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1. ĮŽANGA 

1.1 Energijos vartojimo – techninio auditas (toliau – audito) ir jo taikymo sritys 

Pagal LR ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 patvirtintą "Išsamiojo energijos, 
energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose 
Metodika" buvo atliktas Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato išsamus 
energijos vartojimo auditas. 

Energijos vartojimo – techninis auditas (toliau – auditas) gali būti panaudotas: 

• ruošiant valstybės investicijų programas (VIP) - planuojant reikalingas lėšas esamų pastatų 
rekonstravimui/remontui; 

• vykdant su šilumos taupymu susijusias valstybines ir tarptautines programas; 

• imant bankinius kreditus tiksliniam pastatų rekonstravimui/remontui, susijusiam su pastato 
eksploatacinių išlaidų sumažinimu (energijos taupymu); šiuo atveju prie energetinio-techninio 
audito pridedamas investicinis projektas su pinigų srautų judėjimu; 

• kaip priešprojektiniai tyrimai, rengiant pastatų rekonstravimo/remonto projektus. 

Energijos vartojimo – techninis negali būti naudojamas kaip pagrindas tiksliems darbų kiekiams ir 
tiksliai darbų bei medžiagų kainai nustatyti, kadangi rengiant energetinį-techninį auditą: 

• neįvertinami visi galimi privalomieji projektavimo sąlygų sąvado reikalavimai; 

• neatliekami inžineriniai tyrimai (gruntų būklės nustatymas, pastato laikančiųjų konstrukcijų savybių 
nustatymas). 

1.2 Energijos vartojimo – techniniame audite įvardintų rekonstravimo/remonto priemonių 
taikymo ypatumai 

Energijos vartojimo – techninis auditas -  pastato šilumos nuostolių bei inžinerinių sistemų patikrinimas 
ir įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu ir pagrįstų energijos taupymo priemonių parinkimas. 

Energijos vartojimo – techninio audito tikslas - nustatyti, kokias energiją taupančias priemones tikslinga 
įgyvendinti ir kokią naudą jos duotų. Tiksliau, tai pastato konstrukcijų ir jo šildymo sistemos eksploatacijos 
analizė, apimanti: suvartojamus šilumos kiekius, jų vartojimo režimus ir struktūrą; šildymui tenkančias 
išlaidas, jų struktūrą, tarifus; galimus energijos taupymo būdus bei priemones, kurios, palaikant pastate 
reikalaujamą pageidaujamą komforto režimą, leistų sumažinti pastato išlaidas šilumos energijai; patalpų 
eksploataciją gerinančios priemonės, kurių įgyvendinimas pagerintų patalpų sanitarines - higienines, 
mikroklimatines sąlygas. 

Priklausomai nuo finansavimo intensyvumo ir galimo darbų įgyvendinimo eiliškumo, pastato 
rekonstravimas (remontas) dažnai vykdomas etapais. Reikia pažymėti, kad atskiras audito pozicijas, 
suskirstant jas į etapus, būtina susieti su techninio projekto rengimui keliamais reikalavimais ir Lietuvoje 
galiojančiais privalomaisiais norminiais reikalavimais (gaisriniai, higieniniai, neįgaliųjų, naudojimo saugos), 
be kurių negali būti gautos teigiamos ekspertizės išvados, gautas leidimas statybai, įgyvendintas atliktų darbų 
pridavimas valstybinėms institucijoms. 

Šis auditas teikiamas institucijoms, kurios įvertinusios reikalingų investicijų poreikį šiame audite 
numatytoms priemonėms įgyvendinti, skiria finansavimą. Vertinimo kriterijai, kuriais vadovaujantis 
skiriamos investicijos, yra numatomi energijos sutaupymai, investicijų atsipirkimo laikas, šilumos energijos 
sutaupymai nuo bendro suvartojimo ir kt. 

Institucijos, kurioms gali būti teikiamas šis auditas, yra Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, 
Finansų ministerija, Lietuvos verslo ir paramos agentūra, VĮ Energetikos agentūra ir kt. institucijos, kurios 
kuruoja tokias programas, kuriomis siekiama įgyvendinti priemones, taupančias šilumos energiją, 
gerinančias pastatų elementų būklės atstatymą, sanitarinių-higieninių sąlygų ir komforto sąlygų pagerinimą 
bei infrastruktūros atnaujinimą. 
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1.3 Energetinio-techninio audito struktūra ir ryšys su esminiais statinio reikalavimais 

Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato audite parinktos ir ekonomiškai 
pagrįstos pastatui siūlomos atnaujinimo priemonės, išskiriant tris galimos šių priemonių įgyvendinimo 
paketus, paskaičiuotos reikalingos investicijos bei galimi energijos sutaupymai. 

Auditą sudaro šios dalys: 

• bendra informacija apie audituojamą pastatą, 

• informacija apie esamą energijos ir šalto vandens vartojimo būklę objekte, balansus, nustatytus 
trūkumus ir jų sprendimo būdus, išvados; 

• informacija apie duomenis gautus iš objekto matavimų, eksploatacijos techninių duomenų; 

• objekto ir jo atskirų atitvarų būklės analizė, atnaujinimo priemonių pasiūlymai, reikalingos 
investicijos ir jų įgyvendinimo planuojamos charakteristikos; 

• objekto ir statinio inžinerinių sistemų būklės analizė, atnaujinimo priemonių pasiūlymai, reikalingos 
investicijos ir jų įgyvendinimo planuojamos charakteristikos; 

• energijos taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas; 

Pagrindinę audito dalį sudaro esamo pastato būklės nagrinėjimas ir įvertinimas, visos energiją taupančios 
ir pastatų eksploatacinę būklę pagerinančios priemonės, kurios užtikrina pilną arba dalinį pastatų (statinių) 
(atsižvelgiant į tai, kad rekonstruojami/remontuojami jau esami pastatai) atitikimą šešiems esminiams 
(Europos Ekonominės Bendrijos Tarybos Direktyva 89/106EEC), reikalavimams kiekvienam statiniui. Tokie 
reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos statybos techniniuose reglamentuose. (1. Mechaninis 
patvarumas ir pastovumas; 2. Gaisrinė sauga; 3. Higienos, sveikatos ir aplinkos apsauga; 4. Naudojimo 
sauga; 5. Apsauga nuo triukšmo; 6. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas). Priemonės taikomos, kai 
yra pakankamas numatytų darbų finansavimas (dažniausiai, kai priemonių įgyvendinimui yra numatyti 
konkretūs šaltiniai ar numatomos kooperuoti atskirų finansavimo šaltinių, įskaitant ir bankų kreditus, lėšos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EA- c_09-0401                                                                              

Konsultantas  UAB “CEDRA”                           Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato auditas             6 

2. APIBENDRINIMAS 

Pateikiame siūlomo įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pirmo 
etapo investicijų pastato atnaujinimui preliminarų biudžetą. 

Lentelė 1. Preliminarus siūlomo renovacijos priemonių projekto biudžetas 

Nr. Veiklos pavadinimas darbų apimtys 
Suma be PVM, 

litais 
PVM, litais 

Suma su PVM, 
litais 

1. 
Sutapdinto stogo 
apšiltinimas 

484 m2 138692 26352 165044 

2. Išorės sienų apšiltinimas  728 m2 253882 48238 302120 

3. Langų keitimas 37,98 m2 19213 3651 22864 

4. Šilumos mazgo remontas 1 kompl 29412 5588 35000 

5. Šildymo sistemos remontas 642 m2 56647 10763 67410 

6. Visos priemonės : 497847 94591 592438 

7. Projektavimo paslaugos  28676 5448 34.124 

8. Projekto vykdymo priežiūra 2788 530 3.318 

9. Projekto ekspertizė 2788 530 3.318 

10. Statybos techninė priežiūra 

8% 

5576 1059 6.635 

11. Visos inžinerinės paslaugos : 39828 7567 47.395 

12. Energijos vartojimo auditas  12605 2395 15000,0 

13. Įsigyto turto draudimas 5830   5830 

14. Viešumo ir administracinės priemonės 4202 798 5000 

15. Administravimo išlaidos 48700 1300 50000 

16. Visos kitos paslaugos: 71337 4493 75830 

17. IŠ VISO: 609.012 106.651 715.663 

 

 

Visa numatoma I grupės 1 etapo investicija sudarytų 715 663 Lt. Investicija 1 m2 šildomo ploto 
būtų 687,2 Lt, vienai vietai tenkanti dalis – 14 313,3 Lt.  
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2.1 Informacija apie pastatą 

Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastatas – 1980 metų statybos, dviejų aukštų, 
dalis vieno aukšto, su pusrūsiu, mūrinis statinys. Perdenginiai – gelžbetoniniai, stogas –  sutapdintas, sienos 
– 51 ir 32cm storio iš vidaus tinkuotas išorėje apdailinis raudonų plytų mūras. 

Bendrasis pastato plotas / šildomų patalpų plotas: 967,79 m2/ 1041,47 m2 (su laiptine) 

Pastate pakeisti pirmo ir antro a. langai (rūsio langai nekeisti) ir dalis išorės durų, remontuota stogų danga, 
remontuoti sanmazgai. 

2.2 Atliktos analizės apie energijos ir šalto vandens sąnaudas ir išlaidas rezultatai ir išvados 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami bendrieji duomenys apie Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir 
ekologijos fakulteto pastato, esančio Kauno rajone akademijos miestelyje Studentų g. Nr.13 šilumos 
energijos ir šalto vandens vartojimą. Šie duomenys naudojami tolimesniuose skaičiavimuose. 

Lentelė 2. Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito išvesties rodikliai 

1. Šilumos energijos suvartojimo rodikliai (pervesti prie norminių sąlygų): 

1.1. 
Šilumos energijos sąnaudos viešojo naudojimo paskirties pastato 
patalpų šildymui (norminės) 216,0 MWh/metus 

1.2. 
Šilumos energijos sąnaudos bendrojo šildomų patalpų ploto vienetui 
per šildymo sezoną  208,0 kWh/m2/metus 

1.3. Šilumos energijos sąnaudos vienam dienolaipsniui  60,6 kWh/DL  

1.4. 
Šilumos energijos sąnaudos bendrojo šildomų patalpų ploto vienetui 
ir dienolaipsniui  58 Wh/m2/DL  

1.5. Savitieji šilumos nuostoliai 2525 W/K 

1.6 
Šilumos energijos sąnaudos bendrojo patalpų ploto vienetui per 
šildymo sezoną 

223,2 kWh/m2/metus 

 

2. Karšto vandens suvartojimo rodikliai: 

2.1. Šilumos sąnaudos buitinio karšto vandens paruošimui per metus  KV nenaudojamas 

2.2. Suvartoto karšto vandens kiekis per metus  - 

 

3. Elektros energijos suvartojimo rodikliai: 

3.1. Elektros energijos suvartojimas per metus (2008 m.) 27 250 MWh/metus 

 

5. Šalto vandens suvartojimo rodikliai: 

5.1. Šalto vandens suvartojimas per metus  (2008 m.) 131 m3/metus 

 

Pastate dėl išorės atitvarų blogų šilumos izoliavimo charakteristikų sunaudojama daug šilumos energijos  
šildymui  - 208 kWh/m2 per metus. Nėra galimybių reguliuoti atskirų patalpų šildymą. Pastate nėra karšto 
vandens ruošimo, todėl patalpos neatitinka sveikatos reikalavimų. Palyginus išlaidas už šalto vandens ir 
šilumos energijos naudojimą 2008 metais , gauta kad net 98,3% buvo skirta sumokėti už šilumą ir tik 1,7% 
už šaltą vandenį. 

Toliau  buvo nagrinėjami šilumos poreikiai, nes didžiausios išlaidos yra priskiriamos patalpų šildymui. 
Pažymėtina, kad nagrinėjamų šildymo sezono metu vidaus temperatūra yra apie 16,10C ir nesiekia norminės 
vidaus oro temperatūros reikšmės. 
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Pagal atlikto išsamaus energijos vartojimo audito duomenis pastato atitvarinės konstrukcijos ir inžinerinė 
įranga neatitinka dabartinių statybos ir naudojimo normų, šilumos energijos sąnaudų reikalavimų ir pastato 
naudotojų poreikių.  

