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Pranešimas atsakys į klausimus

1. Kas yra pasiekta Lietuvos 
šilumos ūkyje?

2. Kodėl šilumos tiekėjams rūpi 
šilumos vartojimo 
efektyvumas?

3. Ar pagrįsta baimė, kad 
mažėjant šilumos 
suvartojimui, didės šilumos 
kWh kaina?

4. Daugiabučių namų 
(ne)priežiūra – kas už tai 
atsakingas?

5. Ar „mažoji renovacija“ gali 
„išgelbėti“ senstančius 
daugiabučius namus?

6. Ar centrinis šildymas turi 
perspektyvų ateityje?

7. Kt. ir t.t.



1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3-vartotojai;
4- šilumos matavimo prietaisai (~1000 vnt.); 5 – šilumos matavimo prietaisai
pastatų įvaduose (~30000).

Šilumos tiekėjo veiklos ir atsakomybės riba



- Lietuva tapo pavyzdžiu, kaip per trumpą 
laiką pasiekti energetinę 
nepriklausomybę pereinant nuo gamtinių 
dujų prie biokuro.
- CŠT šilumos gamybos šaltiniai ir 
perdavimo sistemos veikia efektyviai ir 
patikimai.

CŠT PASIEKIMAI



CŠT kuro struktūra 2018 m
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Šilumininkų pasiekimus pristatė LR Prezidentas



CO2 emisijų kitimo dinamika



Lyginamosios CŠT pirminio kuro sąnaudos
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Technologiniai šilumos nuostoliai tinkluose
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Vidutinės centralizuotai tiekiamos  šilumos kainos ct/kWh 
be PVM
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Šilumos vartotojų skaičius
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Šilumos vartotojų struktūra

Gyventojai 
72%

Biudžetinės organizacijos 
14%

Verslo/ pramonės įmonės ir kiti 
vartotojai

14%

Gyventojai Biudžetinės organizacijos Verslo/ pramonės įmonės ir kiti vartotojai



Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma 
Lietuvos gyventojų, kurie yra pagrindiniai centralizuotai 
tiekiamos šilumos vartotojai



Vilniaus senamiestis aprūpinamas centralizuotai tiekiama 
šiluma



Kodėl vartotojai nepatenkinti???????



CŠT paplitimas EUROPOJE

2016-02-16 Europos Komisijai ir Tarybai įteikta
„Šildymo ir vėsinimo strategija ES“ 



Kodėl gyventojai negali palaikyti norimą temperatūrą patalpose?

1. Nėra tam techninių priemonių;
2. Nėra pinigų labiau šildytis būstus.



2011-11-01 įsigaliojus ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 
31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMUI didelė 
dalis šilumos punktų atrodo vis dar taip:



Situacija dažname Lietuvos daugiabutyje

O moka tai vienodai!

Gyventojus  labiau nei 
šilumos kainos nuvilia 
pastatų būklė ir 
nesikeičianti situacija -
problemos tik gilėja... 



1- šilumos šaltinis; 2- šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynų tinklas; 3-vartotojai; 4-
šilumos matavimo prietaisai (~1000 vnt.); 5 – šilumos matavimo prietaisai pastatų įvaduose
(~30000).

Daugiabučių gyvenamųjų namų  valdytojų ir vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemų prižiūrėtojų veiklos ir atsakomybės riba



Realijos ir problematika:
• Nereglamentuotas šilumos punktų modernizavimas;

• Gyventojai dėl investicijų ŠP remontui, modernizavimui sprendžia balsų dauguma, 
nevertindami avarijų prevencijos skubos poreikio;

• Prižiūrėtojams nėra pareigos atsiskaityti už (ne)efektyvų šilumos vartojimą pastatuose;

• Šildymo ir karšto vandens sistemos išbalansuotos, neatitinka techninio projekto;

• Dėl netolygaus butų šildymo vidutiniškai parandama apie 25 proc. šilumos;

• HN reglamentuotas patalpų vidaus temperatūros minimumas 18 C sudaro sąlygas 
piktnaudžiavimui;

• Ribota prižiūrėtojų kvalifikacija, reakcijos laikas į gedimus ir avarijas;

• Šilumos tiekėjai nedalyvauja daugiabučių parengime naujam šildymo sezonui;

• VERT 4 metų deklaracinių patikrų intervalas yra per didelis;

• Prižiūrėtojų neveiklumas skatina gyventojų karšto vandens ir šildymo sistemų 
atsijungimus bei saviveiklą.

