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Įžanga 

Šiame dokumente trumpai pateikta informacija apie esamą dešimties daugiabučių namų būklę penkiose 

bandomosiose šalyse. Pastatai yra skirtingo amžiaus, dydžio ir tipo, pastatyti skirtingo klimato zonose. Jiems 

siūlomos renovacijos priemonės suskirstytos į dvi dideles grupes pagal tikslą: a) sumažinti energijos vartojimą 

b) įdiegti atsinaujinančius energijos šaltinius. Dauguma priemonių gali būti naudojamos visiems pastatams, 

pritaikius jų būklei (pvz., skiriasi pastatų sienos ir šildymo sistemos) ir klimato skirtumams, kai kurios – tik 

vienam ar keliems pastatams. 

Dokumento pradžioje išsamiai aprašyta tyrimo metodika, jis nubrėžia aptariamų pastatų renovacijos gaires. 

Tai nėra nei preliminarus, nei išsamus energijos vartojimo auditas. Dokumentas skirtas naudotis 

bendruomenės atstovams, komunalinių paslaugų įmonių energetikos vadybininkams, jis turi būti lengvai 

suprantamas ne inžinieriams, todėl jame pateikti ne išsamūs techniniai sistemų aprašymai, o tik trumpa 

informacija apie priemones, apskaičiuotą sutaupytos energijos ir pinigų kiekį (jei įmanoma). Kiekvienam 

pastatui parengta apžvalginė lentelė, kurioje nurodyti turimi duomenys apie visas siūlomas priemones, kad 

bet kuris asmuo (t.t. gyventojai) galėtų susipažinti su siūlomomis priemonėmis ir sutaupytomis lėšomis. 
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1. Įvadas 

Galimybė gauti energiją prieinama kaina yra vienas pagrindinių veiksnių siekiant darnaus visuomenės 

vystymosi. Kita vertus, energijos gamyba ir jos naudojimas daro nemažą įtaką aplinkai, didina oro 

užterštumą, skatina klimato pokyčius bei visuotinį atšilimą. Tvarus vystymasis, kuriuo užtikrinamas energijos 

tiekimo saugumas ir kartu mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, yra pasaulinis iššūkis.  

Visų tipų pastatams reikia daug energijos, tačiau šioje srityje nemažai galimybių optimizuoti energijos 

vartojimą. Pastatų energinio efektyvumo didinimui tapus viešojo sektoriaus prioritetu sutaupoma daug 

energijos ir lėšų. Pastaruoju metu energijos vartojimo efektyvumas gyvenamųjų namų sektoriuje (tiek 

individualių namų, tiek ir daugiabučių pastatų) taip pat sulaukė didelio namų savininkų, nuomininkų, 

komunalinių paslaugų įmonių ir investuotojų susidomėjimo. 

Pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas duoda naudos, nes mažėja tarša ir visuotinis atšilimas. 

Tačiau svarbu pabrėžti, kad energijos vartojimo efektyvumas negali būti vertinamas tik kaip energijos 

vartojimo mažinimas, nes šis visada susijęs su tam tikromis aukomis, pavyzdžiui, netinkama vidaus 

temperatūra arba netinkamu apšvietimu, o efektyvumas – tai optimalios vidaus temperatūros, vidaus 

klimato ir apšvietimo lygio palaikymas naudojant mažiau energijos. 

1 pav. Daugialypė energinio efektyvumo didinimo nauda (IEA, 2014) 

 

Geresnis energinis efektyvumas suteikia daug naudos, priklausomai nuo pakeitimų apimties ir siekiamų 

tikslų, kurie gali būti tokie: 

• sumažinti namų ūkio išlaidas kylant energijos kainoms; 

• didinti energinį saugumą; 

• padidinti energijos tiekimo investicijas; 

• sumažinti taršą, kurie lemia klimato pokyčius; 

• išplėsti kvalifikuotos ir nekvalifikuotos darbo jėgos užimtumą; 
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Išteklių 
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• sumažinti savivaldybių ir valstybės biudžeto išlaidas; 

• gerinti ekonominį konkurencingumą. 

Energinio efektyvumo pokyčiai gyvenamuosiuose namuose ženkliai pagerina gyvenimo sąlygas, nes 

sumažėja energijos sąnaudos bei anglies dvideginio išmetimas. Individualiems namams taikomos priemonės 

labai skiriasi, priklausomai nuo pastato dydžio bei formos, sienų medžiagų, konstrukcijos, vietos ir net 

gyventojų požiūrio, todėl pakankamai sudėtinga šias priemones suklasifikuoti ir išanalizuoti. Tačiau 

daugiabučiams pastatams galima taikyti tipologijas (pvz., TABULA), todėl energijos vartojimo efektyvumo 

priemonių analizę atlikti ir jos rezultatus tarpusavyje palyginti yra lengviau. 

1.1. Energijos taupymo priemonės 

Pastato energinį efektyvumą didinančios priemonės parenkamos pagal pastato rūšį, jo statybos metus, būklę 

bei gyventojų skaičių. Priemonės gali būti paprastos, ekonominės arba kompleksinės, brangios, apimančios 

visapusiškus renovacijos sprendimus. Svarstant renovacijos priemonę svarbūs tokie aspektai: 

• Teisiniai klausimai (pvz., atsiskaitymo už šildymą sistema) 

• Gyventojų elgsena 

• Pastato apšiltinimas 

• Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos (HVAC) 

• Buityje naudojamo karšto vandens paruošimas (DHW) 

• Elektros energijos vartojimas. 

Kai kurias priemones galima pasiūlyti daugumai pastatų, jos lengvai pritaikomos (pvz., lempučių keitimas), 

kitos yra gana sudėtingos (pvz., sienų šiltinimas arba langų keitimas), trečioms reikia didelių investicijų ir 

išsamių tyrimų (pavyzdžiui, montuojant šilumos siurblius patalpų šildymui, vėsinimui ir karšto vandens 

paruošimui). Surasti optimalius sprendimus konkrečiam pastatui gali būti sudėtinga užduotis, dažnai 

apimanti ne tik inžinerinius, bet ir teisinius ar elgsenos aspektus. 

2 pav. Galimų pastatui taikytinų priemonių schema (ImgBin, 2018) 

 

Padidinta izoliacija 

Saulės kolektorius 
(pasirinktinai) 

 
Trigubas skydelis 

Dvigubi stiklo paketai su  

Double Low-E technologija 

Oro tiekimas 
Oro pašalinimas 

Oro pašalinimas Oro tiekimas 

Šviežio oro patekimas 

Užteršto oro pašalinimas 

Kryžminio srauto šilumokaitis (ventiliacijos 
sistema su šilumos panaudojimu) 

Grindinis šilumokaitis 
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Tam tikrais atvejais, tinkamai parinkus priemones, energijos vartojimas gali būti sumažintas tikrai ženkliai, o 

nedidelį pastatui reikiamą energijos kiekį užtikrina atsinaujinantys šaltiniai, įrengti pačiame pastate arba šalia 

jo. Tokiu atveju pastatas praktiškai tampa „nulinės energijos pastatu“, kitaip tariant pastatu, kurio energinis 

naudingumas yra maksimaliai aukštas. 

Svarbu nepamiršti, kad energinis naudingumas taip pat priklauso nuo šilumos generatoriaus rūšies ir 

paskirstymo sistemos. Tai ypač svarbu pastatams, kuriuose butai naudoja skirtingus šilumos šaltinius (pvz., 

centralizuotą šildymą, elektros energiją ir gamtines dujas). Šildymo sistemos komponentai (pvz., katilai, 

vožtuvai, cirkuliaciniai siurbliai) atnaujinami greičiau arba visiškai keičiami. 

1 lentelė. Daugiabučiuose namuose taikomų energijos taupymo priemonių apžvalga 

Priemonių grupė Sudėtingumas Pagrindinis poveikis ir nauda 

Elgsena ir teisė Paprasta Lėšų ir energijos taupymas. 

Pastato apšiltinimas  
Nuo paprasto iki vidutiniškai 
sudėtingo  

Išaugęs šiluminis komfortas, lėšų ir energijos 
taupymas, pagerėjusi gyvenimo kokybė bei 
komfortas, didesnė nekilnojamojo turto vertė. 

Buityje naudojamas 
karštas vanduo 

Vidutiniškai sudėtingas 
Pagerėjusi gyvenimo kokybė, lėšų ir 
energijos taupymas. 

Šildymo sistema 
Nuo vidutiniškai sudėtingo iki 
sudėtingo 

Išaugęs šiluminis komfortas, pagerėjusi 
gyvenimo kokybė, sumažėjusi tarša, didesnė 
nekilnojamojo turto vertė. 

Elektros sistema Nuo paprasto iki sudėtingo 
Lėšų ir energijos taupymas, geresnė 
energijos suvartojimo kontrolė. 

 

Pastatuose, kurie yra prijungti prie centralizuoto šildymo sistemų, perėjimas nuo atsiskaitymo pagal plotą 

prie atsiskaitymo pagal faktinį suvartojimą yra viena iš labiausiai pageidautinų priemonių. Ši priemonė taip 

pat gali lemti gyventojų elgsenos pokyčius, nes vartotojai bus atsakingi už energijos suvartojimo valdymą. 

Tačiau ją įgyvendinti gali būti gana sudėtinga dėl vamzdynų sistemos ribotumo ir vyriausybės paramos. 

1.2. Dokumento paskirtis ir tikslas 

Šio dokumento tikslas – naudoti jį kaip gaires atliekant renovaciją ir didinant energijos vartojimo efektyvumą 

dešimtyje daugiabučių gyvenamųjų namų penkiose bandomosiose šalyse (kiekviena šalis savo nuožiūra 

pasirinko po du pastatus). Svarbu paminėti, kad šis dokumentas nėra preliminarus ar išsamus energijos 

vartojimo auditas. 

Tyrimu siekiama išanalizuoti visas įmanomas priemones, kurios padėtų padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą. Priemonės pritaikytos kiekvienam pastatui atskirai, atsižvelgiant į esamą pastato būklę. Prie 

kiekvieno pastato pateikta tokia informacija: 

• Pagrindiniai duomenys apie pastatą: vieta, butų skaičius ir gyventojai. 

• Pastato apšiltinimo, šildymo ir karšto vandens sistemų esamos būklės aprašymas. 
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• Informacija apie sąskaitas už šildymą, karštą vandenį ir elektrą sistemą. 

• Siūlomų energijos taupymo priemonių aprašymas, nurodant numatomus medžiagų ir darbų kiekius, 

reikalingus joms įgyvendinti, galimą sutaupyti energijos ir pinigų kiekį. 

• Priemonių ir sutaupytos energijos bei lėšų apžvalga, kad būtų galima parengti veiksmų scenarijus. 

Šio dokumento pirmoje dalyje aprašoma kiekvienos siūlomos priemonės sutaupytų lėšų apskaičiavimo 

metodas ir tvarka, pateikta išsami informacija apie apribojimus, vertinimus ir galimus skaičiavimų 

supaprastinimus. 

Antroje dalyje nurodyta pirmiau minėta informacija apie dešimt pastatų penkiose bandomosiose šalyse, taip 

pat apžvalginės lentelės su taupymo rodikliais, reikalingos scenarijams parengti. 
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2. Požiūris ir metodika 

Penkiose bandomosiose šalyse buvo tiriama dešimt pastatų, kad būtų gauti visi duomenys, reikalingi 

renovacijos planams sudaryti. Dalis informacijos buvo surinkta ir parengta bandomuosiuose projektuose, o 

apsilankymai suteikė (papildomos) naudingos informacijos šilumos poreikiams ir nuostoliams apskaičiuoti. 

Šiame dokumente naudojama metodika parengta atlikus išsamų energijos vartojimo auditą daugiau kaip 150 

daugiabučių gyvenamųjų pastatų, kuriuose yra apie 170 000 m2 šildomo ploto, ir preliminarų energijos 

vartojimo auditą maždaug 2 700 daugiabučių gyvenamųjų pastatų, kuriuose yra apie 2,9 mln. m2 šildomo 

ploto. Atliekant auditą įtraukti visų tipų pastatai, pastatyti per pastaruosius 130 metų. Toliau pateiktos 

informacijos tikslas – suprasti, kaip atliekami skaičiavimai ir kokie metodai, nuokrypiai ir supaprastinimai 

buvo naudojami apskaičiuojant galimas sutaupytas lėšas. 

2.1. Pastatai 

Šildomu plotu (m2) visuose skaičiavimuose laikomas naudojimui skirtas plotas, net jei jis faktiškai 

nenaudojamas. Norėdami tai pailiustruoti, panagrinėkime butą, kuriame yra du kambariai, tačiau gyventojai, 

siekdami sumažinti šildymo išlaidas, šildymo sezono metu naudoja tik vieną kambarį. Apskaičiuojant 

poreikius, nuostolius, sutaupytas lėšas ir investicijas, visas butas vertinamas kaip šildymo patalpa. Taip pat 

laikoma, kad visi pastatų butai yra gyvenami, t. y. nėra nenaudojamų butų. 

Kai kurie konkretūs apšiltinimo aspektai nebuvo įtraukti. Pavyzdžiui, pastate iš dešimties balkonų yra keletas 

uždarų. Tokiu atveju neįmanoma sužinoti, kokios to priežastys (pavyzdžiui, ar jie naudojami kaip žiemos 

sodas, ar kaip miegamasis, nes šių dviejų tipų balkonų skaičiavimo parametrai labai skiriasi), kokios naudotos 

medžiagos (pavyzdžiui, plytų blokai, plokštės). Be to, daugeliu atvejų balkonai ir terasos apskritai nėra laikomi 

šildomomis patalpomis. 

Skirtingų rūšių langų (pvz., medinių, PVC, plieninių) dalys remiantis bendrais duomenimis buvo apskaičiuotos 

visais atvejais, kai nebuvo įmanoma arba praktiškai neįmanoma gauti tikslių skaičių. Tokių detalių pateikimas 

nežymiai padidintų tikslumą ir gerokai pailgintų skaičiavimo ir analizės laiką. Išimtis – atvejai, kai tyrėjai 

pateikė išsamų visų langų sąrašą. 

Bendrosios patalpos taip pat laikomos šildomomis patalpomis, tai patvirtina kai kuriuose analizuotuose 

pastatuose įrengti radiatoriai. Todėl šioms patalpoms taip pat siūlomos visos priemonės, pvz., langų ir durų 

keitimas. 

Laikoma, kad butuose vidinė temperatūra yra 20 °C, o bendro naudojimo patalpose 15 °C. 

Kai tik buvo įmanoma, apskaičiuotoms energijos sąnaudoms kontroliuoti buvo naudojamos turimos 

nacionalinės gyvenamųjų pastatų tipologijos, lyginant apskaičiuotas vertes su to paties tipo ir amžiaus 

pastatų tipologijose nurodytomis vertėmis. 

2.2. Skaičiavimai 

Šilumos poreikiui, pelnui ir nuostoliams apskaičiuoti, esant dabartinei būklei ir pritaikius kiekvieną priemonę, 

buvo naudojama specializuota programinė įranga „KI Expert“. Kaip įvesties duomenys programinei įrangai 

buvo pateikti bandomojo projekto metu surinkta arba parsisiųsta iš internete prieinamų šaltinių informacija. 
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Įvertintas tik natūralus vėdinimas, pavyzdžiui, nuolat atidarant langus ir duris, kad vyktų oro cirkuliacija. 

Neatsižvelgta į priverstinį vėdinimą specialiomis sistemomis. 

Vertinamos tik apskaičiuotos, o ne faktinės šilumos ir sąnaudos. Pavyzdžiui, jei skaičiavimai rodo, kad 

dabartinėmis sąlygomis vidaus temperatūrai palaikyti užtenka 50 000 kWh, tai šis rodiklis laikomas atskaitos 

tašku, o ne faktinis energijos suvartojimas, apie kurį praneša gyventojai ir kuris gali būti didesnis arba 

mažesnis. Priemonės energijos ir pinigų atžvilgiu vertinamos lyginant pagal bazinį lygį. Taip išvengiama bet 

kokio šališkumo, susijusio su energijos vartojimu dėl gyventojų elgsenos. 

