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„Mano būstas“ – rinkos lyderis
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• Pagrindinės veiklos kryptys –

daugiabučių namų priežiūra ir komercinių 

pastatų ūkio valdymo paslaugos.

• 17 metų profesionali pastatų 

administravimo patirtis užtikrina lyderio 

pozicijas Lietuvos rinkoje.

• Daugiabučių administruojamas plotas 

viršija 9,1 mln.kv.m visoje Lietuvoje, t. y. 

daugiau nei 160 tūkst. klientų.



Pastatų priežiūros standartas



Pastato šilumos efektyvumo vertinimas
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Nuolat analizuojame šilumos suvartojimą



Šilumos taupymo programa „5 žingsniai“

Iki 20% mažesnis šilumos energijos sunaudojimas.

Mažina suvartojamos šilumos kiekius „čia ir dabar„ ir be didelių investicijų.



Šilumos taupymo programa „5 žingsniai“

2015 m. atlikti šilumos taupymo darbai:

579 - laiptinėse pakeisti langai bei durys.

376 - namuose sutvarkytos tarpblokinės siūlės.

81 - name izoliuoti vamzdynai.

46 - namuose įrengti balansiniai ventiliai.

40 - namų modernizuoti šilumos punktai.

Įdiegtos priemonės leis sutaupyti beveik 

1 mln. eurų per vieną šildymo sezoną.

Sutaupymas lyginant 2014/2015 sezonus prilygsta 11055.8 TNE arba 32000 tonų CO2. 

Tiek sugeria 80000 medžių arba 71 hektaras miško.



Šilumos monitoringas
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2015/2016 metų šildymo sezono planas

Nauja reagavimo į pranešimus šilta/šalta metodika

Energijos taupymo grupė (ETG) pateikia reguliavimo 
rekomendacijas

Šilumos ūkio prižiūrėtojas atlieka reguliavimus pagal 
rekomendacijas

Klientų aptarnavimo centras fiksuoja pranešimus 
(šilta/šalta)

Šilumos ūkio prižiūrėtojas atlieka besiskundžiančio 
buto apžiūrą ir pateikia ETG apžiūros protokolus

Esant poreikiui ETG atlieka išsamų buto tyrimą ir 
pateikia pasiūlymą pastatų priežiūros vadybininkui 

(PAV)

Pastatų administavimo vadybininkas pristato 
pasiūlymą gyventojams.



Renovacija

Šiuo metu „Mano būsto“ grupės įmonės Lietuvoje vykdo 163 renovacijos projektus.

Daugiabutis Keramikų g. 12, Vilniuje



Renovacija. Sėkmės istorija

20
16

14
17

12 11
14

67

37
35

31

37
33

36

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis

2012

Koeficiento palyginimas 2012 ir 2013 sezonais
prieš ir po renovacijos daugiabutyje Keramikų g. 12, Vilnius

2013 m. Šilumos suvartojimas koeficientas. Wh/DL/m²

2012 m. Šilumos suvartojimas koeficientas. Wh/DL/m²

-70% -66%-66%-47%-59%-56% -60%
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2012 m. šilumos suvartojimo koeficientas Wh/DL/m2



Renovacija. Sėkmės istorija
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Koeficiento palyginimas 2013/2014 ir 2014/2015 sezonais
prieš ir po renovacijos daugiabutyje M. K. Oginskio g. 4, Vilniuje 

2015 m. šilumos suvartojimas koeficientas. Wh/DL/m²

2014 m. šilumos suvartojimas koeficientas. Wh/DL/m²

Balandis

-58%

Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas

-38%-48%-47%-43%-57% -32%

2015 m. šilumos suvartojimo koeficientas Wh/DL/m2

2014 m. šilumos suvartojimo koeficientas Wh/DL/m2



Renovacijos programa šiandien

Nuolatiniai pokyčiai 

verčia į renovaciją žvelgti 

atsargiai.

Neskaidrus programos 

finansavimas.
Nėra renovacijos 

programos 

alternatyvų.



Taupymo sprendimai

Be 5 žingsnių 

programos

5 žingsnių 

programa
Renovacija

Per šildymo sezoną 

daugiabutyje 

(4 aukštai, 2 laiptinės, 

16 butų).

Šilumos suvartojimo efektyvumo koeficientas parodo šilumos kiekį, padalintą iš dienolaipsnių

ir pastato šildomo ploto.

Šilumos suvartojimo efektyvumo koeficiento palyginimas (K)

EUR, 1 m2 13

EUR, 60 m2 780

EUR, 1 m2 10,26

EUR, 60 m2 616

EUR, 1 m2 6,83

EUR, 60 m2 410



Saulės energija karšto vandens ruošimui

Esama situacija

~14.800 EUR per metus karšto 

vandens ruošimui ir cirkuliaciniams 

nuostoliams.