Siekiant energijos vartojimo mažinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, pastato gyvavimo 
laikotarpio prailginimo, išorės atitvarų energetinių charakteristikų pagerinimo, išlaidų pastato eksploatacijai 
ir priežiūrai mažinimo, užtikrinant veiksmingą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, 
būtina pastatą remontuoti ar rekonstruoti, taikant efektyvias šilumos energiją taupančias priemones. Pastatas 
turi atitikt visus 6 esminius statinio reikalavimus, taip pat pastatas turi atitikti  neįgalių žmonių poreikius. 
Pastatą atnaujinti reikia ir dėl estetinio pastato vaizdo pagerinimo, tinkamo instituto įvaizdžio formavimo. 
Minimaliomis priemonėmis galima pagerinti pastatų architektūrą, būtina nepalikti nesuremontuotų vietų, 
atnaujinimui naudoti naujas ir patikimas technologijas ir sprendinius, pasitelkti reikalingus kvalifikuotus 
specialistu 

2.3 Informacija apie pastato esamas ir numatomas išorinių atitvarų šilumines charakteristikas po 
pastato atnaujinimo. 

Išanalizavus duomenis nustatyta, kad dauguma pastato išorinių atitvarų neatitinka STR 2.05.01:2005 
“Pastatų atitvarų šiluminė technika” keliamų reikalavimų, t.y. išorinių atitvarų šiluminės varžos yra per 
mažos, ir šildymo sezono metu gaunami viršnorminiai nuostoliai.  

Žemiau esančioje lentelėje pateikta informacija apie Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ūkio fakulteto 
miškotvarkos katedros pastato išorės atitvarų esamas ir planuojamas šilumines charakteristikas 

Lentelė 3.Renovuojamų išorės atitvarų šiluminės charakteristikos  

Išorinės atitvaros pavadinimas 
Atitvarų plotas 

m2 

Esamos išorinių atitvarų 
šiluminės 

charakteristikos 

Plnuojamos išorinių atitvarų 
šiluminės charakteristikos 

Sienos 1014,64m2 1,05 W/m2K 0,25 W/m2K 

Sutapdintas stogas  484,00m2 0,80 W/m2K 0,20 W/m2K 

Grindys 326,03 m2 0,88 W/m2K 0,3 W/m2K 

Rūsio langai 37,98 m² 2,5 W/m2K 1,6 W/m2K 

Durys 19,33 m2 2,5 W/m2K 1,6 W/m2K 

Grindys virš praėjimų 37,00 m² 0,88 W/m2K 0,20 W/m2K 
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2.4 Pastato atnaujinimo priemonių įgyvendinimas 

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės sugrupuotos į tris grupes pagal jų aktualumą pastato naudotojui, 
pagal priemonių taikymo efektyvumą, taip pat tinkamą statybos darbų eiliškumą ir turimą lėšų dydį. 

lentelė 4 Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės ir jų grupės   
Investicijos, Lt Sutaupymai 

Pastato atnaujinimo priemonės 

 

Siūlomos  
įgyvendinimo 
apimtys 

I priemonių 
grupė 

II 
priemonių 
grupė 

III 
priemonių 
grupė 

% nuo 
norminio 
šilumos 
suvartoji-
mo 

MWh 
per 
metus 

Lt per 
metus 

Paprastas 
atsipirkimo 
laikas, 
metais 

Išorės atitvaroms ir konstrukcijoms taikomos atnaujinimo priemonės: 

Šilumos energiją taupančios priemonės 

Sutapdinto stogo apšiltinimas 484,0 m2 165044 0 0 11% 24,3 6031 27,4 

Šlaitinio stogo įrengimas 484,0 m2 0 253616 253616 11% 24,3 6031 42,1 

Išorės sienų apšiltinimas 1014,64 m2 421076 421076 421076 33% 71,5 17751 23,7 

Langų  keitimas naujais  37,98 m2 22864 22864 22864 1% 3,2 799,5 28,6 

Grindų  ant grunto 
apšiltinimas 

326,03 m2 - - 116393 3% 7,5 1872 62,2 

Grindų  virš praėjimų 
apšiltinimas 

37,00 m² - 15355 15355 1,2% 2,6 643 23,9 

Išorinių  durų keitimas  19,33 m² - 23196 23196 1,0% 2,1 516,5 44,9 

Pastato būklę atstatančios priemonės 

Patalpų vidaus apdailos 
remontas 

967,79 m2 - - 435506 

Liftas ir pandusas 
neįgaliesiems, lauko laiptų 
remontas 

1 kompl. - 155000 155000 
 

Inžinerinėms sistemoms taikomos atnaujinimo priemonės: 
Šilumos energiją taupančios priemonės 

Šilumos mazgo remontas 1 vnt. 35000 35000 35000 5% 10,5 2595 13,5 

Šildymo sistemos remontas 967,79 m2 101618 101618 101618 19% 41,8 10379 10,3 

Pastato būklę atstatančios priemonės 

Vėdinimo sistemų tinklų 
remontas 

967,79 m2 0 0 77423 

Karšto ir šalto vandentiekio ir 
nuotekų 
 tinklų remontas 

967,79 m2 0 53228 53228 

Elektros tinklų ir kitų sistemų 
remontas 

967,79 m2 0 0 171299 

Iš viso:  745602 1080953 1881573 

Projektavimo ir kitos 
inžinerinės paslaugos: 

8% 59648 86476 150526 

Statytojo rezervas 10% 80525 116743 203210 

 

Iš viso:  

I priemonių  grupė  885775   55% 119 29556 30,0 

II priemonių grupė   1284172  56% 121 30074 42,7 

III priemonių grupė    2235309 58% 124 30896 72,3 

Pastaba: bendras priemonių sutaupymas yra apskaičiuojamas pagal metodikos (1) formulę, duotą  13 
skyriuje, ir yra mažesnis už atskirų priemonių sutaupymų sumą. 
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Siūloma įgyvendinti pastato atnaujinimui I priemonių grupę. Numatomi darbai: sutapdinto stogo 
apšiltinimas, išorės sienų apšiltinimas, likusios dalies langų keitimas, šilumos mazgo remontas ir šildymo 
sistemos remontas žymiai pagerina seno pastato būklę, sutaupo daug šilumos energijos ir atitinka naudotojo 
numatomų gauti lėšų dydį. Pastate jau yra pakeistų langai, todėl labai svarbu pakeisti likusius nepakeistus 
langus, sutvarkyti pastato fasadus. 

Pastato atnaujinimo finansavimo šaltiniai gali būti įvairūs. LŽŪU neturi pakankamai lėšų darbams 
finansuoti. Esant dabartinei Lietuvos respublikos biudžeto situacijai reali finansavimo galimybė – Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų parama.  

Pasirinkus įgyvendinimui I investicinių priemonių grupę, ir įgyvendinus jos priemones, būtina toliau 
pastato atnaujinimo darbus tęsti, įgyvendimant likusias priemones. Kitas etapas – kitų inžinerinių sistemų 
remontas bei grindų ant grunto apšiltinimas susijęs su didelėmis pastato vidaus apdailos remonto  išlaidomis, 
kuris pastatui taip pat būtinas.  

2.5 Siūlomų įgyvendinti pastato atnaujinimo priemonių pagrindiniai ekonominiai duomenys  

Įgyvendinus I investicinių priemonių paketą numatomi tokie rezultatai: 

Norminis metinis šilumos suvartojimas pastato šildymui sumažėtų nuo 216 MWh iki 97 MWh.. 
Šildomo ploto 1m2 sąnaudos šildymui sumažėtų nuo 207 kWh/m2 iki 93 kWh/m2 per metus. 

Šilumos energijos sutaupymas per norminius metus būtų 119 MWh, t.y. 1m2 šildomo ploto -
114kWh/m2. 

Skaičiuojant vertine išraiška pastato šildymui būtų sutaupyta 29548 Lt arba 28,4 Lt/m2 šildomo 
ploto. Šios lėšos galėtų būti skiriamos pastato eksploatacijai, mokymo priemonėms, mokymo proceso 
tobulinimui iki ES nustatytų standartų. 

Pastato atnaujinimas gali būti siejamas su universitetinio pastato architektūros pagerinimo, 
nenaudojant papildomų priemonių ir investicijų. Tai padėtų teigiamam universiteto įvaizdžio formavimui, 
taip pat pagerintų aplinkos, kurioje yra pastatas, kokybę. 

Lentelė 5. Pagrindiniai ekonominiai duomenys apie numatytą įgyvendinti energijos taupymo priemonių paketą 

Kiekis 
Rodiklio pavadinimas (norminiams metams) Mato vnt. 

Iki atnaujinimo Po atnaujinimo Sutaupymai 

Bendra investicijų suma Lt 885775 

Investicija 1m2 šildomo ploto Lt/m2 850,5 

Metinės šilumos sanaudos ir sutaupymai fizine 
išraiška: 

MWh 216 97 119 

Metinės šilumos sanaudos ir sutaupymai fizine 
išraiška šildomo ploto vnt. 

kWh/m2 207 93 114 

Metinės šilumos sanaudos ir sutaupymai vertine 
išraiška 

Lt 53633 24077 29556 

Metinės šilumos sanaudos ir sutaupymai vertine 
išraiška šildomo ploto vnt. 

Lt/m2 51,5 23,1 28,4 

Metinės šilumos sąnaudos santykine išraiška % 100 45 55 

Paprastas investicijų atsipirkimo laikas metai 30,0 

Pastabos  1. Skaičiuojant atsipirkimo laiką, naudojamas šilumos tarifas/ šilumos gamybos savikaina- 
248,3 Lt/MWh 

2.6 Tolimesni priemonių įgyvendinimo darbai: 

Pastato tyrinėjimo darbai; 

Remonto ar rekonstrukcijos darbų techninis (darbo) projektas; 

Remonto ar rekonstrukcijos priemonių įgyvendinimo statybos darbai. 
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3. BENDROS ŽINIOS 

3.1 Bendra informacija 

Lentelė 6.Objektas ir kontaktiniai duomenys  

Objekto pavadinimas: 
Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos 
fakulteto 

Adresas:  
Studentų g. Nr.13, Akademijos miestelis, Kauno 
rajonas  

Pastato  savininkas: LŽŪ Universitetas 

Administruojanti įmonė:  L Ž Ū U   

Kontaktinis asmuo: 
LŽŪ Universiteto techninės tarnybos viršininkas 
Juozas Lisauskas 

 

Telefono/ fakso numeris:  (8-37)  75-23-99  

Kompanija, tiekianti energiją 
Noreikiškių rajoninė katilinė,  centralizuoti šilumos 
tinklai 

 

3.2 Situacijos schema 

 Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ūkio fakulteto miškotvarkos katedra 
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3.3 Informacija apie pastatą 

Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastatas yra Kauno rajone Akademijos 
miestelyje, atokiau nuo centrinių rūmų. 

Pastato plano forma stačiakampė, prie vieno kampo priblokuotas vieno aukšto priestatas. Pastatas yra 
dviejų aukštų, sutapdintu plokščiui stogu, raudonų apdailinių plytų mūro. Po visu pastatu yra rūsys. Kiemo 
pusės priestate yra dalis nešildomo rūsio, kur įrengti garažai. 

Iki šiol atliktas dalinis pastato atnaujinimas: remontuotas pastato visas stogas, tačiau be apšiltinimo. 
Stogo perimetru reikalinga apsauginė tvorelė, priešgaisrinės kopėčios stogų peraukštėjime. Pakeisti pastato 
langai naujais plastikiniais, išskyrus rūsį. Pakeistos pagrindinio įėjimo durys plastikinėmis. Nauji langai ir 
durys atitinka dabartinius normų reikalavimus. Kiemo pusėje durys ir vartai likę seni, mediniai, blogos 
būklės. Remontuoti pastato sanitariniai mazgai aukštuose. 

Pastato atitvaros: stogas, sienos, grindys ant grunto ir nešildomo rūsio, šilumos izoliacijos požiūriu 
neatitinka dabartinių normų reikalavimų.  

Pastato šildymui šiluma tiekiama iš centralizuotos Noreikiškių rajoninės katilinės. Pastate karštas 
vanduo neruošiamas. Šiluminis mazgas senas, nėra tinkamų šilumos reguliavimo galimybių. Šildymo 
sistema sena, radiatoriai nereguliuojami, stovai be balansavimo.  

Vėdinimo sistema natūrali. Kitos inžinerinės sistemos neremontuotos, jų būklė patenkinama. 

Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ūkio fakulteto miškotvarkos katedros pastato didelės energijos 
sąnaudos šildymui, atitvarų, patalpų apdailos ir vidaus inžinerinių tinklų ir sistemų būklė neatitinka 
dabartinių eksploatacinių reikalavimų, taikomų universiteto pastatui. Pastate nėra užtikrinamos norminės 
vidaus mikroklimato sąlygos. Nagrinėtuoju laikotarpiu šilumos tarifas buvo 0,168 Lt/ kWh., dabarinė 
šilumos kaina yra 248,3 Lt/MWh., todėl išlaidos šildymui išaugo 1,5 karto. 

