polistireniniu putplasčiu EPS 
100 įleidžiant 600 mm į gruntą. Putplastis, esantis virš 
žemės, uždengiamas apdailine plošte, o esantis po žeme 
uždengiamas gumbuota membrana. Naujai įrengiama 
nuogrinda aplink pastatą. 

Nagrinėjant pastato išorines sienas parenkamos 
tokios modernizavimo alternatyvos: 

Siena 1. Išorinės pastato sienos (780,65 m2) 
šiltinamos 140 mm storio polistireniniu putplasčiu EPS 
70F ir tinkuojamos plonasluoksniu tinku. 

Siena 2. Išorinės pastato sienos (780,65 m2) 
šiltinamos 160 mm storio polistireniniu putplasčiu EPS 
70F (NEOPORAS) ir tinkuojamos plonasluoksniu tinku. 
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Siena 3. Išorinės pastato sienos (780,65 m2) 
šiltinamos akmens vata 250 mm, priešvėjine akmens vata 
30 mm, paliekamas 20 mm ventiliacinis tarpas, tvirtinama 
fasadinė plokštė 10 mm. 

Nagrinėjant pastato stogą parenkamos tokios 
modernizavimo alternatyvos: 

Stogas 1. Pašalinama sena ritininė danga ir 
sutvarkomos esamos šilumą izoliuojančios medžiagos. 
Paklojamas 120 mm storio apatinis polistireninio 
putplasčio EPS 80 sluoksnis. Tuomet paklojama 30 mm 
storio viršutinė kieta mineralinės vatos ROS 30 plokštė ir 
prilydoma 2-jų sluoksnių ritininė hidroizoliacijos danga 
(plotas 938,87 m2). Atliekant darbus apskardinami para-
petai, izoliuojami vėdinimo kanalai. 

Stogas 2. Pašalinama sena ritininė danga ir sutvar-
komos esamos šilumą izoliuojančios medžiagos. Paklo-
jamas 280 mm storio apatinis polistireninio putplasčio 
EPS 80 sluoksnis. Tuomet paklojama 30 mm storio 
viršutinė kieta mineralinės vatos ROS 30 plokštė ir 
prilydoma 2-jų sluoksnių ritininė hidroizoliacijos danga 
(plotas 938,87 m2). Atliekant darbus apskardinami 
parapetai, izoliuojami vėdinimo kanalai. 

Stogas 3. Pašalinama sena ritininė danga ir 
sutvarkomos esamos šilumą izoliuojančios medžiagos. 
Paklojama 120 mm apatinė mineralinės vatos ROS 30 
plokštė. Tuomet paklojama 30 mm storio viršutinė kieta 
mineralinės vatos ROS 50 plokštė ir prilydoma 2-jų 
sluoksnių ritininė hidroizoliacijos danga (plotas 938,87 
m2). Atliekant darbus apskardinami parapetai, izoliuojami 
vėdinimo kanalai. 

Nagrinėjant pastato grindis parenkamos tokios 
modernizavimo alternatyvos: 

Grindys 1. Apšiltinamos rūsio perdangos. Prie 
perdangos tvirtinama 60 mm storio mineralinė vata ir 
aptaisoma gipskartonio plokšte (plotas 67,58 m2). 

Grindys 2. Nuimama sena grindų danga, 
apšiltinamos visos pirmo aukšto grindys klojant 100 mm 
storio polistireninį putplastį EPS 80 (plotas 780 m2). 

Nagrinėjant pastato langus parenkamos tokios 
modernizavimo alternatyvos: 

Langas 1. Esami langai (339 m2) keičiami į trijų 
kamerų rėmo, dviejų kamerų stiklo paketą, padengtą 
selektyvine plėvele. 

Langas 2. Vietoj stiklo blokelių (14,16 m2) laiptinė-
se siūloma įrengti 2 langus. 

