
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) prognozuoja, kad šiluma gamtinėmis 
dujomis šildomuose miestuose artėjantį 2014/2015 m. šildymo sezoną iki 

naujųjų metų bus nuo 8 iki 25 procentų mažesnė, lyginat su praėjusia žiema. 
Vidutinė šilumos kaina šalyje sieks apie 25 ct/kWh (su 9 proc. PVM)* 

* - Kaina įvertinta esant dabartinei situacijai su 5 nežinomaisiais: 
1. Nežinome, ar bus grąžinta šilumos vartotojų permoka už gamtines dujas už laikotarpį nuo 2013-01-01 

iki 2014-04-30 d.?  
2. Iki šiol nėra žinomos elektros energijos supirkimo kvotos (LR Vyriausybė turėjo nustatyti iki š.m. rugsėjo 

1 d.)?  
3. Nežinome privalomųjų gamtinių dujų supirkimo kiekių iš suskystintų gamtinių dujų terminalo?  
4. Nežinome, kokios bus gamtinių dujų pirkimo kainos iš suskystintų gamtinių dujų terminalo? 
5. Nežinome, kokia bus gamtinių dujų transportavimo kaina? 
Kuomet bus gauti atsakymai į aukščiau išvardintus nežinomuosius, šilumos kainų prognozė atitinkamai bus 

patikslinta. 
 



2014/2015 m. spalio–balandžio mėnesiais 

mokėjimai už šilumą šildymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose 

namuose 

Šilumos kainos dydį labiausiai lemia šilumos gamybai naudojamo kuro kaina, 

todėl tuose Lietuvos miestuose, kuriuose šilumos gamybai naudojamas vietinis 

biokuras, šį šildymo sezoną prognozuojama vidutinė šilumos kaina yra apie 20 

ct už kWh su 9 % PVM (nuo 18 iki 24 ct už kWh). Tai tokios įmonės kaip Molėtų 

šiluma, Ignalinos šilumos tinklai, Utenos šilumos tinklai, Varėnos šilumos tinklai, 

Širvintų šiluma, Plungės šilumos tinklai, Šilutės šilumos tinklai, Tauragės 

šilumos tinklai, Šilalės šilumos tinklai, Radviliškio šiluma, Mažeikių šilumos 

tinklai ir t.t.  

 

Miestuose, kuriuose šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos, šilumos 

kaina sieks vidutiniškai 27 ct už kWh su 9 % PVM (nuo 24 iki 32 ct už kWh). Tai 

tokios įmonės kaip Fortum Joniškio energija, Nemenčinės komunalininkas, 

Prienų energija, Šalčininkų šilumos tinklai, Anykščių šiluma, Palangos šiluma, 

Telšių šiluma, Balterma ir ko, Vilniaus energija ir t. t. 



Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma Lietuvos gyventojų, 
kurie yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai 
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Šilumos suvartojimas per 
mėnesį daugiabučių namų ir 

kitų pastatų šildymui priklauso 
nuo tų pastatų būklės ir 

šildymo bei karšto vandens 
sistemų priežiūros kokybės 



Pavyzdys:  

2014/2015 m. šildymo sezono metu labiausiai paplitusio 60 m2 ploto V 

kategorijos buto šildymas neapšiltintame 1959–1992 m. statybos laikotarpio 

daugiabučiame name kainuos: 

1. Miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamybai yra gamtinės dujos, 

– apie 405 Lt: 

• ~25 kWh/m2 x 60 m2 x 27,0 ct. už kWh = 405 Lt per mėn. 

 [25 kWh/m2 – tai vidutinis šilumos suvartojimas per šešis pilnus mėnesius. Atskirais mėnesiais 

šilumos suvartojama skirtingai, priklausomai nuo šildymo trukmės per mėnesį bei lauko oro 

temperatūros. Spalį suvartojama ~9 kWh/m2 (~146 Lt per mėn.), lapkritį ~20 kWh/m2 (~324 Lt per 

mėn.), gruodį ~27 kWh/m2 (~437 Lt per mėn.), sausį ~33 kWh/m2 (~ 535 Lt per mėn.), vasarį ~27 

kWh/m2 (~473 Lt per mėn.), kovą ~19 kWh/m2 (~308 Lt per mėn.), balandį ~6 kWh/m2 (~97 Lt per 

mėn.)] 