Atlikto pastato energijos vartojimo – techninio audito tikslas - nustatyti, kokias energiją taupančias 
priemones tikslinga įgyvendinti ir kokią naudą jos duotų. Atlikta pastato konstrukcijų, atitvarų šilumos 
izoliacinių savybių, jo šildymo sistemos eksploatacijos analizė, apimanti: suvartojamus šilumos kiekius, jų 
vartojimo režimus ir struktūrą; šildymui tenkančias išlaidas, jų struktūrą, tarifus; galimus energijos taupymo 
būdus bei priemones, kurios, palaikant pastate reikalaujamą pageidaujamą komforto režimą, leistų sumažinti 
pastato išlaidas šilumos energijai; patalpų eksploataciją gerinančios priemonės, kurių įgyvendinimas 
pagerintų patalpų sanitarines - higienines, mikroklimatines sąlygas. 
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Lentelė 7. Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito įvesties duomenys 

1. 
Duomenys apie viešojo naudojimo paskirties pastatą (toliau – pastatas su priestatu)                

1C2/p ir 1C1/p 

1.1. Pastato paskirtis Mokymo įstaiga 
1.2. Darbuotojų, lankytojų skaičius 50 darbuotojai 

1.3. 
Pastate kitam juridiniam ar fiziniam 
asmeniui priklausančios patalpos 

nėra 

1.4. Pastato pastatymo metai  1980 
1.5. Pastato aukštų skaičius 2 ir rūsys 
1.6. Laiptinių kiekis  2 

1.7. Laiptinių apibūdinimas 

dvi laiptinės: viena laiptinė vidinė nuo rūsio iki užlipimo 
ant stogo, dvigubi gelžbetoniniai laiptų maršai su 
tarpinėmis aikštelėmis, antra laiptinė – šalta, lauko nuo 
žemės paviršiaus iki 2aukšto grindų. 

1.8. 
Pastato geometriniai matmenys (ilgis x 
plotis x aukštis virš žemės), m 

stačiakampio formos pastatas su prie vieno kampo 
pristatytu priestatu, matmenys 30,39 x 14,57 m, aukštis  
9,65m, priestato 8,25 x 15,30m, aukštis 6,70 m. 

1.9. 
Pastato patalpų aukštis nuo grindų iki lubų, 
m 

2,98 m 

1.10. Vidutinis rūsio aukštis, m 2,55 m 
 

2. Pastato patalpų (toliau – patalpos) plotas, m2 

2.1. Patalpų bendrasis plotas (iš viso)  967,79 m2 

2.2. Patalpų  pagrindinis plotas  662,11 m2 

2.3. Pagalbinių patalpų plotas 305,68 m2 

2.4. 
Kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims 
priklausančių patalpų pastate plotas nėra 

2.5. Bendrasis šildomų patalpų plotas 1041,47 m2 (su vidaus laiptine) 
2.6. Garažų (nešildomų) plotas 41,60 m2 
2.7. Rūsio bendras plotas 326,03 m2 

2.8. Pirmo aukšto bendras plotas 348,98 m2 

2.9. Antro aukšto bendras plotas 292,78 m2 

2.10. Laiptinės plotas ( šiltos ) 73,68 m2 

2.11. Laiptinės plotas ( nešildomos ) 49,62- m2 

 

3. Pastato patalpų tūriai, m3 

3.1. Pastato tūris 4 266m³ 
3.2. Rūsio tūris ( tame skaičiuje) 550m³ 

 

4. Pastato laikančios konstrukcijos ir atitvaros 

4.1. Laikančiosios konstrukcijos  Skersinės ir išilginės plytų mūro sienos 

4.2. Pertvaros  Plytų mūro, tinkuotos 

4.3. Išorinės sienos  
Modulinių plytų mūro sienos su raudonomis 
apdailinėmis plytomis išorėje 

4.4. Rūsio perdenginys  

4.5. Aukšto perdenginys 

22cm g/b perdanga, grindų pasluoksniai, betono, 
realino, linoleoumo, mozaikinio betono, parketo, lentų, 
keraminių plytelių ir kitos grindys 

4.6. Stogo tipas  
Plokščias, sutapdintas, surenkamų g/b plokščių 
denginys, su apšiltinimu, stogo danga – prilydoma 2-jų 
sluoksnių, atnaujinta 1-no sluoksnio prilydomąja danga 

4.9. Langai  
1-me ir 2-me aukštuose plastikiniais rėmais su stiklo 
paketu- nauji, rūsyje suporintais mediniais rėmais-seni. 

4.10. Išorės durys ir vartai 
Pagrindinės durys plastikiniais rėmais su stiklo paketu 
naujos, likusios durys ir vartai – mediniai, seni.  
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5. Pastato atitvarų plotai pagal fasadus, m2 

5.1. Fasadas (toliau – F) F1 F2 F3 F4 Iš viso: 

5.2. 
F orientacija (pvz., Šiaurė / Rytai / 
Pietryčiai …) ŠV Rytai Šiaurė Vakarai  

5.3. 
Sienos (virš žemės, be langų ir 
durų ploto ) 238,66 185,97 228,74 251,42 904,79 

5.4. Langai (įskaitant laiptinių langus) 113,81 12,06 27,38 80,36 233,61 

5.5. Laiptinių langai 7,18 - - - 7,18 

5.6. Stiklo blokeliai 30,35       30,35 

5.7. Lauko durys 8,64 18,75 - 2,2 29,59 

5.8 F atitvarų plotų suma 398,63 216,78 256,12 333,98 1205,52* 

Pastaba:  * be rūsio sienų po žeme 
 

6. Pastato angų ir durų matmenys, m 
6.1. Pagrindiniai langai  vyraujantys langų blokų matmenys  

2.39 x 0,62m, 2,38x1,10m, 1,16x1,00m, 6,18x2,08m, 1,38x2,08m, 
3,02x3,02m 

6.2. Laiptinių langai 1,31x0,78m,  1,31x2,35m 

6.3. Lauko durys plotis- 1,07x2,06m, 1,02x2,15m, 0,86x1,89m, 3,13x2,78m, 
2,6x2,24m,  

 

7. Pastato stogo plotas, m2 

7.1. Pastato stogo plotas 484,00 m2 

7.2. Stoglangių plotas Nėra 
 

8. Pastato vėdinimo sistema 

8.1. Tipas (pvz.: natūrali kanalinė, mechaninė ir t. t.): natūrali kanalinė 

8.2. 
Vėdinimo būklės apibūdinimas (pvz.: nėra traukos, 
rasoja sienos ir stiklų paviršiai, pastebėti pelėsiai ir 
t. t.) 

natūrali kanalinė 

8.3. Vėdinimo sistemos darbo laikas per parą. natūrali visą parą 
 

9. Pastato karšto vandens tiekimo sistema 

9.1. 
Karšto vandens (toliau – KV) ruošimo 
apibūdinimas 

Karšto vandens pastate nėra 

9.2. 
KV šilumokaitis (pvz., nežinomas / vamzdelinis –2 
sekcijos, kiekviena iš jų po 2 m ilgio) 

- 

9.3. 
KV vamzdynų izoliacijos būklė (atskirai 
magistralės ir stovai)  

- 

9.4. 
KV cirkuliacijos apibūdinimas (pvz.: atsukus KV 
čiaupą ilgai bėga šaltas vanduo – cirkuliacija bloga 
arba jos nėra) 

- 

9.5. KV temperatūra  - 
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10. Pastato šildymo sistema (toliau – ŠS) 

10.1. 
Šilumos energijos šaltinis (pvz.:  šilumos punktas  
ar vietinė katilinė)  

Noreikiškių rajoninė katilinė,  centralizuoti 
šilumos tinklai 

10.2. 
Šilumos paskirstymas ŠS stovuose (viršutinis ar 
apatinis) vienvamzdė apatinio paskirstymo sistema 

10.3. 
Magistralinių vamzdynų izoliacija (izoliuoti 
vamzdynai ar ne) 

magistraliniai vamzdynai  dalinai izoliuoti 
asbesto izoliacija 

10.4. 
ŠS prijungimas šilumos punkte (priklausomas / 
nepriklausomas) priklausoma 

10.5. 
Šilumos punkto tipas (elevatorinis / su 
šilumokaičiu / kitoks – nurodyti, koks) elevatorinis mazgas  

10.6. 
Vyraujantys šildymo prietaisai (sekciniai ketiniai / 
plokšti plieniniai / …) sekciniai ketiniai, konvektoriai ir lygūs vamzdžiai  

 

11. ŠS reguliavimas ir šiluminis komfortas 

11.1. 
ŠS reguliavimas (automatinis ar rankinis; 
pagrindinio veiklos ciklo trukmė) 

nėra  

11.2. 
Vidutinė šildymo sezono patalpų vidaus 
temperatūra (apytikriai) 

16,1°C 

11.3. 
Pastato patalpų oro temperatūros apibūdinimas (ar 
yra šildomų patalpų, kuriose yra gerokai šalčiau ar 
šilčiau?) 

kampinėse pastato patalpose temperatūra 
žemesnė  

11.4. 
Ar kas nors keitė radiatorius atskirose patalpose ir 
ar tai turėjo įtakos kitoms patalpoms? 

ne 

 

12. Pastato šilumos energijos ir KV apskaita 

12.1. 
Ar yra pastato atsiskaitomieji šilumos apskaitos 
prietaisai? 

Yra šilumos energijos skaitiklis 

12.2. 
Ar yra bendri atsiskaitomieji pastato karšto 
vandens apskaitos prietaisai? 

ne 

12.3. 
Ar šilumos energija KV ruošti registruojama 
(atskiru atsiskaitomuoju KV apskaitos prietaisu / ar 
kartu su šildymu / neregistruojama) 

ne 

 

13. Pastato elektros energijos apskaita 

13.1. Elektros apskaitos prietaisai, jų techninės 
charakteristikos 

Elektros skaitiklis  

13.2. Objekto saugumo tiekimo kategorija 2 

13.3. Taikomi elektros energijos tarifai 0.41 LT/kWh vidutinis 

13.4. Pagrindiniai elektros energijos vartojimo įrenginiai apšvietimas, įranga 
 

14. Pastato šalto vandens apskaita 

14.1. Šalto vandens apskaitos prietaisai, jų 
charakteristikos 

yra 

14.2. Taikomi šalto vandens tarifai 6,95 LT su PVM /m3 su nuotekų šalinimo 
mokesčiu 

14.3. Pagrindiniai šalto vandens naudojimo įrenginiai sanitariniai prietaisai (praustuvai, plautuvės 
WC) 
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15. Duomenys apie pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų modernizavimą 

15.1. Apšiltinta išorinių sienų, m2  nėra 

15.2. Pakeista langų, lauko durų, m2 pakeista 195,63m2 langų ir 10,26 m2 durų 

15.3. Apšiltintas stogas, m2 Nėra. Remontuota sutapdinto stogo danga  -  
484,00 m2 be apšiltinimo 

15.4. Modernizuotas šilumos punktas nėra 

15.5. 
Modernizuotos pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemos nėra 

15.6. Modernizuota vėdinimo sistema nėra 

15.7 Modernizuoti wc suremontuoti 1-mo ir 2-ro aukštų. sanmazgai 
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4. ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS SĄNAUDŲ BALANSAI 

4.1 Energijos ir šalto vandens sąnaudų ir išlaidų suvestinė 

Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto administracija pateikė pastato 2007-2008 
metų laikotarpio šalto vandens, šilumos ir elektros energijos sąnaudas, kurios yra pavaizduotos žemiau 
esančiose lentelėse. 

Lentelė 8. Energijos ir šalto vandens faktinių sąnaudų ir išlaidų suvestinė, 2007m. 

