
Kas jei ne renovacija: 

5 žingsnių programa 

2014 



Programos pagrindas 

Milijonas susideda iš 

centų. 

Genialumas slypi 

paprastume. 

Skęstančiųjų gelbėjimas – 

pačių rūpestis.  



Programos sukūrimo priežastys 

17 ct

22 ct

27 ct

Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM       
2010-2011 metais 

37 
78 81 

2009 2010 2011

Lietuvoje renovuotų namų kiekis vnt. 

Kaina išaugo 29,45% 



Programos sukūrimo priežastys 

[VAL
UE]% 

[VAL
UE]% 

Ne Taip

2010 m. apklausa:  
Ar ėmėtės veiksmų šildymo 

išlaidoms mažinti? 

Taip Ne

2011 m. apklausa:  
Ar ketinate imtis veiksmų 

šildymo išlaidoms mažinti? 

43% 

74 proc. atsakiusių „taip“ prisipažino 

nežinantys, kaip tai daryti. 

57% 



„5 žingsnių šilumos taupymo programa" – tai veiksmingos 

priemonės, kurios leidžia sumažinti suvartojamos šilumos kiekius „čia ir 

dabar".  

 

„5 žingsnių šilumos taupymo programa“ – tai ne renovacija. 
 

Greitis Mažos investicijos 

5 žingsnių šilumos taupymo programa 



5 žingsniai taupyti šilumai 



1 žingsnis. Gyventojų įtraukimas 

 

 

• Buto patalpų vėdinimas. Trumpai ir intensyviai. 

 

• Radiatorių atidengimas. 

 

• Saulės šilumos naudojimas. 

 

• Langų ir durų plyšių sandarinimas. 

 

• Šilumą atspindinčių ekranų už radiatorių 

įrengimas. 

 

• Didelių matmenų baldų išdėstymas prie išorinių 

sienų. 

Sutaupoma iki 10% šilumos. 



2 žingsnis. Šilumos nuostolių mažinimas bendrose patalpose   

• Laiptinių, rūsių durų ir langų 

sandarinimas ar pakeitimas naujais.  

 

• Laiptinės pirmajame aukšte dvigubų 

durų įrengimas.  

 

• Kaimynų įtraukimas. 

 

• Vėdinimas. Trumpai ir intensyviai. 

Sutaupoma iki 4% šilumos. 



3 žingsnis. Šilumos punktų automatizavimas 

• Automatizuoti šilumos punktai 

turi daviklius, reaguojančius į oro 

sąlygas.  

 

• Neautomatizuoti šilumos 

punktai reguliuojami rankiniu 

būdu ir nereaguoja į lauko 

temperatūros pokyčius.  

Sutaupoma iki 20% 

šilumos. 



4 žingsnis. Šilumos sistemų balansavimo įrangos montavimas  

Sumontuojami modernūs 

balansiniai ventiliai. 

Sutaupoma iki 12% 

šilumos. 



5 žingsnis. Realiu laiku valdoma šilumos sistema 

Sistema valdoma „čia ir dabar“. 

 

Rezultatas: 

 

• Šilumos tiekiama tiek, kiek reikia 

konkrečiu momentu. 

 

• Reguliuojama šiluma patalpose ne tik 

pagal lauko temperatūrą, bet ir 

kritulius, debesuotumą, vėjo stiprumą. 

 

• Laiku pastebimi gedimai. 

Sutaupoma iki 15% šilumos. 



Rezultatai 

86% namų, priėmusių sprendimą vykdyti renovaciją, dalyvavo 

„5 žingsnių šilumos taupymo programoje“ 
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Programoje JESSICA dalyvaujančių namų skaičius vnt. 



Rezultatai 
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Šilumos suvartojimo palyginimas 
įvertinus išorės lauko sąlygas - K, Wh/m2/DL,  

Šilumos suvartojimas 1 m2  įvertinus išorės lauko sąlygas - K,
Wh/m2/DL,

18,9 proc. 



Rezultatai. V. Maciulevičiaus g. 30, Vilnius 

2011-2012 m šildymo sezonu name šilumos suvartojimo efektyvumas 

pagerėjo 10,84%, sutaupyta ~ 60 tūkst. litų. 

2011 m. pakeisti langai. 



Rezultatas. Architektų g. 140, Vilnius 

2011-2012 m šildymo sezonu name šilumos suvartojimo efektyvumas 

pagerėjo 15,4%, sutaupyta ~ 22 tūkst. litų. 

2011 m. Sumontuotos šildymo magistralės atšakų sklendės. 



Rezultatas. Taikos pr. 103, Kaunas 

Šildymo sezonu name šilumos suvartojimo efektyvumas pagerėjo, svertinis 

šilumos suvartojimo koeficientas šiame name sumažėjo 35%, per vieną 

mėnesį sutaupyta ~ 8,7 tūkst. litų. 

2013 m. pakeisti seni laiptinių langai. 



Rezultatas. Reikjaviko g. 1, Klaipėda 

Po sistemos renovacijos svertinis šilumos suvartojimo koeficientas  

sumažėjo 13%, tad per vieną mėnesį gyventojai sutaupė per 5 tūkst. Litų. 

2013 m. modernizuotas šilumos punktas. 



Rezultatas 

2012/2013 metų šildymo sezoną lyginant su 2011/2012 metų šildymo sezonu,  

„5 šilumos taupymo programoje“ dalyvaujantys namai 

 sutaupė apie 6 507 180 Lt.  



Ačiū už dėmesį  
UAB „Mano būstas LT“  

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 
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