
 
MARIJONŲ G. 31 IR 31A, PANEVĖŽYS,  MOKESČIO UŽ ŠILUMĄ  SUVESTINĖ  
(buto ir bendrųjų patalpų šildymas, gyvatukas, karšto vandens ruošimas kartu paėmus) 

2012.04.12 
 

Mėnuo Mažiausiai 
sumokėjo 60 m2 
butas (Lt) 

Vidutiniškai 
sumokėjo 
60 m2 butas 
(Lt) 

Šilumos kaina 
1 m2 buto ploto* 
(Lt) 

Pastabos Vidutinė 
mėnesio 
temperatūra 
 

2011 gegužė 30,63 54,6 0,91 
Atlikta šildymo 

sistemos 
rekonstrukcija** 

+12,9 

2011 birželis 20,15 31,2 0,52  +17,5 

2011 liepa 25,49 34,2 0,57  +19,3 

2011 rugpjūtis 18,50 27 0,45  +17,3 

2011 rugsėjis 20,21 32,4 0,54  +14,1 

2011 spalis 35,51 69 1,15 
Apšiltintas vieno 
namo fasadas 

+8,2 

2011 lapkritis 86,82 118,8 1,98  +4,3 

2011 gruodis 95,41 130,2 2,17 
Apšiltinti abiejų 
namų fasadai 

+1,9 

2012 sausis 134,02 154,2 2,57  -3,2 

2012 vasaris 215,40 244,2 4,07 
Pradėjo veikti 

saulės kolektorių 
sistema 

-9,5 

2012 kovas 112,90 126 2,1  +1,8 

2012 balandis 40*** 70*** 1,14***  +8,7**** 

Per 
kalendorinius 
metus 
iš viso: 

835,04 Lt 1091,8 18,17   

 
 
* skaičiuota pagal butų, o ne pagal bendrą šildomą pastatų plotą; 
** 2011 metų rudenį atlikta šildymo sistemos rekonstrukcija: įrengta centrinė dujų katilinė senajame 
šilumos punkte, pakeista šildymo sistemos magistralė, butuose įrengtas autonominis šildymas su 
karšto vandens momentinio ruošimo stotelėmis; individuali šilumos apskaita (autonominis šildymas 
leidžia savarankiškai rinktis šildymo sezono pradžią ir pabaigą, pagal individualius poreikius 
reguliuoti šilumą bute ir atskiruose kambariuose, išlaikant ne žemesnę nei +16 laipsnių temperatūrą).  
      ***  skaičiuotina suma (orientacinis skaičius); atsižvelgta į 2011 metų spalio mėn. bei 2012 metų  
balandžio 1-10 dienų statistiką; 
΄     ****  2012 metų balandžio mėnesio vidutinė temperatūra (orientacinis skaičius). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARIJONŲ G. 31 ir 31A, PΑΝEVĖŽYS,  ŠILDYMO SISTEMOS DUOMENYS 
Per laikotarpį kuomet pradėta naudoti Saulės energija (name yra 36 butai) 
 

2012.04.12 

 
Data Namas 

suvartojo 
energijos 
iš viso  
(kw/h) 

Saulė 
padova- 
nojo 
Energijos 
(kw/h) 

Saulės 
dovanotos 
energijos 
dalis 
(proc) 

Dujų 
katilas 
neveikė 
(nuo – iki 
val.) 

Šilumos (buto ir bendrųjų patalpų 
šildymo, gyvatuko, karšto 
vandens ruošimo kartu paėmus) 
kaina 60 m2 butui (Lt) 

Oro 
temp. 
dienos 
metu 

2012-02-16  5 *     

       

Iki 2012 
kovo 26 d. 

 695 **   ** šis energijos kiekis visiškai 
padengia vieno trijų kambarių 
buto šilumos (buto ir bendrųjų 
patalpų šildymo, gyvatuko, 
karšto vandens ruošimo) 
poreikius per kovo mėn. 
Vienam butui mokėti už kovo 
mėn. šilumą nereikia. 

 

       

2012-04-01 597 56 9,4 11-17 3,04 +4 

2012-04-02 611 18 2,9 11-12 3,33 +1,5 

2012-04-03 598 73 12,2 11-18 2,95 +3 

2012-04-05 667 137 20,5 11-19.30 2,97 +6 

2012-04-06 610 120 19,7 11-18 2,75 +8 

2012-04-07 563 46 8,2 11-16 2,90 +11 

2012-04-08 676 0   3,79 +1 

2012-04-09 600 119 19,8 11-19 2,70 +5 

  
  

 Iš viso už balandžio mėn. 1 – 10 
dienas 24,43 Lt 

 

2012-04-10 558 106 19 11-20 2,54 +9 

2012-04-11 529 104 19,7 11-20 2,39 +11 

2012-04-12 455 120 26,3 10-20 1,88 +14 

2012-04-13      + 

2012-04-14      + 

2012-04-15      + 

 

 
  Įmonės, dalyvavusios daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) projekte: 
 

 

 

 

UAB “IDEATHERM” 
Projektiniai sprendimai, konsultacijos 
Saulės kolektorių sistemos  
 

 

 

 

F.W. OVENTROP GmbH & Co.KG 
Įrangos gamintojas ir sistemos techniniai 
skaičiavimai 
 

 

 

 

 

UAB “NORDLITA” 
Techninio projekto vykdytojas ir rangovas 
 

 

AB "Panevėžio statybos trestas"               
II etapo renovacijos darbų rangovas 
Išorinių sienų šiltinimas, fasado apdaila, 
stogo remontas ir kiti išorės darbai.  

 


