
Informacija vartotojui dėl šilumos energijos vartojimo efektyvumo 

Kodėl sąskaitos už šildymą tą patį mėnesį skirtinguose namuose skiriasi keliais kartais? 

Mažiausia šiluminės energijos kaina dažnai nesugeneruoja mažiausių sąskaitų už šildymą. Sąskaita 

už šilumą susidaro iš nustatytos kainos ir šilumos suvartojimo. Kainą nustato Valstybinė kainų energetikos 

kontrolės komisija (VKEKK), o šilumos suvartojimas priklauso nuo gyvenamojo pastato būklės. Jei namas 

nėra sandarus, pastatas išeikvoja daugiau energijos, todėl sąskaitos tokiu atveju išauga. Ypač didelį šilumos 

kiekio 1 m2 skirtumą pastebime tarp atnaujintų ir senos statybos, su prasta šilumine izoliacija, daugiabučių 

namų. 

Siūlome palyginti šilumos sąnaudas šildymui iki ir po daugiabučių namų atnaujinimo: 

Adresas 
Statybos 

metai 

Šilumos kiekis 1m2 

šildymui iki renovacijos 

(kWh) 2017 m. sausio 

mėn., vid. temperatūra – 

(-0,40C) 

Šilumos kiekis 1m2 

šildymui po renovacijos 

(kWh) 2019 m. sausio 

mėn., vid. temperatūra – 

(-1,10C) 

Sumažėjimas 

(%) 

Taikos pr. 23 1962 22,44 8,55 62 

Rūtų g. 15 1974 23,90 11,54 52 

Taikos pr. 27 1979 28,55 7,78 73 

Taikos pr. 41 1967 24,13 8,99 62 

P. Komunos g. 2 1969 21,20 13,07 38 

Pastabos: 

 adresai parinkti iš sąrašo namų, kurių atnaujinimas baigtas iki 2019 metų. 

 vidutinis AB „Klaipėdos energija“ daugiabučių namų suvartojimas 1 m2 šildymui: 

2017 m. sausio mėn. - 18,17 kWh/m2 

2019 m. sausio mėn. - 18,46 kWh/m2 

 

 

Norėtumėte mokėti mažiau? Daugiabučių ir visuomeninių pastatų atnaujinimas (renovacija) - tai 

viena iš efektyviausių šilumos išsaugojimo priemonių. Nustatyta, kad neapšiltinti pastatai į aplinką 

išspinduliuoja net 3 - 5 kartus daugiau šilumos nei renovuoti. Renovavus namą, pagerėja gyvenimo sąlygos, 

būstas tampa šiltesnis, išauga renovuoto nekilnojamojo turto vertė. Daugiabučių namų ir visuomeninės 

paskirties pastatų renovacija pratęsia jų eksploatavimo laiką ir mažina išlaidas priežiūrai. Atlikus 

daugiabučių namų ir visuomeninių pastatų renovaciją pagerėja pastato estetinis vaizdas, gyvenamosios 

aplinkos sąlygos, švelnėja patalpų mikroklimatas, pakyla vidutinė temperatūra, sumažėja išlaidos už 

šildymą bei pastato eksploataciją, padidinamas viso statinio funkcionalumas. 
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Kodėl naudinga daugiabučio namo modernizacija (renovacija)? 

 Padidėja turto vertė iki 30 proc. 

 Mažiau suvartojama šilumos energijos (sutaupoma daugiau nei 50 % šilumos energijos). 

 Pagerėja namo estetinis vaizdas. 

 Pratęstas pastato eksploatavimo laikas iki 30 metų. 

 Sumažinamos priežiūros išlaidos apie 80 procentų. 
 Pagerėja gyvenimo komfortas (nuo +18C iki +21C). 

Primename, kad mokėjimų už šilumą dydžiui įtakos turi ne tik šilumos kaina, bet ir suvartotos šilumos kiekis, 

kurį lemia lauko oro temperatūra, taip pat būsto plotas ir būklė (naujas namas, senas ar renovuotas). Mažiausiai už 

šildymą moka tvarkingų ir renovuotų namų gyventojai. 

Klaipėdos ir Gargždų miestų gyventojai, kuriems šilumą tiekia AB „Klaipėdos energija“, gali 

sužinoti, kiek jų name yra suvartojama šilumos energijos. Bendrovės tinklapyje www.klenergija.lt rubrikoje 

„Stebėkite savo namo šilumos suvartojimą“ – į paieškos langelį suvedus miestą ir adresą, sistema pateikia 

name suvartojamos šilumos energijos duomenis, juos galima palyginti su kitais panašaus dydžio 

daugiabučiais. 

Žemiau pateikiami palyginamieji duomenys apie šilumos suvartojimą ir kainas (be PVM) 2017/2018 

ir 2018/2019 metų sezonais. 

 

 
 

Parengė AB „Klaipėdos energija“, klientų aptarnavimo grupė 
 
 

 

 

 

 

http://www.klenergija.lt/