Visi šilumos energijos poreikiai, nuostoliai, prieaugis ir sutaupymai išreiškiami vadinamosios pirminės 

energijos, o ne galutinės energijos forma. Pirminė energija gali būti laikoma „bendrąja energija“, o galutinė 

energija – „grynąja energija“. Kitaip tariant, pirminė energija tiekiama vartotojui ir už ją išrašoma sąskaita, o 

galutinė energija faktiškai sunaudojama vidaus patalpoms šildyti. Akivaizdu, kad pirminė energija galutinės 

energijos atžvilgiu sumažėja tam tikru laipsniu, kuris apibūdinamas kaip energijos vartojimo efektyvumo 

koeficientas (paprastai mažiau nei 100 %). Šis koeficientas priklauso nuo daugelio veiksnių, todėl šiame 

dokumente jis vertinamas kiekvienam pastatui atskirai, atsižvelgiant į energijos šaltinį ir šildymo sistemą. 

Inžinerinėje praktikoje neretai viskas išreiškiama galutine energija, tačiau šis dokumentas skirtas ne vien 

inžinieriams. Todėl visa energija išreiškiama pirminės energijos pavidalu, atsižvelgiant į tai, kad už ją atsiskaito 

energijos vartotojai (nuomininkai, gyventojai). Todėl šiame dokumente pateikti skaičiai bus lengvai 

suprantami prieš tolesnį vertinimą. 

Energijos ir degalų kainos patikslintos vizitų metu, todėl dokumento paskelbimo metu jos buvo realios. 

Kai kurie iš tiriamų pastatų yra prijungti prie centralizuoto šildymo sistemos, o sąskaitos išrašomos pagal 

šildomą plotą, t. y. EUR/m2. Tokiais atvejais nėra tiesioginio ryšio tarp energijos vieneto kainos (EUR/kWh) ir 

bendros už šildymą mokėtinos sumos. Kita vertus, daroma prielaida, kad vidaus temperatūra pastate 

pasiekiama ir palaikoma šildymo sezono metu. Taigi energijos vieneto kaina apskaičiuojama bendrą metinę 

visų pastatų butų sąskaitų sumą (eurais) dalijant iš šilumos, reikalingos dabartinei vidaus temperatūrai 

palaikyti (t. y. pirminės energijos, kWh). Tokiu būdu nustatoma šilumos energijos vieneto kaina EUR/kWh, 

kuri naudojama sutaupytoms lėšoms apskaičiuoti. 

Metinis energijos poreikis karštam vandeniui ruošti paprastai apskaičiuojamas atsižvelgiant į metinį karšto 

vandens suvartojimą (m3 per metus), karšto vandens temperatūrą (°C), vandens šiluminę talpą ir tankį. 

Tačiau skirtinguose pastatuose suvartojimas gali labai skirtis, priklausomai nuo gyventojų įpročių ir vonios 

kambariuose esančios įrangos. Vienam asmeniui per dieną gali tekti nuo 30 iki 90 litrų arba nuo 0,5 iki 3 litrų 

vienam kvadratiniam metrui per dieną. Kita vertus, karšto vandens temperatūra svyruoja nuo 40 iki 85 °C. 

Todėl karštam vandeniui ruošti reikalinga šiluma apskaičiuojama supaprastintai, šildomą plotą (m2) 

padauginus iš 16 kWh/m2 specifinės vertės. Ši vertė atitinka vidutinį specifinį suvartojimą, nustatytą atlikus 

išsamius gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo auditus. 

Apšvietimo sistemai reikalinga elektros energija Qel (kWh per metus) apskaičiuojama taip: 

el
1,000

n P t
Q

 
=  

kur n – lempučių skaičius, P (W) vienos lemputės elektros galia ir t (h/metus) metinis lempučių naudojimo 

laikas. Jei naudojamos kelių tipų lemputės, bendras suvartojimas yra kiekvieno tipo suvartojimo suma. 
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2.3. Investicijos 

Svarbu paminėti, kad tikslias investicijas į tam tikras priemones galima nustatyti tik nuodugniai ištyrus esamą 

pastato būklę ir charakteristikas. Tai turi būti atlikta prieš pradedant bet kokius renovacijos darbus, o juos 

gali atlikti tik sertifikuotos ir įgaliotos įmonės. Procesas apima išsamios renovacijos dokumentacijos 

parengimą, įskaitant (bet neapsiribojant) pagrindinį projektą, brėžinius, eskizus ir planus, išsamią medžiagų 

ir (arba) kiekių sąskaitą ir kitą netechninę (pvz., administracinę) dokumentaciją. Todėl šiame dokumente 

pateiktos medžiagų ir darbų specifikacijos gali yra tik rekomendacinio ir orientacinio pobūdžio. 

Tai ypač pasakytina apie siūlomas priemones, susijusias su saulės kolektorių buitiniam karštam vandeniui ruošti 

ir fotovoltinių elektrinių įrengimu bei visos pastatų šildymo sistemos pakeitimu. Investicijos į tokias sudėtingas 

priemones priklauso nuo daugelio veiksnių, kai kuriuos jų lemia vietos įstatymai, techniniai reglamentai ar 

pastato vidaus konfigūracija. Investicijų poreikį turėtų vertinti tik licencijuoti specialistai, kurie pažįsta ir 

supranta bandomosios šalies vietos rinką, ir tik tada, kai jau parengtas išsamus projektas. Toks metodas leidžia 

tiksliau įvertinti investicijas bet kuriuo metu, o tai ypač svarbu atsižvelgiant į dabartinius didelius medžiagų ir 

darbo jėgos kainų svyravimus. 

2.4. Energijos vartojimo mažinimo priemonės 

Šios priemonės skirtos gyvenamųjų patalpų šildymui naudojamos energijos ir elektros energijos, naudojamos 

karštam vandeniui ruošti (kai taikoma), apšvietimui, buitinių prietaisų suvartojimui mažinti. Dauguma tokių 

priemonių taikomos pastato šiltinimui, mažinant šilumos nuostolius (žiemą) arba šilumos srautus (vasarą), o 

jų įgyvendinimas yra gana sudėtingas. 

Energijos taupymas, susijęs su pastato šiltinimu, apskaičiuojamas taip: 

sutaupyta energija = Qdabartinė - Qpo priemonės 

kur Qdabartinė (kWh/metus) – šiluma, reikalinga šiluminiam komfortui palaikyti esant dabartinei pastato būklei, 

o Qpo priemonės (kWh/metus) – šiluma, kurios reikės įgyvendinus priemonę. Finansiniai sutaupymai 

apskaičiuojami tiesiog padauginant sutaupytą energiją iš energijos kainos. 

finansiniai sutaupymai = (sutaupyta energija) × (energijos vieneto kaina) 

Taikant kiekvieną priemonę galima sutaupyti tam tikrų lėšų kiekį, priemones derinant galima sutaupyti 

daugiau. Šiuo atveju siūlomos tokios priemonės: išorinių sienų šiltinimas, lubų ir (arba) stogo šiltinimas, 

išorinių durų ir langų keitimas ir rūsio lubų šiltinimas (kai taikoma). Visi skaičiavimai atlikti pagal ISO 13790, 

kuris 2017 m. buvo pakeistas į ISO 52016-1. 

Panašus metodas taikomas ir elektros energijos suvartojimo priemonėms. Įgyvendinus priemonę sutaupyta 

energija apskaičiuojama kaip skirtumas tarp dabartinės suvartojimo būklės ir būklės pritaikius priemonę. 

sutaupyta energija = Qel – QLED 

Čia Qel (kWh/metus) – elektros energija, kurią šiuo metu sunaudoja pastato apšvietimo prietaisai, o QLED 

(kWh/metus) - elektros energija, kurios reikės pakeitus visas esamas lemputes LED lemputėmis. 

Vėliau finansiniai sutaupymai apskaičiuojami dauginant sutaupytą energiją iš elektros energijos vieneto 

kainos. 

finansiniai sutaupymai = (sutaupyta energija) × (elektros energijos vieneto kaina) 
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Įprastines kaitrines lemputes siūloma pakeisti LED lemputėmis, pasižyminčiomis panašiomis šviesos 

charakteristikomis. Šiuo metu pastatuose yra sumontuota įvairių galingumų lempučių, tačiau pakankamai 

tiksliai galima apskaičiuoti, kad vidutinis galingumas siekia 75 W. Tokią lemputę galima pakeisti 10 W LED 

lempa, kurios šviesos srautas yra 1 200 lm, o spalvos temperatūra tinkama (pvz., 2700 K, šiltai balta). 

Apšvietimo atveju sutaupoma dėl sumažėjusios lempučių galios (naudojimo režimas nekeičiamas). 

Siūloma priemonė elektriniams vandens šildytuvams (kai taikoma) – įrengti šildytuvus su dviem talpomis ir, 

pageidautina, su išmaniuoju valdymu. Dėl nuolatinio vandens srauto ir temperatūros stebėjimo, taip pat dėl 

mažesnės šildytuvo elektrinės galios (1,5 kW vietoj įprastų 2,0 kW), energijos suvartojimas gali sumažėti iki 

25 proc. Tačiau iš tikrųjų jis gali būti ir 10 proc. Nors šią priemonę lengva įgyvendinti (tai paprastas vandens 

šildytuvo pakeitimas), nežinoma, ar tokių šildytuvų jau yra įrengta ir ar gyventojai norėtų juos keisti. Dėl 

didelės tokių vandens šildytuvų kainos (nuo 200 iki 350 EUR, priklausomai nuo galingumo) ir palyginti 

nedidelio sutaupymo ši priemonė nebus nagrinėjama. 

Visos šildymo sistemai skirtos priemonės padeda taupyti energiją, nes didina sistemos ar jos komponentų 

efektyvumą. Įrengus naujus radiatorius, vamzdynus, reguliavimo vožtuvus ir cirkuliacinius siurblius, sistemos 

efektyvumą galima padidinti iki 15 proc., tačiau vidutiniškai jis siekia apie 10 proc. Iš tikrųjų, pakeitus 

kiekvieną komponentą, efektyvumas padidėja iki tam tikro laipsnio. Tačiau norint tiksliai žinoti, kokį 

komponentą reikia taisyti ar keisti, reikia išsamiai susipažinti su pastato šildymo sistema. Jei pastatas 

prijungtas prie centralizuoto šildymo sistemos, galima siūlyti tik ribotą priemonių skaičių, nes už pagrindines 

priemones (pvz., katilų, degiklių, siurblių, balansavimo ir kt. priemones) atsakinga centralizuoto šildymo 

įmonė, o ne gyventojai. 

Įrengus termostatinius vožtuvus ant radiatorių energijos suvartojimas įprastai gali sumažėti 5 proc., nes 

gyvenamosios patalpos nėra pernelyg įkaitinamos, o kiekviena patalpa šildoma iki tinkamos temperatūros. 

Viena iš priemonių, galinčių padėti sutaupyti energijos pastatuose, prijungtuose prie centralizuoto šildymo 

sistemos, yra perėjimas nuo atsiskaitymo už šildomą plotą (EUR/m2) prie atsiskaitymo už faktinį šilumos 

energijos suvartojimą (EUR/kWh). Sutaupyti pavyks, nes vartotojai rūpinsis energijos vartojimu, pvz., mažiau 

be reikalo atidarinėdami langus ar kitaip švaistydami energiją. Apskaičiuota, kad tokiu būdu galima sutaupyti 

iki 10 proc. energijos. 

Kalbant apie buitinius prietaisus, taupyti padeda efektyvesnių prietaisų pasirinkimas (pvz., indukcinė viryklė 

vietoj įprastos elektrinės viryklės). Tačiau šią priemonę labai sunku įvertinti neturint išsamių žinių apie šiuo 

metu naudojamus buitinius prietaisus, pavyzdžiui, koks jų skaičius, rūšys ir tipai, amžius ir naudojimo režimas. 

Galima daryti prielaidą, kad dalį prietaisų gyventojai jau pakeitė į efektyvesnius, o likusius pakeis artimiausiu 

metu. Apskritai šiuolaikiniai labai efektyvūs buitiniai prietaisai yra brangūs, o jų taupymo galimybės 

nedidelės. Todėl, prieš siūlant šią priemonę, reikia atidžiai išanalizuoti jos įgyvendinamumą. Dėl visų minėtų 

priežasčių tokia priemonė šiame dokumente nesiūloma ir nenagrinėjama. 

Gyventojų švietimas – vienas iš svarbių veiksnių, galinčių sumažinti energijos suvartojimą. Informuoti 

asmenys žino, kaip tinkamai naudoti energiją, kaip pakeisti įpročius arba prisitaikyti prie esamos pastato 

būklės. Šiuo atveju sunku įvertinti sutaupytas lėšas, nes tai labai subjektyvu ir priklauso nuo daugelio 

veiksnių. Paprastai didesnis pastatas leidžia sutaupyti daugiau, nors sutaupyti sunku. Nerenovuotuose 

pastatuose gyventojai gali sutaupyti iki 10 proc., o visiškai renovuotuose – iki 2 proc. Investicijos taip pat 

priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant mokymo formą ir trukmę, besimokančiųjų ir mokymų vadovų 

skaičių. 
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2.5. Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių diegimo priemonės 

Karštam vandeniui ruošti buvo naudojama rekomenduojama vidutinė 16 kWh/m2 per metus bazinė vertė. 

Galimybė sutaupyti, įrengus saulės kolektorius, apskaičiuojama atsižvelgiant į vidutinį natūralaus apšvietimo 

lygį pastato vietoje. Daroma prielaida, kad kolektoriai bus sumontuoti ant stogo, kurio nuolydis optimalus, o 

vamzdynų sistema ir katilai įrengti tinkamose ir patogiose pastato vietose. Visas energijos kiekis, gautas 

naudojant kolektorius, laikomas sutaupyta energija, o finansinis sutaupymas apskaičiuojamas šį energijos 

kiekį padauginus iš jos vieneto kainos. Skaičiavimai rodo, kad tam tikrais atvejais naudojant saulės kolektorius 

galima pagaminti daugiau karšto buitinio vandens, nei jo reikia esamomis sąlygomis (t. y. apskaičiuota kaip 

bazinė vertė). Tokia situacija susiklosto, jei yra pakankamai stogo ploto plokštėms įrengti, o saulės 

spinduliuotė pakankamai intensyvi. 

Kalbant apie elektros energiją, kaip atsinaujinančios energijos šaltinių diegimo priemonę buvo pasiūlyta ant 

pastato stogo įrengti fotovoltines (FV) plokštes. Svarbu paminėti, kad taupymas apskaičiuojamas remiantis 

pastato vietoje esančia saulės spinduliuote ir vidutinėmis tokių sistemų efektyvumo vertėmis. Taupymas, 

kurį galima pasiekti taikant šią priemonę, yra tiesiog elektros energijos kiekis, kurį galima pagaminti pastato 

buvimo vietoje. Nėra jokios informacijos apie tai, ką daryti su vietoje pagaminta energija. Taip yra todėl, kad 

kiekvienoje bandomojoje šalyje galioja labai skirtingi teisės aktai, susiję su elektros energijos gamyba 

naudojant fotovoltinę energiją. Ši energija gali būti kaupiama baterijose ir naudojama pagal poreikį, visa 

parduodama rinkoje arba naudojama kartu su elektros energijos apskaita. Tai priklauso nuo keleto veiksnių, 

todėl tokį sprendimą reikia ir galima priimti tik atidžiai išnagrinėjus teisės aktus ir techninius aspektus 

kiekvienam pastatui atskirai. Tačiau, siekiant suteikti šiems sutaupymams finansinę vertę, jie dauginami iš 

dabartinės elektros energijos kainos. 

Svarbu paminėti, kad tiek saulės kolektoriai, tiek fotovoltinės plokštės turi būti įrengtos ant pastato stogo. 

Jei ant stogo pakanka vietos abiem priemonėm įrengti, pirmenybė teikiama kolektoriams (tiek, kad jų 

pakaktų karšto vandens poreikiams patenkinti), o likęs stogo plotas skiriamas fotovoltinėms plokštėms. 

Tačiau jei stogas nedidelis, investuotojas (-ai) pats turėtų nuspręsti, kurią priemonę rinktis. 

2.6. Energijos taupymo priemonių derinimas 

Kiekviena priemonė reikalauja investicijų, tačiau padeda sutaupyti energijos ir pinigų. Norint sutaupyti 

daugiau, galima derinti kelias priemones. Pavyzdžiui, tikslinga vienu metu apimti visas pastato šiltinimo 

priemones, t. y. vienu metu apšiltinti sienas, stogą ir rūsio lubas, pakeisti langus ir duris. Taip ženkliai 

pagerinama pastato būklė, atnaujinamos visos pastato sienų dalys, bet investicijos gali būti gerokai didesnės. 