• Ir t.t. .....



Prižiūrėtojo funkcijos

• Prižiūrėtojas, vadovaudamasis Pastato šildymo ir karšto vandens priežiūros tvarkos 
aprašu, prižiūri šilumos punktus.

• Pasirašo pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą.

• Kiekvieną mėnesį skaičiuoja santykinius šilumos pastatui šildymui, cirkuliacijai ir 
karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, analizuoja gautus duomenis, ir pagal 
poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, teikia juos pastato savininkui arba 
Bendrojo naudojimo objektų valdytojui, pagal kompetenciją kartą per metus rengia 
pasiūlymus dėl efektyvaus šilumos vartojimo ir šilumos energijos taupymo priemonių 
įgyvendinimo.

• Užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose 
nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens 
nustatytą temperatūrą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus 

ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;

• Ir t.t.

Ar kas nors pažįstą prižiūrėtoją?



Prižiūrėtojų kvalifikacija?
• ŠŪĮ 20 str. 1 p. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų 

administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas
(eksploatuotojas).

• ŠŪĮ 31 str. 1 p. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus (eksploatuotojus) energetikos 
ministro nustatyta tvarka atestuoja ir atitinkantiems šio įstatymo reikalavimus atestatus išduoda 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Problematika:
1. Prižiūrėtojai nepakankamos kvalifikacijos;
2. Prižiūrėtoją parenka administratorius su juo susijusį subjektą;
3. Šilumos tiekėjų prižiūrėtojus keičia vos pigiau paslaugas siūlantys ribotos 

kompetencijos ir finansinio pajėgumo prižiūrėtojai (fiziniai arba juridiniai).
4. Pigesni prižiūrėtojai ribotos kvalifikacijos, finansinio pajėgumo, jų ilga reakcija į 

gedimus ir problemas;
5. Grėsmė nugyventi šilumos vartotojų turtą dėl netinkamos priežiūros, nes 

orientuojamasi tik į pinigų surinkimą.

Siūlymas: VERT kelti griežtesnius reikalavimus prižiūrėtojams, sustiprinti jų kontrolę ir 
pareigų užtikrinimą.



Pastatų vidaus sistemų priežiūros kokybės gerinimas

• Vidaus šildymo ir kv prižiūrėtojų atsakomybės nustatymas;

• Vidaus šildymo ir kv prižiūrėtojų kompetencijos nustatymas;

• Vidaus šildymo ir kv prižiūrėtojų priežiūra ir kontrolė;

SIŪLYMAI:

• Prižiūrėtojai tik juridiniai asmenys?

• Priežiūros draudimo CŠT įmonėms panaikinimas (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)?

• Prižiūrėtojų ir CŠT įmonių bendradarbiavimas?

• Projektinės grįžtamos temperatūros užtikrinimas?

• Greitas reagavimas į ŠP gedimus, remontų atlikimas (pvz., privalomas atsarginių 
dalių turėjimas)?

• Šildymo sezono paleidimas per 6 val. (ne per 3 ar 4 dienas)?

• ???



Esama padėtis: Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 44 punktas:

• Šilumos punktas (ŠP)– prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis 
pristatymui į pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, 
būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio 
namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti 
tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai).

