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Pir mas žings nis – iš siaiš kin ti 
pro ble mas
Ga li my bių di din ti ši lu mos ener gi jos 

var to ji mo efek ty vu mą įma no ma at ras ti 
dau ge ly je pa sta tų, ne prik lau so mai nuo jų 
pa skir ties. Vie nas iš žings nių to sie kiant 
– ener gi jos var to ji mo au di tas.

„At lie kant ener gi jos var to ji mo au di tą 
ga li ma iden ti fi kuo ti di džiau sius ši lu mos 
pra ra di mus le mian čius pro ce sus ir silp-
ną sias pa sta to ši lu mos sis te mos gran dis. 
Kar tu pa tei kia mos re ko men da ci jos, kaip 
ma žin ti ener gi jos są nau das. Ki taip ta riant, 
au di to me tu iš siaiš ki na mos nee fek ty vaus 
ener gi jos var to ji mo prie žas tys ir pa tei kia-
mi eko no miš kai pa grįs ti bū dai pa ge rin ti si-
tua ci ją“, – sa kė „Li tes ko“ fi lia lo „Vil ka viš kio 
ši lu ma“ va do vas To mas Ra ma naus kas.

Di de les įmo nes re gu lia riai at lik ti vi di-
nius ener gi jos var to ji mo au di tus įpa rei go ja 
įsta ty mai. Ta čiau ir ki ti ūkio su bjek tai ar gy-
ven to jų bend ruo me nės ga li tai da ry ti sa va-
no riš kai, nes, jei su var to ja ma daug ši lu mos 
ener gi jos, rei kia ana li zuo ti, ko dėl taip yra. 
Au di tas lei džia im tis konk re čių prie mo nių 
tau py ti ener gi ją ir ma žin ti iš lai das.

T. Ra ma naus ko tei gi mu, no rint at lik ti 
ener gi jos var to ji mo au di tą, rei kė tų kreip-
tis į ates tuo tus eks per tus, ku rie ga li at lik ti 
vi sa pu siš ką ana li zę.

Ga li my bės su tau py ti – 
mo der ni za vus pa sta to sis te mas
At li kus au di tą ga li ma pa si rink ti bū dus, 

kaip di din ti pa sta to ener gi nį efek ty vu mą. 
Se nuo se dau gia bu čiuo se ar se nos sta ty bos 
in di vi dua liuo se na muo se tai ge riau sia pa-
da ry ti at lie kant komp lek si nę re no va ci ją. 
Pas te bi ma, kad ap šil ti nus pa sta to išo rę ir 
kar tu su tvar kius vė di ni mo sis te mas, mo-
der ni za vus ši lu mos punk tą ir karš to van-
dens sis te mą ga li ma dau giau kaip 50 pro c. 
su ma žin ti ši lu mos su var to ji mą.

„Vis dėl to komp lek si nė re no va ci ja nė-
ra vie nin te lis bū das tau py ti ener gi ją. Au to-
ma ti za vus ši lu mos punk tus, įren gus in di-
vi dua lią ener gi jos ap skai tą, su ba lan sa vus 
vi daus šil dy mo ir karš to van dens sis te mas 
ši lu mos po rei kius ga li ma su ma žin ti net iki 
30 pro c.“, – tei gė T. Ra ma naus kas.

Pa vyz džiui, au to ma ti za vus ši lu mos 
punk tus ši lu mos ener gi ja pa sta tams tie-
kia ma au to ma tiš kai pa gal lau ko tem pe-
ra tū rą. Tai už tik ri na, kad pa sta tai ne bus 
per šil do mi. Be to, au to ma ti za vus ši lu mos 
punk tus var to to jai ga li pa tys nu spręs ti, ka-
da pra dė ti ir baig ti šil dy mo se zo ną. O su-
ba lan sa vus šil dy mo ir karš to van dens sis-
te mas vi sus var to to jus pa sieks vie no dos 
tem pe ra tū ros karš tas van duo ir pa sta te 
ši lu ma bus pa skirs to ma to ly giai.

Ši lu ma pa gal in di vi dua lius 
po rei kius
In di vi dua li ši lu mos re gu lia vi mo ir 

ap skai tos sis te ma – dar vie nas bū das tau-
py ti ši lu mą. Anot T. Ra ma naus ko, pa sta to 
šil dy mo sis te mo je įren gus ter mos ta ti nius 
ven ti lius, ši lu mos da lik lius ir iš ma nio jo 
vie na lai kio rod me nų nu skai ty mo spren di-
mus, at ski ro se pa tal po se ga li ma nu sta ty ti 
ir pa lai ky ti no ri mą tem pe ra tū rą ir tiks liai 
pa skirs ty ti są nau das už ši lu mos ener gi ją. 
Tai lei džia gy ven to jams ar įmo nėms ši lu-
mą nau do ti pa gal sa vo in di vi dua lius po-
rei kius ir mo kė ti tiks liai už tiek ener gi jos, 
kiek jie su var to jo.

Tau py ti pa de da ir pa pras ti 
veiks mai
Yra ir vi sai pa pras tų bū dų tau py ti ši-

lu mos ener gi ją. Ši lu mos nuo sto lius ga li 
su ma žin ti se nų lan gų pa kei ti mas nau jais 
san da res niais, bal ko nų įstik li ni mas. Be to, 
svar bu ir tin ka mai pa si ruoš ti žie mos se zo-
nui. Pa vyz džiui, vi sa da rei kia pa tik rin ti, 
kad ra dia to riuo se ne bū tų oro. Net ir ne di de-
lis kie kis oro ne lei džia ra dia to riams ge rai ir 
vie no dai įšil ti.

Taip pat bal dus kam ba ry je sta ty ki te 
taip, kad jie neužs to tų ra dia to rių ir ne truk-
dy tų ši lu mai pa siek ti kam ba rio gi lu mos.

Už ra dia to riaus esan tį sie nos plo tą pa-
den gus ši lu mą at spin din čia plė ve le ar spe-
cia lios izo lia ci nės me džia gos sluoks niu dau-
giau ši lu mos bus nu krei pia ma į pa tal pos 
vi dų ir jo je taps šil čiau. Ši lu mos nuo sto lius 
su ma žin ti ga li ma ir prie išo ri nės kam ba rio 
sie nos pa sta čius di de lę spin tą ar kny gų len-
ty ną.

Dar vie na prie mo nė, ku ri pa dės iš sau-
go ti dau giau ši lu mos na muo se, – lau ke 
spau džiant di des niam šal čiui nu leis ti pa ke-
lia mas ža liu zes. Dvi gu bo įstik li ni mo lan gas 
su nu leis to mis ža liu zė mis pri lygs ta tri gu bo 
įstik li ni mo lan gui.

Tau pus ši lu mos var to ji mas – 
ad mi nist ra to rių at sa ko my bė
No rint efek ty viai var to ti ener gi ją svar-

bu ne tik mo der ni zuo ti šil dy mo sis te mas, 
bet ir tin ka mai jas pri žiū rė ti. Pe rio diš kai 
tu rė tų bū ti plau na mi ši lu mo kai čiai, rū pi-
na ma si ši lu mos izo lia ci jos, filt rų, siurb lių 
ir ki tų sis te mos da lių būk le. Be to, ne lau-
kiant ava ri jos rei kė tų pa keis ti ir pa se nu-
sius ši lu mos sis te mos vamz džius. Vi sa tai 
– pa sta tą ad mi nist ruo jan čios įmo nės at sa-
ko my bė.

„Jei jū sų pa sta tą pri žiū ri spe cia li zuo ta 
įmo nė, tu rė tu mė te kreip tis į ją dėl re ko-
men da ci jų, kaip tau py ti ši lu mą. Ad mi nist-
ra to riaus pa rei ga rū pin tis, kad pa sta tai 
ener gi niu po žiū riu bū tų kuo efek ty ves ni. 
Bū da mi ši lu mos tie kė jais, mes už tik ri na-
me ši lu mos tie ki mą tik iki pa sta to. To li mes-
nis ener gi jos var to ji mas pri klau so nuo to, 
kaip ge rai sa vo dar bą at lie ka pa sta tų ad-
mi nist ra to riai“, – sa kė T. Ra ma naus kas.