2007    metai 
 Šaltas vanduo Elektros energija Šilumos energija 

Mėnuo m³ 
Kaina, Lt 
(su PVM) 

kWh 
Kaina, Lt 
(su PVM) 

Iš viso, 
MWh 

Iš to sk. 
karštas 
vanduo, 
MWh 

Iš to sk. 
patalpų 

šildymas, 
MWh 

Iš viso kaina, 
Lt (su PVM) 

Sausis 9 41,2 4080 1530 24,05 0 24,05 3396,97 
Vasaris 12 54,94 2600 957 29,57 0 29,57 4176,65 
Kovas 7 32,05 1920 720 19,9 0 19,9 2810,8 
Balandis 15 68,68 2040 765 6,55 0 6,55 925,17 
Gegužė 7 32,05 2500 937 0 0 0 0 
Birželis 9 41,2 1380 517 0 0 0 0 
Liepa 5 22,89 1160 435 0 0 0 0 
Rugpjūtis 4 18,31 1100 412,5 0 0 0 0 
Rugsėjis 38 173,98 762 285,7 0 0 0 0 
Spalis 8 36,63 2040 765 3,85 0 3,85 543,8 
Lapkritis 9 41,2 2520 945 20,63 0 20,63 2913,9 
Gruodis 9 41,2 3200 1200 22,72 0 22,72 3819,25 

IŠ VISO: 132 604,33 25302 9469,2 127,27 0 127,27 18586,54 
         
 

Lentelė 9. Energijos ir šalto vandens faktinių sąnaudų ir išlaidų suvestinė. 

2008    metai 
 Šaltas vanduo Elektros energija Šilumos energija 

Mėnuo m³ 
Kaina, Lt 
(su PVM) 

kWh 
Kaina, Lt 
(su PVM) 

Iš viso, 
MWh 

Iš to sk. 
karštas 
vanduo, 
MWh* 

Iš to sk. 
patalpų 

šildymas, 
MWh 

Iš viso kaina, 
Lt (su PVM)** 

Sausis 0 0 3420 1402,2 26,52 0 26,52 4457,32 
Vasaris 25 114,46 2800 1148 24,14 0 24,14 4057,68 
Kovas 7 32,05 2840 1164,4 22,17 0 22,17 3726,89 
Balandis 14 64,1 2260 926,6 4,56 0 4,56 769,93 
Gegužė 30 137,35 2180 893,8 0 0 0 0 
Birželis 9 41,2 1430 586,3 0 0 0 0 
Liepa 8 33,42 1380 565,8 0 0 0 0 
Rugpjūtis 1 4,18 1060 434,6 0 0 0 0 
Rugsėjis 6 25,06 1920 787,2 0 0 0 0 
Spalis 9 37,59 2640 1082,4 0 0 0 0 
Lapkritis 10 41,77 2600 1066 19,58 0 19,58 3291,99 
Gruodis 12 50,13 2720 1115,2 20,4 0 20,4 5702,63 

IŠ VISO: 131 581,31 27250 11172,5 117,37 0 117,37 22006,44 

* Karšto vandens pastate neruošiama, jis atjungtas ekonominiais sumetimais. 

** Šilumos tarifas  - 0,168 Lt/kWh 

Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ūkio fakulteto miškotvarkos katedros pastato 2007-2008 
metų sezonas prasidėjo 2007 metų spalio 10 dieną ir baigėsi 2008 metų balandžio 30 dieną. 

Pagal pateiktus duomenis (sąnaudas ir išlaidas už šildymą) buvo apskaičiuota, kad per 2007-2008 m. 
šildymo sezoną sunaudota  122.32  MWh šilumos energijos pastato šildymui. 
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Palyginus išlaidas už šalto vandens ir šilumos energijos naudojimą 2008 metais, gauta kad net 98,3% 
buvo skirta sumokėti už šilumą ir tik 1,7% už šaltą vandenį. 

Šalto vandens sąnaudos nėra toliau analizuojamos, nes šios išlaidos mažesnės negu 10%, bendrų 
objekto išlaidų energijai ir šaltam vandeniui. 

 Toliau  bus nagrinėjami šilumos poreikiai, nes didžiausios išlaidos yra priskiriamos patalpų 
šildymui. Pažymėtina, kad nagrinėjamų šildymo sezono metu vidaus temperatūra yra apie 16,10C ir nesiekia 
norminės vidaus oro temperatūros reikšmės, todėl katedros patalpose nėra užtikrinama reikiama oro 
temperatūra. 

 Santykinės šilumos sąnaudos pastato šildymo dienolaipsniui DL (tai nagrinėjamo laikotarpio patalpų 
vidaus ir lauko išorės temperatūrų skirtumas padaugintas iš laikotarpio trukmės paromis) buvo paskaičiuotas 
pagal LŽŪ universiteto administracijos pateiktas faktines atskirų laikotarpių šilumos sąnaudas, faktinę 
patalpų temperatūrą šildymo sezono metu ir vidutines kiekvieno šildymo sezono mėnesio išorės oro 
temperatūras. Analizei naudoti tik pilni šildymo sezono mėnesiai. Nustatytos faktinės sąnaudos šildymui ir 
vėdinimui buvo padalintos iš faktinių kiekvieno mėnesio dienolaipsnių skaičiaus, gauti rezultatai pavaizduoti 
žemiau esančiame paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato faktinių šilumos sąnaudų 
(kWh/DL) priklausomybė nuo išorės temperatūros 

Aukščiau esančiame paveiksle kiekvienas atskiras taškas žymi kiekvieno laikotarpio vidutines 
sąnaudas dienolaipsniui. Paveiksle pateikta kaip kinta šilumos sąnaudos priklausomai nuo išorės 
temperatūros. Nagrinėjamas dydis kWh/DL yra universalus rodiklis, kuris atspindi kiekvieno pastato 
individualumą. Tuo atveju, kai šildymo sistema idealiai reaguoja į išorės temperatūros kitimą, dydis 
kWh/DL- nekinta. Paveiksle aukščiau matoma horizontali linija parodo vidutines faktines šilumos sąnaudas 
idealaus  šilumos punktoreguliavimo atveju. Tačiau, esant skirtingoms išorės temperatūroms, vidutinės 
faktinės šilumos sąnaudos pastato šildymui ir vėdinimui ženkliai svyruoja, todėl priimta, kad skaičiavimuose 
naudojamas dydis yra 60,6 kWh/DL, kuris atspindi vidurkio priklausomybę. Šis dydis naudotas tolesniuose 
norminio šilumos poreikio skaičiavimuose. 
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4.2 Energijos sąnaudos ankstesniais metais 

Lentelė 10. Užregistruotos faktinės šilumos sąnaudos (detalizuotos) 

Pradžia Pabaiga 
Die-nų 
sk. 

Tiš 
vid. 

DL 
KV * 
[m3] 

KV 
[m3/ 
parai] 

KV 
ruošimo 
[MWh] 

KV 
vamzdyne 
[MWh] 

Šildymo 
sistemoje 
[MWh] 

Viso 
šilumos 
[MWh] 

Šil. nuost. 
charakt.** 
[kWh/DL] 

Viso pateiktais duomenimis aprėpiamo laikotarpio 2007-2008 

Pradžia Pabaiga Σ vid. Σ Σ vid. Σ Σ Σ Σ vid. 

07.11.01 08.03.26 147 1,1 2215 - - - - 116,18 116 61,13 

Kiekvieno laikotarpio 

07.11.01 07.11.30 30 0,9 455 - - - - 21 21 53,38 

07.12.01 07.12.31 31 0,7 478 - - - - 23 23 55,43 

08.01.01 08.01.31 31 -0,4 511 - - - - 27 27 59,24 

08.02.01 08.02.29 29 2,2 404 - - - - 24 24 68,45 

08.03.01 08.03.26 26 2,0 366 - - - - 22 22 69,17 

Pastabos:  

Pateikiamo šildymo sezono vidutinė vidaus temperatūra yra 16,1 oC.  

Duomenis pateikė universiteto administracija.  

4.3 Norminis šilumos poreikis 

Lentelė 11. 

Mėnuo 
Tiš 
vid. 

DL 
KV 

[m3] 

KV 
[MWh] 

KV 
vamzd. 
[MWh] 

Šildymo 
sistema 
[MWh] 

Viso [MWh] 

1 Sausis 31 -5,0 775 0 0 0 43 43 

2 Vasaris 28 -4,1 681 0 0 0 38 38 

3 Kovas 31 -0,3 629 0 0 0 34 34 

4 Balandis 26 6,2 358 0 0 0 19 19 

5 Balandis 4 9,2 - 0 0 0 0 0 

6 Gegužė 31 12,8 - 0 0 0 0 0 

7 Birželis 30 16,2 - 0 0 0 0 0 

8 Liepa 31 17,4 - 0 0 0 0 0 

9 Rugpjūtis 31 16,7 - 0 0 0 0 0 

10 Rugsėjis 30 12,3 - 0 0 0 0 0 

11 Spalis 10 8,9 - 0 0 0 0 0 

12 Spalis 21 6,0 293 0 0 0 15 15 

13 Lapkritis 30 2,2 534 0 0 0 29 29 

14 Gruodis 31 -2,1 685 0 0 0 38 38 

Metų 365,25 6,69  0 0 0 214 216 

Šildymo sezono 198,25 0,05 3956 0 0 0 214 216 
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Pastabos: 

Šilumos poreikis šildymui yra apskaičiuojamas įvertinus šilumos nuostolius per atitvaras, taip pat vėdinimą, 
natūralią norminę infiltraciją ir norminę patalpų temperatūrą.  

Šilumos pritekėjimas nuo žmonių, elektros prietaisų ar kitų panašių šaltinių beveik neturi įtakos šilumos 
poreikiui. Skaičiavimuose laikoma, kad tik dalis (dėl nepilno šilumos sistemos reguliavimo) energijos 
pritekėjimų yra įtraukta į šilumos balansą.  

Priimta vidaus norminė temperatūra ir lygi 20oC.  

Prieš renovaciją oro kaitos kartotinumas priimtas 0,51 h-1. Pagal reikalavimus minimali pastato oro kaita 
turėtų būti tokia, kad šviežio oro kiekis, tenkantis vienam žmogui būtų palatoje –21,6 m3/h 

Klimatiniai duomenys yra nustatomi pagal pastatų geografinę padėtį, remiantis RSN 156-94 "Statybinė 
klimatologija”.   

4.4 Atliktos analizės apie energijos ir šalto vandens sąnaudas ir išlaidas rezultatai ir išvados 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami bendrieji duomenys apie Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir 
ekologijos fakulteto pastato esančio Kauno rajone, Akademijos miestelyje, Studentų g. Nr.13  šilumos 
energijos ir šalto vandens vartojimą. Šie duomenys naudojami tolimesniuose skaičiavimuose. 

Lentelė 12. Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito išvesties rodikliai 

1. Šilumos energijos suvartojimo rodikliai (pervesti prie norminių sąlygų): 

1.1. 
Šilumos energijos sąnaudos viešojo naudojimo paskirties pastato 
patalpų šildymui (norminės) 216,0 MWh/metus 

1.2. 
Šilumos energijos sąnaudos bendrojo šildomų patalpų ploto vienetui 
per šildymo sezoną  208,0 kWh/m2/metus 

1.3. Šilumos energijos sąnaudos vienam dienolaipsniui  60,6 kWh/DL  

1.4. 
Šilumos energijos sąnaudos bendrojo šildomų patalpų ploto vienetui 
ir dienolaipsniui  

58, Wh/m2/DL  

1.5. Savitieji šilumos nuostoliai 2525 W/K 

1.6 
Šilumos energijos sąnaudos bendrojo patalpų ploto vienetui per 
šildymo sezoną 223,2 kWh/m2/metus 

 

2. Karšto vandens suvartojimo rodikliai: 

2.1. Šilumos sąnaudos buitinio karšto vandens paruošimui per metus  KV nenaudojamas 

2.2. Suvartoto karšto vandens kiekis per metus  - 
 

3. Elektros energijos suvartojimo rodikliai: 

3.1. Elektros energijos suvartojimas per metus (2008 m.) 27 250 MWh/metus 
 

5. Šalto vandens suvartojimo rodikliai: 

5.1. Šalto vandens suvartojimas per metus  (2008 m.) 131 m3/metus 

Išnagrinėjus išlaidas už šalto vandens ir šilumos energijos naudojimą 2008 metais , gauta kad net 98,3% 
buvo skirta sumokėti už šilumą ir tik 1,7% už šaltą vandenį. Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ūkio 
fakulteto miškotvarkos katedros pastate nėra užtikrinamos norminės vidaus mikroklimato sąlygos. Be to šis 
pastatas pasižymi dideliu šilumos suvartojimu, t.y. 208,0  kWh/m2 šildomo ploto per metus. Pastato išorinės 
atitvaros, turinčios prastas šilumines charakteristikas, iššaukia padidėjusį pastato nesandarumą ir šiluminės 
energijos suvartojimą. Prie išaugusių šilumos sąnąudų taip pat prisideda morališkai ir fiziškai pasenusi 
šildymo sistema. Nagrinėtuoju laikotarpiu šilumos tarifas buvo 0,168 Lt/ kWh., dabarinė šilumos kaina yra 
248,3 Lt/MWh., todėl išlaidos šildymui išaugo 1.5 karto.  