Priemonių derinius sudaro dvi ar daugiau priemonių, jais remiantis galima sudaryti kelis bet kurio pastato 

scenarijus, dažnai siekiančius visiškai skirtingų rezultatų. Geriau suprasti scenarijus padės 2 lentelėje pateikta 

apžvalga. 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

2 lentelė. Energijos taupymo priemonių įgyvendinimo scenarijai 

Priemonė 
Investicija 

Šilumos 
energijos 
taupymas 

Elektros 
energijos 
taupymas 

Šilumos 
energijos 
taupymas 

Elektros 
energijos 
taupymas 

Paprastas 
atsipirkimo 
laikotarpis 

EUR kWh/metus kWh/metus EUR/metus EUR/metus metai 

Priemonė 1 I1 HESe1 EESe1 HESm1 EESm1 SPP1 

Priemonė 2 I2 HESe2 EESe2 HESm2 EESm2 SPP2 

Priemonė 3 I3 HESe3 EESe3 HESm3 EESm3 SPP3 

Scenarijaus SUMA I HESe EESe HESm EESm SPP 

 

Scenarijaus, apimančio 1, 2 ir 3 priemones (2 lentelė), paprastasis atsipirkimo laikotarpis (PAL) gali būti 

apskaičiuotas taip: 

I
SPP

HESm EESm
=

+
 

kur I (EUR) – visos investicijos, o HESm (EUR) ir EESm (EUR) – atitinkamai sutaupytos lėšos už šilumos ir 

elektros energiją. Visos investicijos yra atskirų priemonių investicijų suma, arba 

1 2 3I I I I= + +  

Panašiai šilumos ir elektros energijos sutaupymai pinigais apskaičiuojami kaip atskirų priemonių sutaupymų 

sumos, arba 

1 2 3HESm HESm HESm HESm= + +  

1 2 3EESm EESm EESm EESm= + +  

Taip galima derinti priemones, skirtas šilumos energijai, su priemonėmis, skirtomis elektros energijai. 

Dažniausiai įvairių scenarijų paprastasis atsipirkimo laikas labai skiriasi. 

Be paprasto atsipirkimo laikotarpio, investicijoms ir būsimiems pinigų srautams analizuoti naudojami ir kiti, 

pažangesni ekonominiai rodikliai, pavyzdžiui, vidinė grąžos norma (IRR) arba grynoji dabartinė vertė (NPV). 

Tačiau, kadangi šiame dokumente nėra informacijos apie investicijas ir atsižvelgiant į tai, kad minėtiems 

rodikliams suprasti reikia žinių, kurių dauguma šio dokumento naudotojų neturi, jie neanalizuojami. Vis dėlto 

rodiklius patartina apsvarstyti tada, kai investicijos jau žinomos, t. y. parengus detalų pastato rekonstrukcijos 

projektą ir sąmatą. Tokiu būdu galima visiškai pagrįsti priemones ar jų derinį prieš pradedant rekonstrukciją. 

Tam tikrais atvejais reikia atkreipti dėmesį į scenarijų įtrauktų priemonių derinių logiką. Gali atsitikti taip, kad 

tam tikra priemonė neįtraukia kitos (-ų) priemonės (-ių). Pavyzdžiui, visos šildymo sistemos pakeitimas negali 

būti derinamas su termostatinių vožtuvų įrengimu, nes pirmoji priemonė apima antrąją. Be to, jei keičiasi 

šildymo sistema (pavyzdžiui, nuo gamtinių dujų pereinama prie granulių), reikia atsižvelgti į teisingą energijos 

kainą ir sistemos efektyvumą, kad scenarijuje būtų tinkamai apskaičiuotos sutaupytos lėšos.  

Visos šiame dokumente pateiktos ir siūlomos priemonės, skirtos įvairių tipų pastatams, jos gali būti 

derinamos tarpusavyje. Tai padaryta sąmoningai, nes dokumentu naudosis ne tik inžinieriai. 
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Svarbu paminėti, kad įgyvendinant priemones gali būti atliekami ir papildomi darbai, tiesiogiai nesusiję su 

energijos taupymu. Kaip pavyzdį galima paminėti blogos būklės lietaus latakų keitimą, kurie, jei liks 

nepakeisti, dėl nekontroliuojamo vandens tekėjimo per lietų gali pamažu pažeisti apšiltintas sienas, todėl 

padidės šilumos nuostoliai ir sumažės energijos vartojimo efektyvumas. Tokie papildomi darbai yra 

rekomenduojami, bet neprivalomi, kad būtų užbaigtas pastato apšiltinimo procesas. Todėl jie dažnai 

neįtraukiami į investicijas priemonei, o nurodomi atskirai. Svarstant bet kokią energijos taupymo priemonę 

labai rekomenduojama į investicinį planą įtraukti visus papildomus darbus. 
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3. Bulgarija 

3.1. zh.k. Slaveykov 1 B, Burgasas 

Esama padėtis 

Toliau pateiktose nuotraukose matyti pastatas ir dabartinė jo būklė. 

1 pav. Pastatas zh.k. Slaveykov 1 B, Burgasas 

    

    

3 lentelė. Bendra informacija apie pastatą 

Adresas Bl. #1 B, zh.k. Slaveykov, Burgas 

Vieta (koordinatės) 42.516258372665924, 27.459818045856927 

Statybos metai 1975 

Butų skaičius 256 

Gyventojų skaičius 576 

Šildomas plotas 24 319 m2 

Pastabos Pirmame aukšte yra 8 nedidelės parduotuvės. 

Toliau esančiose lentelėse pateikiama išsami informacija apie pastato šildymo sistemą ir pastato išorines 

sienas. 
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4 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Išorinių sienų sudėtis Lengvojo betono blokeliai, 20 cm 

Išorinių sienų plotas 13 360 m2 

Išoriniai langai ir durys 

Medinis rėmas, viengubo ir dvigubo stiklo paketai 1 609 m2 
PVC rėmas, dvigubo stiklo paketai 1 567 m2 
PVC rėmas, trigubo stiklo paketai 454 m2 
Aliuminio rėmas, dvigubo arba trigubo stiklo paketai 495 m2 
Iš viso 1 397 langai ir durys su 4 124 m2 

Stogo tipas Vaikščioti pritaikytas plokščias stogas 

Stogo sudėtis Gelžbetonis 12 cm, keramzitas 5 cm, hidroizoliacija 

Stogo plotas 2 931 m2 

Grindų tipas Gruntas 

5 lentelė. Informacija apie šildymo sistemą 

Šildymo sistema Centrinis šildymas 

Kuras Gamtinės dujos 

Šildymo sezono pradžia Spalio 25 d. 

Šildymo sezono pabaiga Balandžio 19 d.  

Pastabos 

Centrinio šildymo įmonė tiekiamo vandens temperatūrą reguliuoja 
priklausomai nuo lauko temperatūros. Tiekimo stotis antrą kartą reguliuoja 
pastatui tiekiamo vandens temperatūrą, priklausomai nuo lauko 
temperatūros. 
Datos apytikslės. Dažniausiai šildymo sezonas pradedamas, kai vidutinė 
dienos temperatūra nukrenta žemiau 7 °C. 
Visuose radiatoriuose įrengti termostatiniai vožtuvai. 
Kai kuriuose butuose įrengti oro kondicionieriai, kurie kartais naudojami ir 
šildymui. 

6 lentelė. Informacija apie apšvietimo sistemą 

Elektros lemputės butuose 
Vidutinė vieno buto sunaudojama energija sudaro apie 290 W galios (1×100 
W ir 2×75 W kaitrinės lemputės, 4×10 W LED), visos su E27 cokoliu. 

Lemputės bendro 
naudojimo patalpose 

LED lemputės, po 2 lemputes kiekviename aukšte prie kiekvieno įėjimo. 
Automatiškai išsijungia po 30-60 sekundžių. 

7 lentelė. Informacija apie buitinio karšto vandens sistemą 

Energijos šaltinis Elektros energija 

Sistemos aprašymas Individualūs elektriniai katilai 

8 lentelė. Energijos poreikis esamomis sąlygomis 

Šildymas 1 965 118 kWh/per metus, 80,81 kWh/m2 per metus 

Buitinis karštas vanduo 389 104 kWh/per metus 

Apšvietimas 130 836 kWh/per metus, 5,38 kWh/m2 per metus 
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9 lentelė. Informacija apie energijos ir kuro kainas 

Gamtinės dujos 160 BGN/MWh 

Granulės 151 BGN/MWh 

Centrinis šildymas 90 BGN/MWh 

Elektra 175 BGN/MWh (vidutiniškai), 205 BGN/MWh (dieną), 115 BGN/MWh (naktį) 

Siūlomos priemonės 

Toliau pateiktose lentelėse išdėstytos siūlomos priemonės, apytikslis joms įgyvendinti reikalingų medžiagų ir 

darbo jėgos (jei įmanoma apskaičiuoti) kiekis, kiek pokyčiai padėtų sutaupyti energijos (kWh per metus) ir 

pinigų (BGN per metus). Skaičiavimų metodika ir sąlygos aprašytos 2 šio leidinio skyriuje. 

10 lentelė. Pastato apšiltinimo priemonės 

Aprašymas Išorinių sienų apšiltinimas mineralinės vatos plokštėmis (12 cm) ir XPS 
plokštėmis (12 cm) drėgnose zonose, papildomi darbai aplink angas. Apdaila 
pagal gamintojo specifikaciją. 

Kiekis 13 360 m2 

Taupymas 605 412 kWh/metus, 24,89 kWh/m2 per metus, 30,81 % 
54 487 BGN/per metus 

Aprašymas Vaikščioti pritaikyto stogo apšiltinimas XPS plokštėmis (12 cm) ir naujos 
hidroizoliacijos įrengimas. Apdaila žvyro arba betono plytelėmis. 

Kiekis 2 931 m2 

Taupymas 319 499 kWh/per metus, 13,14 kWh/m2 per metus, 16,26 % 
28 755 BGN/per metus 

Aprašymas Pakeisti netinkami langai ir durys naujais, su trigubo stiklo paketais su PVC 
rėmais, kurių Uw=1,0 W/m2K. 
Įėjimo durų keitimas naujomis aliuminio durimis su šilumos izoliacija, kurių 
Uw=1,2 W/m2K. 

Kiekis 3 671 m2 

Taupymas 332 990 kWh/per metus, 13,69 kWh/m2 per metus,16,95 % 
29 970 BGN/per metus 

 
11 lentelė. Pastato šildymo, karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemų priemonės 

Aprašymas Kaitrinių lempučių pakeitimas LED lemputėmis. 

Kiekis 768 LED lemputės, 15 W. 

Taupymas 77 582 kWh/per metus, 3,19 kWh/m2 per metus, 59,30 % 
13 576 BGN/ per metus. 

Aprašymas Plokščiųjų saulės kolektorių įrengimas karštam vandeniui ruošti. Sistema turi 
būti prijungta prie esamos sistemos su šilumokaičiu, esančiu pastotėje. 
Numatoma karšto vandens rezervuarų talpa 20 000 litrų. Apima reguliavimą, 
saulės siurblių grupę, išsiplėtimo indus ir vamzdynų paskirstymo sistemą. 

Kiekis 350 m2 kolektorių, 20 000 litrų talpos rezervuarai, įrengimas ir vamzdynai 
pagal pagrindinį projektą. 

Taupymas 298 935 kWh/per metus, 12,29 kWh/m2 per metus, 76,83 % 
52 325 BGN/per metus 
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Aprašymas Fotovoltinių plokščių įrengimas, bendra galia 220 kW. Priemonė apima 
pagrindinio projekto ir kitų techninių dokumentų parengimą, FN modulio, 
DC/AC keitiklio, atramų, visų reikiamų kabelių ir laidų, valdymo ir automatikos 
sistemos įrengimą ir įrangos bandymus. 

Kiekis 1 500 m2 fotovoltinių plokščių, galia 220 kW 

Taupymas 297 000 kWh/per metus, 12,21 kWh/m2 per metus 
51 975 BGN/per metus 

Pastabos 

Duomenys rodo, kad visiškai apšiltinus pastato išorę, šildymui reikalinga energija sumažėtų 64 proc. 

Didžiausią poveikį suteikia sienų apšiltinimo priemonės, kurios šilumos poreikį sumažina 31 proc. Visas 

lemputes pakeitus LED lemputėmis, elektros energijos suvartojimas apšvietimui galėtų sumažėti net 59 proc. 

Ant stogo įrengtos saulės baterijos galėtų pagaminti 76 proc. visam pastatui reikalingo buitinio karšto 

vandens. 

3.2. zh. k. Zornitsa 7, Burgasas 

Esama padėtis 

Nuotraukose matomas pastatas ir jo dabartinė būklė. 

2 pav. Pastatas zh.k. Zornitsa 7, Burgasas 

       

       

Lentelėje pateikta išsami informacija apie pastato šildymo sistemą ir išorines sienas. 
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12 lentelė. Bendra informacija apie pastatą 

Adresas Bl. #7, zh.k. Zornitsa, Burgasas 

Vieta (koordinatės) 42.516621260938365, 27.46416386281341 

Statybos metai 1975 

Butų skaičius 57 

Gyventojų skaičius 83 

Šildomas plotas 3 021 m2 

Pastabos - 

 

 

13 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Išorinių sienų sudėtis Surenkamieji lengvojo betono blokai, 20 cm 
Surenkamieji lengvojo betono blokai, 20 cm, su 5 cm izoliacija 

Išorinių sienų plotas 1 776 m2 

785 m2 

Išoriniai langai ir durys Medinis rėmas, viengubo ir dvigubo stiklo paketai 182 m2 
PVC rėmas, dvigubo stiklo paketai 261 m2 
Aliuminio rėmas, dvigubo arba trigubo stiklo paketai 23 m2 
Iš viso 213 langų ir durų, kurių plotas 466 m2 

Stogo tipas Vaikščioti pritaikytas plokščias stogas 

Stogo sudėtis Gelžbetonis 12 cm, oras 2 cm, keramzitas 5 cm, gelžbetonis 12 cm 

Stogo plotas 262 m2 

Grindų tipas Nešildomas rūsys, įrengtas po žeme 

14 lentelė. Informacija apie šildymo sistemą 

Šildymo sistema Centralizuotas šildymas 

Kuras Gamtinės dujos 

Šildymo sezono pradžia Spalio 25 d. 

Šildymo sezono pabaiga Balandžio 19 d. 

Pastabos Centrinio šildymo įmonė tiekiamo vandens temperatūrą reguliuoja 
priklausomai nuo lauko temperatūros. Tiekimo stotis antrą kartą reguliuoja 
pastatui tiekiamo vandens temperatūrą, priklausomai nuo lauko 
temperatūros. Datos apytikslės. Dažniausiai šildymo sezonas pradedamas, kai 
vidutinė dienos temperatūra nukrenta žemiau 7 °C.  
Visuose radiatoriuose įrengti termostatiniai vožtuvai. Kai kuriuose butuose 
įrengti oro kondicionieriai, kurie kartais naudojami ir šildymui. 

15 lentelė. Informacija apie apšvietimo sistemą 

Elektros lemputės butuose Vidutinė vieno buto sunaudojama energija sudaro apie 275 W galios (3×75 
W kaitrinės lemputės, 2×10 W LED, 2×15 W LED), visos su E27 cokoliu. 
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Lemputės bendro 
naudojimo patalpose 

LED lemputės, po 2 lemputes kiekviename aukšte prie kiekvieno įėjimo. 
Automatiškai išsijungia po 30–60 sekundžių. 

16 lentelė. Informacija apie buitinio karšto vandens sistemą 

Energijos šaltinis Elektros energija 

Sistemos aprašymas Individualūs elektriniai katilai 

17 lentelė. Energijos poreikis esamomis sąlygomis 

Šildymas 232 484 kWh/per metus, 77,62 kWh/m2 per metus 

Buitinis karštas vanduo 48 336 kWh/per metus 

Apšvietimas 21 781 kWh/per metus, 7,21 kWh/m2 per metus 

18 lentelė. Informacija apie energijos ir kuro kainas 

Gamtinės dujos 160 BGN/MWh 

Granulės 151 BGN/MWh 

Centrinis šildymas 90 BGN/MWh 

Elektra 175 BGN/MWh (vidutiniškai), 205 BGN/MWh (dieną), 115 BGN/MWh (naktį) 

Siūlomos priemonės 

Toliau pateiktose lentelėse aprašomos siūlomos priemonės, jų įgyvendinimui reikalingų medžiagų ir darbo 
jėgos (jei įmanoma) apytiksliai kiekiai, įskaitant sutaupytą energiją (kWh per metus) ir pinigus (BGN per 
metus). Viskas apskaičiuota pagal 2 skyriuje aprašytą metodiką ir sąlygas. 