Skaičiavimo modelio sudarymas 
Pagal parinktas modernizavimo alternatyvas buvo 

sudarytos geriausios alternatyvos skaičiavimo lentelės 

cokoliui, sienoms bei stogui ir naudojantis sprendimų 
modeliu, pavaizduotu 2 pav., pagal kuriamą naują teoriją 
bus atliekami tolesni skaičiavimai.  

 

Cokolis 1 Siena 2

Siena 3

Siena 1
Stogas 1

Cokolis 2 Siena 2

Siena 3

Siena 1

Cokolis 3 Siena 2

Siena 3

Siena 1

Siltinimo variantas

Stogas 2

Stogas 3
Stogas 1

Stogas 2

Stogas 3
Stogas 1

Stogas 2

Stogas 3

Stogas 1

Stogas 2

Stogas 3
Stogas 1

Stogas 2

Stogas 3
Stogas 1

Stogas 2

Stogas 3

Stogas 1

Stogas 2

Stogas 3
Stogas 1

Stogas 2

Stogas 3
Stogas 1

Stogas 2

Stogas 3

Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2

Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2

Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2
Langai 1
Langai 2

3 pav. Sprendimo modelis 
Fig. 3. Decision model 

Pirmiausiai skaičiavimai bus atliekami cokolinei 
pastato daliai, sienoms ir stogui atskirai. 

Išvados  
Atlikus tyrimus ir išsamią analizę, nagrinėjamoje Birš-
tono meno mokykloje buvo rasta daugybė su blogomis 
žmogaus komforto sąlygomis ir didelėmis išlaidomis 
už šildymą susijusių problemų, tokių kaip: per dideli 
šilumos nuostoliai per sienas, stogą, cokolinę ir kitas 
dalis, didelės išlaidos už šildymą, pastato išorinės da-
lies prastas estetinis vaizdas, pelėsis, per žema patalpų 
temperatūra, per mažas santykinis drėgnis, prasta venti-
liacija ir kitos problemos.  

Visi šie veiksniai dar labiau sustiprino mokyklos 
modernizavimo svarbą ir reikiamybę, todėl buvo parink-
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tos modernizavimo alternatyvos bei jų kombinacijos su 
skirtingais pastato atnaujinimo būdais ir priemonėmis. 

Parinktų alternatyvų reikšmingumai buvo nustatyti 
porinio palyginimo metodu apklausus 12 ekspertų. Gauti 
rezultatai buvo susisteminti ir naudoti tolesniuose skai-
čiavimuose.  

 Išanalizavus pastatą buvo surinkta ir paruošta in-
formacija tolesniems veiksmams. Buvo sukurtas spren-
dimo modelis, kurį naudojant, pagal naujai kuriamą 
teoriją bus atliekami tolesni skaičiavimai.  
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MODERNIZATION OF ART SCHOOL RESEARCH IN BIRŠTONAS TOWN 
L. Vitkauskaitė  
Abstract 
Modernization of public buildings is becoming more important 
question these days, whereas a significant reduction in the ener-
gy-cost, improved human comfort quality of staying in the 
building, reduction of environmental pollution, less used natural 
resources, updated aesthetics of the building and extended the 
service life of the building. In this article for modernized 
Birstonas art school is chosen energy savings options, which, 
after calculations, is found which energy-saving measures are 
most cost effective option. Objective is - a detailed analysis of 
the school of art exterior and interior walls, roof, floors and 
windows, to identify existing problems, to select appropriate 
energy saving measures to deal with them, and according to 
estimates, to determine which modernizing is the best option. 
Since most of the outside envelopes and other parts of the build-
ing design does not meet regulatory requirements, resulting in 
very high heat losses during the cold season. Facing the Chal-
lenge of indicators used to determine the significance of the pair 
comparison method, which was attended by 12 experts. Further 
modernization of the most effective way to art school run by a 
newly theory.  

 Keywords: art school, modernization, energy conservation, 
heat loss. 