EA- c_09-0401                                                                              

Konsultantas  UAB “CEDRA”                           Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato auditas             21 

5. ATLIKTŲ MATAVIMŲ REZULTATAI 

Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastatas – dviejų aukšų, dalis vieno aukšto su 
pusrūsiu, mūrinis, 1980 metų statybos pastatas. Perdenginiai – gelžbetoniniai, stogas –    sutapdintas, sienos 
– 51 ir 32cm storio plytų mūras tinkuotas iš vidaus, iš išorės raudonų apdailinių plytų. Pastato pagrindiniai 
duomenys bei nustatytos šiluminės išorinių atitvarų charakteristikos pateiktos 3 ir 6 skyriuose.  

Siekiant pastebėti konstrukcijų defektus ir pažeidimus, teisingai įvrtinti jų atsiradimo priežastis ir numatyti 
priemones, stabdančias defektų plitimą buvo atlikta pastato vizuali apžiūra. 

Energijos sąnaudų specialūs kontroliniai matavimai nebuvo vykdomi, kadangi pastato tyrinėjimo laikas buvo 
trumpas. Pastato monitoringas iki šiol nebuvo vykdomas. Toliau naudojame duomenis, gautus iš pastate 
esančių apskaitos prietaisų: šilumos apskaitos skaitiklio, vandens kiekio skaitiklių, bendro elektros apskaitos 
skaitiklio. Tie duomenys buvo registruojami ir kaupiami įstaigos buhalterijoje. 

Pastaba: atliekant energijos vartojimo auditą pagal LR ūkio ministro 2008 m balandžio mėn 29 d. įsakymu 
Nr. 4-184 patvirtintą Metodiką, nėra būtina atlikti energetinių parametrų matavimus. 

Faktiniai šilumos, vandens ir elektros suvartojimai pateikti 4 skyriuje. Remiantis faktiniais šilumos energijos 
suvartojimais yra paskaičiuoti norminiai šilumos suvartojimai šildymui. 

Lentelė 13. Vizualiai apžiūrai reikalingi įrankiai ir prietaisai 

Vizualios apžiūros priemonės Numatomas parametras ar paskirtis 

Šaltkalvio plaktukas, kirstukas Medžiagos paviršiaus stiprumas,  konstrukcijos 
monolitiškumas 

10...20 m ilgio plieninė ruletė, 0,5... 1,0 m ilgio 
plieninė liniuotė (su 1 mm padalomis), 
sulankstomas metalinis metras 

Atstumai tarp konstrukcijų, jų matmenys, defektų 
matmenys 

Slankmatis, slankmatis-gyliamatis, 0,3 m ilgio 
medinė liniuotė (su 1 mm padalomis) 

Armatūros apsauginio betono sluoksnio storis, strypų 
skersmuo, defektų matmenys 

Kampainiai 90° Konstrukcijų paviršiaus statumas 

Didinamas stiklas su skale (lupa), kurios padalos 
vertė 0,1 mm (arba mikroskopas su atskaitų skale) 

Plyšių atsivėrimo plotis ir gylis 

Taruotų strypų prietaisas Įlinkis 

Elektrinis žibintas Konstrukcijų apžiūra tamsiose vietose 

Žiūronas Konstrukcijų apžiūra iš toli 

Fotoaparatas Defektų ir vaizdų fotografavimas 

Sąsiuvinis, pieštukai Užrašyti apžiūros rezultatus 

Kreida, staliaus pieštukas Pažymėti konstrukcijų tyrimų detalias vietas 
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6. PASTATO ATITVARŲ ANALIZĖ 

6.1 Pastato išorės sienos, pamatai, cokolio - rūsio sienos  

Aprašymas Rūsio sienos - juostiniai, surenkamų betono blokų 
pamatai, virš žemės lygio - vietomis mūro, iš 
išorės tinkuota. Modulinių molio plytų mūro 
laikančios sienos apdailintos raudonomis apdailos 
plytomis 51cm storio laikančios ir 32cm storio 
nelaikančios išorės sienos apdailintos raudonomis 
apdailos plytomis. Vidinės laikančios sienos iš 
modulinių molio plytų tinkuotos iš abiejų pusių. 

Nustatyti 
defektai 

Sienos šaltos, didelis jų šilumos perdavimo 
koeficientas W/(m2·K.)  

Rūsio sienoms vietomis netinkamai atlikta 
hidroizoliacija.  

Sėda atgrinda ir gruntas prie pastato, yra 
paplovimų. Dėl atgrindos ir grunto sėdimo 
atsiveria pamatai ir cokolis be apdailos.  

 Daug apdailinių raudonų molio plytų paviršių 
pažeista drėgmės – paviršiai sueižėję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovuotina
s plotas  

20.0m2- atraminių sienučių remontas.    
70.00m² – teritorijos  šaligatvių remontas. 
1014,64 m2 – išorinių sienų, cokolio, rūsio sienų, 
pamatų iki rūsio grindų  apšiltinimas ar remontas 

 

Atstatymo 
darbai 

Tvarkyti teritorijos nuolydžius ir dangas apie 
pastatą, (įvertinant visos pastato teritorijos 
tvarkymo darbus), sutvarkant atgrindą, izoliuoti ir 
apšiltinti cokolio, rūsio sienas, pamatus juos 
tinkuoti ir dažyti. 

Apšiltinti sienas iš išorės, jas tinkuoti ir dažyti.  

 

 

 

 

 

Prieš renovaciją Po renovacijos Informacija 
apie atitvaros 
šilumos 
perdavimo 
koeficientus 

1,05 W/m2K (sienų) 

0,88 W/m2K (pamatų) 

0,25 W/m2K(sienų) 

0,30 W/m2K(pamatų) 
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Renovacijos priemonė Kaina Lt su 
PVM/m2 

Kiekis, m2 Bendra priemonės kaina  

Lt su PVM 

Sienų apšiltinimas iš išorės (taip 
pat - pusrūsio ir požeminės dalies)  415,0  1014,64  421 076  

6.2 Stogo konstrukcija ir jo danga 

Aprašymas G/b surenkamos plokštės, apšiltinimas - 
atliktas pagal statybos metu galiojusias 
normas kur varža (R) svyravo nuo 1.2 iki 
1.4m2K/W. Hidroizoliacija – ruloninė. 
Viršutinis sluoksnis remontuotas, įrengta 
nauja danga. 

Nuo sutapdintų stogų vandens nuvedimas 
organizuotas, vidinis. 

Vėdinimo kanalai ir alsuokliai išvesti virš 
stogo dangos. 

Nustatyti defektai Sutapdinto stogo šilumos izoliacija 
nepakankama, neatitinka normų 
reikalavimų. Nėra stogo apsauginės 
tvorelės ir nėra kopėčių stogų 
peraukštėjime. Vietomis seni ir 
netinkamai įrengti skardinimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovuotinas plotas  484.00 m2 – sutapdintų stogų apšiltinimas 
ar remontas, šilto šlaitinio stogo 
įrengimas. 

Atstatymo darbai Apšiltinti sutapdintą stogą jį uždengti 
nauja hidroizoliacine danga. Įrengti 
šilumos izoliacijos vėdinimo kaminėlius. 
Paaukštinti vėdinimo kanalus, 
prieglaudas. Įrengti apsauginę stogo 
tvorelę ir kopėčias. Įrengiant šiltus 
šlaitinius stogus sumontuoti lietlovius, 
lietvamzdžius, sniego gaudytuvus. 

 

 

 

 

 

Prieš renovaciją Po renovacijos Informacija apie 
atitvaros šilumos 
perdavimo 
koeficientus  0,80 W/m2K 0,20 W/m2K 

 

 

Renovacijos priemonė Kaina Lt su PVM/m2 Kiekis, m2 Bendra priemonės kaina 
Lt su PVM 

Sutapdinto stogo apšiltinimas 341,00  484,0  165 044,0  

Šilto šlaitinio stogo įrengimas 524,00  484,0  253 616,0  

 



EA- c_09-0401                                                                              

Konsultantas  UAB “CEDRA”                           Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato auditas             24 

6.3 Pusrūsio ir aukštų grindys  

Aprašymas Kabinetuose – parketlentės. Koridoriai 
pirmame aukšte – mozaikinio betono, 
laiptinėse-mozaikinio monolitinio 
betono. Rūsyje grindys-betono, 
keramikinių plytelių, yra medinių. Dalis 
II a. patalpų grindų yra virš įėjimo 
aikštelės 

 

 

Nustatyti defektai Nelygios, susidėvėję, pusrūsyje ir virš 
nešildomų patalpų  be apšiltinimo. 
Rūsyje esančios medinės grindys, kur 
mažiau šildomos patalpos, blogos būklės. 
II a. patalpų grindų virš įėjimo aikštelės 
nepakankamai apšiltintos 

 

Renovuotinas plotas  Pusrūsio grindys – 326,06 m2;  

Grindys virė įėjimo – 37,0 m2; 

Kitų patalpų grindų – 641,73 m2  

 

Atstatymo darbai Įrengti grindų ant grunto apšiltinimą, 
keisti susidėvėjusias grindų dangas 
visose pusrūsio patalpose. Panaikinti 
didesnius kaip 2cm. Grindų 
peraukštėjimus.  

Apšiltinti II a. patalpų grindis iš apačios 
virš įėjimo aikštelės 

Remontuoti grindis kitų aukštų 
patalpose. 

Prieš renovaciją Po renovacijos Atitvaros šilumos 
perdavimo koeficientas 

0,88 W/m2K 0,3 W/m2K 

 

Renovacijos priemonė Kaina Lt su 
PVM/m2 

Kiekis, m2 Bendra priemonės kaina Lt su PVM 

Grindų ant grunto 
apšiltinimas 

357,0  326,03  116 393,0 

Grindų virš praėjimų 
apšiltinimas 

415,0 37,0 15355,0 

Grindų kituose 
aukštuose remontas 

Priimta p. 6.5 
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6.4  Angos išorės atitvarose (durys, langai) 

Aprašymas Aukštuose langai plastikiniai su stiklo 
paketu, rūsyje seni mediniai. Vidaus 
palangės medinės, išorės – cinkuoto 
skardos. 

Pagrindinės durys bei vitrina ir šoninės 
laiptinių durys pakeistos PVC durimis. 
Likusios durys ir vartai durys medinės, 
senos. 

Nustatyti defektai Nesandarios medinės durys ir garažo 
vartai. Pusrūsyje esančiuose vartuose 
matosi plyšiai. Rūsio langai nesandarūs. 

 

Renovuotinas plotas  19,33 m2 – keičiamų durų ir vartų plotas. 

37,98 m² – keičiamų langų plotai 

 

Atstatymo darbai Keisti duris, vartus, rūsio langus. 
Atstatyti patalpų apdailą po gaminių 
pakeitimo 

Prieš renovaciją Po renovacijos Informacija apie 
atitvaros šilumos 
perdavimo koeficientus  2,5 W/m2K 1,6 W/m2K 

 

 

Renovacijos priemonė Kaina Lt su PVM/m2 Kiekis, m2 Bendra priemonės kaina Lt su PVM 

Išorės durų ir vartų 
keitimas naujais  

1 200,0  19,33  23 196,0 

Rūsio langų  keitimas 
naujais gaminiais 

602,0  37,98  22 864,0 

6.5 Vidaus sienos ir pertvaros, apdaila, kitos grindys 

Aprašymas Tinkuotos dažytos sienos ir pertvaros, vietomis apvalinti lubų kampai. 
Sanitariniuose mazguose - keramikinės plytelės. 

Nustatyti defektai Rūsyje apdaila blogos būklės. Aukštuose patenkinama, sanitariniuose .mazguose – 
remontuota. 

Renovuotinas plotas  967,79m2 - patalpų plotas, kurioms reikalingas apdailos remontas. 

Atstatymo darbai Remontuoti patalpas ir įrengti po vieną sanmazgą aukšte neįgaliems, žiūr. p. 6.8. 
Atsisluoksniavusio tinko pašalinimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas higieniškai 
priežiūrai tinkamais dažais, atskiras patalpas ir zonas aptaisant kitomis, esminius 
statinio reikalavimus atitinkančiomis, apdailinėmis medžiagomis. Nauja grindų 
danga, naujos vidaus durys.  