19 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Aprašymas Išorinių sienų šiluminė izoliacija mineralinės vatos plokštėmis (10 cm) ir XPS 
plokštėmis (10 cm) drėgnose zonose, papildomi darbai aplink angas. Apdaila 
pagal gamintojo specifikaciją. 

Kiekis 2 561 m2 

Taupymas 81 043 kWh/per metus, 28,15 kWh/m2 per metus, 36,27 % 
7 294 BGN/ per metus 

Aprašymas Vaikščiojamo stogo šiluminė izoliacija XPS plokštėmis (10 cm) ir naujos 
hidroizoliacijos įrengimas. Apdaila žvyro arba betono plytelėmis. 

Kiekis 262 m2 

Taupymas 38 235 kWh/per metus, 12,66 kWh/m2 per metus, 16,31 % 
3 441 BGN/per metus 

Aprašymas Pakeisti netinkami langai ir durys naujais trigubo stiklo paketo PVC rėmo 
langais, kurių Uw=1,0 W/m2K. 
Pakeistos įėjimo durys naujomis aliumininėmis durimis su šilumos izoliacija, 
kurių Uw=1,2 W/m2K. 

Kiekis 466 m2 

Taupymas 29 893 kWh/per metus, 9,90 kWh/m2 per metus, 12,75 % 
2 690 BGN/per metus 
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Aprašymas Nešildomo rūsio lubų šiltinimas 10 cm storio EPS plokštėmis su kitais 
pagalbiniais darbais 

Kiekis 262 m2 

Taupymas 5 311 kWh/per metus, 1,76 kWh/m2 per metus, 2,26 % 
477 BGN/per metus 

 

20 lentelė. Pastato šildymo, karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemos priemonės 

Aprašymas Kaitrinių lempučių keitimas LED lemputėmis. 

Kiekis 171 LED lemputės, 15 W 

Taupymas 14 078 kWh/per metus, 4,66 kWh/m2 per metus, 64,63 % 
2 464 BGN/per metus 

Aprašymas Plokščiųjų saulės kolektorių įrengimas karštam vandeniui ruošti. Sistema turi 
būti prijungta prie esamos sistemos su šilumokaičiu, esančiu pastotėje. 
Numatoma karšto vandens rezervuarų talpa 6 000 litrų. Apima reguliavimą, 
saulės siurblių grupę, išsiplėtimo indus ir vamzdynų paskirstymo sistemą. 

Kiekis 100 m2 kolektorių, 6 000 litrų talpos rezervuarai, įrengimas ir vamzdynai pagal 
pagrindinį projektą. 

Taupymas 88 257 kWh/per metus, 29,21 kWh/m2 per metus, 182 % (daugiau, nei reikia) 
15 446 BGN/per metus 

Aprašymas Fotovoltinių plokščių įrengimas, bendra galia 15 kW. Priemonė apima 
pagrindinio projekto ir kitų techninių dokumentų parengimą, FN modulio, 
DC/AC keitiklio, atramų, visų reikiamų kabelių ir laidų, valdymo ir automatikos 
sistemos įrengimą ir įrangos bandymus. 

Kiekis 100 m2 fotovoltinių plokščių, keliamoji galia 15 kW 

Taupymas 19 800 kWh/per metus, 6,55 kWh/m2 per metus 
3 465 BGN/per metus 

Pastabos 

Duomenys rodo, kad visiškai apšiltinus pastato išorę, šildymui reikalinga energija sumažėtų 68 proc. 

Didžiausią poveikį suteikia sienų apšiltinimo priemonės, kurios šilumos poreikį sumažina 36 proc. Tai nėra 

netikėta, atsižvelgiant į pastato geometriją, t. y. daugiaaukštį pastatą, kurio išorinių sienų dalis yra gerokai 

didesnė nei stogo paviršiaus. Stogo izoliacija sudaro tik 16 proc. visų sutaupytų lėšų, nes jo plotas, palyginti 

su sienomis, yra palyginti nedidelis. Visas lemputes pakeitus LED lemputėmis, elektros energijos suvartojimas 

apšvietimui galėtų sumažėti net 65 proc. Ant stogo įrengtos saulės baterijos galėtų užtikrinti 183 proc. visam 

pastatui reikalingo buitinio karšto vandens, t. y. gerokai daugiau nei reikia. 
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4. Vengrija 

4.1. Sramli utca 1-5, Budapest 

Esama padėtis 

Nuotraukose matomas pastatas ir jo dabartinė būklė. 

3 pav. Pastatas Sramli utca 1-5, Budapešte 
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Nuotraukose pateikti pastato šildymo sistemos fragmentai. Be šildymo sistemos vamzdžių, 6 paveiksle 

matomi ir karšto vandens vamzdžiai, nes ir centralizuotu šildymu, ir karšto vandens tiekimu rūpinasi ta pati 

komunalinių paslaugų bendrovė. 

4 pav. Pastato ir butų šildymo sistemos detalės 

    

    

Toliau pateiktose nuotraukose matoma pastato apšvietimo sistema ir lemputės. Bendrosiose erdvėse 

apšvietimas iš dalies atnaujintas (sumontuotos LED lemputės ir judesio jutikliai). Butų apšvietimui 

naudojamos įvairių tipų lemputės, dažniausiai kaitrinės ir LED (pastarosios naudojamos vis dažniau). 

5 pav. Bendrųjų erdvių ir butų apšvietimo sistemos detalės 
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6. Pastato termografija 

    

    

    

21 lentelė. Bendra informacija apie pastatą 

Adresas Sramli utca 1-5, Budapeštas 

Vieta (koordinatės) 47.59659538953291, 19.04716519422033 

Statybos metai 1975 (2016 m. iš dalies renovuotas) 

Butų skaičius 96 

Gyventojų skaičius 150 

Šildomas plotas 5 392 m2 

Pastabos Pastate yra 5 atskiri įėjimai. 
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22 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Išorinių sienų sudėtis Du gelžbetonio sluoksniai su 38 cm izoliacija 
Du gelžbetonio sluoksniai su 38 cm izoliacija, EPS 10 cm 

Išorinių sienų plotas 3 516 m2 

1 857 m2 

Išoriniai langai ir durys Medinis rėmas, viengubo ir dvigubo stiklo paketai 389 m2 
PVC rėmas, dvigubo arba trigubo stiklo paketai 450 m2 
Aliuminio rėmas, dvigubo arba trigubo stiklo paketai 8 m2 
Iš viso 353 langai ir durys užima 847 m2 

Stogo tipas Vaikščioti pritaikytas plokščias stogas 

Stogo sudėtis Gelžbetonis 15 cm, šilumos izoliacija 5 cm, bitumas 

Stogo plotas 1 269 m2 

Grindų tipas Nešildomas rūsys, 1,0 m po žeme ir 1,3 m virš žemės 

23 lentelė. Informacija apie šildymo sistemą 

Šildymo sistema Centrinis šildymas 

Kuras Gamtinės dujos 

Šildymo sezono pradžia Spalio 15 d. 

Šildymo sezono pabaiga Balandžio 15 d. 

Pastabos Datos apytikslės. Dažniausiai šildymo sezonas pradedamas, kai vidutinė dienos 
temperatūra nukrenta žemiau 10 °C.  
Šildymas sumažinamas naktį nuo 22 iki 7 val. 
Vienas šilumos skaitiklis visam pastatui. Šilumos mazgas neprieinamas, 
išskyrus įgaliotą personalą. Jame yra šilumokaitis, cirkuliaciniai siurbliai, 
vožtuvai ir šilumos skaitikliai. 
Vamzdynas rūsyje yra geros būklės, tačiau jo apšiltinimas – ne. 
Visuose radiatoriuose įrengti termostatiniai vožtuvai. 
Kai kuriuose butuose įrengti oro kondicionieriai, kurie kartais naudojami ir 
šildymui. 

24 lentelė. Informacija apie apšvietimo sistemą 

Elektros lemputės butuose Vidutinė vieno buto sunaudojama energija sudaro apie 360 W galios (4×75 
W kaitrinės lemputės, 4×15 W LED). 

Lemputės bendro 
naudojimo patalpose 

LED lemputės. Judesio jutikliai. 

25 lentelė. Informacija apie buitinio karšto vandens sistemą 

Energijos šaltinis Gamtinės dujos 

Sistemos aprašymas 
Vietos komunalinių paslaugų bendrovė naudoja centralizuotą sistemą karštam 
vandeniui ruošti ir paskirstyti. Suvartojimas matuojamas kiekvienam butui 
atskirai. Pastate nėra įrengtų šildymo prietaisų. 
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26 lentelė. Energijos poreikis esamomis sąlygomis 

Šildymas 950 212 kWh/per metus, 176,23 kWh/m2 metus 

Buitinis karštas vanduo 86 272 kWh/per metus 

Apšvietimas 33 215 kWh/per metus, 6,16 kWh/m2 metus 

27 lentelė. Informacija apie energijos ir kuro kainas 

Centrinis šildymas 9 344 HUF/MWh 

Buitinis karštas vanduo 9 344 HUF/MWh 

Elektra 37 460 HUF/MWh 

Siūlomos priemonės 

Toliau pateiktose lentelėse išdėstytos siūlomos priemonės, apytikslis joms įgyvendinti reikalingų medžiagų ir 

darbo jėgos (jei įmanoma apskaičiuoti) kiekis, kiek pokyčiai padėtų sutaupyti energijos (kWh per metus) ir 

pinigų (BGN per metus). Skaičiavimų metodika ir sąlygos aprašytos 2 šio leidinio skyriuje. 

28 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Aprašymas Išorinių sienų šiluminė izoliacija mineralinės vatos plokštėmis (12 cm) ir XPS 
plokštėmis (12 cm) drėgnose zonose, papildomi darbai aplink angas. Apdaila 
pagal gamintojo specifikaciją. 

Kiekis 3 516 m2 

Sutaupymai 233 489 kWh/ per metus, 43,30 kWh/m2 per metus, 24,57 % 
2 181 721 HUF/per metus 

Aprašymas Vaikščiojamo stogo šiluminė izoliacija XPS plokštėmis (10 cm) ir naujos 
hidroizoliacijos įrengimas. Apdaila žvyro arba betono plytelėmis. 

Kiekis 1 269 m2 

Taupymas 100 822 kWh/per metus, 18,70 kWh/m2 per metus, 10,61 % 
942 081 HUF/per metus 

Aprašymas Pakeisti netinkami langai ir durys naujais trigubo stiklo paketo PVC rėmo 
langais, kurių Uw=1,0 W/m2K. 
Pakeistos įėjimo durys naujomis aliumininėmis durimis su šilumos izoliacija, 
kurių Uw=1,2 W/m2K. 

Kiekis 846 m2 

Taupymas 160 680 kWh/per metus, 29,80 kWh/m2 per metus, 16,91 % 
1 501 394 HUF/per metus 

Aprašymas Nešildomo rūsio lubų apšiltinimas 10 cm storio EPS plokštėmis. 

Kiekis 1 269 m2 

Taupymas 35 587 kWh/per metus, 6,60 kWh/m2 per metus, 3,75 % 
332 525 HUF/per metus 
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29 lentelė. Pastato šildymo, karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemos priemonės 

Aprašymas Kaitrinių lempučių pakeitimas LED lemputėmis. 

Kiekis 384 LED lemputės, 15 W 

Taupymas 21 460 kWh/per metus, 3,98 kWh/m2 per metus, 64,61 % 
803 892 HUF/per metus 

Aprašymas Plokščiųjų saulės kolektorių įrengimas karštam vandeniui ruošti. Sistema turi 
būti prijungta prie esamos sistemos su šilumokaičiu, esančiu pastotėje. 
Numatoma karšto vandens rezervuarų talpa 6 300 litrų. Apima reguliavimą, 
saulės siurblių grupę, išsiplėtimo indus ir vamzdynų paskirstymo sistemą. 

Kiekis 100 m2 kolektorių, 6 300 litrų talpos rezervuarai, įrengimas ir vamzdynai pagal 
pagrindinį projektą 

Taupymas 83 804 kWh/per metus, 15,54 kWh/m2 per metus, 97,14 % 
783 065 HUF/per metus 

Aprašymas Fotovoltinių plokščių įrengimas, bendra galia 72 kW. Priemonė apima 
pagrindinio projekto ir kitų techninių dokumentų parengimą, FN modulio, 
DC/AC keitiklio, atramų, visų reikiamų kabelių ir laidų, valdymo ir automatikos 
sistemos įrengimą ir įrangos bandymus. 

Kiekis 500 m2 fotovoltinių plokščių, keliamoji galia 72 kW 

Taupymas 89 700 kWh/per metus 
3 360 162 HUF/per metus 

Pastabos 

Duomenys rodo, kad visiškai apšiltinus pastato išorę, šildymui reikalinga energija sumažėtų 56 proc. Tai nėra 

tiek daug, kiek galima tikėtis, tačiau didelė šio pastato dalis jau yra apšiltinta. Didžiausią poveikį suteikia sienų 

apšiltinimo priemonės, kurios šilumos poreikį sumažina 25 proc. Visas lemputes pakeitus LED lemputėmis, 

elektros energijos suvartojimas apšvietimui galėtų sumažėti net 65 proc. Ant stogo įrengtos saulės baterijos 

galėtų pagaminti 97 proc. visam pastatui reikalingo buitinio karšto vandens, t. y. beveik visą reikiamą kiekį.  
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4.2. Tímár utca 15, Budapeštas 

Esama padėtis 

Nuotraukose matomas pastatas ir jo dabartinė būklė. 

7 pav. Pastatas Tímár utca 15, Budapeštas 

    

    

    

 

 



 

32 
 

 

Toliau pateiktose nuotraukose matyti butų šildymui naudojamų krosnių ir katilų bei dujų paskirstymo 

butuose vamzdynų detalės. 

8 pav. Pastato ir butų šildymo sistemos detalės 

    

Toliau pateiktos nuotraukos išsamiai apibūdina pastato būklę, įvertintą termografijos būdu. Taip galima labai 

tiksliai nustatyti pastato sienų būklę. 

9 pav. Pastato termografija 
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Šioje lentelėje pateikiama išsami informacija apie pastato šildymo sistemą ir pastato išorės sienas. 

30 lentelė. Bendra informacija apie pastatą 

Adresas Tímár utca 15, Budapeštas 

Vieta (koordinatės) 47.534729194714956, 19.038644957816526 

Statybos metai 1899 

Butų skaičius 36 

Gyventojų skaičius 50 

Šildomas plotas 1 463 m2 

Pastabos - 

31 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Išorinių sienų sudėtis Tinkavimas 5 cm, vientisa plyta 65 cm 

Išorinių sienų plotas 2 348 m2 

Išoriniai langai ir durys Medinis rėmas, viengubo ir dvigubo stiklo paketai 215 m2 
PVC rėmas, dvigubo ir trigubo stiklo paketai 151 m2 
Plieninis rėmas, be stiklų 5 m2 
Iš viso 96 langai ir durys, iš viso 372 m2 

Stogo tipas Nešildoma ir vėdinama palėpė, medinė stogo konstrukcija, dengta molinėmis 
čerpėmis 

Stogo sudėtis Medinės sijos, medinės lentos, užpildas iš molio, žvyro ir šlako 

Stogo plotas 570 m2 

Grindų tipas Nešildomas rūsys, 1,6 m po žeme ir 0,6 m virš žemės 

32 lentelė. Informacija apie šildymo sistemą 

Šildymo sistema Individualios dujinės krosnys ir kombinuoti kondensaciniai katilai 

Kuras Gamtinės dujos 

Šildymo sezono pradžia 
Kai reikia, kiekvienam butui atskirai. 

Šildymo sezono pabaiga 

Pastabos Kai kuriuose butuose įrengti oro kondicionieriai, kurie kartais naudojami ir 
šildymui. 

 

Bendrosiose patalpose atnaujintas apšvietimas (sumontuotos LED lemputės ir laikmačiai). Butų apšvietimui 

naudojamos įvairių tipų lemputės, dažniausiai kaitrinės ir LED, pastarosios vis dažniau. 

33 lentelė. Informacija apie apšvietimo sistemą 

Elektros lemputės butuose Vidutinė vieno buto sunaudojama energija sudaro apie 195 W galios (2×75 
W kaitrinės lemputės, 3×15 W LED). 