Užsk. 3081

Svar bu dau ge liui: kaip tau py ti ši lu mą?
Ši lu mos var to ji mo efek ty vu mas ak tua lus ne tik gy ven to jams, bet ir 
įmo nėms, įstai goms ar ki tiems vie šų jų pa sta tų val dy to jams. Nuo to 
pri klau so ir už šil dy mą gau na mų są skai tų dy dis. Nors dau ge lis šian-
dien sten gia si tau py ti van de nį ar elekt ros ener gi ją, ta čiau to li gra žu 
ne vi si ži no, kaip su ma žin ti ši lu mos var to ji mą. Tad ko rei kė tų im tis?
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Ðilumos vartojimo efekty-
vumas aktualus ne tik gy-
ventojams, bet ir ámo-
nëms, ástaigoms ar ki-
tiems vieðøjø pastatø val-
dytojams. Nuo to priklauso
ir uþ ðildymà gaunamø sà-
skaitø dydis. Nors dauge-
lis ðiandien stengiasi tau-
pyti vandená ar elektros
energijà, taèiau toli graþu
ne visi þino, kaip sumaþin-
ti ðilumos vartojimà. Tad
ko reikëtø imtis?

Pirmas þingsnis –
iðsiaiðkinti problemas

Galimybiø didinti ðilumos
energijos vartojimo efektyvumà
ámanoma atrasti daugelyje pasta-
tø, nepriklausomai nuo jø paskir-
ties. Vienas ið þingsniø to siekiant
- energijos vartojimo auditas.

„Atliekant energijos vartojimo
audità galima identifikuoti di-
dþiausius ðilumos praradimus le-
mianèius procesus ir silpnàsias
pastato ðilumos sistemos grandis.
Kartu pateikiamos rekomenda-
cijos, kaip maþinti energijos sà-
naudas. Kitaip tariant, audito me-
tu iðsiaiðkinamos neefektyvaus
energijos vartojimo prieþastys ir
pateikiami ekonomiðkai pagrás-
ti bûdai pagerinti situacijà“, – sa-
ko „Litesko“ filialo „Druskinin-
kø ðiluma“ vadovas Marijan Bu-

rinskij.
Dideles ámones reguliariai at-

likti vidinius energijos vartojimo
auditus ápareigoja ástatymai. Ta-
èiau ir kiti ûkio subjektai ar gyven-
tojø bendruomenës gali tai daryti
savanoriðkai, nes, jei suvartojama
daug ðilumos energijos, reikia ana-
lizuoti, kodël taip yra. Auditas lei-
dþia imtis konkreèiø priemoniø
taupyti energijà ir maþinti iðlaidas.

M. Burinskij teigimu, norint at-
likti energijos vartojimo audità rei-
këtø kreiptis á atestuotus eksper-
tus, kurie gali atlikti visapusiðkà
analizæ.

Galimybës sutaupyti –
modernizavus pastato
sistemas

Atlikus audità galima pasirink-
ti bûdus, kaip didinti pastato ener-
giná efektyvumà. Senuose daugia-
buèiuose ar senos statybos indivi-
dualiuose namuose tai geriausia
padaryti atliekant kompleksinæ re-
novacijà. Pastebima, kad apðiltinus
pastato iðoræ ir kartu sutvarkius vë-
dinimo sistemas, modernizavus ði-
lumos punktà ir karðto vandens si-
stemà galima daugiau kaip
50 proc. sumaþinti ðilumos varto-
jimà.

„Vis dëlto kompleksinë renova-
cija nëra vienintelis bûdas taupyti

energijà. Automatizavus ðilumos
punktus, árengus individualià
energijos apskaità, subalansavus
vidaus ðildymo ir karðto vandens
sistemas ðilumos poreikius galima
sumaþinti net iki 30 proc.“, – sako
M. Burinskij.

Pavyzdþiui, automatizavus ðilu-
mos punktus ðilumos energija pas-
tatams tiekiama automatiðkai pa-
gal lauko temperatûrà. Tai uþtikri-
na, kad pastatai nebus perðildo-
mi.Be to, automatizavus ðilumos
punktus vartotojai gali patys nu-
spræsti, kada pradëti ir baigti ðil-
dymo sezonà. O subalansavus ðil-
dymo ir karðto vandens sistemas,
visus vartotojus pasieks vienodos
temperatûros karðtas vanduo, ir
pastate ðiluma bus paskirstoma to-
lygiai.

Ðiluma pagal individualius
poreikius

Individuali ðilumos reguliavi-
mo ir apskaitos sistema – dar vie-
nas bûdas taupyti ðilumà. Anot
M.Burinskij, pastato ðildymo siste-
moje árengus termostatinius venti-
lius, ðilumos daliklius ir iðmanio-
jo vienalaikio rodmenø nuskaity-
mo sprendimus, atskirose patalpo-
se galima nustatyti ir palaikyti no-
rimà temperatûrà bei tiksliai pa-
skirstyti sànaudas uþ ðilumos ener-

gijà. Tai leidþia gyventojams ar
ámonëms ðilumà naudoti pagal sa-
vo individualius poreikius ir mo-
këti tiksliai uþ tiek energijos, kiek
jie suvartojo.

Taupyti padeda ir paprasti
veiksmai

Yra ir visai paprastø bûdø tau-
pyti ðilumos energijà. Ðilumos nuo-
stolius gali sumaþinti senø langø
pakeitimas naujais sandaresniais,
balkonø ástiklinimas. Be to, svar-
bu ir tinkamai pasiruoðti þiemos
sezonui. Pavyzdþiui, visada reikia
patikrinti, kad radiatoriuose nebû-
tø oro. Net ir nedidelis kiekis oro
neleidþia radiatoriams gerai ir vie-
nodai áðilti.

Taip pat baldus kambaryje sta-
tykite taip, kad jie neuþstotø radia-
toriø ir netrukdytø ðilumai pasiekti
kambario gilumos.

Uþ radiatoriaus esantá sienos
plotà padengus ðilumà atspindin-
èia plëvele ar specialios izoliaci-
nës medþiagos sluoksniu daugiau
ðilumos bus nukreipiama á patal-
pos vidø ir joje taps ðilèiau. Ðilu-
mos nuostolius sumaþinti galima
ir prie iðorinës kambario sienos
pastaèius didelæ spintà ar knygø
lentynà.

Dar viena priemonë, kuri padës
iðsaugoti daugiau ðilumos namuo-

Svarbu daugeliui: kaip taupyti ðilumà?
se – lauke spaudþiant didesniam
ðalèiui, nuleisti pakeliamas þa-
liuzes. Dvigubo ástiklinimo lan-
gas su nuleistomis þaliuzëmis
prilygsta trigubo ástiklinimo lan-
gui.

Taupus ðilumos
vartojimas – administrato-
riø atsakomybë

Norint efektyviai vartoti ener-
gijà svarbu ne tik modernizuoti
ðildymo sistemas, bet ir tinkamai
jas priþiûrëti. Periodiðkai turëtø
bûti plaunami ðilumokaièiai, rû-
pinamasi ðilumos izoliacijos,
filtrø, siurbliø ir kitø sistemos
daliø bûkle. Be to, nelaukiant
avarijos reikëtø pakeisti ir pase-
nusius ðilumos sistemos vamz-
dþius. Visa tai – pastatà administ-
ruojanèios ámonës atsakomybë.

„Jei jûsø pastatà priþiûri spe-
cializuota ámonë, turëtumëte
kreiptis á jà dël rekomendacijø,
kaip taupyti ðilumà. Jos pareiga
rûpintis, kad pastatai energiniu
poþiûriu bûtø kuo efektyvesni.
Bûdami ðilumos tiekëjais, mes
uþtikriname ðilumos tiekimà tik
iki pastato. Tolimesnis energijos
vartojimas priklauso nuo to, kaip
gerai savo darbà atlieka pastatø
administratoriai“, – sako M.Bu-
rinskij.
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Svarbu daugeliui: kaip taupyti šilumą?
Šilumos vartojimo efekty-

vumas aktualus ne tik gyven-
tojams, bet ir įmonėms, įs-
taigoms ar kitiems viešųjų 
pastatų valdytojams. Nuo to 
priklauso ir už šildymą gauna-
mų sąskaitų dydis. Nors dau-
gelis šiandien stengiasi taupy-
ti vandenį ar elektros energiją, 
tačiau toli gražu ne visi žino, 
kaip sumažinti šilumos vartoji-
mą. Tad ko reikėtų imtis?

Pirmas žingsnis – išsiaiškinti 
problemas

Galimybių didinti šilumos ener-
gijos vartojimo efektyvumą įma-
noma atrasti daugelyje pastatų, 
nepriklausomai nuo jų paskirties. 
Vienas iš žingsnių, to siekiant, – 
energijos vartojimo auditas.