ŠP būklė atskiruose daugiabučiuose labai skiriasi



Šilumos punktų modernizavimas – strateginis planas



Eksploatuojami grupiniai šilumos punktai
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Automatinių šilumos punktų (priklausomo ir nepriklausomo 
pajungimo) plėtra
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Šilumos punktai gyvenamuosiuose namuose
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Šilumos ūkiui visada buvo reikalinga aiški 
strateginė kryptis



Naujas Valstybės signalas šilumos vartotojams
• Mažoji renovacija

arba

• Dalinė ranovacija

arba

• Inžinerinė renovacija

Kt.

PAGRINDINĖ ŠILUMOS DALIS PATENKA 

ARTIMIAUSIEMS VARTOTOJAMS



• 2018-01-10 priimti pakeitimai:

2. Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

Tačiau Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
įstatyme numatyta:

Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems 
atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą 
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių 
programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo projekte numatytas priemones pasiekiama ne 
mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė, nustatoma pagal Statybos įstatymą 
įgyvendinančius statybos techninius reglamentus, ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos 
įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su 
skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. 

Pakeista DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROGRAMA

I. ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS
1. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):
1.1. šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar)

karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinančių energijos
šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas

1.2. šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar)
vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar)
individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas

1.3. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas
Ir t.t.



VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI 
(MODERNIZUOTI) ĮSTATYMAS

• 3 straipsnis. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti teikimo 
sąlygos ir būdai

• 1. Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, 
įgyvendinantiems atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau 
– Vyriausybė) patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar 
ją atitinkančias savivaldybių programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo projekte 
numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio 
naudingumo klasė, nustatoma pagal Statybos įstatymą įgyvendinančius statybos 
techninius reglamentus, ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos
įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, 
palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo 
projekto įgyvendinimo. 



Nuo 2020-01-01 įsigaliojo pakeitimas
pakeitimas 2019 m. kovo 14 d.

11. Valstybės parama teikiama kompensuojant 30 procentų priemonių įgyvendinimo 
kainos, jeigu įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas
atskiras automatizuotas šilumos punktas ar modernizuojamas esamas 
neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) 
pertvarkomos ar keičiamos šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, butuose ir 
kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar šilumos 
daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius; šiuo atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nustatyti valstybės paramos teikimo reikalavimai netaikomi. Šio straipsnio 1 dalyje 
nustatyti valstybės paramos teikimo reikalavimai taikomi, jeigu įgyvendinus šioje dalyje 
nurodytą priemonę vėlesniu etapu yra įgyvendinamos likusios energinį efektyvumą 
didinančios ir (ar) kitos priemonės pagal Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programą.

Privalumai: analogiška tvarka kaip daugiabučių kompleksinei renovacijai (eliminuojami skolininkai sprendimų 
priėmime, papildoma valstybės parama nepasiturintiems ir pan.)
Trūkumas: nėra dar poįstatyminių teisės aktų.



Šiandien galimas daugiabučių šildymo ir KV sistemų 
atnaujinimas

30 proc. finansuojama Klimato kaitos programos lėšomis 
(numatyta 5 mln. Eur). BETA kvietimų paraiškų laukia iki 
2020-07-01

Ateityje „Mažoji renovacija“ bus vykdoma LRV nustatyta tvarka, remiantis Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programa



LŠTA siūlo(ė):
Siekiant sumažinti šilumos suvartojimą ~20-25 proc. būtina:

✓ Vidaus šildymo sistemos subalansavimas;

✓ Karšto vandens sistemos subalansavimas;

✓ Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų 
įrengimas

✓ Individualios šilumos apskaitos kiekvienam 
butui įrengimas (šilumos kiekio dalikliai);

✓ Išmanioji (Smart metering) vienalaikio 
rodmenų nuskaitymo  iš daliklių ir karšto vandens 
skaitiklių butuose apskaita (pagal 2012/27/ES 
Efektyvumo direktyvos reikalavimus).