Renovacijos priemonė Kaina Lt su 
PVM/m2 

Kiekis, m2 Bendra priemonės kaina Lt su PVM 

Patalpų apdailos 
remontas (tame tarpe 
grindų remontas) 

450,0  967,79 435 506,0 
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6.6 Teritorija 

Aprašymas Takai - betono šalygatvinės 50x50 ir 30x30cm plokštės. Betoninės atraminės 
sienutės.  

Nustatyti defektai Ne visur yra antgrinda. Blogi nuolydžiai teritorijoje nukreipia vandenį į pastatą. 
Aptrupėję, blogu paviršiumi, neizoliuotos atraminės sienutės. 

Renovuotinas plotas  132,00 m1 – antgrindos ilgis. 66m² - antgrindos plotas. 

Atstatymo darbai Esamų sienučių pažeidimų atstatomieji darbai, teritorijos nuolydžių sutvarkymas, 
remontuojant rūsio sienas. Antgrindos įrengimas ir remontas. Darbai priimti prie 
rūsio sienų apšiltinimo, žiūr. p. 6.1. 

6.7 Pastato pritaikymas neįgaliems, lifto ir panduso įrengimas 

Atstatymo darbai Atsižvelgiant į STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su 
negalia reikmėms” pastatas ir jo aplinka turi būti pritaikyta neįgaliesiems.  

Remontuojami lauko laiptai ir aikštelės. 

Remontuojamos dangos sklype, įrengiami užvažiavimai tarp skirtingų dangų 
peraukštėjimų, kad teritorija taptų pritaikyta žmonių su negalia judėjimui. Patekimui į 
pastatą įrengiamas norminio nuolydžio pandusas, kiekviename pastato aukšte 
įrengiamas bent 1 san.mazgas pritaikytas neįgaliesiems (žiūr.p.6.5), įrengiamas liftas 
ar keltuvas. 

Renovacijos priemonė Kaina Lt su PVM/kompl. Kiekis, kompl. Bendra priemonės kaina Lt su PVM 

Pastato pritaikymas 
neįgaliems 

155 000,0 1 kompl. 155 000,0 
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6.8 Šilumos nuostoliai per atskiras atitvaras  

Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato esančio Kauno rajone  akademijos 
miestelyje Studentų g. Nr.13, šilumos nuostoliai, esant norminėmis sąlygoms, pateikti toliau esančioje 
lentelėje. Čia pavaizduoti šilumos nuostoliai apima nuostolius per išorines atitvaras ir nuostolius dėl 
infiltracijos ir vėdinimo. 

Lentelė 14.  Inžinerijos instituto šilumos nuostoliai 

Šilumos nuostoliai 

Eil. 

Nr. 

Išorės atitvaros 
pavadinimas 

Šilumos 
perdavimo 
koeficientas 

U, W/(m²K) 

Išorės 
atitvaros 
plotas 

A, m² 

Vidaus ir 
išorės 

temperatūrų 
skirtumas 

θvid.–θiš., °C 

Šildymo 
sezono 
trukmė, 

paromis 
MWh 

Atitvarose, 

% 

Viso 
pastato, 

% 

1. Išorės sienos 1,05 720,00 16,1 2215 81,39 42,85 % 37,61 % 

2. stogas 0,75 451,24 16,1 2215 32,39 17,05 % 14,97 % 

3. Rūsio grindys 0,88 326,03 16,1 2215 11,44 6,02 % 5,29 % 

4. 
Grindys virš 
praėjimų 

0,85 37,00 16,1 2215 3,39 1,78 % 1,56 % 

5. Nauji langai 1,60 195,63 16,1 2215 33,70 17,74 % 15,57 % 

6. Stiklo blokeliai 3,20 0,25 16,1 2215 10,46 5,50 % 4,83 % 

7. Seni langai 2,50 37,98 16,1 2215 10,22 5,38 % 4,72 % 

8. Naujos durys 1,60 10,26 16,1 2215 1,77 0,93 % 0,82 % 

9. Senos durys 2,50 19,33 16,1 2215 5,20 2,74 % 2,40 % 

Iš viso per atitvaras   189,95 100% 87,78 % 

Dėl infiltracijos, natūralaus ir mechaninio vėdinimo  26,45  12,22 % 

Iš viso šilumos nuostolių: 216,40  100% 

 

Pastabos:  

Išorės oro temperatūra priimama vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra – 0,2°C 
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7. PASTATO IŠORĖS ATITVARŲ ATNAUJINIMO PRIEMONĖS 

7.1Energijos taupymo priemonės 

7.1.1 Sutapdinto stogo apšiltinimas:  

Esamas sutapdintas stogas papildomai apšiltinamas termoizoliacijos sluoksniu, pagal reikalaujamą 
šilumos perdavimo koeficientą. Įrengiami stogo vėdinimo kaminėliai, paaukštinamos vėdinimo šachtos. 
Sutapdintas stogas ir stogeliai virš įėjimų dengiami nauja, rulonine prilydomąja ir mechaniškai tvirtinama 
hidroizoliacine danga, skardinamos briaunos.  

Įrengiama apsauginė viso stogo tvorelė iki reikalaujamo norminio 60 cm. aukščio nuo stogo dangos 
paviršiaus. Stogų peraukštėjime įrengiamos naujos priešgaisrinės kopėčios. 

Remontuojami mūriniai natūralaus vėdinimo kanalai.  

7.1.2 Šlaitinio stogo įrengimas 

Ant esamo stogo dengiamas šlaitinis apšiltintas stogas. Stiprinamos esamos ir įrengiamos naujos 
šlaitinio stogo konstrukcijos. Pastogėje ateityje numatoma įrengti papildomas patalpas. Apšiltinimas 
termoizoliacijos sluoksniu pagal reikalaujamą šilumos perdavimo koeficientą apibrėžtą STR 2.05.01 : 2005 
“Pastatų atitvarų šiluminė technika” 3-čioje lentelėje.  

Įrengiama laiptinė ir išėjimas į pastogę ir ant stogo. 

Paaukštinami (kur reikia), ir išvedami į išorę vėdinimo kanalai, alsuokliai – virš naujos stogo dangos 
pagal techninio projekto sprendinius. Įrengiant pastate naują mechaninę vėdinimo sistemą, nereikalingi 
kanalai išardomi, kad būtų erdvė papildomų patalpų įrengimui. Įrengiama nauja lietaus surinkimo ir 
nuvedimo sistema, visi stogų skardinimai, sandarinimai.  

7.1.3 Išorės sienų apšiltinimas: 

Pastato sienos apšiltinamos šiltinimo sistema iš išorės. (įskaitant ir pusrūsio požeminę ir antžeminę 
dalis), pagal reikalaujamą šilumos perdavimo koeficientą. 

Apšiltinimui naudojama mineralinė vata, pūstojo polistireno plokštės. Išorės apdailai naudojamos 
drėgmei atsparios plokštės, specialūs tinkai, akmens masės plytelės. Apšiltinimo būdas ir apdailos medžiagos 
parenkamos techninio projekto sprendimais. Sienų paviršiai turi būti paruošti, nuvalyti, pašalinti grybeliai. 

Atliekami parapetų ir palangių skardinimo darbai. 

Numatoma izoliuoti nuo drėgmės ir remontuoti pusrūsio sienas bei cokolį. Cokolio lygyje 
numatomas cokolio remontas ir apšiltinimas su apdaila tinkuojant bei dažant. Apdaila turi būti atspari 
fiziniam pažeidimui. Remontuojama antgrindą apie pastatą, sutvarkomi nuolydžiai vandens nuvedimui. 

7.1.4 Pusrūsio grindų apšiltinimas ir remontas: 

Įrengiamos naujos grindys ant grunto su grindų apšiltinimu. Senos grindys išardomos, iš naujo 
įrengiami reikalingi grindų pasluoksniai, apšiltinimas ir grindų dangos, atitinkančios patalpų paskirtį. 

7.1.5 Grindų virš praėjimų apšiltinimas: 

Grindys apšiltinamos, apšiltinant iš apačios perdangą, kuri dengia įėjimo į pastatą aikštelę. 
Įrengiamos pakabinamos lubos iš lauko sąlygomis tinkamų konnstrukcijų ir apdailos. 

7.1.6 Įėjimų durų keitimas: 

Keičiamos įėjimų į pastatą likusios nepakeistos lauko durys, vartai, rūsio langai. Durys gali būti 
aliuminio, plastiko arba metalinės apšiltintos, vartai - mediniai. Durys turi būti su tarpinėmis, įstiklintos 
dužimui atspariu stiklu, (stiklo pakete) su mechaniniais ar hidrauliniais uždarymo mechanizmais, spynomis ir 
rankenomis. Durų atidarymą įrengti evakuacijos kryptimis.   
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7.2 Pastato būklę atstatančios priemonės 

7.2.1 Patalpų apdailos remontas: 

Remontuojama visų patalpų apdaila, taip pat apdaila tose vietose, kur ji pažeidžiama, remontuojant 
inžinerinius tinklus. Patalpų vidaus apdaila įrengiama pagal higienos normų reikalavimus konkrečioms 
patalpų grupėms.  

Remontuojama ar keičiama grindų, laiptų danga. Keičiami arba remontuojami grindų pagrindai. 
Keičiamos vidaus durys naujomis. Medžiagos turi atitikti priešgaisrinius, sveikatos ir funkcinius 
reikalavimus, būtų parenkamos pagal vieningą interjero sprendimą. 

 

7.2.2 Liftas neįgaliems, panduso įrengimas. 

Pritaikant pastatą neįgalių žmonių patekimui į pastatą įrengiamas liftas arba keltuvas. Visi įrenginiai 
turi atitikti galiojantį statybos techninį reglamentą Str 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms”. Įrengiamas pandusas neįgaliesiems patekti į pastatą. 

Pastaba: techniniai pastato atnaujinimo priemonių duomenys duoti 15 ir 16lentelėse. 
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Lentelė 15. Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato šilumos energijos sutaupymai pastatų atitvarose 

Atitvaros 
šilumos 
perdavimo 
koeficiento 
vertė prieš 
taupymo 
priemonių 
diegimą 

Atitvaros 
šilumos 
perdavimo 
koeficientas 
įvertinus 
taupymo 
priemonių 
diegimą  

Šilumos 
energijos 
sąnaudos 
prieš taupymo 
priemonių 
diegimą 

Šilumos 
energijos 
sąnaudos prieš 
taupymo 
priemonių 
diegimą, 
perskaičiuotos 
norminiam 
šildymo sezonui 

Šilumos 
energijos 
sąnaudos, 
įvertinus 
taupymo 
priemonių 
diegimą 

Šilumos energijos 
sąnaudos, įvertinus 
taupymo priemonių 
diegimą, perskai- 
čiuotos norminiam 
šildymo sezonui 

Sutaupytas šilumos 
energijos kiekis, 
perskaičiuotas 
norminiam šildymo 
sezonui 

Šilumos 
energijos 
vieneto kaina 

Šilumos energijos 
sutaupymai Eil. 