„Atliekant energijos vartojimo au-
ditą, galima identifikuoti didžiau-
sius šilumos praradimus lemian-
čius procesus ir silpnąsias pastato 
šilumos sistemos grandis. Kartu 
pateikiamos rekomendacijos, kaip 
mažinti energijos sąnaudas. Ki-
taip tariant, audito metu išsiaiš-
kinamos neefektyvaus energijos 
vartojimo priežastys ir pateikiami 
ekonomiškai pagrįsti būdai page-
rinti situaciją“, – sako „Litesko“ fi-
lialo „Druskininkų šiluma“ vadovas 

Marijan Burinskij.
Dideles įmones reguliariai atlik-

ti vidinius energijos vartojimo au-
ditus įpareigoja įstatymai. Tačiau 
ir kiti ūkio subjektai ar gyvento-
jų bendruomenės gali tai dary-
ti savanoriškai, nes, jei suvartoja-
ma daug šilumos energijos, reikia 
analizuoti, kodėl taip yra. Auditas 
leidžia imtis konkrečių priemonių 
taupyti energiją ir mažinti išlaidas.

M. Burinskij teigimu, norint atlik-
ti energijos vartojimo auditą, rei-
kėtų kreiptis į atestuotus eksper-
tus, kurie gali atlikti visapusišką 
analizę.

Galimybės sutaupyti – mo-
dernizavus pastato sistemas

Atlikus auditą, galima pasirinkti 
būdus, kaip didinti pastato energi-
nį efektyvumą. Senuose daugia-
bučiuose ar senos statybos indivi-
dualiuose namuose tai geriausia 
padaryti, atliekant kompleksinę 
renovaciją. Pastebima, kad, apšil-
tinus pastato išorę ir kartu sutvar-
kius vėdinimo sistemas, moder-
nizavus šilumos punktą ir karšto 
vandens sistemą, galima daugiau 
kaip 50 proc. sumažinti šilumos 
vartojimą.

„Vis dėlto kompleksinė renova-
cija nėra vienintelis būdas tau-

pyti energiją. Automatizavus šilu-
mos punktus, įrengus individualią 
energijos apskaitą, subalansavus 
vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemas šilumos poreikius gali-
ma sumažinti net iki 30 proc.“, – 
sako M. Burinskij.

Pavyzdžiui, automatizavus ši-
lumos punktus, šilumos energija 
pastatams tiekiama automatiškai 
pagal lauko temperatūrą. Tai už-
tikrina, kad pastatai nebus peršil-
domi. Be to, automatizavus šilu-
mos punktus, vartotojai gali patys 
nuspręsti, kada pradėti ir baig-
ti šildymo sezoną. O subalansa-
vus šildymo ir karšto vandens sis-
temas visus vartotojus pasieks 
vienodos temperatūros karštas 
vanduo, ir pastate šiluma bus pa-
skirstoma tolygiai. 

Šiluma – pagal individualius 
poreikius

Individuali šilumos reguliavimo 
ir apskaitos sistema – dar vienas 
būdas taupyti šilumą. Anot M. Bu-
rinskij, pastato šildymo sistemoje 
įrengus termostatinius ventilius, ši-
lumos daliklius ir išmaniojo viena-
laikio rodmenų nuskaitymo spren-
dimus, atskirose patalpose galima 
nustatyti ir palaikyti norimą tempe-
ratūrą bei tiksliai paskirstyti sąnau-

das už šilumos energiją. Tai leidžia 
gyventojams ar įmonėms šilumą 
naudoti pagal savo individualius 
poreikius ir mokėti tiksliai už tiek 
energijos, kiek jie suvartojo.

Taupyti padeda ir paprasti 
veiksmai

Yra ir visai paprastų būdų taupy-
ti šilumos energiją. Šilumos nuos-
tolius gali sumažinti senų langų pa-
keitimas naujais, sandaresniais, 
balkonų įstiklinimas. Be to, svarbu 
ir tinkamai pasiruošti žiemos sezo-
nui. Pavyzdžiui, visada reikia pati-
krinti, kad radiatoriuose nebūtų oro. 
Net ir nedidelis kiekis oro neleidžia 
radiatoriams gerai ir vienodai įšilti.

Taip pat baldus kambaryje staty-
kite taip, kad jie neužstotų radia-
torių ir netrukdytų šilumai pasiekti 
kambario gilumos. 

Už radiatoriaus esantį sienos 
plotą padengus šilumą atspindin-
čia plėvele ar specialios izoliaci-
nės medžiagos sluoksniu dau-
giau šilumos bus nukreipiama į 
patalpos vidų ir joje taps šilčiau. 
Šilumos nuostolius sumažinti ga-
lima ir prie išorinės kambario sie-
nos pastačius didelę spintą ar 
knygų lentyną.

Dar viena priemonė, kuri padės 
išsaugoti daugiau šilumos na-

muose – lauke spaudžiant dides-
niam šalčiui, nuleisti pakeliamas 
žaliuzes. Dvigubo įstiklinimo lan-
gas su nuleistomis žaliuzėmis pri-
lygsta trigubo įstiklinimo langui.

Taupus šilumos vartojimas – 
administratorių atsakomybė

Norint efektyviai vartoti energi-
ją, svarbu ne tik modernizuoti šil-
dymo sistemas, bet ir tinkamai jas 
prižiūrėti. Periodiškai turėtų būti 
plaunami šilumokaičiai, rūpina-
masi šilumos izoliacijos, filtrų, si-
urblių ir kitų sistemos dalių būkle. 
Be to, nelaukiant avarijos, reikėtų 
pakeisti ir pasenusius šilumos sis-
temos vamzdžius. Visa tai – pas-
tatą administruojančios įmonės 
atsakomybė.

„Jei jūsų pastatą prižiūri speci-
alizuota įmonė, dėl rekomendaci-
jų, kaip taupyti šilumą, turėtumėte 
kreiptis į ją. Jos pareiga rūpin-
tis, kad pastatai energiniu požiū-
riu būtų kuo efektyvesni. Būdami 
šilumos tiekėjais, mes  užtikrina-
me šilumos tiekimą tik iki pastato. 
Tolimesnis energijos vartojimas 
priklauso nuo to, kaip gerai savo 
darbą atlieka pastatų administra-
toriai“, – sako M. Burinskij.

Užsakymo Nr. MDR-228-002
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Pirmas žingsnis – 
išsiaiškinti problemas
Galimybių didinti šilumos 

energijos vartojimo efektyvu-
mą įmanoma atrasti daugelyje 
pastatų, nepriklausomai nuo jų 
paskirties. Vienas iš žingsnių to 
siekiant – energijos vartojimo 
auditas. 

„Atliekant energijos varto-
jimo auditą galima identifikuoti 
didžiausius šilumos praradimus 
lemiančius procesus ir silpną-
sias pastato šilumos sistemos 
grandis. Kartu pateikiamos reko-
mendacijos, kaip mažinti ener-
gijos sąnaudas. Kitaip tariant, 
audito metu išsiaiškinamos ne-
efektyvaus energijos vartojimo 
priežastys ir pateikiami ekono-
miškai pagrįsti būdai pagerinti 
situaciją“, – sako „Litesko“ fili-
alo „Biržų šiluma“ vadovė Lina 
Valotkienė. 

Dideles įmones reguliariai 
atlikti vidinius energijos vartoji-
mo auditus įpareigoja įstatymai. 
Tačiau ir kiti ūkio subjektai ar 
gyventojų bendruomenės gali 
tai daryti savanoriškai, nes, jei 
suvartojama daug šilumos ener-
gijos, reikia analizuoti, kodėl 
taip yra. Auditas leidžia imtis 
konkrečių priemonių taupyti 
energiją ir mažinti išlaidas. 

L. Valotkienės teigimu, no-

SVARBU DAUGELIUI: 
KAIP TAUPYTI ŠILUMĄ?

Šilumos vartojimo efektyvumas aktualus ne 
tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms ar 
kitiems viešųjų pastatų valdytojams. Nuo to pri-
klauso ir už šildymą gaunamų sąskaitų dydis. 
Nors daugelis šiandien stengiasi taupyti vande-
nį ar elektros energiją, tačiau toli gražu ne visi 
žino, kaip sumažinti šilumos vartojimą. Tad ko 
reikėtų imtis?

rint atlikti energijos vartojimo 
auditą reikėtų kreiptis į atestuotus 
ekspertus, kurie gali atlikti visapu-
sišką analizę. 