Būtinos priemonės „mažosios renovacijos“ metu



„Mažoji renovacija“ - proga atnaujinti vamzdynus

• Gyventojai patyria nuostolių dėl 
trūkusių vamzdynų, aplietų kaimynų 
butų.

• „Paskutinio gyventojų surašymo 
duomenimis, daugiau nei pusė šalies 
gyventojų gyvena būtent butuose, kur 
inžinerinių gedimų rizika, mūsų 
duomenimis, gerokai didesnė. Čia kyla 
problemų dėl pasenusių vandentiekio 
tinklų, kanalizacijos, nukenčiama ne dėl 
savo, o dėl kaimynų kaltės“.



Vidaus šildymo ir kv. sistemų modernizavimas užtikrina:

• Apie 20-25 proc. mažesnes sąskaitas už 
šildymą;

• Tolygų šildymą (neperšildomi ir nešaldomi 
butai);

• Galimybę reguliuotis šilumą butuose pagal 
poreikį;

• Individualią daliklinę apskaitą;
• Teisingą atsiskaityti už šilumą ir kv, nemokant 

už kitus nesąžiningus gyventojus;
• Efektyvumo direktyvos įgyvendinimą.

Investicijų kaina apie 15 Eur/m² arba apie 900 Eur. 
60 m² butui.



Europos Parlamemto ir Tarybos direktyva dėl energijos vartojimo 
efektyvumo, kuria iš dalies pakeičiamos direktyvos 2009/128/EB ir 
2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB

10 straipsnis Sąskaitose pateikiama informacija.
1. <...> valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. užtikrina, 
kad, kai techniškai įmanoma ir ekonomiškai pagrįsta, sąskaitose pateikiama 
informacija būtų tiksli ir grindžiama faktiškai suvartotu kiekiu, kaip 
numatyta VII priedo 1.1.punkte, visiems sektoriams, kuriems taikoma ši 
direktyva, įskaitant energijos skirstytojus, skirstymo sistemos operatorius ir 
mažmeninės prekybos energija įmone.

Šis įpareigojimas gali būti įgyvendintas reguliaraus duomenų registravimo 
sistema, pagal kurią galutiniai vartotojai savo skaitiklių rodmenis perduotų 
energijos tiekėjui. <...>

Tam reikalinga nuotolinė duomenų 
nuskaitymo sistema

Kodėl nuotolinis duomenų nuskaitymas?



Nuotolinio duomenų nuskaitymo privalumai

1. Atsiskaitoma už tikslų ataskaitinį laikotarpį;

2. Gyventojams nereikia deklaruoti, šilumos tiekėjams nurašinėti, tikrinti skaitiklių 
rodmenų;

3. Eliminuojamas piktnaudžiavimo, rodmenų klastojimo pavojus;

4. Nebėra nepaskirstyto karšto vandens kiekių;

5. Sistema greičiau aptinka gedimus, nuotėkius

6. Šilumos parametrų kontrolė;

7. Pagalba vidaus šildymo ir KV sistemų prižiūrėtojams;

8. T.t.



Daliklių įrengimas bute



Šilumos skaitikliai ir dalikliai daugiabučiuose 2018 m 
šilumos paskirstymas
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Šilumos tiekėjo vaidmuo „mažojoje renovacijoje“ pagal Klimato 
kaitos programą

• Pagal Būsto energijos taupymo agentūros paskelbtą kvietimą paraiškas gali teikti daugiabučio 
namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo 
programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, 
įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

• Šilumos tiekėjas negali būti paramos gavėju. Paramos gavėjai – tik buto ar kitų patalpų 
savininkai.

• Neaiški investicijų grąža;

• Sąlyginai didelės VIPA siūlomos palūkanos (4-5%);

• Nedengiamos administravimo, kreditavimo sąnaudos;

• Sprendimai priimami balsų dauguma, balsavimų organizavimas;

• Sudėtinga valdyti procesus nesant vidaus šildymo ir kv sistemų prižiūrėtoju.