Nr. 
Atitvaros 
pavadinimas 

U, W/(m²K) MWh/metus MWh/metus % Lt/MWh Lt/metus Lt/m²gr 

1. Išorės sienos 1,0 0,25 49,78 81,39 11,85 19,38 62,01 76 % 248,3 15397,35 14,78 

2. Stogas 1,0 0,25 19,81 32,39 4,95 8,10 24,29 75 % 248,3 6031,17 5,79 

3 Rūsio grindys 0,88 0,3 7,00 11,44 2,39 3,90 7,54 66 % 248,3 1872,17 1,80 

4 Grindys virš praėjimų 0,6 0,2 2,07 3,39 0,49 0,80 2,59 76 % 248,3 642,89 0,62 

5 Nauji langai 0,88 0,3 20,61 33,70 20,61 33,70 0,00 0 % 248,3 0,00 0,00 

6 Stiklo blokeliai 3,2 0,25 6,25 10,46 4,75 0,98 9,48 91 % 248,3 2352,77 2,26 

7 Seni langai 1,6 1,6 6,25 10,22 4,75 7,77 2,45 24 % 248,3 609,16 0,58 

8. Naujos durys 1,6 1,6 1,08 1,77 1,08 1,77 0,00 0 % 248,3 0,00 0,00 

9. Senos durys 2,5 1,6 3,18 5,20 2,04 3,33 1,87 36 % 248,3 465,05 0,45 

Iš viso 116.04 189.95 54.46* 79.72* 110.2*  248,3 27370.56 26,28 

Pastabos: 

* - Visų pastato atitvarų sutaupytas šilumos energijos kiekis perskaičiuotas norminiam šildymo sezonui. Šiuo atveju, daugiau kaip vienos energijos taupymo priemonės sutaupymų 
nauda, išreikšta pinigine išraiška, taip pat nėra lygi atskirų sutaupymų sumai. Jis skaičiuotas pagal metodikos (1) formulę, duotą  13 skyriuje. 
Šildomas plotas –1041,47 m2 

Šilumos energijos sutaupymai skaičiuojami tik pastato atitvarose. 
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Lentelė 16. Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato šilumos energijos, skirtos patalpų šildymui, sutaupymų perskaičiavimo norminiam 
šildymo sezonui rezultatai 

Pastato šilumos nuostoliai 

Faktinės šilumos 
energijos sąnaudos 
šildymui perskaičiuotos 
norminiam šildymo 
sezonui 

Sutaupomas šilumos energijos 
kiekis pastato šilumos 
nuostolių atžvilgiu 

Sutaupomas šilumos 
energijos kiekis 
šildymui, 
perskaičiuotas 
norminiam šildymo 
sezonui 

Šilumos energijos sąnaudos 
šildymui, įvertinus taupymo 
priemonių įdiegimą, 
perskaičiuotos norminiam šildymo 
sezonui 

Eil. Nr. Pastato išorės atitvaros 
pavadinimas 

MWh/ 

Per metus 
% MWh/metus 

MWh/ 

metus 
% MWh/metus MWh/metus 

1. Išorės sienos 49,78 42,85 % 81,39 37,93 76 % 62,01 19,38 

2. Stogas 19,81 17,05 % 32,39 14,86 75 % 24,29 8,10 

3 Rūsio grindys 7,00 6,02 % 11,44 4,61 66 % 7,54 3,90 

4 Grindys virš praėjimų 2,07 1,78 % 3,39 1,58 76 % 2,59 0,80 

5 Nauji langai 20,61 17,74 % 33,70 0,00 0 % 0,00 33,70 

6 Stiklo blokeliai 6,40 5,50 % 10,46 5,58 91 % 9,48 0,98 

7 Seni langai 6,25 5,38 % 10,22 1,50 24 % 2,45 7,77 

8 Naujos durys 1,08 0,93 % 1,77 0,00 0 % 0,00 1,77 

9 Senos durys 3,18 2,74 % 5,20 1,15 36 % 1,87 3,33 

Iš viso: 116,18 100% 189,95 61,58* 52% 110,23* 79,72 

Pastabos: 

*- Visų atitvarų sutaupomas šilumos energijos kiekis, nėra lygus algebrinei atskirų atitvarų sutaupymų sumai. Jis skaičiuojamas pagal metodikos (1) formulę, duotą  13 skyriuje 

Pastato norminis šilumos energijos poreikis šildymui yra 216 MWh/metus. 

Šilumos energijos sutaupymai skaičiuojami tik pastato atitvarose.
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8. PASTATO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ANALIZĖ 

8.1 Pagrindiniai šildymo sistemos duomenys. 

Šilumos (energijos) šaltinio tipas: Rajoninė katilinė, vietinis šilumos punktas 

Šiluminio punkto arba katilinės tipas 
(reguliavimas, matavimai ir kita): 

(priklausomas, nepriklausomas) 

Priklausoma jungimo schema, srovinis siurblys (elevatorius). 
Yra šilumos skaitiklis. Automatinio reguliavimo ir valdymo 
sistemos nėra.. 

Pastato šildymo sistemos tipas: 

(vienvamzdė, dvivamzdė, apatinio, 
viršutinio paskirstymo) 

Šildymo sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo. 
Magistraliniai vamzdynai sumontuoti rūsyje, neizoliuoti. Visi 
stovai sumontuoti atvirai. Šildymo sistemos būklė 
patenkinama, nevienodai šyla šildymo prietaisai. 

Šildymo įrengimų tipas: Šildymo prietaisai – ketiniai sekcijiniai radiatoriai, 
konvektoriai, lygūs vamzdžiai.  

Reguliavimo prietaisai: Reguliavimo armatūra – trieigiai čiaupai, kurie dėl netobulos 
konstrukcijos ir senumo reguliavimui nenaudojami. 

Matavimo prietaisai: Yra bendras šilumos skaitiklis.  

Vamzdžių izoliacija ir jų būklė:  Vamzdynai rūsyje neizoliuoti. 

Vidutinė patalpų temperatūra: 16,1°C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovacijos priemonė Kaina Lt su PVM/m2 Kiekis  
Bendra priemonės kaina 

Lt su PVM 

Šilumos mazgo remontas, įrengiant 
karšto vandens ruošimą 

35 000 Lt/kompl. 1 kompl. 35 000,0  

Šildymo sistemos atnaujinimas 105,0  967,79 m2 101618,0  

8.2 Pagrindiniai karšto vandens sistemos duomenys  

Buitinio karšto vandens ruošimas(vieta): 
Karšto vandens pastate nėra ruošiamas ir 
naudojamas 

Buitinio karšto vandens sistemos paskirstymo tipas 

(cirkliacinė, be cirkuliacijos, stovų skaičius ir kita): 
 Nėra 

Reguliavimo prietaisai: Nėra 

Matavimo  prietaisai: Nėra 
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Vamzdžių izoliacija ir jų būklė: Nėra. 

Vidutinė tiekiamo karšto vandens temperatūra: - 

Renovacijos priemonė Kaina Lt su PVM/m2 Kiekis, m2 
Bendra priemonės kaina Lt 

su PVM 

Karšto vandens tinklų įrengimas 20,0  967,79  19356 ,0 

8.3 Pagrindiniai šalto vandens ir nuotekų sistemos duomenys 

Tiekimas Miesto vandentiekio ir nuotekų tinklai 

Matavimo prietaisai: 
Vandens tiekimo ir nuotekų inžineriniai tinklai seni, susidėvėję, būklė bloga. 
Pastate nėra priešgaisrinio vandentiekio. 

Vamzdžių izoliacija ir 
jų   būklė: 

Būtina keisti visus vandens tiekimo ir nuotekų inžinerinius tinklus, įrengti gaisro 
gesinimo ir pranešimo sistemą pagal normatyvinius reikalavimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovacijos priemonė Kaina Lt su PVM/m2 Kiekis, m2 
Bendra priemonės 
kaina Lt su PVM 

Šalto vandens ir nuotekų tinklų remontas 35,0 967,79 33873,0 

8.4 Pagrindiniai elektros sistemų duomenys 

Šaltinis:  Miesto elektros tinklai. 

Būklė:  Elektros instaliacija sena, neatitinka dabartinių saugaus naudojimo 
ir funkcinių reikalavimų. Apšvietimo sistema neužtikrina norminio 
apšviestumo patalpose, patalpose apšvietimas kaitrinėmis 
lempomis. 

Renovacijos darbai:  Visose patalpose reikalingi nauji, ekonomiškai taupantys elektros 
energiją šviestuvai, užtikrinantys norminį apšviestumą pagal atskirų 
patalpų paskirtį. 
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Renovacijos priemonė 
Kaina Lt su 
PVM/m2 

Kiekis, m2 
Bendra priemonės kaina 

Lt su PVM 

Elektros, priešgaisrinės ir apsauginės 
signalizacijos sistemos, ryšių, žaibosaugos, 
įžeminimo tinklų atnaujinimas 

177,0 967,79   171 299,0  

8.5 Pagrindiniai vėdinimo sistemos duomenys.  

Vėdinimo sistemos tipas: Natūrali kanalinė. 

Oro tiekimas:  Natūralus oro pritekėjimas vyksta per nesandarius senus langus ir 
duris.  

Oro ištraukimas: Natūralus oro ištraukimas vyksta per vertikalius mūrinius kanalus 
sienose. 

Priimtas apytikris oro kaitos patalpose 
kartotinumas (h-1   kartai per valandą): 

0.51 h-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovacijos priemonė 
Kaina Lt su PVM/m2 Kiekis, m2 

Bendra priemonės kaina Lt 
su PVM 

Vėdinimo sistemų atnaujinimas, 
taikant rekuperaciją 

80,0  967,79 2 77 423  
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9. PASTATO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ATNAUJINIMO PRIEMONĖS 

9.1 Energijos taupymo priemonės 

9.1.1 Šiluminio mazgo rekonstrukcija: 

Pastatui siūloma atnaujinti šilumos punktą, šildymo sistemos prijungimo schemos pakeitimui iš 
priklausomos (elevatorinės) į nepriklausomą (naudojant šilumokaitį), įrengiant automatinį reguliavimą pagal 
lauko oro temperatūrą. Siūloma įrengti karšto vandens ruošimą šilumos mazge sumontuojant plokštelinį 
šilumokaitį karšto vandens ruošimui su automatiniu karšto vandens reguliavimu. Remontuoti patalpos 
apdailą. 

9.1.2 Šildymo sistemos remontas: 

Siūloma remontuoti šildymo sistemą, sumontuojant naujus magistralinius vamzdynus, šildymo 
prietaisus, ant šildymo šakų balansinius ventilius, o prie šildymo prietaisų – termostatinius ventilius ir 
termostatus, kad būtų galima reguliuoti apšiltinto pastato patalpų temperatūrą. Magistralinius šildymo 
vamzdynus izoliuoti. Remontuoti išardytą apdailą. 

9.2 Pastato būklę atstatančios priemonės 

9.2.1 Vėdinimo sistemos remontas: 

Siūloma įrengti mechanines oro tiekimo, ištraukimo sistemas pagal higieninius, techninius ir 
priešgaisrinius reikalavimus patalpų grupėms, kurioms to reikalauja normos. Atstatyti ir išvalyti visus 
natūralaus oro ištraukimo ortakius. 

9.2.2 Elektros tinklų ir sistemų remontas  

Remontuojamos ar įrengiamos iš naujo pastato inžinerinės sistemos: elektros jėgos, apšvietimo, 
ryšių, kompiuteriniai tinklai, priešgaisrinėir apsauginė signalizacija, įžeminimas, žaibosauga, ir kitos 
sistemos. Keičiami patalpų šviestuvai tokiais, kurie tenkintų patalpų apšvietimo sąlygas, būtų ekonomiški, 
pakeičiami seni aliuminio laidai naujais, įrengiami reikalingi elektros privedimai, jungikliai. Sandarinamos 
angos, remontuojama apdaila. 

9.2.3 Karšto ir šalto vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas  

Remontuojami pastato magistraliniai ir paskirstomieji karšto ir šalto vandentiekio, bei nuotekų 
tinklai: keičiami susidėvėję vamzdynai, armatūra, nepakeisti prietaisai, sanitariniai įrengimai. Šiluminiame 
mazge montuojamas karšto vandens ruošimo įrenginiai. Izoliuojami vamzdynai. Įrengiami WC žmonėms su 
negalia. Iš pastato pašalinama vamzdynų asbesto izoliacija. Sandarinamos angos, remontuojama apdaila. 

Pastaba: techniniai pastato atnaujinimo priemonių duomenys duoti 15 ir 16 lentelėse. 
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10. PRIEMONIŲ KAINŲ SKAČIAVIMAS, INŽINERINĖS PASLAUGOS 

Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato atnaujinimo projekto metu 
vykdomi pastato remonto - rekonstravimo darbų kainos skaičiuotos pagal sustambintas statybos darbų 
kainas. Išlaidas sudaro : 

• išlaidos išorės atitvarų renovacijos priemonėms (sutapdinto stogo apšiltinimas ar šiltinto šlaitinio 
stogo įrengimas, išorės sienų apšiltinimas, pusrūsio grindų apšiltinimas ir remontas, įėjimų durų, 
vartų, rūsio langų keitimas) 

• išlaidos inžinerinių sistemų renovacijos priemonėms ( šiluminio mazgo rekonstrukcija, šildymo 
sistemos remontas, vėdinimo sistemos remontas, vidaus inžinerinių tinklų ir įrengimų remontas ir 
pakeitimas naujais) 

• išlaidos projektavimo ir inžinerinėms paslaugoms - tai LŽŪU miškų ūkio fakulteto miškotvarkos 
katedros pastato energijos vartojimo audito atlikimo paslaugos, renovacijos projektavimo darbai, 
projekto ekspertizės paslaugos, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinio statybos techninės 
priežiūros paslaugos, techninių konsultacijų ( rangos konkursų medžiagos ir techninių spacifikacijų 
paruošimo bei konkursų organizavimo ir kitos galimo techninio konsultavimo paslaugos). 
Reikiamos investicijos minėtoms paslaugoms sudarytų apie 8% nuo statinio rekonstravimo darbų 
apimties, (6%, jei statybos darbai > 5,0 mln.Lt) 

Priemonių kainų skaičiavimas paremtas statybos resursų skaičiuojamosiomis rinkos kainomis, taikant 
sustambintus įkainius (Parengė: UAB “Sistela” Užregistruota: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 
2007-10-31 Nr. B-013), taip pat išvestinius rodiklius pagal analogus. 