Galimybės sutaupyti – 
modernizavus pastato 

sistemas
Atlikus auditą galima pasirinkti 

būdus, kaip didinti pastato energinį 
efektyvumą. Senuose daugiabu-
čiuose ar senos statybos indivi-
dualiuose namuose tai geriausia 
padaryti atliekant kompleksinę 
renovaciją. Pastebima, kad apšilti-
nus pastato išorę ir kartu sutvarkius 
vėdinimo sistemas, modernizavus 
šilumos punktą ir karšto vandens 
sistemą galima daugiau kaip 50 
proc. sumažinti šilumos vartojimą. 

„Vis dėlto kompleksinė reno-
vacija nėra vienintelis būdas tau-
pyti energiją. Automatizavus šilu-
mos punktus, įrengus individualią 
energijos apskaitą, subalansavus 
vidaus šildymo ir karšto vandens 
sistemas šilumos poreikius galima 
sumažinti net iki 30 proc.“, – sako 
L. Valotkienė. 

Pavyzdžiui, automatizavus ši-
lumos punktus šilumos energija 
pastatams tiekiama automatiškai 
pagal lauko temperatūrą. Tai už-
tikrina, kad pastatai nebus peršil-
domi. Be to, automatizavus šilu-
mos punktus vartotojai gali patys 

nuspręsti, kada pradėti ir baigti 
šildymo sezoną. O subalansavus 
šildymo ir karšto vandens sistemas 
visus vartotojus pasieks vienodos 
temperatūros karštas vanduo, ir 
pastate šiluma bus paskirstoma 
tolygiai. 

Šiluma pagal 
individualius poreikius
Individuali šilumos regulia-

vimo ir apskaitos sistema – dar 
vienas būdas taupyti šilumą. Anot 
L. Valotkienės, pastato šildymo 
sistemoje įrengus termostatinius 
ventilius, šilumos daliklius ir 
išmaniojo vienalaikio rodmenų 
nuskaitymo sprendimus atski-
rose patalpose galima nustatyti 
ir palaikyti norimą temperatūrą 
bei tiksliai paskirstyti sąnaudas 
už šilumos energiją. Tai leidžia 
gyventojams ar įmonėms šilumą 
naudoti pagal savo individualius 
poreikius ir mokėti tiksliai už tiek 
energijos, kiek jie suvartojo. 

Taupyti padeda 
ir paprasti veiksmai

Yra ir visai paprastų būdų tau-
pyti šilumos energiją. Šilumos 
nuostolius gali sumažinti senų 
langų pakeitimas naujais sanda-
resniais, balkonų įstiklinimas. Be 
to, svarbu ir tinkamai pasiruošti 
žiemos sezonui. Pavyzdžiui, visada 
reikia patikrinti, kad radiatoriuose 
nebūtų oro. Net ir nedidelis kiekis 
oro neleidžia radiatoriams gerai ir 
vienodai įšilti. 

Taip pat baldus kambaryje sta-
tykite taip, kad jie neužstotų radia-
torių ir netrukdytų šilumai pasiekti 
kambario gilumos. 

Už radiatoriaus esantį sienos 
plotą padengus šilumą atspindin-
čia plėvele ar specialios izoliacinės 

medžiagos sluoksniu daugiau 
šilumos bus nukreipiama į pa-
talpos vidų ir joje taps šilčiau. 
Šilumos nuostolius sumažinti 
galima ir prie išorinės kambario 
sienos pastačius didelę spintą ar 
knygų lentyną. 

Dar viena priemonė, kuri 
padės išsaugoti daugiau šilumos 
namuose – lauke spaudžiant di-
desniam šalčiui, nuleisti pake-
liamas žaliuzes. Dvigubo įsti-
klinimo langas su nuleistomis 
žaliuzėmis prilygsta trigubo 
įstiklinimo langui. 

Taupus šilumos 
vartojimas – 

administratorių 
atsakomybė

Norint efektyviai vartoti 
energiją svarbu ne tik moder-
nizuoti šildymo sistemas, bet ir 
tinkamai jas prižiūrėti. Perio-
diškai turėtų būti plaunami šilu-
mokaičiai, rūpinamasi šilumos 
izoliacijos, filtrų, siurblių ir kitų 
sistemos dalių būkle. Be to, ne-
laukiant avarijos reikėtų pakeisti 
ir pasenusius šilumos sistemos 
vamzdžius. Visa tai – pastatą 
administruojančios įmonės at-
sakomybė. 

„Jei jūsų pastatą prižiūri 
specializuota įmonė, turėtumėte 
kreiptis į ją dėl rekomendacijų, 
kaip taupyti šilumą. Jos pareiga 
rūpintis, kad pastatai energiniu 
požiūriu būtų kuo efektyvesni. 
Būdami šilumos tiekėjais, mes 
užtikriname šilumos tiekimą tik 
iki pastato. Tolimesnis energijos 
vartojimas priklauso nuo to, kaip 
gerai savo darbą atlieka pastatų 
administratoriai“, – sako L. Va-
lotkienė. 

(Užs. Nr. 2896-3)
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Svarbu daugeliui: 
kaip taupyti šilumą?
Šilumos vartojimo efek-

tyvumas aktualus ne tik gy-
ventojams, bet ir įmonėms, 
įstaigoms ar kitiems viešųjų 
pastatų valdytojams. Nuo to 
priklauso ir už šildymą gauna-
mų sąskaitų dydis. Nors dau-
gelis šiandien stengiasi taupy-
ti vandenį ar elektros energiją, 
tačiau toli gražu ne visi žino, 
kaip sumažinti šilumos varto-
jimą. Tad ko reikėtų imtis?

Pirmas žingsnis 
– išsiaiškinti
problemas

Galimybių didinti šilumos ener-
gijos vartojimo efektyvumą įma-
noma atrasti daugelyje pastatų, 
nepriklausomai nuo jų paskirties. 
Vienas iš žingsnių to siekiant – 
energijos vartojimo auditas.

„Atliekant energijos vartoji-
mo auditą galima identifikuoti 
didžiausius šilumos praradimus 
lemiančius procesus ir silpnąsias 
pastato šilumos sistemos gran-
dis. Kartu pateikiamos rekomen-
dacijos, kaip mažinti energijos 
sąnaudas. Kitaip tariant, audito 
metu išsiaiškinamos neefekty-
vaus energijos vartojimo prie-
žastys ir pateikiami ekonomiškai 
pagrįsti būdai pagerinti situaciją“, 
– sako „Litesko“ filialo „Kelmės ši-
luma“ vadovė Lilita Žukauskienė.

Dideles įmones reguliariai at-
likti vidinius energijos vartojimo 
auditus įpareigoja įstatymai. Ta-
čiau ir kiti ūkio subjektai ar gyven-
tojų bendruomenės gali tai daryti 
savanoriškai, nes, jei suvartoja-
ma daug šilumos energijos, reikia 
analizuoti, kodėl taip yra. Auditas 
leidžia imtis konkrečių priemonių 
taupyti energiją ir mažinti išlaidas.

L. Žukauskienės teigimu, no-
rint atlikti energijos vartojimo au-
ditą reikėtų kreiptis į atestuotus 
ekspertus, kurie gali atlikti visa-
pusišką analizę.
Galimybės sutaupyti 

– modernizavus
pastato sistemas
Atlikus auditą galima pasirinkti 

būdus, kaip didinti pastato ener-
ginį efektyvumą. Senuose dau-
giabučiuose ar senos statybos 

individualiuose namuose tai ge-
riausia padaryti atliekant kom-
pleksinę renovaciją. Pastebima, 
kad apšiltinus pastato išorę ir 
kartu sutvarkius vėdinimo sis-
temas, modernizavus šilumos 
punktą ir karšto vandens siste-
mą galima daugiau kaip 50 proc. 
sumažinti šilumos vartojimą.

„Vis dėlto kompleksinė re-
novacija nėra vienintelis būdas 
taupyti energiją. Automatizavus 
šilumos punktus, įrengus indivi-
dualią energijos apskaitą, suba-
lansavus vidaus šildymo ir karšto 
vandens sistemas šilumos porei-
kius galima sumažinti net iki 30 
proc.“, – sako L. Žukauskienė.