• IŠŠŪKIS – reikiamą lėšų pritraukimas, nemokūs ir mažas pajamas turintys klientai.
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„Baudos“ skolininkams

• Nustatytu terminu neatsiskaičius už suvartotą šilumos energiją, gali būti 

skaičiuojami iki 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos 
sumos už kiekvieną pradelstą dieną (Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su 
buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas).

0,02 %/dieną arba 7,3 % per metus delspinigių (palūkanų)

Kreditavimo įmonė Metinė palūkanų norma %

Nuo 34

46,31 iki 136,27 

18,8

11



Europos Parlamemto ir Tarybos direktyva dėl energijos vartojimo 
efektyvumo, kuria iš dalies pakeičiamos direktyvos 2009/128/EB ir 
2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 
2006/32/EB

7 straipsnis. Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos

• Kiekviena valstybė narė sukuria energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų 
sistemą. Ta sistema užtikrinama, kad,<...>, kiekvienos valstybės narės teritorijoje 
veikiantys energijos skirstytojai ir (arba) mažmeninės prekybos energija įmonės, <...>, 
ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. pasiektų bendrą galutinio energijos 
suvartojimo taupymo tikslą. 

• Tas tikslas yra bent lygiavertis užtikrinimui, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. kiekvienais metais būtų sutaupomas naujas energijos kiekis, 
atitinkantis 1,5 % visų energijos skirstytojų arba visų mažmeninės prekybos energija 
įmonių kasmet galutiniams vartotojams parduodamo kiekio

Kodėl šilumos tiekėjui rūpi mažesnis šilumos vartojimas???



Ar šilumos tiekėjo pelnas priklauso nuo parduoto šilumos 
kiekio (?) – NE.



• LŠTA užsakymu atlikta studija nustatė, kad 
vien tik šilumos sektoriuje galima sutaupyti 
apie 858 GWh/metus energijos, t.y. nuo 
2014 m. iki 2020 m. būtų galima 

sutaupyti apie 6 TWh energijos 
(šilumos).

Asociacija pasiūlymai ir veiksmai

LŠTA užsakymu 2014 m. atlikta 
studija ir teikti siūlymai dėl 

2012/27/ES direktyvos 
įgyvendinimo, tačiau 

NEATSIŽVELGTA

EM tikslas 
yra 11,674 Arba ~50 mln. 

Eur/metus



ŠILDYMO SISTEMA po sutvarkymo 
(siekiamybė)

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNeOloSQlsYCFQa6FAodXAgAtQ&url=https://www.langevin.com/blog/2009/05/05/smile-training-a-simple-guide-to-successful-training/comment-page-1/&ei=9BaBVdfEI4b0UtyQgKgL&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNGJmFkJ5bNSvxdekK4M1EkrGcIHeQ&ust=1434609762012697


0,5 472,5

Iš viso 
Karštam 

vandeniui 

ruošti 

Karšto 

vandens 

temp. 

palaikymui

Su 

nepaskirsty

tu karštu 

vandeniu

Bendrosi

oms 

reikmėms

Butų ir kitų 

patalpų 

šildymui 

vnt. metai MWh MWh MWh MWh MWh MWh m² MWh m² MWh/m²/mėn EUR/MWh EUR/m²/mėn kWh/mėn EUR/mėn

Šviesos g 11 (bt. 41-60) 20 1982 22,1 2,5 4,7 -0,1 2,7 14,9 1072,0 14,9 1072,0 0,0139 50,10 0,70 836,53 41,91

Taikos g. 134, 136 72 1985 90,8 10,9 18,4 -1,3 11,3 62,7 4428,1 62,7 4428,1 0,0142 50,10 0,71 850,03 42,59

Kovo 11-osios g. 55 37 1985 46,4 5,3 9,8 -0,6 5,7 31,9 2212,4 31,9 2212,4 0,0144 50,10 0,72 863,92 43,28

