
 

 

 
 
Dviejose lentelėse pateikiame šildymo išlaidų statistiką 
 
 
 
A.variantas 
 
 ŠILDYMO STATISTIKA  
Marijonų g. 31-ojo ir 31A-ojo NSB pagal konkretaus trijų kambarių buto faktinius duomenis 
 (gyvena du asmenys, 2012 metų sausio mėnesį suvartojo šilumos gerokai daugiau nei vidurkis) 
 
Buto šildymas, bendrųjų patalpų šildymas, gyvatukas, k.vandens ruošimas kartu paėmus: 

NAMO STADIJA IR 
LAIKAS 

Suvartota 
energijos 
per mėnesį 
iš viso 
(kw/h) 

1m2 
tenkantis 
energijos 
kiekis 
(kw/h) 

Kw/h 
kaina 
(centais) 

Šilumos 
kaina 
1m2 
(Lt) 

Sumokėta už 57 m2 buto 
šilumą (kartu su gyvatuku 
bei k.vandens ruošimu) 
(Lt) 

Namas iki renovacijos 
- 2009 metų sausio 
mėnuo  

2026 35,54 20,383 8,12 453 

Rekonstruota šildymo 
sistema – 2011 metų 
sausio mėnuo 

1494 26,17  3,91 223 

SKIRTUMAS 523    230 

      

Rekonstruota šildymo 
sistema – 2011 metų 
sausio mėnuo 

1494 26,17  3,91 223 

Apšiltintas namas – 
2012 metų sausio 
mėnuo 

835 14,66  2,79 159 

SKIRTUMAS 659    64 

      

Jeigu namas būtų 
nerenovuotas (kaip 
2009 metais), mokėti 
reiktų pagal 2012 metų 
kainas 

2026 35,54 26,68 9,48 541 

Apšiltintas namas – 
2012 metų sausio 
mėnuo 

835 14,66  2,79 159 

SKIRTUMAS 1297 kw/h 
likutis, 
kurio dar 
pakaktų 
1,8 tokio 
paties 
šaltumo 
mėnesiams 

22,74 kw/h 
likutis, 
kurio dar 
pakaktų 
1,8 tokio 
paties 
šaltumo 
mėnesiams 

  382 litų likutis, kurio 
pakaktų 2,4 
tokio paties šaltumo 
mėnesiams – tai yra, per 
vieną mokėjimą už 
nerenovuoto namo vieną 
sausį sumokėtume tiek, 
kiek reikia trims su puse 
tokiems patiems mėn., kai 
namas renovuotas. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
B. variantas  
 
ŠILDYMO STATISTIKA  
Marijonų g. 31-ojo ir 31A-ojo NSB pagal konkretaus trijų kambarių buto faktinius duomenis  
(gyvena du asmenys,  2012 metų sausio mėnesį suvartojo šilumos mažiau nei vidurkis)  
  
Buto šildymas, bendrųjų patalpų šildymas, gyvatukas, vandens pakaitinimas kartu paėmus: 

NAMO STADIJA IR 
LAIKAS 

Suvartota 
energijos 
per mėnesį 
iš viso 
(kw/h) 

1m2 
tenkantis 
energijos 
kiekis 
(kw/h) 

Kw/h 
kaina 
(centais) 

Šilumos 
kaina 
1m2 
(Lt) 

Sumokėta už 57 m2 buto 
šilumą (kartu su gyvatuku 
bei vandens pakaitinimu) 
(Lt) 

Namas iki renovacijos 
- 2009 metų sausio 
mėnuo  

2026 35,54 20,383 8,12 453 

Rekonstruota šildymo 
sistema – 2011 metų 
sausio mėnuo 

1494 26,17  3,91 223 

SKIRTUMAS 523    230 

      

Rekonstruota šildymo 
sistema – 2011 metų 
sausio mėnuo 

1494 26,17  3,91 223 

Apšiltintas namas – 
2012 metų sausio 
mėnuo 

699 12,26  2,33 133 

SKIRTUMAS 659    90 

      

Jeigu namas būtų 
nerenovuotas (kaip 
2009 metais), mokėti 
reiktų pagal 2012 metų 
kainas 

2026 35,54 26,68 9,48 541 

Apšiltintas namas – 
2012 metų sausio 
mėnuo 

699 12,26  2,33 133 

SKIRTUMAS 1327 kw/h 
likutis, 
kurio dar 
pakaktų 
1,9 tokio 
paties 
šaltumo 
mėnesiams 

23,28 kw/h 
likutis, 
kurio dar 
pakaktų 
1,9 tokio 
paties 
šaltumo 
mėnesiams 

  408 litų likutis, kurio 
pakaktų 3,1 
tokio paties šaltumo 
mėnesiams – tai yra, per 
vieną mokėjimą už 
nerenovuoto namo vieną 
sausį sumokėtume tiek, 
kiek reikia daugiau nei 
trims tokiems mėn. kai 
namas renovuotas. 

 
 

 