Pavyzdžiui, automatizavus ši-
lumos punktus šilumos energija 
pastatams tiekiama automa-
tiškai pagal lauko temperatūrą. 
Tai užtikrina, kad pastatai nebus 
peršildomi. Be to, automatizavus 
šilumos punktus vartotojai gali 
patys nuspręsti, kada pradėti ir 
baigti šildymo sezoną. O suba-
lansavus šildymo ir karšto van-
dens sistemas visus vartotojus 
pasieks vienodos temperatūros 
karštas vanduo, ir pastate šiluma 
bus paskirstoma tolygiai. 

Šiluma pagal 
individualius 

poreikius
Individuali šilumos reguliavimo 

ir apskaitos sistema – dar vie-
nas būdas taupyti šilumą. Anot 
L. Žukauskienės, pastato šildy-
mo sistemoje įrengus termosta-
tinius ventilius, šilumos daliklius 
ir išmaniojo vienalaikio rodmenų 
nuskaitymo sprendimus, atskiro-
se patalpose galima nustatyti ir 
palaikyti norimą temperatūrą bei 
tiksliai paskirstyti sąnaudas už 
šilumos energiją. Tai leidžia gy-
ventojams ar įmonėms šilumą 
naudoti pagal savo individualius 
poreikius ir mokėti tiksliai už tiek 
energijos, kiek jie suvartojo.

Taupyti padeda ir 
paprasti veiksmai
Yra ir visai paprastų būdų 

taupyti šilumos energiją. Šilu-
mos nuostolius gali sumažinti 
senų langų pakeitimas naujais 

sandaresniais, balkonų įstiklini-
mas. Be to, svarbu ir tinkamai 
pasiruošti žiemos sezonui. Pa-
vyzdžiui, visada reikia patikrinti, 
kad radiatoriuose nebūtų oro. Net 
ir nedidelis kiekis oro neleidžia 
radiatoriams gerai ir vienodai įšilti.

Taip pat baldus kambaryje 
statykite taip, kad jie neužstotų 
radiatorių ir netrukdytų šilumai 
pasiekti kambario gilumos. 

Už radiatoriaus esantį sienos 
plotą padengus šilumą atspin-
dinčia plėvele ar specialios izo-
liacinės medžiagos sluoksniu 
daugiau šilumos bus nukreipiama 
į patalpos vidų ir joje taps šilčiau. 
Šilumos nuostolius sumažinti 
galima ir prie išorinės kambario 
sienos pastačius didelę spintą 
ar knygų lentyną.

Dar viena priemonė, kuri pa-
dės išsaugoti daugiau šilumos 
namuose – lauke spaudžiant di-
desniam šalčiui, nuleisti pakelia-
mas žaliuzes.  Dvigubo įstiklinimo 
langas su nuleistomis žaliuzėmis 
prilygsta trigubo įstiklinimo langui.

Taupus šilumos 
vartojimas – 

administratorių 
atsakomybė

Norint efektyviai vartoti ener-
giją svarbu ne tik modernizuoti 
šildymo sistemas, bet ir tinkamai 
jas prižiūrėti. Periodiškai turėtų 
būti plaunami šilumokaičiai, rū-
pinamasi šilumos izoliacijos, fil-
trų, siurblių ir kitų sistemos dalių 
būkle. Be to, nelaukiant avarijos 
reikėtų pakeisti ir pasenusius ši-
lumos sistemos vamzdžius. Visa 
tai – pastatą administruojančios 
įmonės atsakomybė.

„Jei jūsų pastatą prižiūri spe-
cializuota įmonė, turėtumėte 
kreiptis į ją dėl rekomendacijų, 
kaip taupyti šilumą. Jos pareiga 
rūpintis, kad pastatai energiniu 
požiūriu būtų kuo efektyvesni. 
Būdami šilumos tiekėjais, mes 
užtikriname šilumos tiekimą tik 
iki pastato. Tolimesnis energi-
jos vartojimas priklauso nuo 
to, kaip gerai savo darbą atlie-
ka pastatų administratoriai“, – 
sako L. Žukauskienė.

***
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Pirmas žingsnis – 
išsiaiškinti problemas
Galimybių didinti šilumos energijos vartojimo efekty-

vumą įmanoma atrasti daugelyje pastatų, nepriklausomai 
nuo jų paskirties. Vienas iš žingsnių to siekiant – energijos 
vartojimo auditas.

„Atliekant energijos vartojimo auditą galima iden-
tifi kuoti didžiausius šilumos praradimus lemiančius 
procesus ir silpnąsias pastato šilumos sistemos grandis. 
Kartu pateikiamos rekomendacijos, kaip mažinti energi-
jos sąnaudas. Kitaip tariant, audito metu išsiaiškinamos 
neefektyvaus energijos vartojimo priežastys ir pateikiami 
ekonomiškai pagrįsti būdai pagerinti situaciją“, – sako 
„Litesko“ fi lialo „Marijampolės šiluma“ vadovas Juozas 
Bartaškevičius.

Dideles įmones reguliariai atlikti vidinius energijos 
vartojimo auditus įpareigoja įstatymai. Tačiau ir kiti 
ūkio subjektai ar gyventojų bendruomenės gali tai daryti 
savanoriškai, nes, jei suvartojama daug šilumos ener-
gijos, reikia analizuoti, kodėl taip yra. Auditas leidžia 
imtis konkrečių priemonių taupyti energiją ir mažinti 
išlaidas.

J. Bartaškevičiaus teigimu, norint atlikti energijos 
vartojimo auditą reikėtų kreiptis į atestuotus ekspertus, 
kurie gali atlikti visapusišką analizę.

Galimybės sutaupyti – 
modernizavus pastato sistemas
Atlikus auditą galima pasirinkti būdus,  kaip didinti 

pastato energinį efektyvumą. Senuose daugiabučiuose 
ar senos statybos individualiuose namuose tai geriausia 
padaryti atliekant kompleksinę renovaciją. Pastebima, 
kad apšiltinus pastato išorę ir kartu sutvarkius vėdinimo 
sistemas, modernizavus šilumos punktą ir karšto van-
dens sistemą galima daugiau kaip 50 proc. sumažinti 
šilumos vartojimą.

„Vis dėlto kompleksinė renovacija nėra vienintelis 
būdas taupyti energiją. Automatizavus šilumos punktus, 
įrengus individualią energijos apskaitą, subalansavus 
vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas šilumos 
poreikius galima sumažinti net iki 30 proc.“, – sako J. 
Bartaškevičius.

Pavyzdžiui, automatizavus šilumos punktus, šilu-
mos energija pastatams tiekiama automatiškai, pagal 
lauko temperatūrą. Tai užtikrina, kad pastatai nebus 
peršildomi. Be to, automatizavus šilumos punktus, 
vartotojai gali patys nuspręsti, kada pradėti ir baig-
ti šildymo sezoną. O subalansavus šildymo ir karšto 
vandens sistemas, visus vartotojus pasieks vienodos 
temperatūros karštas vanduo, ir pastate šiluma bus 
paskirstoma tolygiai. 

Šiluma pagal individualius poreikius
Individuali šilumos reguliavimo ir apskaitos sistema 

– dar vienas būdas taupyti šilumą. Anot J. Bartaškevi-
čiaus, pastato šildymo sistemoje įrengus termostatinius 
ventilius, šilumos daliklius ir išmaniojo vienalaikio ro-
dmenų nuskaitymo sprendimus, atskirose patalpose 
galima nustatyti ir palaikyti norimą temperatūrą bei 
tiksliai paskirstyti sąnaudas už šilumos energiją. Tai 
leidžia gyventojams ar įmonėms šilumą naudoti pagal 
savo individualius poreikius ir mokėti tiksliai už tiek 
energijos, kiek jie suvartojo.

Taupyti padeda ir paprasti veiksmai
Yra ir visai paprastų būdų taupyti šilumos energiją. 

Šilumos nuostolius gali sumažinti senų langų pakeiti-
mas naujais sandaresniais, balkonų įstiklinimas. Be to, 
svarbu ir tinkamai pasiruošti žiemos sezonui. Pavyzdžiui, 
visada reikia patikrinti, kad radiatoriuose nebūtų oro. 
Net ir nedidelis kiekis oro neleidžia radiatoriams gerai 
ir vienodai įšilti.

Taip pat baldus kambaryje statykite taip, kad jie neuž-
stotų radiatorių ir netrukdytų šilumai pasiekti kambario 
gilumos. 

Už radiatoriaus esantį sienos plotą padengus šilumą 
atspindinčia plėvele ar specialios izoliacinės medžiagos 
sluoksniu, daugiau šilumos bus nukreipiama į patalpos 
vidų ir joje taps šilčiau. Šilumos nuostolius sumažinti 
galima ir prie išorinės kambario sienos pastačius didelę 
spintą ar knygų lentyną.

Dar viena priemonė, kuri padės išsaugoti daugiau ši-
lumos namuose – lauke spaudžiant didesniam šalčiui, 
nuleisti pakeliamas žaliuzes.  Dvigubo įstiklinimo langas 
su nuleistomis žaliuzėmis prilygsta trigubo įstiklinimo 
langui.

Taupus šilumos vartojimas – 
administratorių atsakomybė
Norint efektyviai vartoti energiją svarbu ne tik moder-

nizuoti šildymo sistemas, bet ir tinkamai jas prižiūrėti. 
Periodiškai turėtų būti plaunami šilumokaičiai, rūpina-
masi šilumos izoliacijos, fi ltrų, siurblių ir kitų sistemos 
dalių būkle. Be to, nelaukiant avarijos reikėtų pakeisti ir 
pasenusius šilumos sistemos vamzdžius. Visa tai – pastatą 
administruojančios įmonės atsakomybė.

„Jei jūsų pastatą prižiūri specializuota įmonė, turėtu-
mėte kreiptis į ją dėl rekomendacijų, kaip taupyti šilumą. 
Jos pareiga rūpintis, kad pastatai energiniu požiūriu 
būtų kuo efektyvesni. Būdami šilumos tiekėjais, mes  
užtikriname šilumos tiekimą tik iki pastato. Tolimes-
nis energijos vartojimas priklauso nuo to, kaip gerai 
savo darbą atlieka pastatų administratoriai“, – sako J. 
Bartaškevičius.

Svarbu daugeliui: kaip taupyti šilumą?
Šilumos vartojimo efektyvumas aktualus ne tik gyventojams, bet ir įmo-
nėms, įstaigoms ar kitiems viešųjų pastatų valdytojams. Nuo to priklauso 
ir už šildymą gaunamų sąskaitų dydis. Nors daugelis šiandien stengiasi 
taupyti vandenį ar elektros energiją, tačiau toli gražu ne visi žino, kaip 
sumažinti šilumos vartojimą. Tad ko reikėtų imtis?



3PENKTADIENIS
2019 11 08 / NR. 88 (2023)  

Ši lu mos var to ji mo efek ty vu mas 
ak tua lus ne tik gy ven to jams, bet 
ir įmo nėms, įstai goms ar ki tiems 
vie šų jų pa sta tų val dy to jams. 
Nuo to pri klau so ir už šil dy mą 
gau na mų są skai tų dy dis. Nors 
dau ge lis šian dien sten gia si tau-
py ti van de nį ar elekt ros ener gi ją, 
ta čiau to li gra žu ne vi si ži no, kaip 
su ma žin ti ši lu mos var to ji mą. 
Tad ko rei kė tų im tis?

Pir mas žings nis – 
iš siaiš kin ti pro ble mas

Ga li my bių di din ti ši lu mos ener
gi jos var to ji mo efek ty vu mą įma
no ma at ras ti dau ge ly je pa sta tų, 
ne prik lau so mai nuo jų pa skir ties. 
Vie nas iš žings nių to sie kiant – 
ener gi jos var to ji mo au di tas.

„At lie kant ener gi jos var to ji
mo au di tą ga li ma iden ti fi kuo ti 
di džiau sius ši lu mos pra ra di mus 
le mian čius pro ce sus ir silp ną sias 
pa sta to ši lu mos sis te mos gran
dis. Kar tu pa tei kia mos re ko men
da ci jos, kaip ma žin ti ener gi jos 
są nau das. Ki taip ta riant, au di to 
me tu iš siaiš ki na mos nee fek ty vaus 
ener gi jos var to ji mo prie žas tys ir 
pa tei kia mi eko no miš kai pa grįs ti 
bū dai pa ge rin ti si tua ci ją“, – sa ko 
„Li tes ko“ fi lia lo „Tel šių ši lu ma“ 
va do vas Vy gin tas Mi kai la.

Di de les įmo nes re gu lia riai at
lik ti vi di nius ener gi jos var to ji
mo au di tus įpa rei go ja įsta ty mai. 
Ta čiau ir ki ti ūkio su bjek tai ar 
gy ven to jų bend ruo me nės ga li 
tai da ry ti sa va no riš kai, nes, jei 
su var to ja ma daug ši lu mos ener
gi jos, rei kia ana li zuo ti, ko dėl taip 
yra. Au di tas lei džia im tis konk re
čių prie mo nių tau py ti ener gi ją ir 
ma žin ti iš lai das.

V. Mi kai los tei gi mu, no rint at
lik ti ener gi jos var to ji mo au di tą 
rei kė tų kreip tis į ates tuo tus eks
per tus, ku rie ga li at lik ti vi sa pu
siš ką ana li zę.

Ga li my bės su tau py ti – 
mo der ni za vus pa sta to 

sis te mas
At li kus au di tą ga li ma pa si rink ti 

bū dus, kaip di din ti pa sta to ener
gi nį efek ty vu mą. Se nuo se dau gia

Svar bu dau ge liui: kaip 
tau py ti ši lu mą?

bu čiuo se ar se nos sta ty bos in di vi
dua liuo se na muo se tai ge riau sia 
pa da ry ti at lie kant komp lek si nę 
re no va ci ją. Pas te bi ma, kad ap šil
ti nus pa sta to išo rę ir kar tu su tvar
kius vė di ni mo sis te mas, mo der
ni za vus ši lu mos punk tą ir karš to 
van dens sis te mą ga li ma dau giau 
kaip 50 pro c. su ma žin ti ši lu mos 
var to ji mą.

„Vis dėl to komp lek si nė re no va
ci ja nė ra vie nin te lis bū das tau py ti 
ener gi ją. Au to ma ti za vus ši lu mos 
punk tus, įren gus in di vi dua lią 
ener gi jos ap skai tą, su ba lan sa vus 
vi daus šil dy mo ir karš to van dens 
sis te mas ši lu mos po rei kius ga li
ma su ma žin ti net iki 30 pro c.“, – 
kal ba V. Mi kai la.

Pa vyz džiui, au to ma ti za vus ši
lu mos punk tus ši lu mos ener gi ja 
pa sta tams tie kia ma au to ma tiš kai 
pa gal lau ko tem pe ra tū rą. Tai už
tik ri na, kad pa sta tai ne bus per
šil do mi. Be to, au to ma ti za vus 
ši lu mos punk tus var to to jai ga li 
pa tys nu spręs ti, ka da pra dė ti ir 
baig ti šil dy mo se zo ną. O su ba
lan sa vus šil dy mo ir karš to van
dens sis te mas vi sus var to to jus 
pa sieks vie no dos tem pe ra tū ros 
karš tas van duo, ir pa sta te ši lu ma 
bus pa skirs to ma to ly giai.
Ši lu ma pa gal in di vi dua lius 

po rei kius
In di vi dua li ši lu mos re gu lia

vi mo ir ap skai tos sis te ma – dar 
vie nas bū das tau py ti ši lu mą. 
Anot V. Mi kai los, pa sta to šil
dy mo sis te mo je įren gus ter
mos ta ti nius ven ti lius, ši lu mos 
da lik lius ir iš ma nio jo vie na lai
kio rod me nų nu skai ty mo spren
di mus, at ski ro se pa tal po se ga li
ma nu sta ty ti ir pa lai ky ti no ri mą 
tem pe ra tū rą bei tiks liai pa skirs
ty ti są nau das už ši lu mos ener
gi ją. Tai lei džia gy ven to jams ar 
įmo nėms ši lu mą nau do ti pa gal 
sa vo in di vi dua lius po rei kius ir 
mo kė ti tiks liai už tiek ener gi jos, 
kiek jie su var to jo.

Tau py ti pa de da ir pa pras ti 
veiks mai

Yra ir vi sai pa pras tų bū dų tau
py ti ši lu mos ener gi ją. Ši lu mos 

nuo sto lius ga li su ma žin ti se nų 
lan gų pa kei ti mas nau jais san da
res niais, bal ko nų įstik li ni mas. Be 
to, svar bu ir tin ka mai pa si ruoš ti 
žie mos se zo nui. Pa vyz džiui, vi sa
da rei kia pa tik rin ti, kad ra dia to
riuo se ne bū tų oro. Net ir ne di de lis 
kie kis oro ne lei džia ra dia to riams 
ge rai ir vie no dai įšil ti.