Lemputės bendro 
naudojimo patalpose 

LED lemputės, judesio jutikliai. 
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34 lentelė. Informacija apie buitinio karšto vandens sistemą 

Energijos šaltinis Gamtinės dujos, elektros energija 

Sistemos aprašymas Individualūs dujiniai ir elektriniai katilai 

35 lentelė. Energijos poreikis esamomis sąlygomis 

Šildymas 243 271 kWh/per metus, 166,28 kWh/m2 per metus 

Buitinis karštas vanduo 23 408 kWh/per metus 

Apšvietimas 7 681 kWh/per metus, 5,25 kWh/m2 per metus 

36 lentelė. Informacija apie energijos ir degalų kainas 

Gamtinės dujos 10 314 HUF/MWh 

Elektra 37 460 HUF/MWh 

Siūlomos priemonės 

Toliau pateiktose lentelėse išdėstytos siūlomos priemonės, apytikslis joms įgyvendinti reikalingų medžiagų ir 

darbo jėgos (jei įmanoma apskaičiuoti) kiekis, kiek pokyčiai padėtų sutaupyti energijos (kWh per metus) ir 

pinigų (BGN per metus). Skaičiavimų metodika ir sąlygos aprašytos 2 šio leidinio skyriuje. 

37 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Aprašymas Išorinių sienų apšiltinimas mineralinės vatos plokštėmis (10 cm) ir XPS 
plokštėmis (10 cm) drėgnose zonose, papildomi darbai aplink angas. Apdaila 
pagal gamintojo specifikaciją. 

Kiekis 1 319 m2 

Taupymas 89 150 kWh/per metus, 60,94 kWh/m2 per metus, 36,65 % 
919 493 HUF/per metus 

Aprašymas Lubų virš nešildomos palėpės apšiltinimas mineralinės vatos plokštėmis (10 
cm), dengtomis medžio plokštėmis. 

Kiekis 570 m2 

Taupymas 14 091 kWh/per metus, 9,63 kWh/m2 per metus, 5,79 % 
145 335 HUF/per metus 

Aprašymas Pakeisti netinkami langai ir durys naujais, su trigubo stiklo paketais su PVC 
rėmais, kurių Uw=1,0 W/m2K. 
Įėjimo durų keitimas naujomis aliuminio durimis su šilumos izoliacija, kurių 
Uw=1,2 W/m2K. 

Kiekis 372 m2 

Taupymas 53 975 kWh/ per metus, 36,89 kWh/m2 per metus, 22,19 % 
504 342 HUF/per metus 

Aprašymas Nešildomo rūsio lubų apšiltinimas 10 cm storio EPS plokštėmis. 

Kiekis 430 m2 

Taupymas 13 997 kWh/per metus, 9,57 kWh/m2 per metus, 5,75 % 
130 788 HUF/per metus 
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Aprašymas Uždaromi laiptai į atriumą centrinėje pastato dalyje. Durys pagamintos iš 
aliuminio profilių su šilumine izoliacija, Uw=1,2 W/m2K. 

Kiekis 42 m2 

Taupymas 11 105 kWh/per metus, 7,59 kWh/m2 per metus, 4,56 % 
103 765 HUF/per metus 

38 lentelė. Pastato šildymo, karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemų priemonės 

Aprašymas Kaitrinių lempučių keitimas LED lemputėmis. 

Kiekis 384 LED lemputės, 15 W 

Taupymas 3 248 kWh/per metus, 2,22 kWh/m2 per metus, 42,29 % 
121 670 HUF/per metus 

Aprašymas Plokščiųjų saulės kolektorių įrengimas karštam vandeniui ruošti. Sistema turi 
būti prijungta prie esamos sistemos su šilumokaičiu, esančiu pastotėje. 
Numatoma karšto vandens rezervuarų talpa 2 000 litrų. Apima reguliavimą, 
saulės siurblių grupę, išsiplėtimo indus ir vamzdynų paskirstymo sistemą. 

Kiekis Jei būtina, įtraukite atramines konstrukcijas, kurios bus prijungtos prie esamos 
pastato konstrukcijos. 
30 m2 kolektorių, 2 000 litrų talpos rezervuarų, įrengimas ir vamzdynai pagal 
pagrindinį projektą. 

Taupymas 25 141 kWh/per metus, 17,18 kWh/m2 per metus, 107,40 % (daugiau, nei 
reikia) 
259 304 HUF/per metus 

Aprašymas Fotovoltinių plokščių įrengimas, bendra galia 14 kW. Priemonė apima 
pagrindinio projekto ir kitų techninių dokumentų parengimą, FN modulio, 
DC/AC keitiklio, atramų, visų reikiamų kabelių ir laidų, valdymo ir automatikos 
sistemos įrengimą ir įrangos bandymus. 
Jei būtina, įtraukti atramų konstrukciją, kuri bus prijungta prie esamos pastato 
konstrukcijos. 

Kiekis 100 m2 fotovoltinių plokščių, keliamoji galia 14 kW 

Taupymas 17 928 kWh/per metus, 12,25 kWh/m2 per metus 
671 583 HUF/per metus 

Pastabos 

Duomenys rodo, kad visiškai apšiltinus pastato išorę, šildymui reikalinga energija sumažėtų 75 proc. 

Daugiausiai tai lemia sienų šiltinimo priemonė, kuri šilumos poreikį sumažina 37 proc. Šiek tiek mažiau, 27 

proc., galima pasiekti pakeitus senus langus ir duris bei uždarius laiptines vidiniame kieme. Pakeitus į LED 

lemputes, elektros energijos sąnaudas apšvietimui galima sumažinti 42 proc. Ant stogo įrengtos saulės 

baterijos galėtų pagaminti 107 proc. visam pastatui reikalingo buitinio karšto vandens, t. y. šiek tiek daugiau 

nei reikia. 



 

36 
 

 

5. Lietuva 

5.1. Gedimino gatvė 30, Kaišiadorys 

Esama padėtis 

Nuotraukose matomas pastatas ir jo dabartinė būklė. 

10 pav. Pastatas Gedimino gatvėje 30, Kaišiadoryse 
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Nuotraukose pateikti pastato šildymo sistemos fragmentai. Be šildymo sistemos vamzdžių, 11 paveiksle 

matomi ir karšto vandens vamzdžiai, nes ir centralizuotu šildymu, ir karšto vandens tiekimu rūpinasi ta pati 

komunalinių paslaugų bendrovė. 

11 pav. Pastato ir butų šildymo sistemos detalės 

    

    

Toliau pateiktose nuotraukose matoma pastato apšvietimo sistema ir lemputės. Bendrosiose erdvėse 

apšvietimas iš dalies atnaujintas (sumontuotos LED lemputės ir judesio jutikliai). Butų apšvietimui 

naudojamos įvairių tipų lemputės, dažniausiai kaitrinės ir LED (pastarosios naudojamos vis dažniau). 

12 pav. Bendrų erdvių ir butų apšvietimo sistemos detalės 

    

 



 

38 
 

 

13 pav. Pastato termografija 

    

    

 

Lentelėje pateikta išsami informacija apie pastato šildymo sistemą ir išorines sienas. 

39 lentelė. Bendra informacija apie pastatą 

Adresas Gedimino gatvė 30, Kaišiadorys 

Vieta (koordinatės) 54.86251278951356, 24.45611899820151 

Statybos metai 1971 (2019 m. iš dalies renovuotas) 

Butų skaičius 26 

Gyventojų skaičius 50 

Šildomas plotas 1 832 m2 

Pastabos Pirmame aukšte įrengtos nedidelės parduotuvės. 

40 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Išorinių sienų sudėtis Betono blokai ir tinkas, 45 cm 

Išorinių sienų plotas 1 368 m2 

Išoriniai langai ir durys 

Mediniai rėmai, viengubo ir dvigubo stiklo paketai, 13 m2 
PVC rėmas, dvigubo arba trigubo stiklo paketai, 256 m2 
Aliuminio rėmas, dvigubo arba trigubo stiklo paketai, 78 m2 
Iš viso: 148 langai ir durys, 347 m2  
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Stogo tipas Vaikščioti pritaikytas plokščias stogas 

Stogo sudėtis 35 cm. gelžbetonis, šilumos izoliacija 5 cm.  

Stogo plotas 503 m2 

Grindų tipas Nešildomas rūsys, visiškai po žeme 

41 lentelė. Informacija apie šildymo sistemą  

Šildymo sistema Centralizuotas šildymas 

Kuras Medienos skiedros 

Šildymo sezono pradžia Spalio 15 d. 

Šildymo sezono pabaiga Balandžio 15 d.  

Pastabos 

Datos apytikslės. Dažniausiai šildymo sezonas pradedamas, kai vidutinė 
dienos temperatūra nukrenta žemiau 10 °C. Naktį šildymas sumažinamas. 
Naudojamas vienas šilumos skaitiklis visam pastatui. 
Radiatoriai be termostatinių ventilių. Vandens temperatūrą rankiniu būdu 
reguliuoja komunalinių paslaugų įmonė, gyventojams paprašius padidinti / 
sumažinti vandens temperatūrą. 

42 lentelė. Informacija apie apšvietimo sistemą 

Lemputės butuose 
Vidutinė vieno buto sunaudojama energija sudaro apie 270 W (3×75 W 
kaitrinės lemputės, 3×15 W LED). 

Lemputės bendro 
naudojimo patalpose 

LED lemputės. Judesio jutikliai. 

43 lentelė. Informacija apie buitinio karšto vandens sistemą 

Energijos šaltinis Medienos skiedros 

Sistemos aprašymas 
Vietinė komunalinių paslaugų įmonė naudoja centralizuotą sistemą karštam 
vandeniui ruošti ir paskirstyti. Vartojimas matuojamas kiekvienam butui 
atskirai. Pastate prietaisai neįrengti. 

44 lentelė. Energijos poreikis dabartinėmis sąlygomis 

Šildymas 398 731 kWh/per metus, 217,65 kWh/m2 per metus 

Buitinis karštas vanduo 29 312 kWh/ per metus 

Apšvietimas 8 958 kWh/ per metus, 4,89 kWh/m2 per metus 

45 lentelė. Informacija apie energijos ir kuro kainas 

Centralizuotas šildymas 73 EUR/MWh 

Buitinis karštas vanduo 73 EUR/MWh 

Elektra 164 EUR/MWh 
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Siūlomos priemonės  

Toliau pateiktose lentelėse išdėstytos siūlomos priemonės, apytikslis joms įgyvendinti reikalingų medžiagų ir 

darbo jėgos (jei įmanoma apskaičiuoti) kiekis, kiek pokyčiai padėtų sutaupyti energijos (kWh per metus) ir 

pinigų (EUR per metus). Skaičiavimų metodika ir sąlygos aprašytos 2 šio leidinio skyriuje. 

46 lentelė. Pastato apšiltinimo priemonės 

Aprašymas Išorinių sienų šiluminė izoliacija mineralinės vatos plokštėmis (15 cm) ir XPS 
plokštėmis (15 cm) drėgnose zonose, papildomi darbai aplink angas. Apdaila 
pagal gamintojo specifikaciją. 

Kiekis 1 368 m2 

Taupymas 145 482 kWh/per metus, 79,41 kWh/m2 per metus, 36,49 % 
10 620 EUR/ per metus 

Aprašymas Vaikščioti pritaikyto stogo apšiltinimas XPS plokštėmis (20 cm) ir naujos 
hidroizoliacijos įrengimas. Apdaila žvyru arba betono plytelėmis. 

Kiekis 503 m2 

Taupymas 77 210 kWh/ per metus, 42,15 kWh/m2 per metus, 19,36 % 
5 636 EUR/ per metus  

Aprašymas Netinkami langai ir durys pakeisti naujais PVC rėmo langais su trigubu stiklo 
paketu (mažo efektyvumo stiklo paketai, kurių Uw=1,0 W/m2K). 

Kiekis 13 m2 

Taupymas 1 614 kWh/ per metus, 0,88 kWh/m2 per metus, 0,40 % 
118 EUR/ per metus 

Aprašymas Nešildomo rūsio lubų šiluminė izoliacija 15 cm storio EPS plokštėmis. 

Kiekis 503 m2 

Taupymas 48 439 kWh/ per metus, 26,44 kWh/m2 per metus, 12,15 % 
3 536 EUR/ per metus 

 

47 lentelė. Pastato šildymo, karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemų priemonės 

Aprašymas Kaitrinių lempučių pakeitimas LED lemputėmis. 

Kiekis 78 LED lemputės, 15 W 

Taupymas 6 212 kWh/ per metus, 3,39 kWh/m2 per metus, 69,34 % 
1 019 EUR/ per metus 

Aprašymas Viso pastato šildymo sistemos rekonstrukcija. Esamų vamzdynų ir radiatorių 
pašalinimas, naujų įrenginių su termostatiniais ventiliais montavimas. 
Balansavimo vožtuvų įrengimas. Sistemos bandymai ir paleidimas. 
Naujos šildymo sistemos pagrindinio projekto ir techninės dokumentacijos 
parengimas, visos esamos šildymo sistemos išmontavimas.  

Kiekis 135 naujų plieninių plokštelinių radiatorių, 135 termostatinių ventilių, 30 
balansavimo ventilių, vamzdynų bei jų elementų įsigijimas ir sumontavimas, 
bandymai ir paleidimas. 

Taupymas 51 180 kWh/ per metus, 27,94 kWh/m2 per metus 
3 736 EUR/ per metus 
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Aprašymas Vakuuminių saulės kolektorių buitinio karšto vandens ruošimui įrengimas. 
Sistema turi būti prijungta prie esamos sistemos su šilumokaičiu pastotėje. 
Numatoma karšto vandens rezervuarų talpa 1 900 litrų. Sistema 
reguliuojama, su saulės siurblių grupe, išsiplėtimo indais ir vamzdynų 
paskirstymo sistema. 

Kiekis 30 m2 vakuuminių kolektorių, 1 900 litrų talpos rezervuarai, montavimas ir 
vamzdynai pagal pagrindinį projektą. 

Taupymas 25 141 kWh/ per metus, 13,72 kWh/m2 per metus, 85,77 % 
1 835 EUR/ per metus 

Aprašymas Fotovoltinių plokščių įrengimas (bendra galia 43 kW). Priemonė apima 
pagrindinio projekto ir kitų techninių dokumentų parengimą, FN modulio, 
DC/AC keitiklio, atramų, visų reikiamų kabelių ir laidų, valdymo ir 
automatikos sistemos įrengimą bei įrangos bandymus. 

Kiekis 300 m2 fotovoltinių plokščių (galia 43 kW). 

Taupymas 43 330 kWh/ per metus, 23,65 kWh/m2 per metus 
7 106 EUR/ per metus 

Pastabos 

Duomenys rodo, kad visiškai apšiltinus pastato išorę, šildymui reikalinga energija sumažėtų 68 proc. 

Didžiausią poveikį suteikia sienų apšiltinimo priemonės, kurios šilumos poreikį sumažina 36 proc. Apšiltintas 

stogas padeda sutaupyti 19 proc. Kadangi beveik visi langai jau pakeisti, ši priemonė energijos poreikį 

sumažina nedaug – tik 0,40 proc. Visas lemputes pakeitus LED lemputėmis, elektros energijos suvartojimas 

apšvietimui galėtų sumažėti net 65 proc. Daug sutaupyti galima renovavus pastato šildymo sistemą su visais 

jos komponentais. Ant stogo įrengtos saulės baterijos galėtų pagaminti 86 proc. visam pastatui reikalingo 

buitinio karšto vandens, tačiau jos turi būti vakuuminio tipo. 
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5.2. Žemaitės gatvė 3, Tauragė 

Esama padėtis 

Nuotraukose matomas pastatas ir jo dabartinė būklė. 

14 pav. Pastatas Žemaitės gatvėje 3, Tauragė 

    

    

    

Nuotraukose pateikti pastato šildymo sistemos fragmentai. Be šildymo sistemos vamzdžių, 15 paveiksle 

matomi ir buitinio karšto vandens vamzdžiai, nes ir centralizuotu šildymu, ir karšto vandens tiekimu rūpinasi 

ta pati komunalinių paslaugų bendrovė. 
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15 pav. Pastato ir butų šildymo sistemos detalės  

    

    

Toliau pateiktose nuotraukose rodoma pastato apšvietimo sistema ir lemputės. Bendrosiose erdvėse 

apšvietimas iš dalies atnaujintas (sumontuotos LED lemputės ir judesio jutikliai). Butų apšvietimui 

naudojamos įvairių tipų lemputės, dažniausiai kaitrinės ir LED (pastarosios naudojamos vis dažniau). 

16 pav. Bendrų erdvių ir butų apšvietimo sistemos detalės 
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17 pav. Pastato termografija 

    

    

    

    

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta išsami informacija apie pastato šildymo sistemą ir apšiltinimą. 
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48 lentelė. Bendra informacija apie pastatą 

Adresas Žemaitės gatvė 3, Tauragė 

Vieta (koordinatės) 55.25455663657378, 22.29361651675398 

Statybos metai 1976 m. (2019 m. iš dalies renovuotas) 

Butų skaičius 19 

Gyventojų skaičius 40 

Šildomas plotas 1 343 m2 

Pastabos - 

49 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Išorinių sienų sudėtis Molio (silicio dioksido) plytos ir tinkas, 35 cm 

Išorinių sienų plotas 863 m2 

Išoriniai langai ir durys 
PVC rėmas, dvigubo stiklo paketai 266 m2 
Iš viso 69 langai ir durys, 266 m2 

Stogo tipas Vaikščioti pritaikytas plokščias stogas 

Stogo sudėtis Gelžbetonis 35 cm, šilumos izoliacija 5 cm, žvyras 8 cm 

Stogo plotas 264 m2 

Grindų tipas Nešildomas rūsys, 0,6 m po žeme, 1,8 m virš žemės 

50 lentelė. Informacija apie šildymo sistemą 

Šildymo sistema Centralizuotas šildymas 

Kuras Medienos skiedros 

Šildymo sezono pradžia Spalio 15 d. 

Šildymo sezono pabaiga Balandžio 15 d. 

Pastabos Datos apytikslės. Dažniausiai šildymo sezonas pradedamas, kai vidutinė 
dienos temperatūra nukrenta žemiau 10 °C. Naktį šildymas sumažinamas. 
Naudojamas vienas šilumos skaitiklis visam pastatui. 
Radiatoriai be termostatinių ventilių. Vandens temperatūrą rankiniu būdu 
reguliuoja komunalinių paslaugų įmonė, gyventojams paprašius padidinti / 
sumažinti vandens temperatūrą. 

51 lentelė. Informacija apie apšvietimo sistemą 

Lemputės butuose 
Vidutinė vieno buto sunaudojama energija sudaro apie 255 W (3×75 W 
kaitrinės lemputės, 2×15 W LED). 

Lemputės bendro 
naudojimo patalpose 

LED lemputės. Judesio jutikliai. 
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52 lentelė. Informacija apie buitinio karšto vandens sistemą 

Energijos šaltinis Medienos skiedros 

Sistemos aprašymas 
Vietinė komunalinių paslaugų įmonė naudoja centralizuotą sistemą karštam 
vandeniui ruošti ir paskirstyti. Vartojimas matuojamas kiekvienam butui 
atskirai. Pastate prietaisai neįrengti. 

53 lentelė. Energijos poreikis dabartinėmis sąlygomis 

Šildymas 216 562 kWh/ per metus, 161,25 kWh/m2 per metus 

Buitinis karštas vanduo 21 488 kWh/ per metus 

Apšvietimas 6 003 kWh/ per metus, 4,47 kWh/m2 per metus 

54 lentelė. Informacija apie energijos ir kuro kainas 

Centralizuotas šildymas 45 EUR/MWh 

Buitinis karštas vanduo 45 EUR/MWh 

Elektra 164 EUR/MWh 

Siūlomos priemonės 

Toliau pateiktose lentelėse išdėstytos siūlomos priemonės, apytikslis joms įgyvendinti reikalingų medžiagų ir 

darbo jėgos (jei įmanoma apskaičiuoti) kiekis, kiek pokyčiai padėtų sutaupyti energijos (kWh per metus) ir 

pinigų (EUR per metus). Skaičiavimų metodika ir sąlygos aprašytos 2 šio leidinio skyriuje. 

55 lentelė. Pastato apšiltinimo priemonės 

Aprašymas Išorinių sienų šiluminė izoliacija mineralinės vatos plokštėmis (15 cm) ir XPS 
plokštėmis (15 cm) drėgnose zonose, papildomi darbai aplink angas. Apdaila 
pagal gamintojo specifikaciją. 

Kiekis 863 m2 

Taupymas 92 431 kWh/ per metus, 68,82 kWh/m2 per metus, 42,68 % 
4 159 EUR/ per metus 

Aprašymas Vaikščioti pritaikyto stogo apšiltinimas XPS plokštėmis (20 cm) ir naujos 
hidroizoliacijos įrengimas. Apdaila žvyru arba betono plytelėmis. 

Kiekis 365 m2 

Taupymas 43 657 kWh/ per metus, 32,51 kWh/m2 per metus, 20,16 % 
1 965 EUR/ per metus 

Aprašymas Nešildomo rūsio lubų šiluminė izoliacija 15 cm storio EPS plokštėmis. 

Kiekis 365 m2 

Taupymas 16 426 kWh/ per metus, 12,23 kWh/m2 per metus, 7,58 % 
739 EUR/ per metus 
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56 lentelė. Pastato šildymo, buitinio karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemų priemonės 

Aprašymas Kaitrinių lempučių pakeitimas LED lemputėmis. 

Kiekis 57 LED lemputės, 15 W 

Taupymas 2 825 kWh/ per metus, 2,10 kWh/m2 per metus, 47,00 % 
463 EUR/ per metus 

Aprašymas Dalinė viso pastato šildymo sistemos rekonstrukcija. Termostatinių ventilių 
montavimas. Sistemos bandymai ir paleidimas. 

Kiekis 105 termostatinių vožtuvų montavimas, testavimas ir paleidimas.  
 

Taupymas 31 015 kWh/ per metus, 23,09 kWh/m2 per metus 
1 396 EUR/ per metus 

Aprašymas Vakuuminių saulės kolektorių buitinio karšto vandens ruošimui įrengimas. 
Sistema turi būti prijungta prie esamos sistemos su šilumokaičiu pastotėje. 
Numatoma karšto vandens rezervuarų talpa 1 600 litrų. Sistema 
reguliuojama, su saulės siurblių grupe, išsiplėtimo indais ir vamzdynų 
paskirstymo sistema. 
25 m2 vakuuminių kolektorių, 1 600 litrų talpos rezervuarai, montavimas ir 
vamzdynai pagal pagrindinį projektą. 

Kiekis 

Taupymas 20 951 kWh/ per metus, 15,60 kWh/m2 per metus, 97,50 % 
943 EUR/ per metus 

Aprašymas Fotovoltinių plokščių įrengimas (bendra galia 28 kW). Priemonė apima 
pagrindinio projekto ir kitų techninių dokumentų parengimą, FN modulio, 
DC/AC keitiklio, atramų, visų reikiamų kabelių ir laidų, valdymo ir 
automatikos sistemos įrengimą bei įrangos bandymus.  

Kiekis 200 m2 fotovoltinių plokščių (galia 28 kW). 

Taupymas 28 886 kWh/ per metus, 21,51 kWh/m2 per metus 
4 737 EUR/ per metus 

Pastabos 

Duomenys rodo, kad visiškai apšiltinus pastato išorę, šildymui reikalinga energija sumažėtų 70 proc. 

Didžiausią poveikį suteikia sienų apšiltinimo priemonės, kurios šilumos poreikį sumažina 43 proc. Apšiltintas 

stogas padeda sutaupyti 20 proc. Visas lemputes pakeitus LED lemputėmis, elektros energijos suvartojimas 

apšvietimui galėtų sumažėti 47 proc. Daug sutaupyti galima renovavus pastato šildymo sistemą su visais jos 

komponentais. Ant stogo įrengtos saulės baterijos galėtų pagaminti 98 proc. visam pastatui reikalingo 

buitinio karšto vandens, tačiau jos turi būti vakuuminio tipo. Ant stogo galėtų būti įrengtos fotovoltinės 

plokštės, kurios galėtų tiekti tiek elektros energijos, kad visiškai padengtų pastato apšvietimo sistemos 

suvartojimą. 
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6. Šiaurės Makedonija 

6.1. Jurij Gagarin 49, Skopje 

Nuotraukose matomas pastatas ir jo dabartinė būklė. 

18 pav. Pastatas Jurij Gagarin 49, Skopjė 

    

    

    

Nuotraukose parodyta pastato šildymo sistema. 
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19 pav. Pastato ir butų šildymo sistemos detalės 

    

    

Toliau pateiktose nuotraukose matoma pastato apšvietimo sistema ir lemputės. Bendrosiose erdvėse 

apšvietimas iš dalies atnaujintas (sumontuotos LED lemputės), tačiau sistema vis dar veikia rankiniu būdu su 

laikmačiais. Butų apšvietimui naudojamos įvairių tipų lemputės, dažniausiai kaitrinės, fluorescencinės ir LED. 

20 pav. Bendrų erdvių ir butų apšvietimo sistemos detalės 

    

 

Toliau pateiktos nuotraukos išsamiai apibūdina pastato būklę, įvertintą termografijos būdu. Taip galima labai 

tiksliai nustatyti pastato sienų būklę. 
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21 pav. Pastato termografija 

    

    

Lentelėje pateikta išsami informacija apie pastato šildymo sistemą ir apšiltinimą. 
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57 lentelė. Bendra informacija apie pastatą 

Adresas Jurij Gagarin 49, Skopjė 

Vieta (koordinatės) 41.99580374226422, 21.399333151077794 

Statybos metai 1972 

Butų skaičius 52 

Gyventojų skaičius 150 

Šildomas plotas 4 335 m2 

Pastabos - 

58 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Išorinių sienų sudėtis Tinkuoti molio blokai, 30 cm 

Išorinių sienų plotas 2 185 m2 

Išoriniai langai ir durys 

Medinis rėmas, dvigubo stiklo paketai, 30 m2 
PVC rėmas, dvigubo arba trigubo stiklo paketai, 750 m2 
Vientisas aliuminio rėmas, dvigubo stiklo paketai, 48 m2 
Iš viso: 244 langai ir durys, kurių plotas 828 m2 

Stogo tipas Vaikščiojimui pritaikytas plokščias stogas 

Stogo sudėtis Gelžbetonis 12 cm, žvyras 8 cm 

Stogo plotas 1 020 m2 

Grindų tipas Nešildomas rūsys, 1,2 m po žeme, 1,0 m virš žemės 

59 lentelė. Informacija apie šildymo sistemą 

Šildymo sistema Centralizuotas šildymas 

Kuras Gamtinės dujos 

Šildymo sezono pradžia Spalio 15 d. 

Šildymo sezono pabaiga Balandžio 15 d. 

Pastabos 

Datos apytikslės. Dažniausiai šildymo sezonas pradedamas, kai vidutinė dienos 
temperatūra nukrenta žemiau 10 °C. Naktį šildymas sumažinamas. 
Naudojamas vienas šilumos skaitiklis visam pastatui. 
Radiatoriai be termostatinių ventilių.  

60 lentelė. Informacija apie apšvietimo sistemą 

Lemputės butuose 
Vidutinė vieno buto sunaudojama energija sudaro apie 270 W (3×75 W 
kaitrinės lemputės, 3×15 W LED). 

Lemputės bendro 
naudojimo patalpose 

LED lemputės. Rankiniu būdu valdomi laikmačiai. 

61 lentelė. Informacija apie buitinio karšto vandens sistemą 

Energijos šaltinis Elektros energija 

Sistemos aprašymas Individualūs elektriniai katilai 
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62 lentelė. Energijos poreikis dabartinėmis sąlygomis 

Šildymas 528 147 kWh/per metus, 121,83 kWh/m2 per metus 

Buitinis karštas vanduo 69 360 kWh/per metus 

Apšvietimas 20 331 kWh/per metus, 4,69 kWh/m2 per metus 

63 lentelė. Informacija apie energijos ir kuro kainas 

Centralizuotas šildymas 29 EUR/MWh 

Elektra 100 EUR/MWh 

Siūlomos priemonės  

Toliau pateiktose lentelėse išdėstytos siūlomos priemonės, apytikslis joms įgyvendinti reikalingų medžiagų ir 

darbo jėgos (jei įmanoma apskaičiuoti) kiekis, kiek pokyčiai padėtų sutaupyti energijos (kWh per metus) ir 

pinigų (EUR per metus). Skaičiavimų metodika ir sąlygos aprašytos 2 šio leidinio skyriuje. 

64 lentelė. Pastato apšiltinimo priemonės 

Aprašymas Išorinių sienų šiluminė izoliacija mineralinės vatos plokštėmis (10 cm) ir XPS 
plokštėmis (10 cm) drėgnose zonose, papildomi darbai aplink angas. Apdaila 
pagal gamintojo specifikaciją. 

Kiekis 2 185 m2 

Taupymas 132 984 kWh/per metus, 30,68 kWh/m2 per metus, 25,18 % 
3 857 EUR/per metus 

Aprašymas Vaikščioti skirto stogo apšiltinimas XPS plokštėmis (15 cm) ir naujos 
hidroizoliacijos įrengimas. Apdaila žvyro arba betono plytelėmis. 

Kiekis 1 020 m2 

Taupymas 122 351 kWh/per metus, 28,22 kWh/m2 per metus, 23,17 % 
3 548 EUR/per metus 

Aprašymas Netinkami langai ir durys pakeisti naujais PVC rėmo langais trigubo stiklo 
paketais (mažo laidumo), kurių Uw=1,0 W/m2K. Įėjimo durys keičiamos 
naujomis aliuminio durimis su šilumine izoliacija, kurių Uw=1,2 W/m2K. 

Kiekis 78 m2 

Taupymas 3 913 kWh/per metus, 0,90 kWh/m2 per metus, 0,74 % 
114 EUR/per metus 

Aprašymas Nešildomo rūsio lubų šiluminė izoliacija 10 cm storio EPS plokštėmis. 

Kiekis 1 020 m2 

Taupymas 21 758 kWh/per metus, 5,02 kWh/m2 per metus, 4,12 % 
979 EUR/per metus 

65 lentelė. Pastato šildymo, karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemų priemonės 

Aprašymas Kaitrinių lempučių pakeitimas LED lemputėmis. 

Kiekis 156 LED lempučių, 15 W 

Taupymas 9 871 kWh/per metus, 2,28 kWh/m2 per metus, 48,55 % 
987 EUR/per metus 



 

53 
 

 

Aprašymas Dalinė viso pastato šildymo sistemos rekonstrukcija. Termostatinių ventilių 
įrengimas. Sistemos bandymas ir paleidimas. 

Kiekis 265 termostatinių vožtuvų montavimas, testavimas ir paleidimas.  

Taupymas 17 366 kWh/per metus, 4,01 kWh/m2 per metus 
504 EUR/per metus 

Aprašymas Plokščiųjų saulės kolektorių įrengimas karštam vandeniui ruošti. Sistema turi 
būti prijungta prie esamos sistemos su šilumokaičiu, esančiu pastotėje. 
Numatoma karšto vandens rezervuarų talpa 5 000 litrų. Įskaičiuotas 
reguliavimas, saulės siurblių grupė, išsiplėtimo indai ir vamzdynų paskirstymo 
sistema. 

Kiekis 80 m2 plokščių kolektorių, 5 000 litrų talpos rezervuarai, montavimas ir 
vamzdynai pagal pagrindinį projektą. 

Taupymas 70 606 kWh/per metus, 16,29 kWh/m2 per metus, 101,80 % (daugiau nei 
reikia). 
7 061 EUR/per metus 

Aprašymas Fotovoltinių plokščių įrengimas (bendra galia 74 kW). Priemonė apima 
pagrindinio projekto ir kitų techninių dokumentų parengimą, FN modulio, 
DC/AC keitiklio, atramų, visų reikiamų kabelių ir laidų, valdymo ir 
automatikos sistemos įrengimą ir įrangos bandymus. 

Kiekis 500 m2 fotovoltinių plokščių (galia 74 kW) 

Taupymas 102 000 kWh/per metus, 23,53 kWh/m2 per metus 
10 200 EUR/per metus 

Pastabos 

Duomenys rodo, kad visiškai apšiltinus pastato išorę, šildymui reikalinga energija sumažėtų 53 proc. 

Didžiausią poveikį suteikia sienų apšiltinimo priemonės, kurios šilumos poreikį sumažintų 25 proc. Apšiltintas 

stogas padėtų sutaupyti šiek tiek mažiau, 23 proc. Visas lemputes pakeitus LED lemputėmis, elektros 

energijos suvartojimas apšvietimui galėtų sumažėti 49 proc. Ant stogo įrengtos saulės baterijos galėtų 

pagaminti 102 proc. visam pastatui reikalingo buitinio karšto vandens (daugiau nei būtina).  
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6.2. Mile Pop Jordanov 70, Skopjė 

Esama padėtis 

Nuotraukose matomas pastatas ir jo dabartinė būklė. 

22 pav. Pastatas Mile Pop Jordanov 70, Skopjė 

    

    

Bendrosiose erdvėse apšvietimas iš dalies atnaujintas (sumontuotos LED lemputės su judesio jutikliais). Butų 

apšvietimui naudojamos įvairių tipų lemputės, dažniausiai kaitrinės, fluorescencinės ir LED. 

23 pav. Pastato termografija 
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Lentelėje pateikta išsami informacija apie pastato šildymo sistemą ir apšiltinimą. 

66 lentelė. Bendra informacija apie pastatą 

Adresas Mile Pop Jordanov 70, Skopjė 

Vieta (koordinatės) 41.995715771545925, 21.397344638593726 

Statybos metai 1970 

Butų skaičius 50 

Gyventojų skaičius 150 

Šildomas plotas 3 771 m2 

Pastabos - 

67 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Išorinių sienų sudėtis Tinkuoti molio blokai, 30 cm 

Išorinių sienų plotas 2 305 m2 

Išoriniai langai ir durys 

Medinis rėmas, dvigubo stiklo paketai, 38 m2 
PVC rėmas, dvigubo arba trigubo stiklo paketai, 659 m2 
Vientisas aliuminio rėmas, dvigubo stiklo paketai, 66 m2 
Iš viso: 245 langai ir durys, kurių plotas 763 m2 

Stogo tipas Vaikščiojimui pritaikytas plokščias stogas 
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Stogo sudėtis Gelžbetonis 12 cm, žvyras 8 cm 

Stogo plotas 429 m2 

Grindų tipas Nešildomas rūsys, visiškai po žeme 

68 lentelė. Informacija apie šildymo sistemą 

Šildymo sistema Centralizuotas šildymas 

Kuras Gamtinės dujos 

Šildymo sezono pradžia Spalio 15 d. 

Šildymo sezono pabaiga Balandžio 15 d. 

Pastabos 

Datos apytikslės. Dažniausiai šildymo sezonas pradedamas, kai vidutinė dienos 
temperatūra nukrenta žemiau 10 °C. Naktį šildymas sumažinamas. 
Naudojamas vienas šilumos skaitiklis visam pastatui. 
Radiatoriai be termostatinių ventilių. 

69 lentelė. Informacija apie apšvietimo sistemą 

Lemputės butuose 
Vidutinė vieno buto sunaudojama energija sudaro apie 270 W (3×75 W 
kaitrinės lemputės, 3×15 W LED). 

Lemputės bendro 
naudojimo patalpose 

LED lemputės su judesio jutikliais. 

70 lentelė. Informacija apie buitinio karšto vandens sistemą 

Energijos šaltinis Elektros energija 

Sistemos aprašymas Individualūs elektriniai katilai 

71 lentelė. Energijos poreikis dabartinėmis sąlygomis 

Šildymas 373 234 kWh/per metus, 98,97 kWh/m2 per metus 

Buitinis karštas vanduo 60 336 kWh/per metus 

Apšvietimas 15 650 kWh/per metus, 4,15 kWh/m2 per metus 

72 lentelė. Informacija apie energijos ir kuro kainas 

Centralizuotas šildymas 29 EUR/MWh 

Elektra 100 EUR/MWh 

Siūlomos priemonės  

Toliau pateiktose lentelėse išdėstytos siūlomos priemonės, apytikslis joms įgyvendinti reikalingų medžiagų ir 

darbo jėgos (jei įmanoma apskaičiuoti) kiekis, kiek pokyčiai padėtų sutaupyti energijos (kWh per metus) ir 

pinigų (EUR per metus). Skaičiavimų metodika ir sąlygos aprašytos 2 šio leidinio skyriuje. 

 

 

73 lentelė. Pastato apšiltinimo priemonės 



 

57 
 

 

Aprašymas Išorinių sienų šiluminė izoliacija mineralinės vatos plokštėmis (10 cm) ir XPS 
plokštėmis (10 cm) drėgnose zonose, papildomi darbai aplink angas. Apdaila 
pagal gamintojo specifikaciją. 

Kiekis 2 305 m2 

Taupymas 126 668 kWh/per metus, 33,59 kWh/m2 per metus, 33,94 % 
3 673 EUR/per metus 

Aprašymas Vaikščioti pritaikyto stogo šiluminė izoliacija XPS plokštėmis (10 cm) ir naujos 
hidroizoliacijos įrengimas. Apdaila žvyro arba betono plytelėmis. 

Kiekis 429 m2 

Taupymas 66 723 kWh/per metus, 17,69 kWh/m2 per metus, 17,88 % 
1 935 EUR/per metus 

Aprašymas Netinkami langai ir durys pakeisti naujais PVC rėmo langais trigubo stiklo 
paketais (mažo laidumo), kurių Uw=1,0 W/m2K. Įėjimo durys keičiamos 
naujomis aliuminio durimis su šilumine izoliacija, kurių Uw=1,2 W/m2K. 

Kiekis 104 m2 

Taupymas 5 999 kWh/per metus, 1,59 kWh/m2 per metus, 1,61 % 
174 EUR/per metus 

Aprašymas Nešildomo rūsio lubų šiluminė izoliacija 10 cm storio EPS plokštėmis. 

Kiekis 429 m2 

Taupymas 20 712 kWh/per metus, 5,49 kWh/m2 per metus, 5,55% 
932 EUR/per metus 

 

74 lentelė. Pastato šildymo, karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemų priemonės 

Aprašymas Kaitrinių lempučių pakeitimas LED lemputėmis. 

Kiekis 150 LED lempučių, 15 W 

Taupymas 10 483 kWh/per metus, 2,78 kWh/m2 per metus, 66,99 % 
1 048 EUR/per metus 

Aprašymas Dalinė viso pastato šildymo sistemos rekonstrukcija. Termostatinių ventilių 
įrengimas. Sistemos bandymas ir paleidimas. 

Kiekis 260 termostatinių ventilių įrengimas, bandymas ir paleidimas. 

Taupymas 12 272 kWh/per metus, 3,25 kWh/m2 per metus 
356 EUR/per metus 

Aprašymas Plokščiųjų saulės kolektorių įrengimas karštam vandeniui ruošti. Sistema turi 
būti prijungta prie esamos sistemos su šilumokaičiu, esančiu pastotėje. 
Numatoma karšto vandens rezervuarų talpa 3 800 litrų. Įskaičiuotas 
reguliavimas, saulės siurblių grupė, išsiplėtimo indai ir vamzdynų paskirstymo 
sistema. 

Kiekis 60 m2 plokščių kolektorių, 3 800 litrų talpos rezervuarai, įrengimas ir 
vamzdynai pagal pagrindinį projektą. 

Taupymas 52 954 kWh/per metus, 14,04 kWh/m2 per metus, 87,77 % 
5 295 EUR/per metus 

Aprašymas Fotovoltinių plokščių įrengimas (bendra galia 30 kW). Priemonė apima 
pagrindinio projekto ir kitų techninių dokumentų parengimą, FN modulio, 
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DC/AC keitiklio, atramų, visų reikiamų kabelių ir laidų, valdymo ir 
automatikos sistemos įrengimą ir įrangos bandymus. 

Kiekis 200 m2 fotovoltinių plokščių (30 kW galios) 

Taupymas 40 800 kWh/per metus, 10,82 kWh/m2 per metus 
4 080 EUR/per metus 

Pastabos 

Duomenys rodo, kad visiškai apšiltinus pastato išorę, šildymui reikalinga energija sumažėtų 59 proc. 

Didžiausią poveikį suteikia sienų apšiltinimo priemonės, kurios šilumos poreikį sumažina 34 proc. Apšiltintas 

stogas padeda sutaupyti 18 proc. Kadangi beveik visi langai jau pakeisti, ši priemonė energijos poreikį 

sumažina nedaug – tik 1,6 proc. Visas lemputes pakeitus LED lemputėmis, elektros energijos suvartojimas 

apšvietimui galėtų sumažėti net 67 proc. Ant stogo įrengtos saulės baterijos galėtų pagaminti 88 proc. visam 

pastatui reikalingo buitinio karšto vandens. 
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7. Ukraina 

7.1. Kosmonavtov 31, Odesa 

Esama padėtis 

Nuotraukose matomas pastatas ir jo dabartinė būklė. 

24 pav. Pastatas Kosmonavtov 31, Odesa 

    

    

    

Nuotraukose pateikti pastato šildymo sistemos fragmentai.  
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25 pav. Pastato ir butų šildymo sistemos detalės 

    

 

Toliau pateiktos nuotraukos išsamiai apibūdina pastato būklę, įvertintą termografijos būdu. Taip galima labai 

tiksliai nustatyti pastato sienų būklę. 

26 pav. Pastato termografija 
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Lentelėje pateikta išsami informacija apie pastato šildymo sistemą ir apšiltinimą. 

 

75 lentelė. Bendra informacija apie pastatą 

Adresas Kosmonavtov 31, Odessa 

Vieta (koordinatės) 46.42505141565098, 30.707193301243436 

Statybos metai 1966 

Butų skaičius 80 

Gyventojų skaičius 125 

Šildomas plotas 4 181 m2 

Pastabos - 

 

76 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Išorinių sienų sudėtis 
Tinkavimas 5 cm, plytinis mūras 50 cm 
Iš dalies apšiltinta EPS 5 cm 

Išorinių sienų plotas 2 122 m2 

Išoriniai langai ir durys 

Mediniai rėmai, dvigubo stiklo paketai, 115 m2 
PVC rėmas, dvigubo arba trigubo stiklo paketai, 482 m2 
Plieno rėmas be stiklų, 8 m2 
Iš viso: 224 langai ir durys, 605 m2 
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Stogo tipas Vaikščioti pritaikytas plokščias stogas 

Stogo sudėtis Gelžbetonis 30 cm, hidroizoliacija, žvyras 20 cm 

Stogo plotas 984 m2 

Durų tipas Nešildomas rūsys, visiškai po žeme 

77 lentelė. Informacija apie šildymo sistemą 

Šildymo sistema Centralizuotas šildymas 

Kuras Gamtinės dujos 

Šildymo sezono pradžia Spalio 15 d. 

Šildymo sezono pabaiga Balandžio 15 d. 

Pastabos 

Datos apytikslės. Dažniausiai šildymo sezonas pradedamas, kai vidutinė dienos 
temperatūra nukrenta žemiau 10 °C. Naktį šildymas sumažinamas. 
Naudojamas vienas šilumos skaitiklis visam pastatui. 
Radiatoriai be termostatinių ventilių. 

 

Bendrosiose erdvėse dažniausiai naudojamos kaitrinės lemputės su laikmačiais. Butų apšvietimui 

naudojamos įvairių tipų lemputės, dažniausiai kaitrinės, fluorescencinės ir LED. 

78 lentelė. Informacija apie apšvietimo sistemą 

Lemputės butuose 
Vidutinė vieno buto sunaudojama energija sudaro apie 255 W (3×75 W 
kaitrinės lemputės, 3×15 W LED). 

Lemputės bendro 
naudojimo patalpose 

Kaitrinės lemputės. Rankiniu būdu valdomi laikmačiai. 

79 lentelė. Informacija apie buitinio karšto vandens sistemą 

Energijos šaltinis Elektros energija 

Sistemos aprašymas Individualūs elektriniai katilai 

80 lentelė. Energijos poreikis dabartinėmis sąlygomis 

Šildymas 542 350 kWh/per metus, 129,72 kWh/m2 per metus 

Buitinis karštas vanduo 66 896 kWh/per metus 

Apšvietimas 16 222 kWh/per metus, 3,88 kWh/m2 per metus 

81 lentelė. Informacija apie energijos ir kuro kainas 

Centralizuotas šildymas 1 058 UAH/MWh 

Elektra 1 680 UAH/MWh 

Siūlomos priemonės  

Toliau pateiktose lentelėse išdėstytos siūlomos priemonės, apytikslis joms įgyvendinti reikalingų medžiagų ir 

darbo jėgos (jei įmanoma apskaičiuoti) kiekis, kiek pokyčiai padėtų sutaupyti energijos (kWh per metus) ir 

pinigų (UAH/per metus). Skaičiavimų metodika ir sąlygos aprašytos 2 šio leidinio skyriuje. 
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82 lentelė. Pastato apšiltinimo priemonės 

Aprašymas Išorinių sienų šiluminė izoliacija mineralinės vatos plokštėmis (10 cm) ir XPS 
plokštėmis (10 cm) drėgnose zonose, papildomi darbai aplink angas. Apdaila 
pagal gamintojo specifikaciją. 

Kiekis 2 122 m2 

Taupymas 117 023 kWh/per metus, 27,99 kWh/m2 per metus, 21,58 % 
123 810 UAH/per metus 

Aprašymas Vaikščiojimui skirto stogo apšiltinimas XPS plokštėmis (15 cm) ir naujos 
hidroizoliacijos įrengimas. Apdaila žvyro arba betono plytelėmis. 

Kiekis 984 m2 

Taupymas 132 911 kWh/per metus, 31,79 kWh/m2 per metus, 24,51 % 
140 620 UAH/per metus 

Aprašymas Pakeisti netinkami langai naujais, PVC rėmo langais mažo laidumo trigubo 
stiklo paketais, kurių Uw=1,0 W/m2K. Įėjimo durų pakeitimas naujomis 
aliuminio durimis su šilumine izoliacija, kurių Uw=1,2 W/m2K. 

Kiekis 123 m2 

Taupymas 70 320 kWh/per metus, 16,82 kWh/m2 per metus, 12,97 % 
74 399 UAH/per metus 

Aprašymas Nešildomo rūsio lubų šiluminė izoliacija 10 cm storio EPS plokštėmis. 

Kiekis 984 m2 

Taupymas 31 655 kWh/per metus, 7,57 kWh/m2 per metus, 5,84 % 
33 491 UAH/per metus 

83 lentelė. Pastato šildymo, karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemų priemonės 

Aprašymas Kaitrinių lempučių pakeitimas LED lemputėmis. 

Kiekis 240 LED lempučių, 15 W 

Taupymas 7 818 kWh/per metus, 1,87 kWh/m2 per metus, 48,19 % 
13 134 UAH/per metus 

Aprašymas Dalinė viso pastato šildymo sistemos rekonstrukcija. Termostatinių ventilių 
įrengimas. Sistemos bandymas ir paleidimas. 

Kiekis 400 termostatinių ventilių įrengimas, bandymas ir paleidimas. 

Taupymas 51 782 kWh/per metus, 12,39 kWh/m2 per metus 
54 785 UAH/per metus 

Aprašymas Plokščiųjų saulės kolektorių įrengimas karštam vandeniui ruošti. Sistema turi 
būti prijungta prie esamos sistemos su šilumokaičiu, esančiu pastotėje. 
Numatoma karšto vandens rezervuarų talpa 4 500 litrų. Įskaičiuotas 
reguliavimas, saulės siurblių grupė, išsiplėtimo indai ir vamzdynų sistema. 

Kiekis 70 m2 kolektorių, 4 500 litrų talpos rezervuarai, įrengimas ir vamzdynai pagal 
pagrindinį projektą. 

Taupymas 61 780 kWh/per metus, 14,78 kWh/m2 per metus, 92,35 % 
103 790 UAH/per metus 

Aprašymas Fotovoltinių plokščių įrengimas (bendra galia 58 kW). Priemonė apima 
pagrindinio projekto ir kitų techninių dokumentų parengimą, FN modulio, 
DC/AC keitiklio, atramų, visų reikiamų kabelių ir laidų, valdymo ir 
automatikos sistemos įrengimą ir įrangos bandymus. Jei reikia, įtraukite 
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atramines konstrukcijas, kurios bus prijungtos prie esamos pastato 
konstrukcijos. 

Kiekis 400 m2 fotovoltinių plokščių (galia 58 kW) 

Taupymas 75 696 kWh/per metus, 18,10 kWh/m2 per metus 
127 169 UAH/per metus 

Pastabos 

Duomenys rodo, kad visiškai apšiltinus pastato išorę, šildymui reikalinga energija sumažėtų 65 proc. 

Didžiausią poveikį suteiktų stogo apšiltinimo priemonės, kurios šilumos poreikį sumažina 25 proc. Apšiltintos 

sienos padėtų sutaupyti 22 proc., o langų pakeitimas 13 proc. Visas lemputes pakeitus LED lemputėmis, 

elektros energijos suvartojimas apšvietimui galėtų sumažėti net 48 proc. Ant stogo įrengtos saulės baterijos 

galėtų pagaminti 92 proc. visam pastatui reikalingo buitinio karšto vandens. 
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7.2. Semena Palya 94, Odesa 

Esama padėtis 

Nuotraukose matomas pastatas ir jo dabartinė būklė. 

27 pav. Pastatas Semena Palya 94, Odesa 
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Nuotraukose pateikti pastato šildymo sistemos fragmentai. 

28 pav. Pastato ir butų šildymo sistemos detalės 

    

    

 

Toliau pateiktos nuotraukos išsamiai apibūdina pastato būklę, įvertintą termografijos būdu. Taip galima labai 

tiksliai nustatyti pastato sienų būklę. 

29 pav. Pastato termografija 
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Lentelėje pateikta informacija apie pastato šildymo sistemą ir apšiltinimą. 

84 lentelė. Bendra informacija apie pastatą 

Adresas Semena Palya 94, Odessa 

Vieta (koordinatės) 46.576036443727226, 30.795064830755503 

Statybos metai 1983 

Butų skaičius 288 

Gyventojų skaičius 511 

Šildomas plotas 23 606 m2 

Pastabos - 

85 lentelė. Informacija apie pastato išorines sienas 

Išorinių sienų sudėtis 
Betonas su tinku, 35 cm 
Betonas su keramzitbetonio užpildu (keramzitu) ir tinku, 35 cm 
Kietos (kvarcinės) plytos su tinku, 32 cm 

Išorinių sienų plotas 
4 505 m2 
4 505 m2 
428 m2 

Išoriniai langai ir durys 

Mediniai rėmai, dvigubo stiklo paketai, 605 m2  
PVC rėmas, dvigubo arba trigubo stiklo paketai, 4 897 m2 
Plieno rėmas be stiklų, 19 m2 
Iš viso: 1 554 langai ir durys, 4 922 m2 

Stogo tipas Vaikščioti pritaikytas plokščias stogas 

Stogo sudėtis Gelžbetonis 30 cm, hidroizoliacija 

Stogo plotas 2 314 m2 

Grindų tipas Nešildomas rūsys, 1,2 m po žeme ir 1,1 m virš žemės 

86 lentelė. Informacija apie šildymo sistemą 

Šildymo sistema Centralizuotas šildymas 

Kuras Gamtinės dujos 

Šildymo sezono pradžia Spalio 15 d. 
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Šildymo sezono pabaiga Balandžio 15 d. 

Pastabos 

Datos apytikslės. Dažniausiai šildymo sezonas pradedamas, kai vidutinė dienos 
temperatūra nukrenta žemiau 10 °C. Naktį šildymas sumažinamas. 
Naudojamas vienas šilumos skaitiklis visam pastatui. 
Radiatoriai be termostatinių ventilių. 

Bendrosiose erdvėse dažniausiai naudojamos kaitrinės lemputės su laikmačiais. Butų apšvietimui 

naudojamos įvairių tipų lemputės, dažniausiai kaitrinės, fluorescencinės ir LED. 

87 lentelė. Informacija apie apšvietimo sistemą 

Lemputės butuose 
Vidutinė vieno buto sunaudojama energija sudaro apie 270 W (3×75 W 
kaitrinės lemputės, 3×15 W LED). 

Lemputės bendro 
naudojimo patalpose 

Kaitrinės lemputės. Rankiniu būdu valdomi laikmačiai. 

88 lentelė. Informacija apie buitinio karšto vandens sistemą 

Energijos šaltinis Elektros energija 

Sistemos aprašymas Individualūs elektriniai katilai 

89 lentelė. Energijos poreikis dabartinėmis sąlygomis 

Šildymas 2 587 822 kWh/per metus, 109,63 kWh/m2 per metus 

Buitinis karštas vanduo 377 696 kWh/per metus 

Apšvietimas 75 775 kWh/per metus, 3,21 kWh/m2 per metus 

90 lentelė. Informacija apie energijos ir kuro kainas 

Centralizuotas šildymas 1 058 UAH/MWh 

Elektra 1 680 UAH/MWh 

Siūlomos priemonės  

Toliau pateiktose lentelėse išdėstytos siūlomos priemonės, apytikslis joms įgyvendinti reikalingų medžiagų ir 

darbo jėgos (jei įmanoma apskaičiuoti) kiekis, kiek pokyčiai padėtų sutaupyti energijos (kWh per metus) ir 

pinigų (UAH/per metus). Skaičiavimų metodika ir sąlygos aprašytos 2 šio leidinio skyriuje. 

91 lentelė. Pastato apšiltinimo priemonės 

Aprašymas Išorinių sienų šiluminė izoliacija mineralinės vatos plokštėmis (12 cm) ir XPS 
plokštėmis (12 cm) drėgnose zonose, papildomi darbai aplink angas. Apdaila 
pagal gamintojo specifikaciją. 

Kiekis 9 438 m2 

Taupymas 586 081 kWh/per metus, 24,83 kWh/m2 per metus, 22,65 % 
620 074 UAH/per metus 

Aprašymas Vaikščiojimui skirto stogo apšiltinimas XPS plokštėmis (15 cm) ir naujos 
hidroizoliacijos įrengimas. Apdaila žvyro arba betono plytelėmis. 

Kiekis 2 314 m2 

Taupymas 467 868 kWh/per metus, 19,82 kWh/m2 per metus, 18,08 % 
495 004 UAH/per metus 
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Aprašymas Pakeisti netinkami langai naujais, PVC rėmo langais mažo laidumo trigubo 
stiklo paketais, kurių Uw=1,0 W/m2K. Įėjimo durų pakeitimas naujomis 
aliuminio durimis su šilumine izoliacija, kurių Uw=1,2 W/m2K. 

Kiekis 4 922 m2 

Taupymas 529 071 kWh/per metus, 22,41 kWh/m2 per metus, 20,44 % 
559 757 UAH/per metus 

Aprašymas Nešildomo rūsio lubų šiluminė izoliacija 10 cm storio EPS plokštėmis. 

Kiekis 2 314 m2 

Taupymas 306 482 kWh/per metus, 12,98 kWh/m2 per metus, 11,84 % 
324 258 UAH/per metus 

92 lentelė. Pastato šildymo, karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemų priemonės 

Aprašymas Kaitrinių lempučių pakeitimas LED lemputėmis. 

Kiekis 864 LED lemputės, 15 W 

Taupymas 45 379 kWh/per metus, 1,92 kWh/m2 per metus, 59,89 % 
76 267 UAH/per metus 

Aprašymas Dalinė viso pastato šildymo sistemos rekonstrukcija. Termostatinių ventilių 
įrengimas. Sistemos bandymas ir paleidimas. 

Kiekis 1 440 termostatinių ventilių įrengimas, bandymas ir paleidimas. 

Taupymas 31 015 kWh/per metus, 1,31 kWh/m2 per metus 
32 814 UAH/per metus 

Aprašymas Plokščiųjų saulės kolektorių įrengimas karštam vandeniui ruošti. Sistema turi 
būti prijungta prie esamos sistemos su šilumokaičiu, esančiu pastotėje. 
Numatoma karšto vandens rezervuarų talpa 25 000 litrų. Įskaičiuotas 
reguliavimas, saulės siurblių grupė, išsiplėtimo indai ir vamzdynų sistema. 

Kiekis 400 m2 kolektorių, 25 000 litrų talpos rezervuarai, įrengimas ir vamzdynai 
pagal pagrindinį projektą 

Taupymas 353 028 kWh/per metus, 14,96 kWh/m2 per metus, 93,47 % 
593 087 UAH/per metus 

Aprašymas Fotovoltinių plokščių įrengimas (bendra galia 146 kW). Priemonė apima 
pagrindinio projekto ir kitų techninių dokumentų parengimą, FN modulio, DC/AC 
keitiklio, atramų, visų reikiamų kabelių ir laidų, valdymo ir automatikos sistemos 
įrengimą ir įrangos bandymus. Jei reikia, įtraukite atramines konstrukcijas, kurios 
bus prijungtos prie esamos pastato konstrukcijos. 

Kiekis 1 000 m2 fotovoltinių plokščių (galia 146 kW) 

Taupymas 189 240 kWh/per metus, 8,02 kWh/m2 per metus 
317 923 UAH/per metus 

Pastabos 

Duomenys rodo, kad visiškai apšiltinus pastato išorę, šildymui reikalinga energija sumažėtų 73 proc. 

Apšiltintos sienos, pakeisti langai ir apšiltintas stogas padėtų sutaupyti panašų kiekį lėšų (atitinkamai 23 

proc., 20 proc. ir 18 proc.). Visas lemputes pakeitus LED lemputėmis, elektros energijos suvartojimas 

apšvietimui galėtų sumažėti net 60 proc. Ant stogo įrengtos saulės baterijos galėtų pagaminti 93 proc. visam 

pastatui reikalingo buitinio karšto vandens. Stogo plotas gali būti panaudotas fotovoltinėms plokštėms, 

kurios gali tiekti pakankamai elektros energijos, kad visiškai padengtų pastato apšvietimo sistemos sąnaudas. 
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8. Aptarimas 

Šiame dokumente pateikiami dešimčiai pastatų penkiose tiriamosiose šalyse pasiūlytų įvairių energijos 

vartojimo efektyvumo priemonių vertinimo rezultatai. Vizitų metu pastatai buvo fotografuojami (įprastomis 

ir termografinėmis nuotraukomis) ir matuojami jų rodikliai. Taip pat buvo surinkta informacija apie šildymą, 

apšvietimą ir buitinio karšto vandens ruošimą. Dabartinė kiekvieno pastato būklė pasitelkta kaip atskaitos 

taškas, vėliau kiekvienam konkrečiam pastatui buvo pritaikytos energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonės, skirtos namo apšiltinimui, šildymo sistemai ir elektros energijos suvartojimui. Visas priemones 

galima suskirstyti į dvi dideles grupes, kuriomis siekiama a) sumažinti energijos suvartojimą ir b) įdiegti 

atsinaujinančius energijos šaltinius. 

Toliau pateiktose lentelėse pateikta apibendrinta informacija, kiek galima sutaupyti pritaikius skirtingas 

apšiltinimo priemones. Priemonių pavadinimai lentelėse sutrumpinti. 

93 lentelė. Energijos taupymas apšiltinus tam tikras pastato dalis  

Pastatas 

Dabartinė 
būklė 

Sienų 
apšiltinimas 

Stogo 
apšiltinimas 

Langai ir 
durys 

Rūsio 
lubos 

Suma 

kWh/per 
metus 

kWh/per 
metus 

kWh/per 
metus 

kWh/per 
metus 

kWh/per 
metus 

kWh/per 
metus 

zh.k. Slaveykov 1 B, 
Burgasas 

1 965 118 605 412 319 499 332 990 0 3 223 019 

zh. k. Zornitsa 7, Burgasas 234 484 85 043 38 235 29 893 5 311 392 966 

Sramli utca 1-5, Budapeštas 950 212 233 489 100 822 160 680 35 587 1 480 790 

Tímár utca 15, Budapeštas 243 271 89 150 14 091 65 080 13 997 425 589 

Gedimino g. 30, Kaišiadorys 398 731 145 482 77 210 1 614 48 439 671 475 

Žemaites g. 3, Tauragė 216 562 92 431 43 657 0 16 426 369 076 

Jurij Gagarin 49, Skopjė 528 147 132 984 122 351 3 913 21 758 809 153 

Mile P. Jordanov 70, Skopjė 373 234 126 668 66 723 5 999 20 712 593 336 

Kosmonavtov 31, Odesa 542 350 117 023 132 911 70 320 31 655 894 259 

Semena Palya 94, Odesa 2 587 822 586 081 467 868 529 071 306 482 4 477 324 

94 lentelė. Taupymas apšiltinus atskiras pastato dalis 

Pastatas 

Sienų 
apšiltinimas 

Stogo 
apšiltinimas 

Langai ir 
durys 

Rūsio lubos Suma 

% % % % % 

zh.k. Slaveykov 1 B, Burgasas 31 16 17 0 64 

zh. k. Zornitsa 7, Burgasas 36 16 13 2 68 

Sramli utca 1-5, Budapeštas 25 11 17 4 56 

Tímár utca 15, Budapeštas 37 6 27 6 75 

Gedimino g. 30, Kaišiadorys 36 19 0 12 68 

Žemaites g. 3, Tauragė 43 20 0 8 70 
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Pastatas 

Sienų 
apšiltinimas 

Stogo 
apšiltinimas 

Langai ir 
durys 

Rūsio lubos Suma 

% % % % % 

Jurij Gagarin 49, Skopjė 25 23 1 4 53 

Mile P. Jordanov 70, Skopjė 34 18 2 6 59 

Kosmonavtov 31, Odesa 22 25 13 6 65 

Semena Palya 94, Odesa 23 18 20 12 73 

 

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrintai nurodyta, kiek lėšų galima sutaupyti taikant specialias priemones 

apšvietimo ir buitinio karšto vandens ruošimo sistemoms. 

95 lentelė. Energiją taupančių apšvietimo ir karšto vandens sistemų apžvalga 

Taupymas 

Apšvietimo sistema Buitinio karšto vandens ruošimas 

Esama 
padėtis 

Taupymas 
Esama 
padėtis 

Taupymas 

kWh/per 
metus 

kWh/per 
metus 

% 
kWh/per 

metus 
kWh/per 

metus 
% 

zh.k. Slaveykov 1 B, Burgasas 130 836 77 582 59 389 104 298 935 77 

zh. k. Zornitsa 7, Burgasas 21 781 14 078 65 48 336 88 257 183 

Sramli utca 1-5, Budapeštas 33 215 21 460 65 86 272 83 804 97 

Tímár utca 15, Budapeštas 7 681 3 248 42 23 408 25 141 107 

Gedimino g. 30, Kaišiadorys 8 958 6 212 69 29 312 25 141 86 

Žemaites g. 3, Tauragė 6 003 2 825 47 21 488 20 951 98 

Jurij Gagarin 49, Skopjė 20 331 9 871 49 69 360 70 606 102 

Mile P. Jordanov 70, Skopjė 15 650 10 483 67 60 336 52 954 88 

Kosmonavtov 31, Odesa 16 222 7 818 48 66 896 61 780 92 

Semena Palya 94, Odesa 75 775 45 379 60 377 696 353 028 93 

 

Nors ištirtų pastatų tipas, dydis, amžius ir vieta skiriasi, apskritai galima padaryti išvadą, kad pagrindinė 

energijos vartojimo efektyvumo priemonė yra sienų apšiltinimas. Dažniausiai pritaikius šią priemonę galima 

sutaupyti daugiausiai energijos – vidutiniškai 31 proc. Atlikus stogų apšiltinimą vidutiniškai sutaupoma 17 

proc. energijos. Langų pakeitimas, kuris yra viena iš dažniausiai gyventojų taikomų priemonių, padeda 

sutaupyti tik 11 proc. (vidutiniškai), o investicijos į šią priemonę neretai pareikalauja daugiau lėšų, nei į kitas. 
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9. Išvados 

Dešimties analizuotų pastatų vidutinis energijos suvartojimo sumažėjimas, kurį galima pasiekti taikant 

apšiltinimo priemones siekia 65 proc. Tai galbūt ne toks didelis rodiklis, kokio norėtųsi, tačiau būtina 

atsižvelgti į tai, kad daugelyje pastatų jau pakeista nemažai naujų langų, taip pat įrengta tam tikra šilumos 

izoliacija (dažniausiai nepakankama). Tyrimas rodo, kad dauguma pastatų gali visiškai arba didžiąja dalimi 

patenkinti buitinio karšto vandens poreikius, ant stogo įrengus saulės kolektorius. Kai kuriais atvejais galima 

pagaminti net daugiau karšto vandens, nei reikia pagal skaičiavimus, t. y. sutaupoma daugiau nei 100 proc. 

tam skirtos energijos. Tokiais atvejais karštą vandenį galima laikyti kaip rezervą (pvz., didinant rezervuarų 

tūrį) arba dalytis juo su gretimų pastatų gyventojais. Be to, ant stogo esančią erdvę galima išnaudoti 

fotovoltinėms plokštėms įrengti ir, jei įmanoma, tiekti elektros energiją pastato vidaus reikmėms arba rinkai. 

Nustatyta, kad taikant kompleksinį priemonių derinį galima užtikrinti ilgalaikę naudą gyventojams. Žinoma, 

investicijos tokiais atvejais gali būti itin didelės, tačiau šilumos ir elektros energijos sutaupoma nemažai. 
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