 

2. Miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamybai yra vietinis biokuras, 

– apie 300 Lt: 

• ~25 kWh/m2 x 60 m2 x 20,0 ct/kWh = 300 Lt per mėn. 
[25 (kWh/m2) – tai vidutinis šilumos suvartojimas per šešis pilnus mėnesius. Atskirais mėnesiais 

šilumos suvartojama skirtingai, priklausomai nuo šildymo trukmės per mėnesį bei lauko oro 

temperatūros. Spalį suvartojama ~9 kWh/m2 (~108 Lt per mėn.), lapkritį ~20 kWh/m2 (~240 Lt per 

mėn.), gruodį ~27 kWh/m2 (~324 Lt per mėn.), sausį ~33 kWh/m2 (~396 Lt per mėn.), vasarį ~27 

kWh/m2 (~324 Lt per mėn.), kovą ~19 kWh/m2 (~228 Lt per mėn.), balandį ~6 kWh/m2 (~72 Lt per 

mėn.)] 



Šilumos 

suvartojimas 

šildymui 
 

Vidutinė 

šilumos kaina 

gyventojams 

(su PVM) 

Mokėjimai už 

šilumą 1 m2 ploto 

šildymui  

(su PVM) 

Mokėjimai už šilumą 

60 m2 ploto buto 

šildymui (su PVM) 

Tokių 

pastatų 

dalis 

Lietuvoj

e 

I. Daugiabučiai 

suvartojantys mažiausiai 

šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai) 

 

 

10 kWh/m2 

 

60 m2 ploto 

butui:  

600 kWh 

27,0 ct/kWh  10 x 27,0 = 2,70 Lt/m2 
2,70 x 60 = 162,0 Lt 4,6% 

 

II. Daugiabučiai 

suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 

(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą 

namai) 

15 kWh/m2 

 

60 m2 ploto 

butui:  

900 kWh 

27,0 ct/kWh  

  

 

15 x 27,0 = 4,05 Lt/m2 

 

4,05 x 60 = 243,0 Lt 
 

17,3% 

III. Daugiabučiai 

suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 

nerenovuoti namai) 

 

 

25 kWh/m2 

 

60 m2 ploto 

butui:  

1500 kWh 

 

27,0 ct/kWh  

  

 

25 x 27,0 =6,75Lt/m2 

 

6,75 x 60 = 405,0 Lt 
 

55,7% 

IV. Daugiabučiai 

suvartojantys labai daug 

šilumos (senos statybos, 

labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai) 

 

35 kWh/m2 

 

60 m2 ploto 

butui:  

2100 kWh 

 

27,0 ct/kWh  

  

 

35 x 27,0 = 9,45 Lt/m2 

 

9,45 x 60 = 567,0 Lt 
 

22,4% 

32 tūkst. butų 
0,09 mln. gyventojų 

121 tūkst. butų 
0,36 mln. gyventojų 

390 tūkst. butų 
1,17 mln. gyventojų 

157 tūkst. butų 
0,47 mln. gyventojų 

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose* (2014/2015 m. šildymo sezonas) 

vidutinė šilumos kaina: 27,0 ct/kWh su PVM 

*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - gamtinės dujos 



Šilumos 

suvartojimas 

šildymui 
 

Vidutinė 

šilumos kaina 

gyventojams 

(su PVM) 

Mokėjimai už 

šilumą 1 m2 ploto 

šildymui  

(su PVM) 

Mokėjimai už šilumą 

60 m2 ploto buto 

šildymui (su PVM) 

Tokių 

pastatų 

dalis 

Lietuvoj

e 

I. Daugiabučiai 

suvartojantys mažiausiai 

šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai) 

 

 

10 kWh/m2 

 

60 m2 ploto 

butui:  

600 kWh 

20,0 ct/kWh  10 x 20,0 = 2,00 Lt/m2 
2,00 x 60 = 120,0 Lt 4,6% 

 

II. Daugiabučiai 

suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 

(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą 

namai) 

15 kWh/m2 

 

60 m2 ploto 

butui:  

900 kWh 

20,0 ct/kWh  

  

 

15 x 20,0 = 3,00 Lt/m2 

 

3,00 x 60 = 180,0 Lt 
 

17,3% 

III. Daugiabučiai 

suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 

nerenovuoti namai) 

 

 

25 kWh/m2 

 

60 m2 ploto 

butui:  

1500 kWh 

 

20,0 ct/kWh  

  

 

25 x 20,0 = 5,00Lt/m2 

 