Taip pat bal dus kam ba ry je sta
ty ki te taip, kad jie neužs to tų ra
dia to rių ir ne truk dy tų ši lu mai 
pa siek ti kam ba rio gi lu mos.

Už ra dia to riaus esan tį sie nos 
plo tą pa den gus ši lu mą at spin din
čia plė ve le ar spe cia lios izo lia ci nės 
me džia gos sluoks niu dau giau ši
lu mos bus nu krei pia ma į pa tal pos 
vi dų ir jo je taps šil čiau. Ši lu mos 
nuo sto lius su ma žin ti ga li ma ir prie 
išo ri nės kam ba rio sie nos pa sta čius 
di de lę spin tą ar kny gų len ty ną.

Dar vie na prie mo nė, ku ri pa
dės iš sau go ti dau giau ši lu mos na
muo se – lau ke spau džiant di des
niam šal čiui, nu leis ti pa ke lia mas 
ža liu zes. Dvi gu bo įstik li ni mo lan
gas su nu leis to mis ža liu zė mis pri
lygs ta tri gu bo įstik li ni mo lan gui.
Tau pus ši lu mos var to ji mas – 

ad mi nist ra to rių 
at sa ko my bė

No rint efek ty viai var to ti ener
gi ją svar bu ne tik mo der ni zuo ti 
šil dy mo sis te mas, bet ir tin ka mai 
jas pri žiū rė ti. Pe rio diš kai tu rė tų 
bū ti plau na mi ši lu mo kai čiai, rū
pi na ma si ši lu mos izo lia ci jos, filt
rų, siurb lių ir ki tų sis te mos da lių 
būk le. Be to, ne lau kiant ava ri jos 
rei kė tų pa keis ti ir pa se nu sius ši
lu mos sis te mos vamz džius. Vi sa 
tai – pa sta tą ad mi nist ruo jan čios 
įmo nės at sa ko my bė.

„Jei jū sų pa sta tą pri žiū ri spe
cia li zuo ta įmo nė, tu rė tu mė te 
kreip tis į ją dėl re ko men da ci jų, 
kaip tau py ti ši lu mą. Jos pa rei ga 
– rū pin tis, kad pa sta tai ener gi niu 
po žiū riu bū tų kuo efek ty ves ni. 
Bū da mi ši lu mos tie kė jais, mes už
tik ri na me ši lu mos tie ki mą tik iki 
pa sta to. To les nis ener gi jos var to
ji mas pri klau so nuo to, kaip ge rai 
sa vo dar bą at lie ka pa sta tų ad mi
nist ra to riai“, – sa ko V. Mi kai la.
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Svarbu daugeliui: kaip taupyti ðilumà?
Ðilumos vartojimo efektyvumas aktualus ne tik
gyventojams, bet ir ámonëms, ástaigoms ar kitiems
vieðøjø pastatø valdytojams. Nuo to priklauso ir uþ
ðildymà gaunamø sàskaitø dydis. Nors daugelis
ðiandien stengiasi taupyti vandená ar elektros ener-
gijà, taèiau toli graþu ne visi þino, kaip sumaþinti
ðilumos vartojimà. Tad ko reikëtø imtis?

Pirmas þingsnis —
iðsiaiðkinti problemas
Galimybiø didinti ðilumos

energijos vartojimo efektyvumà
ámanoma atrasti daugelyje pas-
tatø, nepriklausomai nuo jø pas-
kirties. Vienas ið þingsniø to sie-
kiant — energijos vartojimo au-
ditas.

„Atliekant energijos vartojimo
audità, galima identifikuoti di-
dþiausius ðilumos praradimus le-
mianèius procesus ir silpnàsias
pastato ðilumos sistemos grandis.
Kartu pateikiamos rekomendaci-
jos, kaip maþinti energijos sànau-
das. Kitaip tariant, audito metu
iðsiaiðkinamos neefektyvaus ener-
gijos vartojimo prieþastys ir pa-
teikiami ekonomiðkai pagrásti bû-
dai pagerinti situacijà“,— sako
„Litesko“ filialo „Telðiø ðiluma“
vadovas Vygintas Mikaila.

Dideles ámones reguliariai atlik-
ti vidinius energijos vartojimo au-
ditus ápareigoja ástatymai. Taèiau
ir kiti ûkio subjektai ar gyventojø
bendruomenës gali tai daryti sava-

noriðkai, nes, jei suvartojama daug
ðilumos energijos, reikia analizuoti,
kodël taip yra. Auditas leidþia im-
tis konkreèiø priemoniø taupyti
energijà ir maþinti iðlaidas. V.Mi-
kailos teigimu, norint atlikti ener-
gijos vartojimo audità, reikëtø
kreiptis á atestuotus ekspertus, ku-
rie gali atlikti visapusiðkà analizæ.

Galimybës sutaupyti —
modernizavus pastato
sistemas
Atlikus audità, galima pasirink-

ti bûdus, kaip didinti pastato ener-
giná efektyvumà. Senuose dau-
giabuèiuose ar senos statybos in-
dividualiuose namuose tai geriau-
sia padaryti atliekant kompleksi-
næ renovacijà. Pastebima, kad ap-
ðiltinus pastato iðoræ ir kartu sut-
varkius vëdinimo sistemas, mo-
dernizavus ðilumos punktà ir
karðto vandens sistemà, galima
daugiau kaip 50 proc. sumaþinti
ðilumos vartojimà.

„Vis dëlto kompleksinë reno-

vacija nëra vienintelis bûdas tau-
pyti energijà. Automatizavus ði-
lumos punktus, árengus indivi-
dualià energijos apskaità, suba-
lansavus vidaus ðildymo ir karð-
to vandens sistemas, ðilumos po-
reikius galima sumaþinti net iki
30 proc.“,— sako V.Mikaila.

Pavyzdþiui, automatizavus ði-
lumos punktus, ðilumos energija
pastatams tiekiama automatiðkai
pagal lauko temperatûrà. Tai uþ-
tikrina, kad pastatai nebus per-
ðildomi. Be to, automatizavus ði-
lumos punktus, vartotojai gali pa-
tys nuspræsti, kada pradëti ir baig-
ti ðildymo sezonà. O subalansa-
vus ðildymo ir karðto vandens
sistemas, visus vartotojus pasieks
vienodos temperatûros karðtas
vanduo, ir pastate ðiluma bus pas-
kirstoma tolygiai.

Ðiluma pagal
individualius poreikius
Individuali ðilumos reguliavi-

mo ir apskaitos sistema — dar
vienas bûdas taupyti ðilumà. Anot
V.Mikailos, pastato ðildymo sis-
temoje árengus termostatinius ven-
tilius, ðilumos daliklius ir iðma-
niojo vienalaikio rodmenø nus-
kaitymo sprendimus, atskirose pa-
talpose galima nustatyti ir palai-
kyti norimà temperatûrà bei tiks-
liai paskirstyti sànaudas uþ ðilu-
mos energijà. Tai leidþia gyven-

tojams ar ámonëms ðilumà nau-
doti pagal savo individualius po-
reikius ir mokëti tiksliai uþ tiek
energijos, kiek jie suvartojo.

Taupyti padeda ir
paprasti veiksmai
Yra ir visai paprastø bûdø tau-

pyti ðilumos energijà. Ðilumos
nuostolius gali sumaþinti senø
langø pakeitimas naujais sanda-
resniais, balkonø ástiklinimas. Be
to, svarbu ir tinkamai pasiruoðti
þiemos sezonui. Pavyzdþiui, vi-
sada reikia patikrinti, kad radia-
toriuose nebûtø oro. Net ir nedi-
delis kiekis oro neleidþia radia-
toriams gerai ir vienodai áðilti.

Taip pat baldus kambaryje sta-
tykite taip, kad jie neuþstotø ra-
diatoriø ir netrukdytø ðilumai pa-
siekti kambario gilumos.

Uþ radiatoriaus esantá sienos
plotà padengus ðilumà atspin-
dinèia plëvele ar specialios izo-
liacinës medþiagos sluoksniu,
daugiau ðilumos bus nukreipia-
ma á patalpos vidø ir joje taps
ðilèiau. Ðilumos nuostolius su-
maþinti galima ir prie iðorinës
kambario sienos pastaèius dide-
læ spintà ar knygø lentynà.

