
LIETUVOS RENOVACIJOS ŽEMĖLAPIS

inovatyvi platforma daugiabučių renovacijos eigai 

ir rezultatams pristatyti

www.betalt.lt



BETA veiklos kryptys

Daugiabučių 

namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

programa

Kvartalų 
energinio 

efektyvumo 
didinimo 
programa

Alternatyvių 
energinio 
šaltinių 

diegimas 
daugiabučiuose

„“Mažoji“ 
renovacija –
daugiabučių 

vidaus šildymo ir 
karšto vandens 

sistemų 
modernizavimas

Privačių 
visuomeninės 
ir gamybinės 

paskirties 
pastatų 

renovacija

VšĮ BETA – energinio efektyvumo didinimo programas ir projektus administruojanti institucija



Prioritetinė veiklos kryptis –

DAUGIABUČIŲ NAMŲ 
ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) 
PROGRAMA

Tikslas

didinti daugiausiai šilumos energijos sunaudojančių daugiabučių namų, kurių savininkams 

tenka didžiausios būsto išlaikymo išlaidos, energinį efektyvumą

Tikslinės auditorijos

Pirminė – didžioji dalis šalies gyventojų, gyvenančių senuose daugiabučiuose

Antrinės – nacionalinės ir vietos valdžios institucijos, asocijuotos struktūros, rangovinės 

organizacijos, daugiabučių atnaujinimo projektus administruojančios įmonės, etc.

Pagrindiniai komunikacijos kanalai ir priemonės šioms auditorijoms pasiekti

- informacijos pateikimas pagrindiniuose media kanaluose – internetas, TV, radijas, spauda
- konferencijos, seminarai ir mokymai
- konsultacijos įvairiomis formomis 
- kita



PAGRINDINIS IŠŠŪKIS –sukurti interaktyvią 
informacinę platformą, kurioje keliais kompiuterio 
paspaudimo mygtukais esminę informaciją apie 
renovacijos eigą ir rezultatus galėtų gauti 
skirtingos BETA tikslinės auditorijos



Informacijos išdėstymo principai: 

pagrindiniai duomenys žemėlapyje pateikiami trimis lygmenimis

ŠALIES ATSKIROS SAVIVALDYBĖS KONKRETAUS DAUGIABUČIO



LIETUVOS 

RENOVACIJOS 

ŽEMĖLAPIS:

šalies lygmeniu 

pateikiami 

duomenys



LIETUVOS RENOVACIJOS 

ŽEMĖLAPIS:

savivaldybės lygmeniu 

pateikiami duomenys (1)



LIETUVOS RENOVACIJOS 

ŽEMĖLAPIS:

savivaldybės lygmeniu 

pateikiami duomenys (2)



LIETUVOS RENOVACIJOS 

ŽEMĖLAPIS:

konkretaus daugiabučio 

lygmeniu pateikiami 

duomenys (1)



LIETUVOS RENOVACIJOS 

ŽEMĖLAPIS:

konkretaus daugiabučio 

lygmeniu pateikiami 

duomenys (2)



Vidinės aplikacijos BETA darbuotojams (1)

Informacinės suvestinės(Dashboards), skirtos:

▪ renovacijos duomenų agregavimui į 

interaktyvius infografikus

▪ procesų stebėsenai

▪ operatyviam reagavimui į pokyčius

▪ įvairioms ataskaitoms

Verslo analitikos priemonės (Insights), skirtos:

▪ duomenų tarpusavio sąryšio tyrimui

▪ priežastingumo analizei

▪ prognozėms



PASIEKTI REZULTATAI

✓ sukurta viešai prieinama informacinė platforma, 

talpinanti viso daugiabučių namų atnaujinimo 

programos įgyvendinimo laikotarpio pagrindinius 

duomenis

✓ informacijos pateikimo principai suteikia galimybę 

skirtingoms tikslinėms auditorijoms lengvai 

prieinamais būdais (keliais kompiuterio paspaudimo 

mygtukais) gauti reikiamus duomenis

✓ parengta prieiga prie žemėlapio duomenų ir GIS 

analitinių įrankių BETA darbuotojams