5,00 x 60 = 300,0 Lt 
 

55,7% 

IV. Daugiabučiai 

suvartojantys labai daug 

šilumos (senos statybos, 

labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai) 

 

35 kWh/m2 

 

60 m2 ploto 

butui:  

2100 kWh 

 

20,0 ct/kWh  

  

 

35 x 20,0 = 7,00 Lt/m2 

 

7,00 x 60 = 420,0 Lt 
 

22,4% 

32 tūkst. butų 
0,09 mln. gyventojų 

121 tūkst. butų 
0,36 mln. gyventojų 

390 tūkst. butų 
1,17 mln. gyventojų 

157 tūkst. butų 
0,47 mln. gyventojų 

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose* (2014/2015 m. šildymo sezonas) 

vidutinė šilumos kaina: 20,0 ct/kWh su PVM 

*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - biokuras 



Šilumos tiekimo įmonės kiekvieną mėnesį pateikia visų daugiabučių namų (apie 17 

tūkst.) butams sąskaitas (apie 700 tūkst.) už šilumą, suvartotą šildymui, karšto 

vandens ruošimui ir cirkuliacijai (pagal LR energetikos ministro įsakymu patvirtintą 

mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimo formą, kurioje yra pateikiami 

visi duomenys kiekvienam butui. Žin., 2010, Nr. 127-6488; Aktuali redakcija nuo 

2011-10-30).  

Ypač svarbu sąskaitose atkreipti dėmesį į suvartotą šilumos kiekį (kWh) buto šildymui 

ir atitinkamai mokėjimų už šilumą dydį, kuris atspindi daugiabučio namo atitvarų ir 

šildymo bei karšto vandens sistemų būklę, šių sistemų priežiūros kokybę. 
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Didžiausią šilumos taupymo potencialą 
valdo vartotojai 

 
 

Šaltinis:  Lietuvos energetikos konsultantų asociacija 

! ! ! 



! ! ! 



Modernizavimo nauda 
Šilumos suvartojimas 

šildymui      

Prieš renovaciją: 

15,31 kWh/m²/mėn. 

Šilumos suvartojimas 

šildymui       

Po renovacijos: 

8,90  kWh/m²/mėn. 

Tokių pastatų Lietuvoje yra  

tik 4,6%   

Tokių ir prastesnių pastatų Lietuvoje yra 

net 78,1%   



Naujai pastatyti ir atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai 
gyvenamieji namai mažai vartojantys šilumos 



Senos statybos neapšiltinti daugiabučiai gyvenamieji namai 
daug vartojantys šilumos 
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Mokėjimai už šilumą naujos statybos daugiabučiuose 2014/2015 m.  šildymo sez. metu 

UAB "Balterma ir Ko“ -  

 27,38 ct/kWh 
su 9% PVM 

UAB "Vilniaus energija"  

25,10 ct/kWh  
su 9 % PVM 

Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto 

šildymui  

600kWh x 25,10 ct/kWh= 150 Lt. 
(Sviliškių g. 4,6, Vilnius) 

Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto 

buto šildymui  

600kWh x 30,85 ct/kWh= 164 Lt. 
(Salomėjos Neries g. 95 Vilnius) 

Šiluma gaminama pastate kūrenant 

gamtines dujas 

Centralizuotas šilumos tiekimas 



Daugiabučių gyvenamųjų namų būklė 
Šilumos suvartojimas šildymui      

1990 m: 

~>35,00 kWh/m²/mėn. 

Šilumos suvartojimas šildymui      

2014 m: 

~>35,00 kWh/m²/mėn. 

Atnaujinus daugiabučius gyvenamuosius namus  

kasmetiniai vartotojų metiniai sutaupymai 
SIEKTŲ ~ 700 mln. Lt 



 
 

1. Pervesti Vilniaus, Kauno ir kitų likusių įmonių („Fortum Joniškio energija“, 
„Nemenčinės komunalininkas“, „Prienų energija“, Šalčininkų šilumos tinklai, 
„Druskininkų šiluma“, „Anykščių šiluma“, „Palanga šiluma“, „Telšių šiluma“ ir kt.) 
šilumos gamybos šaltinius nuo gamtinių dujų prie daug pigesnio vietinio biokuro ir 
sumažinti šilumos kainą iki 20 ct/kWh. 