Sprendimas

Iki 50% viso KV poreikio ruošiama 

saulės kolektoriaus.

~7.400 EUR metinis sutaupymas.

~130 EUR sutaupymas 60m2 butui 

per metus.

10 m2 ~290 EUR per metus

Karšto vandens 

talpykla

Šaltas vanduo

Vandens 

šildytuvas

Vandens siurblys

Saulės baterija 

(ant stogo)

Vanduo 

sušildytas 

Saulės 

baterijos 

energija

Vanduo

Naudojamas 

vanduo

Daugiabutis: 5 aukštai, 60 butų, 

3 laiptinės, (plotas 2 700 kv.m.)



Saulės energija karšto vandens ruošimui

Saulės intensyvumas skirtingais mėnesiais

• Vasaros mėnesiais nemokamai gaminama ~ 80% viso karšto vandens poreikio.

• Sistemos eksplotacijos laikas 20 metų. Gamintojo garantija - 10 metų. 

• Investicija ~50 000 EUR.

• Kolektorius apsimoka statyti tuose namuose, kur yra „gyvatukas“, nes didėja 

taupymas. Atsiperkamumas - iki 7 metų.



Daugiabučio gyventojai išleidžia apie 27 337 EUR 

šildymui per sezoną.

Sprendimas

Sutaupyti 10-25% šilumos energijos įrengiant 

termostatines galvas.

Daugiabučio gyventojai 

sutaupo ~2.733-6.834 EUR per metus.

60m2 butas per metus sutaupo apie 121 EUR

Termostatiniai reguliatoriaiaršto vandens ruošimui

Esama situacija:

• Be termostatinių reguliatorių dažnai peršildomos 

patalpos.

• Individualaus reguliavimo funkcija.

• Investicija 1kv.m. 10-15 EUR.

• Su paprastu termostatiniu reguliatoriumi taupoma 10-

20% šilumos energijos.

• Su programuojamu termostatiniu reguliatoriumi

taupoma iki 25% šilumos energijos.

Daugiabutis: 5 aukštai, 60 butų, 3 laiptinės, (plotas 2 700 kv.m.)



Esama situacija

~14.800 EUR per metus karšto vandens ruošimui ir 

cirkuliaciniams nuostoliams išleidžia daugiabučio 

gyventojai.

Sprendimas

Su 1 kWh elektros energijos pagaminti 4 kWh šilumos 

energijos naudojant šilumos siurblį.

~7.928 EUR 
Tiek daugiabutis gali 

sutaupyti per metus.

~176 EUR 
Tiek gali sutaupyti 

60m2 butas per metus.

Šilumos siurblys

• Maži šildymo kaštai - net iki 75% šilumos energijos 

gaunama nemokamai iš aplinkos oro.

• Eksploatacijos laikas 20 metų. 

• Garantija 2 metai.

• Investicija ~ 60 000 EUR.

• Didesnis taupymas namuose, kur yra „gyvatukas“. 

Atsiperkamumas - iki 7 metų.

Daugiabutis: 5 aukštai, 60 butų, 3 laiptinės, (plotas 2 700 kv.m.).



Projektas „Tiek, kiek reikia“

• Skaičiavimai atlikti 5 aukštų daugiabučiui su 2 laiptinėmis.

• Įrengus LED lemputes, per mėn. už suvartojamą elektros energiją 

sumokama 17,76 EUR mažiau. 

• Pakeisti kaitrines lemputes į LED lemputes kainuotų apie 139 EUR. 

• Investicija į lemputes atsiperka vos per 8 mėnesius! 

19,59 EUR 1,83 EURSuma (0,145 EUR/kWh)



Mano būstas yra City Service grupės narys
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Šalis
Darbuotojų

skaičius

Viso administruojamas 

plotas (mln.kv.m.)

Lietuva 2 414 12,7

Latvija 77 1,2

Rusija 552 3,2

Lenkija 975 9,9

Ispanija 1 484 7,9

VISO: 5 502 34,9



Daugiabučių namų administravimas

Dirba 106 pastatų 

administravimo vadybininkai, 

14 grupės įmonių vadovų ir 

599 eksplotacijos darbuotojai.

Administruojamas 

daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

plotas sudaro             

9,1 mln. kv.m.

Vilnius

Kaunas

Panevežys

Šiauliai

Alytus

Klaipėda

Šilutė

Pagėgiai

Radviliškis



Ačiū už dėmesį
UAB „Mano būstas“ 

Smolensko g. 12, 03201 Vilnius

Tel.  (+370 5) 239 49 00 

Faks. (+370 5) 239 48 48

El. paštas: info@manobustas.lt

www.manobustas.lt

mailto:info@manobustas.lt
http://www.manobustas.lt/

