
Sutaupykite 
už šildymą 

3 žingsniai, kurie leis sutaupyti 
be didelių investicijų  



Kodėl verta?
Taupu
• Investicijos atsipirks per 4-5 metus, o mažiau mokėsite visą 

gyvenimą. 

• Vien neperšildydami buto ir palaikydami apie +19 °C 
temperatūrą, vidutiniškai galite sutaupyti iki 20 proc. 
šilumos. 

• Įgyvendinus visus žingsnius daugiabutyje, galima 
sutaupyti iki 30 proc. šilumos. Tai standartinio buto 
mokėjimus už šildymą senos statybos daugiabutyje 
vidutiniškai sumažina iki 100 litų per mėnesį. 

Patogu
• Reguliuokite kambarių temperatūrą pagal savo poreikius ir 

finansines galimybes.

• Antimagnetiniai skaitikliai užkerta kelią nesąžiningiems 
karšto vandens vartotojams. 

• Subalansavus sistemas, sumažėja išlaidos šildymui ir 
cirkuliacijai (gyvatukui).

• Taupykite jau dabar, dar iki nutardami renovuoti visą namą. 

1. 
Įsirenkite individualaus 
reguliavimo ir apskaitos 

sistemą bute ir patys 
reguliuokite kambarių 

temperatūrą. 

2. 
Paskubinkite geriamojo 

vandens tiekimo įmonę, kuri 
privalo nemokamai įrengti 

modernų skaitiklį. 



Greitas įrengimas
• Individualaus reguliavimo sistemos įrengimas bute 

užtrunka vos 1 dieną. Sienos ir grindys išlieka nepažeistos, 
nereikia jokio papildomo remonto. 

2. 
Paskubinkite geriamojo 

vandens tiekimo įmonę, kuri 
privalo nemokamai įrengti 

modernų skaitiklį. 

3. 
Pasirūpinkite, kad būtų 

subalansuotos daugiabučio 
vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemos.  

Kiek kainuoja?
• Investicijos sudaro apie 50 Lt/m2. Tipiniam 60 kv. metrų 

butui – apie 3000 litų. 

• Iki trečdalio projekto išlaidų gali padengti valstybė, dėl 
paramos reikia kreiptis į VšĮ „Būsto energijos taupymo 
agentūra“ (www.beta.lt ).



Kur kreiptis?
• Kreipkitės į namo valdytoją (administratorių, bendrijos 

pirmininką arba gyventojų sudarytos jungtinės veiklos 
sutarties pagrindu veikiantį atstovą). 

• Namo valdytojas organizuoja buto savininkų susirinkimą. 

• Susirinkime 50 procentų namo gyventojų +1 balso dau-
guma priimamas sprendimas dėl vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemų atnaujinimo. 

• Namo valdytojas organizuoja konkursą investicijų plano 
rangovui parinkti.

• Namo valdytojas organizuoja buto savininkų susirinkimą, 
kurio metu 50 procentų +1 balso dauguma patvirtinamas 
konkurso būdu pasirinktų konsultantų paruoštas energinio 
efektyvumo didinimo investicijų planas.

• Atliekami darbai, pradedama taupyti. 

Daugiau informacijos apie paramą: www.atnaujinkbusta.lt.

Sužinokite daugiau: http://goo.gl/bgl16z

Nemokamai atsisiųskite išsamų „Šilumos   
vartotojo vadovą“: http://goo.gl/C5gMg6

Lankstuką paruošė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. 


