
Kodėl verta 
rinktis butą 
centralizuotai 
šildomame 
daugiabutyje?
Centralizuotai tiekiama šiluma – 
pigesnė už dujų katilinėje 
gaminamą šilumą



Pigiau 
Vilniaus šildymo sezonas  
2013-2014 metais: 

• „Vilniaus energijos“ centralizuotai  
tiekiama šiluma kainuoja  
26,54 ct/kWh *, 

• „Balterma ir Ko“ šiluma, gamina-
ma pastate kūrenant dujas –  
29,49 ct/kWh *.

* Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija

Saugu 
Nėra gaisro ir visą namą galinčio 
sunaikinti sprogimo pavojaus, kurį gali 
sukelti dujos. 

Nekenksminga 
Vartojant centralizuotai tiekimą šilumą, 
gyvenamosios aplinkos nenuodija 
išmetami dujų degimo produktai.

Mitas ir faktai 
Iki pat šių dienų gyvuoja mitas, kad šildytis gamtinėmis dujomis daugiabutyje yra geriau, patogiau ir pigiau 
už šilumą, tiekiamą centralizuotai. Faktai ir skaičiai rodo, kad yra atvirkščiai.  Sužinokite, kodėl verta rinktis butą 
centralizuotai šildomame daugiabučiame, kurio rūsyje veikia šilumos punktas. Kuo jis pranašesnis už butą 
name, kurį šildo dujinė katilinė, įrengta šalia ar ant stogo?



Patikima
Įstatymai, veikianti infrastruktūra ir 
sukauptas rezervinis kuras užtikrina 
nepertraukiamą centralizuotos šilumos 
tiekimą daugiabučiams. Dujinės katil-
inės neturi rezervinio kuro. 

Estetiška 
Nėra kaminų, gamybos šaltinių prie 
namo, vamzdynai nutiesti po žeme. Gi 
dujų katilinės dūmtakis darko pastato 
eksterjerą. 

Patikrinta
ES valstybių praktika rodo, kad centrali-
zuotas šilumos tiekimas yra patikimiau-
sias ir praktiškiausias sprendimas.

Šilumos kaina  
ateityje 
Ateityje centralizuotai tiekiamos 
šilumos gamyboje plačiau vartojant 
biokurą, šilumos kaina tik mažės. 

Mitas ir faktai 
Iki pat šių dienų gyvuoja mitas, kad šildytis gamtinėmis dujomis daugiabutyje yra geriau, patogiau ir pigiau 
už šilumą, tiekiamą centralizuotai. Faktai ir skaičiai rodo, kad yra atvirkščiai.  Sužinokite, kodėl verta rinktis butą 
centralizuotai šildomame daugiabučiame, kurio rūsyje veikia šilumos punktas. Kuo jis pranašesnis už butą 
name, kurį šildo dujinė katilinė, įrengta šalia ar ant stogo?



Daugiau informacijos apie paramą: www.atnaujinkbusta.lt.

Sužinokite daugiau: http://goo.gl/t0Vkck

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

Lankstuką paruošė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. 

Mokėjimai už šilumą naujos statybos 
daugiabučiuose 2013/2014 m.   

šildymo sezono metu

Šiluma gaminama 
pastate kūrenant 
gamtines dujas

Centralizuotai 
šildomas  

daugiabutis

UAB „Balterma ir Ko“ - 
 29,49 ct/kWh*

su 9% PVM

UAB „Vilniaus energija“ 
26,54 ct/kWh* 

su 9 % PVM

Salomėjos Neries g. Vilnius Kareivių g., Vilnius

* Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija


