
Kaip sumažinti mokėjimus už šildymą?
AB „Šiaulių energija“ realizavimo skyrius, 2021-09-30



• Šilumos kiekis buto šildymui nustatomas pagal
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
patvirtintus metodus (VERT), paskirsčius pastate
suvartotą šilumos kiekį, nustatytą įvadiniu
šilumos apskaitos prietaisu;

• Bazinės kainos pastoviąsias ir kintamas
dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui pagal
nustatytą metodiką tvirtinta VERT; kiekvieną
mėnesį šilumos kainos kintamosios dedamosios
perskaičiuojamos, atsižvelgiant į technologinio
kuro kainas;

• Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – nustatytas
Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, šiuo metu į
gyvenamąsias patalpas tiekiamam šildymui ir
karštam vandeniui taikomas lengvatinis 9 % PVM.

Kaip gimsta sąskaita už šildymą? 

šilumos kiekis x šilumos kaina + PVM = mokėjimas už šildymą



Šilumos vartojimo ir paskirstymo butų 
šildymui ypatumai 

nerenovuotame name
• paskirstomas pagal buto plotą;
• nėra galimybės reguliuoti suvartojamo

šilumos kiekio bute, o tuo pačiu ir buto
vidaus temperatūros;

• lauko oro sąlygos – žema oro temperatūra,
stiprus vėjas – dėl kurių susidaro ženklus
skirtumas tarp patalpų, kuriose turi būti
palaikoma bent +18 C 0, ir lauko oro
temperatūrų, įtakoja neproporcingai didelį
šilumos suvartojimą. Dėl nekokybiškų
išorinių atitvarų (sienų, stogo) bei pastato
vidaus ir lauko oro temperatūrų skirtumo,
šiltas oras iš pastato vidaus dideliu srautu
teka į lauką.

Šilumos vartojimo ir paskirstymo butų 
šildymui ypatumai

renovuotame name
• dažniausiai paskirstomas pagal bute įrengto

šilumos daliklio ar skaitiklio rodmenis;
• yra galimybė reguliuoti suvartojamą šilumos

kiekį bute, o tuo pačiu ir buto vidaus
temperatūrą (nepažeidžiant higienos
normų);

• dėl kokybiškų išorinių atitvarų šilumos
energijos suvartojimas ženkliai sumažėja –
apie 40 proc. (lyginant su šilumos kiekiu,
suvartotu šildymui iki renovacijos. Esant
prastoms lauko oro sąlygoms, šilumos kiekis
šildymui didėja proporcingai.



Šilumos kiekio suvartojimas ir išlaidos butų šildymui 
2020/2021 šildymo sezono metu 

renovuotuose ir nerenovuotuose namuose 
Adresas

Butų/ 
patalpų 
nauding
ų/bendr
ų plotų 
suma,                 

m2

Statybos 
metai

Atnaujinimo/
renovacijos 

data

Vidutinis šilumos kiekis ir 
išlaidos  60 m2 buto 
šildymui per mėnesį 
(2020/2021 šildymo 

sezonas)

Vidutinis šilumos kiekis ir 
išlaidos  60 m2 buto 
šildymui per mėnesį 
(2020/2021 šildymo 

sezonas) renovuotuose ir 
nerenovuotuose namuose

Skirtumas renovuotuose 
namuose

kWh Eur kWh Eur kWh % Eur %
Vilniaus g. 255 1710,61 1959 2015-01 560 24

480 20

-370 -44 -30 -60

Klevų g. 13 1593,25 1987 2009-01 400 18
Valančiaus g. 2 1622,41 1990 2010-01 400 18
Vytauto g. 154 1094,84 1991 2010-01 420 19

Stoties g. 14 834,72 1967 2020-01 590 25
Kelmės g. 1A 1046,24 1980 2015-01 500 22

Klevų g. 9 2413,72 1985 nerenov. 690 112

850 50

Stoties g. 9A 1728,97 1967 nerenov. 1120 48
Valančiaus g. 4A 2443,47 1986 nerenov. 950 41

Vilniaus g. 17 2264,81 1979 nerenov. 960 42
Mickevičiaus g. 19 4428,18 1964 nerenov. 670 29

Lieporių g. 5 4430,04 1970 nerenov. 730 32



Šilumos kiekio suvartojimas ir mokėjimai už butų šildymą 

2020/2021 šildymo sezono metu renovuotuose ir nerenovuotuose namuose 
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Renovuotuose namuose  45 % mažiau nei vidutiniškai Šiauliuose 

70 % mažiau nei prastos būklės namuose
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Vidutinės išlaidos 60 m2 buto šildymui per mėnesįVidutinis šilumos kiekis 60 m2 buto šildymui per mėnesį
Renovuotuose namuose 60 % mažiau nei vidutiniškai Šiauliuose

75 % mažiau nei prastos būklės namuose



Šilumos paskirstymas daugiabučiame gyvenamajame name  

Įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu apskaitytas šilumos energijos kiekis turi būti 
paskirstytas, t. y. išdalytas tame pastate esantiems vartotojams tik pagal Valstybinės 
energetikos reguliavimo tarybos patvirtintus metodus.

Visa šilumos energija, kuri patenka į daugiabutį ir yra apskaityta įvadiniu apskaitos
prietaisu, pagal funkcinį jos panaudojimą skirstoma į:
• Šilumos energiją šildymui (tik šildymo sezono metu);
• Šilumos energiją karštam vandeniui ruošti (šildymo ir nešildymo sezono metu);
• Šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) (šildymo ir
nešildymo sezono metu).



Šilumos dalikliai - indikatoriai
• Šilumos paskirstymo metodas Nr. 6. Taikomas, kai

veikiantys šilumos dalikliai yra įrengti ant daugiau nei
50% pastato butų/patalpų šildymo prietaisų.

• Butų stovų išspinduliuota šiluma – 15% šilumos
energijos priskirtos pastato šildymui. Vartotojams
išdalinama pagal buto/patalpų naudingą/bendrą plotą.

• Bendrosioms reikmėms suvartota šiluma – 18% šilumos
energijos priskirtos pastato šildymui, jei bendrose
patalpose šildymo prietaisai yra, 10% – jei prietaisų
nėra. Vartotojams išdalinama pagal buto/patalpų
naudingą/bendrą plotą.

• Naudingo ploto šildymui suvartota šiluma – nustatoma
pagal daliklių-indikatorių dalis arba pagal vidutinius ar
maksimalius normatyvus, jei daliklis neįrengtas. Daliklių
rodmenyse paprastai būna įvertinti korekcijos
koeficientai, kurių dydis priklauso nuo buto padėties
name.

• Taikoma tolygaus šildymo sąlyga – ne mažiau nei 0,4 ir
ne daugiau nei 2,5 visų butų daliklių rodmenų skirtumo
vidurkio.



Buitiniai šilumos skaitikliai (butuose)
• Šilumos paskirstymo metodas Nr. 3. Taikomas, kai

veikiantys buitiniai šilumos skaitikliai įrengti daugiau
kaip 50 % pastato butų/patalpų.

• Buto naudingo ploto šildymui suvartota šiluma –
nustatoma pagal buitinio šilumos skaitiklio rodmenis
arba pagal vidutinius ar maksimalius normatyvus, jei
šilumos skaitiklis bute neįrengtas. Butų savininkų
daugumos sprendimu galima rinktis taikyti
koreguotas skaitiklių reikšmes. Korekcijos
koeficientas yra nustatytas metode Nr. 3. Jis
priklauso nuo buto padėties name.

• Bendrosioms reikmėms suvartota šiluma – šilumos
kiekio dalis likusi nepriskirta visų butų naudingų
plotų šildymui, karšto vandens ruošimui ir
cirkuliacijai (jei karštas vanduo tiekiamas).
Vartotojams išdalinama pagal buto/patalpų
naudingą/bendrą plotą.

• Taikoma tolygaus šildymo sąlyga – ne mažiau nei 0,4
visų butų šildymui suvartoto vidutinio šilumos kiekio.



• Šilumos energija daugiabučiame gyvenamajame name yra paskirstoma tik pagal VERT patvirtintus metodus.
• VERT yra patvirtinusi šilumos paskirstymo metodus, kai butuose yra įrengti šilumos skaitikliai (Nr. 3), kai ant 

butų šildymo prietaisų įrengti šilumos dalikliai – indikatoriai (Nr. 6), kai butuose yra įrengti 
autonominiai/kompaktiniai šilumos punktai (Nr. 2).

• Šilumos matuokliai turi būti įrengti butui. Nėra VERT patvirtinto metodo, jei vienas šilumos matuoklis 
įrengiamas butų/patalpų grupei.

• Rengiant namo renovacijos projektą, reikia numatyti tokias šilumos apskaitos sistemas, kurios vėliau leistų 
korektiškai paskirstyti šilumos energiją, suvartotą name.

• Jei metodo, atitinkančio pastato šilumos ir karšto vandens sistemą nėra, galima parengti savo šilumos 
paskirstymo metodą. Kreiptis į VERT dėl jo patvirtinimo ir, daugumai bendraturčių pasirinkus, pateikti jį 
šilumos tiekėjui šilumos paskirstymui.

• Daugiau informacijos apie šilumos paskirstymą –           www.regula.lt.

• Kompleksiškai atnaujinus vidutinės techninės būklės daugiabutį gyvenamąjį namą, absoliučia dauguma 
atvejų pasiekiamas ne mažesnis nei 40 % šilumos sutaupymas.

    Daugiau informacijos apie renovaciją - www.senergija.lt skiltyse
Daugiabučių namų renovacija ir Kaip taupyti šilumą.