Šviesos g 14 (bt. 81-100) 20 1975 24,1 3,0 4,9 -0,4 3,0 16,6 1098,2 16,6 1098,2 0,0151 50,10 0,76 908,34 45,51

Taikos g. 25, 27 40 1983 49,3 5,7 9,4 -0,2 6,2 34,4 2186,7 34,4 2186,7 0,0157 50,10 0,79 942,60 47,22

Šviesos g 4 (bt. 81-100) 20 1991 26,9 3,0 3,5 -0,5 0,0 21,0 1071,3 21,0 1071,3 0,0196 50,10 0,98 1174,51 58,84

Gedvydžių g. 20 72 1989 107,3 9,7 15,9 -1,4 0,0 83,1 4195,9 83,1 4195,9 0,0198 50,10 0,99 1188,33 59,54

Gabijos g. 81 (bt. 1-36) 36 1986 53,2 5,1 8,9 -0,7 0,0 39,9 1988,9 39,9 1988,9 0,0201 50,10 1,00 1203,13 60,28

Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36) 35 iki 1992 59,9 5,2 10,0 -0,4 0,0 45,0 2212,1 45,0 2212,1 0,0204 50,10 1,02 1221,68 61,21

V.Pietario g. 7 36 1987 30,2 4,6 7,0 0,4 0,0 18,2 2176,9 18,2 2176,9 0,0084 50,10 0,42 502,32 25,17

Kapsų g. 38 70 iki 1992 43,3 7,5 0,3 0,0 0,0 33,5 2072,3 33,5 2072,3 0,0162 50,10 0,81 970,44 48,62

Taikos g. 241, 243, 245 60 1985 77,3 8,9 11,2 -0,6 0,0 57,8 3133,6 57,8 3133,6 0,0185 50,10 0,92 1107,33 55,48

Musninkų g. 7 60 1980 80,9 7,9 14,8 -2,7 0,0 60,9 3251,0 60,9 3251,0 0,0187 50,10 0,94 1123,34 56,28

S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40) 40 1987 55,6 5,1 9,5 0,0 0,0 40,9 2155,0 40,9 2155,0 0,0190 50,10 0,95 1140,12 57,12

Antakalnio g. 118 59 1964 69,5 6,4 13,2 -0,6 0,0 50,5 2642,3 50,5 2642,3 0,0191 50,10 0,96 1146,65 57,45

Žemynos g. 25 32 1986 50,5 4,0 8,4 0,0 0,0 37,1 1927,9 37,1 1927,9 0,0192 50,10 0,96 1153,95 57,81

Žemynos g. 35 88 1986 136,7 13,8 21,6 -1,4 0,0 102,8 5195,5 102,8 5195,5 0,0198 50,10 0,99 1187,25 59,48

Taikos g. 105 71 1985 115,7 11,0 19,6 -1,9 0,0 86,9 4324,5 86,9 4324,5 0,0201 50,10 1,01 1205,98 60,42

Kanklių g. 10B 22 1981 32,1 3,8 4,6 -0,1 0,0 23,9 1167,5 23,9 1167,5 0,0204 50,10 1,02 1225,93 61,42

Didlaukio g. 22, 24 31 1986 49,5 4,6 6,1 -0,3 0,0 39,1 1870,3 39,1 1870,3 0,0209 50,10 1,05 1253,55 62,80

Mokėjimai 

už šilumą 

60 m² ploto 

buto 

šildymui 

(su PVM)

Vidutinė lauko oro temperatūra :

AB "Vilniaus šilumos tinklai"

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose  (2017 m. gruodžio mėn.)