2. Subalansuoti pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, ant kiekvieno 
šildymo prietaiso įrengti termostatinius ventilius ir šilumos kiekio apskaitos daliklius, 
įrengti karšto vandens antimagnetinius skaitiklius, įrengti nuotolinę duomenų 
nuskaitymo ir valdymo sistemą, leidžiančią vienu metu nuskaityti įvadinio šilumos 
apskaitos prietaiso, butų šildymo prietaisų, butų karšto vandens apskaitos prietaisų 
rodmenis ir pagal faktiškai suvartotą šilumą ir karštą vandenį pateikti sąskaitas 
kiekvienam butui. Tai galima atlikti nelaukiant viso pastato išorinių atitvarinių 
konstrukcijų renovacijos proceso, nes šių inžinerinių sistemų modernizavimas 
reikalauja santykinai nedaug lėšų ir leidžia nemažai sutaupyti.  

3. Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučių gyvenamųjų namų išorines atitvaras pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programą. 

4. Tinkamai prižiūrėti pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, užtikrinant 
tolygų patalpų šildymą ir palaikant optimalų ekonomišką režimą. 

Norint iš esmės sumažinti Lietuvos gyventojų mokėjimus už 
šilumą, būtina įgyvendinti keturis pagrindinius projektus 







 Privalumai:  
• Visi butai šildomi tolygiai, neperšildomi, nes subalansavus sistemas ir įrengus termostatinius 
ventilius bei šilumos kiekio apskaitos daliklius į kiekvieną šildymo prietaisą patiekiamas 
pageidaujamas šilumos srautas, kuris užtikrina visuose daugiabučio namo butuose 
pageidaujamą temperatūrą.  
• Atsiranda galimybė kiekvienam butui vartoti šilumą pagal savo finansines galimybes. 
• Įrengus antimagnetinius karšto vandens skaitiklius su vienalaikio nuskaitymo funkcija, 
nebelieka nesąžiningų karšto vandens vartotojų, o subalansavus karšto vandens sistemas 
sumažėja šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai). 

  
Sutaupymai: 
• Pastate neperšildant butų ir palaikant apie +19 °C temperatūrą, vidutiniškai galima sutaupyti 
iki 21 proc. šilumos kiekio patalpų šildymui, palyginti su dabartiniu nesubalansuotu, netolygiai 
šylančiu ir neturinčiu galimybės individualiai reguliuoti kiekvieno šildymo prietaiso bute pastatu. 
• Sumažinus vidaus temperatūrą 1 °C, šilumos suvartojimas šildymui sumažėja 5 proc.  
• Subalansavus pastato vidaus šildymo sistemą, palaikoma žemesnė pastato vidaus šildymo 
sistemos šilumnešio temperatūra vamzdynuose, sumažinami šilumos nuostoliai per vamzdynų 
sieneles, o tai leidžia sutaupyti dar iki 5 proc. šilumos. 
• Kvalifikuotai prižiūrint ir valdant daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemą 
bei įgyvendinus kitas namo valdytojo siūlomas taupymo priemones, pastate galima sutaupyti 
apie 30 proc. šilumos, o tai sovietinės statybos ir senesnių daugiabučių gyvenamųjų namų 
standartinio buto mokėjimus už šildymą vidutiniškai sumažina apie 100 Lt per mėnesį. 

KODĖL VERTA? 



Investicijos yra santykinai nedidelės – apie 50 Lt/m2 (arba 
3000 Lt tipiniam 60 m2 butui). Investicijos atsipirktų per 4–5 
metus. 
Vėliau nusprendus pabaigti viso namo renovacijos darbus 
(išorinių sienų šiltinimas, langų keitimas ir t. t.), investuoti 
reikės mažiau, nes jau bus subalansuotos vidaus šildymo ir 
karšto vandens sistemos ir įrengta individuali apskaita 
butuose. 

KIEK KAINUOJA? 

Atnaujinus (modernizavus) daug šilumos vartojantį daugiabutį gyvenamąjį namą 
(atitvaras ir šildymo sistemą) ir šilumos gamybai naudojant vietinį biokurą, 
mokėjimai už šilumą gyventojams sumažėtų nuo ~375 Lt butui per mėn. iki ~108 Lt 
butui per mėn. Būtent tiek vidutiniškai dabar moka naujai pastatytų ir atnaujintų 
(modernizuotų) Lietuvos daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai, besišildantys 
biokuru. 
Palyginimui: daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) 1 m2 
kaina yra apie 450 Lt. O naujo buto statybos 1 m2 kaina yra daugiau kaip 5000 Lt. 
 



GREITAS ĮRENGIMAS 



Centralizuotas šildymas - Vilniaus senamiestis be 
kaminų 