Dar viena priemonë, kuri padës
iðsaugoti daugiau ðilumos namuo-
se — lauke spaudþiant didesniam
ðalèiui, nuleisti pakeliamas þa-
liuzes. Dvigubo ástiklinimo lan-

gas su nuleistomis þaliuzëmis pri-
lygsta trigubo ástiklinimo langui.

Taupus ðilumos
vartojimas —
administratoriø
atsakomybë
Norint efektyviai vartoti ener-

gijà, svarbu ne tik modernizuoti
ðildymo sistemas, bet ir tinkamai
jas priþiûrëti. Periodiðkai turëtø
bûti plaunami ðilumokaièiai, rû-
pinamasi ðilumos izoliacijos, filt-
rø, siurbliø ir kitø sistemos daliø
bûkle. Be to, nelaukiant avarijos,
reikëtø pakeisti ir pasenusius ði-
lumos sistemos vamzdþius. Visa
tai — pastatà administruojanèios
ámonës atsakomybë.

„Jei jûsø pastatà priþiûri specia-
lizuota ámonë, turëtumëte kreiptis
á jà dël rekomendacijø, kaip tau-
pyti ðilumà. Jos pareiga rûpintis,
kad pastatai energiniu poþiûriu bû-
tø kuo efektyvesni. Bûdami ðilu-
mos tiekëjais, mes uþtikriname ði-
lumos tiekimà tik iki pastato. To-
limesnis energijos vartojimas prik-
lauso nuo to, kaip gerai savo darbà
atlieka pastatø administrato-
riai“,— sako V.Mikaila.
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Pirmas žingsnis – 
išsiaiškinti problemas

Galimybių didinti šilumos ener-
gijos vartojimo efektyvumą įmano-
ma atrasti daugelyje pastatų, nepri-
klausomai nuo jų paskirties.  Vienas 
iš žingsnių to siekiant – energijos 
vartojimo auditas.

„Atliekant energijos vartojimo 
auditą galima identifikuoti didžiau-
sius šilumos praradimus lemian-
čius procesus ir silpnąsias pastato 
šilumos sistemos grandis. Kartu 
pateikiamos rekomendacijos, kaip 
mažinti energijos sąnaudas. Kitaip 
tariant, audito metu išsiaiškinamos 
neefektyvaus energijos vartojimo 
priežastys ir pateikiami ekono-
miškai pagrįsti būdai pagerinti 
situaciją“, – sako „Litesko“ filialo 
„Marijampolės šiluma“ vadovas 
Juozas Bartaškevičius.

Dideles įmones reguliariai at-
likti vidinius energijos vartojimo 
auditus įpareigoja įstatymai, tačiau 
ir kiti ūkio subjektai ar gyventojų 
bendruomenės gali tai daryti sava-
noriškai, nes, jei suvartojama daug 
šilumos energijos, reikia analizuoti, 
kodėl taip yra. Auditas leidžia imtis 
konkrečių priemonių taupyti energi-
ją ir mažinti išlaidas.

J. Bartaškevičiaus teigimu, 
norint atlikti energijos vartojimo 
auditą reikėtų kreiptis į atestuotus 
ekspertus, kurie gali atlikti visapu-
sišką analizę.

Galimybės sutaupyti – 
modernizavus pastato 

sistemas
Atlikus auditą galima pasirinkti 

būdus,  kaip didinti pastato energinį 
efektyvumą. Senuose daugiabučiuo-
se ar senos statybos individualiuose 
namuose tai geriausia padaryti 
atliekant kompleksinę renovaciją. 
Pastebima, kad apšiltinus pastato 
išorę ir kartu sutvarkius vėdinimo 
sistemas, modernizavus šilumos 
punktą ir karšto vandens sistemą 

galima daugiau kaip 50 proc. suma-
žinti šilumos suvartojimą.

„Vis dėlto kompleksinė renova-
cija nėra vienintelis būdas taupyti 
energiją. Automatizavus šilumos 
punktus, įrengus individualią ener-
gijos apskaitą, subalansavus vidaus 
šildymo ir karšto vandens sistemas 
šilumos poreikius galima sumažinti 
net iki 30 proc.“, – sako J. Bartaš-
kevičius.

Pavyzdžiui, automatizavus šilu-
mos punktus, šilumos energija pas-
tatams tiekiama automatiškai pagal 
lauko temperatūrą. Tai užtikrina, 
kad pastatai nebus peršildomi. Be 
to, automatizavus šilumos punktus, 
vartotojai gali patys nuspręsti, kada 
pradėti ir baigti šildymo sezoną. 
O subalansavus šildymo ir karšto 
vandens sistemas, visus vartotojus 
pasieks vienodos temperatūros 
karštas vanduo, ir pastate šiluma 
bus paskirstoma tolygiai. 

Šiluma pagal 
individualius poreikius
Individuali šilumos regulia-

vimo ir apskaitos sistema – dar 
vienas būdas taupyti šilumą. Anot 
J. Bartaškevičiaus, pastato šildymo 
sistemoje įrengus termostatinius 
ventilius, šilumos daliklius ir išma-
niojo vienalaikio rodmenų nuskaity-
mo sprendimus, atskirose patalpose 
galima nustatyti ir palaikyti norimą 
temperatūrą ir tiksliai paskirstyti 
sąnaudas už šilumos energiją. Tai 
leidžia gyventojams ar įmonėms 
šilumą naudoti pagal savo individu-
alius poreikius ir mokėti tiksliai už 
tiek energijos, kiek jie suvartojo.

Taupyti padeda 
ir paprasti veiksmai

Yra ir visai paprastų būdų tau-
pyti šilumos energiją. Šilumos 
nuostolius gali sumažinti senų 
langų pakeitimas naujais sanda-
resniais, balkonų įstiklinimas. Be 
to, svarbu ir tinkamai pasiruošti 
žiemos sezonui. Pavyzdžiui, visada 

Daugeliui  svarbu,  kaip  taupyti  šilumą
Šilumos vartojimo efektyvumas aktualus ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms ar kitiems 

viešųjų pastatų valdytojams. Nuo to priklauso ir už šildymą gaunamų sąskaitų dydis. Nors daugelis 
šiandien stengiasi taupyti vandenį ar elektros energiją, tačiau toli gražu ne visi žino, kaip sumažinti 
šilumos vartojimą. Tad ko reikėtų imtis?
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nebūtų oro. Net ir nedidelis kiekis 
oro neleidžia radiatoriams gerai ir 
vienodai įšilti.

Taip pat baldus kambaryje sta-
tykite taip, kad jie neužstotų radia-
torių ir netrukdytų šilumai pasiekti 
kambario gilumos. 

Už radiatoriaus esantį sienos 
plotą padengus šilumą atspindinčia 
plėvele ar specialios izoliacinės me-
džiagos sluoksniu, daugiau šilumos 
bus nukreipiama į patalpos vidų ir 
joje taps šilčiau. Šilumos nuostolius 
sumažinti galima ir prie išorinės 
kambario sienos pastačius didelę 
spintą ar knygų lentyną.

Dar viena priemonė, kuri padės 
išsaugoti daugiau šilumos namuo-
se – lauke spaudžiant didesniam 
šalčiui, nuleisti pakeliamas žaliu-
zes. Dvigubo įstiklinimo langas su 
nuleistomis žaliuzėmis prilygsta 
trigubo įstiklinimo langui.
Taupus šilumos vartojimas – 
administratorių atsakomybė

Norint efektyviai vartoti ener-
giją, svarbu ne tik modernizuoti 
šildymo sistemas, bet ir tinkamai 
jas prižiūrėti. Periodiškai turėtų būti 
plaunami šilumokaičiai, rūpinamasi 
šilumos izoliacijos, filtrų, siurblių 
ir kitų sistemos dalių būkle. Be to, 
nelaukiant avarijos reikėtų pakeisti 
ir pasenusius šilumos sistemos 
vamzdžius. Visa tai – pastatą admi-
nistruojančios įmonės atsakomybė.

„Jei jūsų pastatą prižiūri speci-
alizuota įmonė, turėtumėte kreiptis 
į ją dėl rekomendacijų, kaip taupyti 
šilumą. Jos pareiga – rūpintis, kad 
pastatai energiniu požiūriu būtų 
kuo efektyvesni. Būdami šilumos 
tiekėjais, mes  užtikriname šilumos 
tiekimą tik iki pastato. Tolimesnis 
energijos vartojimas priklauso nuo 
to, kaip gerai savo darbą atlieka 
pastatų administratoriai“, – sako J. 
Bartaškevičius.

Užs. 1227.

reikia patikrinti, kad radiatoriuose 
mok