Dienolaipsniai : 

Apmokestint

a šiluma 

šildymui 

gyventojam

s

Butų 

plotas

Šilumos 

suvartojimas 

šildymui 

Šilumos 

kaina 

gyventojam

s

(su PVM) 

Mokėjimai už 

šilumą 1 m² 

ploto šildymui                 

(su PVM)

Šilumos 

suvartojim

as 60 m² 

ploto buto 

šildymui

III. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., 

neapšiltinti, su įrengtais dalikliais individualiai 

šilumos apskaitai (pastato vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistema subalansuota; ant kiekvieno šildymo 

prietaiso įrengti termostatiniai ventiliai ir šilumos kiekio 

apskaitos dalikliai; įrengti karšto vandens 

antimagnetiniai skaitikliai; įrengta nuotolinė duomenų 

nuskaitymo ir valdymo sistema; įvadinio šilumos 

apskaitos prietaiso, butų šildymo prietaisų, butų karšto 

vandens apskaitos prietaisų rodmenys nuskaitomi 

vienu metu) 

IV. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, 

su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir 

karšto vandens sistemomis, dalikliai individualiai 

šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą 

deklaruoja patys gyventojai 

Adresas

Butų sk.
Statybos 

metai

Suvartotas šilumos kiekis

Namo 

plotas
Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą

Šilumos suvartojimo pavyzdys 2017 m. 
gruodžio mėn. Vilniuje

2017 m. gruodį III grupės vid. mokėjimai ~49 Eur, IV grupės - ~58 Eur (Skirtumas 9 Eur t.y. 15%) 



Mokėjimai už šildymą 

Šildymo sąskaitos dydį labiausiai lemia 
šiluminės energijos suvartojimas atskiruose 

pastatuose – skiriasi iki 6-8 kartų.            
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Nesandarios durys
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Kreivos sienos



Konsultacijos atvykus pas vartotoją 
apie „mažąją renovaciją“

Šilumos tiekėjai, vadovaujantis Energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu, 
vartotojus supažindina su „mažosios 
renovacijos“ galimybėmis.





Daugiabučių namų renovacija per lėta

2020-01-21 Valstybės kontrolė: pagal 
dabartinį tempą visų energetiškai neefektyvių 
daugiabučių modernizacija būtų baigta po 100 
metų



Gyventojų mokėjimai po renovacijos sumažėja
Šilumos tiekimo įmonės išlaidos 
pavaizduotos 1-a tiese, sudėjus 
pastovias ir kintamas šilumos 
gamybos išlaidas. Tarkime, kad 
nagrinėjamais metais vartotojams 
bus patiektas A šilumos kiekis. Kad 
šilumos tiekimo įmonė dirbtų 
pelningai, pajamos turi viršyti 
išlaidas, t. y. 1-a ir 2-a tiesės (2-a 
tiesė vaizduoja vartotojų mokėjimus 
už šilumą) turi susikirsti būtent toje 
vietoje, kurioje nusakomas patiektos 
vartotojams šilumos kiekis. 
Nagrinėjamame paveiksle vartotojų 
išlaidos už perkamą šilumą bus 
pažymėtos tašku C.

Renovacija nulems mažesnį metinį 
šilumos poreikį (taškas B). Šiuo 
atveju įmonės išlaidos viršys pajamas 
ir įmonės veikla taps nuostolinga. 
Norint, kad pajamos taptų lygios 
išlaidoms, turėtume brėžti 3-ią 
tiesę, kuri, palyginti su 2-a tiese, 
yra statesnė (nes didesnė šilumos 
kaina). 



Vilniaus miestas (Lazdynai, Naujamiestis)

2017 m. sausio 22 d.

Lauko oro temp. -2 C



Vilniaus miestas 2017 m. sausio 22 d.

Lauko oro temp. -2 C



Vilniaus miestas 2010 m. sausio 25 d.

(individualus šildymas)

Lauko oro temp. - apie -19 °C
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Vilniaus miestas 2010 m. sausio 25 d.

(individualus šildymas)

Lauko oro temp. - apie -19 °C
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Vilniaus miestas (Šnipiškės)

2016 m. sausio 7 d.

Lauko oro temp. -20 C
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http://www.lsta.lt/