Bendrieji ekonominiai normatyvai  (statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui, atliekant techninį 
ar techninį darbo projektą, taip pat teikiant kitas inžinerines paslaugas):  

1. Statybvietės (įrengimo, eksploatavimo ir valdymo) išlaidos: 
10% nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 
15% nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos, 
atsižvelgiant į ilgalaikius darbų vykdymo terminus, darbų organizavimo bei technologijos ypatumus, 
individualaus, variantinio projektavimo, statybos ir tyrinėjimo procesų vientisumą; 

2. Netiesioginės išlaidos: 
16%  nuo tiesioginių išlaidų, arba 
45%  pridėtinės išlaidos nuo darbininkų darbo užmokesčio ir 
8%  pelnas nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos. 

3. Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos apskaičiuojamos nuo sklypo paruošimo, statinių ir jų dalių 
statybos bei įrengimo kainos: 

3.1. Statiniams remontuoti ir rekonstruoti: 
10%,  kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 0,5 mln. Lt; 
8%,  kai statinio skaičiuojamoji kaina nuo 0,5 iki 5,0 mln. Lt; 
6%,  kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 5,0 mln. Lt. 

3.2. Projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų išlaidų rekomenduojamas paskirstymas: 
72 %> projektavimo darbams (tyrinėjimams, projektavimo sąlygų gavimui, projekto 

parengimui); 
14 %  statybos techninei priežiūrai; 
7 %  statinio projekto vykdymo priežiūrai; 
7 %  projekto ekspertizei. 

4. Statytojo (užsakovo) rezervas: 
iki 5%,   kai statybos trukmė iki vienerių metų; 
iki 10%,  kai statybos trukmė ilgesnė kaip vieneri metai, taip pat statiniams remontuoti, 
rekonstruoti nepriklausomai nuo statybos trukmės. 
iki 15%,  kai statinio skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sustambintus rodiklius, bei 
ekspertinius vertinimus. 
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11. PASTATO BŪKLĖS ANALIZĖS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

11.1 Pastato būklės atitikimas 6 esminiams statinio reikalavimams 

1. STR 2.01.01(1):2005 

Esminiai statinio 
reikalavimai. Mechaninis 
patvarumas ir pastovumas 

Audituojamas pastatas  yra mechaniškai tvirtas. Jį galima ir tikslinga 
remontuoti.  

Pamatai. Vietomis dėl netinkamai atliktos pamatų hidroizoliacijos 
bei neįrengtos antgrindos jie bei rūsio sienos drėksta, ardo pamatus 
ir sienų mūrą. Statinio pamatus reikia remontuoti.  

 Sienos. Statinio išorinių sienų raudonas plytų mūras vietomis 
smarkiai sueižėjęs, tose vietose būtinas mūro tvirtinimas. 

Perdenginiai ir denginys. Viršijančių normų įlinkių ir kitokių defektų 
nepastebėta. 

2. STR 2.01.01(2):1999 

Esminiai statinio 
reikalavimai. Gaisrinė 
sauga 

Pastato priešgaisrinės sistemos neatitinka norminių reikalavimų. 
Susidėvėjusi vidaus gaisro gesinimo sistema bei priešgaisrinė 
signalizacija. Nėra sumontuotos apsauginės tvorelės ant stogo, nors 
stogas remontuotas. Stogų peraukštėjime nėra priešgaisrinių kopėčių 
Dalis evakuacinių kelių turi degią apdailą. Nevienodo aukščio laiptų 
pakopos. Nėra pažymėti evakuaciniai išėjimai, nėra pranešimo apie 
gaisrą sistemos. 

3. STR 2.01.01(3):1999 

Esminiai statinio 
reikalavimai. Higiena, 
sveikata ir aplinkos 
apsauga 

Ne visos patalpos sutvarkytos, ypatingai pusrūsyje. Ne visos 
patalpos šildomos todėl dėl esančios per didelės drėgmės higieninių 
reikalavimų neatitinka. Nereguliuojamas patalpų vėdinimas ir 
šildymas. Patalpų dirbtinio apšvietimo šviestuvai seni, neužtikrina 
pakankamą apšviestumą visose darbo vietose. 

4. STR 2.01.01(4):2008 

Esminiai statinio 
reikalavimai. Naudojimo 
sauga 

Yra nelygumų grindyse peraukštėjimų didesnių negu 2,0 cm. Nėra 
stogo aptvėrimo. Kitose dalyse minėti trūkumai didina nelaimingų 
atsitikimų riziką, naudojant ar prižiūrint statinį. 

5. STR 2.01.01(5):2008 

Esminiai statinio 
reikalavimai. Apsauga nuo 
triukšmo 

Nėra geros garso izoliacijos tarp patalpų ir blogos grindų 
konstrukcijų smūginio garso izoliacijos savybės, nėra pakankamos 
izoliacijos tarp aukštų. Reikalingi garso izoliacijos tyrimai. 

6. STR 2.01.01(6):2008 

Esminiai statinio 
reikalavimai. Energijos 
taupymas ir šilumos 
išsaugojimas 

Pastato atitvarų šiluminė varža neatitinka dabartinių energijos 
taupymo ir šilumos saugojimo reikalavimų. Šildymo sistema 
nereguliuojama, nusidėvėjusi, todėl dideli šilumos nuostoliai dėl 
nevienodo patalpų šildymo. Šiluminis mazgas seno tipo, sunkiai 
reguliuojamas. Neekonomiški šviestuvai. 

11.2 Bendra išvada 

Pastato konstrukcijos tvirtos, tinkamos tolomesniai eksploatacijai. Pastato atitvarinės konstrukcijos ir 
inžinerinė įranga neatitinka dabartinių statybos ir naudojimo normų, šilumos energijos sąnaudų reikalavimų 
ir pastato naudotojų poreikių. Pastato apdaila, estetinės savybės neatitinka universitetinio pastato lygio. 

Siekiant sumažinti energijos sąnaudas - būtina rekonstruoti šildymo sistemą, padaryti ją automatiškai 
reguliuojamą, subalansuotą, papildomai izoliuoti pastato atitvaras. 

Būtina pastatą remontuoti, kad pastatas atitiktų visus 6 esminius statinio reikalavimus. Remonto metu 
pasiekti, kad pastatas atitiktų gaisrinės saugos reikalavimus, taip pat higienos, saugaus naudojimo, apsaugos 
nuo triukšmo ir neįgalių žmonių poreikių tenkinimo, taip pat estetinius architektūrinius reikalavimus. 
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11.3 Administracijos pageidavimai  

Ruošiant investicinį pasiūlymą Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato 
Kauno raj. Akademijos miestelyje, Studentų g. Nr.13  prašome numatyti: 

• Išorės sienų apšiltinimą, 

• Šiltinto šlaitinio stogo įrengimą. 

Kitos svarbios šilumos taupymo ir eksploatacijos požiūriu priemonės: 

• Rekonstruoti šiluminį mazgą, 

• Remontuoti pastato šildymo, karšto, šalto ir nuotekų sistemų tinklus. 

Atlikus šiuos darbus, kitas darbų etapas – pusrūsio grindų apšiltinimas, likusių nepakeistų langų, durų ir 
vartų keitimas, pastato inžinerinių sistemų atnaujinimas, pastato vidaus remonto darbai. 
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12.PRELIMINARUS SIŪLOMO PROJEKTO BIUDŽETAS  

Lentelė 17. Preliminaraus siūlomo Projekto biudžeto struktūra ir apimtis: 

Investicijos, Lt 
Pastato atnaujinimo priemonės 

 

Siūlomos  
įgyvendinimo 
apimtys 

Suma be PVM PVM 19% Suma su PVM 

Išorės atitvaroms ir konstrukcijoms taikomos atnaujinimo priemonės: 

Šilumos energiją taupančios priemonės 

Šlaitinio stogo įrengimas 484 m2 213123 40493 253616 

Išorės sienų apšiltinimas 1014,64 m2 353845 67231 421076 

Langų  keitimas naujais  37,98 m2 19213 3651 22864 

Grindų  ant grunto apšiltinimas 326,03 m2 97809 18584 116393 

Grindų  virš praėjimų apšiltinimas 37 m2 12903 2452 15355 

Išorinių  durų keitimas  19,33 m2 19492 3704 23196 

Pastato būklę atstatančios priemonės 

Patalpų vidaus apdailos remontas 967,79 m2 365971 69534 435506 

Liftas ir pandusas neįgaliesiems 1 kompl. 130252 24748 155000 

suma (A): 1212608 230397 1443005 

Inžinerinėms sistemoms taikomos atnaujinimo priemonės: 

Šilumos energiją taupančios priemonės 

Šilumos mazgo atnaujinimas 1 vnt. 29412 5588 35000 

Šildymo sistemos atnaujinimas 967,79 m2 85393 16225 101618 

Pastato būklę atstatančios priemonės 

Vėdinimo sistemų remontas 967,79 m2 65062 12362 77423 

Karšto ir šalto vandentiekio ir nuotekų tinklų 
remontas 967,79 m2 44730 8499 53228 

Elektros tinklų ir sistemų remontas 967,79 m2 143949 27350 171299 

suma (B): 1581154 300419 1881573 

Inžinerinės paslaugos 

Energijos vartojimo auditas 8000 1520 9.520 

Projektavimo, tyrinėjimo darbai.  83074 15784 98.859 

Projekto vykdymo priežiūra 8854 1682 10.537 

Projekto ekspertizė 8854 1682 10.537 

Statybos techninė priežiūra 17709 3365 21.074 

Visos inžinerinės paslaugos, suma (C) : 126492 24034 150.526 

Užsakovo rezervas 10% (D): 170765 32445 203210 

IŠ VISO (A+B+C+D): 1878411 356898 2.235.309 

Pastaba:  

Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos apskaičiuojamos nuo sklypo paruošimo, statinių ir jų dalių statybos bei 
įrengimo kainos (žiūr. 10 skyrių):  
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13. PASTATO ATNAUJINIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

13.1 Pastato rodikliai, naudoti išvestinių dydžių skaičiavimams  

Pastato šildomas tūris  - 4266,00 m3   

Pastato bendras plotas  - 967,79 m2     

Pastato šildomas plotas   - 1041,47m2 

Darbuotojų skaičius  - 50   

Skaičiuojant esamo pastato šilumos taupymo priemonių įgyvendinimo  išvestinį rodiklį 1 m2 bendro ploto – 
naudojamas dabar naudojamų patalpų šildomas plotas, įskaitant laiptinę.  

Lentelėje 18 pateikiama, kokia ploto dalis siūloma renovuoti nuo viso pastato elemento (stogo, langų, durų, 
išorės sienų, grindų ploto) ploto. 

Lentelėje 19 pateikiama atskirų siūlomų renovacijos priemonių investicijos ir numatomi energijos taupymo 
priemonių sutaupymai bei jų paprastas atsipirkimo laikas. Jos suskirstytos į šilumos energiją taupančias 
priemones ir kitas pasatato atnaujinimo priemones. Detali energijos taupymo priemonių ekonominė analizė 
pateikiama kitame skyriuje. 

 

Lentelė 18. Siūlomas renovuoti ploto dalis nuo viso pastato elemento ploto 

Renovacijos priemonė 

Siūlomas 
renovuoti plotas, 

m2 

Atitinkamo 
elemento visas 

plotas, m2 

Renovuojamas 
plotas nuo viso 

ploto,% 

Sutapdinto stogo apšiltinimas 484 m2 484 m2 100 % 

Šlaitinio stogo įrengimas 484 m2 484 m2 100 % 

Išorės sienų apšiltinimas  1014,64 m2 1014,64 m2 100 % 

Langų keitimas 37,98 m2 263,96 m2 14,4 % 

Grindų ant grunto apšiltinimas 326,03 m2 326,03 m2 100 % 

Grindų virš praėjimų apšiltinimas 37 m2 37 m2 100 % 

Įėjimų durų keitimas 19,33 m2 29,59 m2 65,3 % 

Šilumos mazgo remontas 1 vnt. 1 vnt. 100 % 

Šildymo sistemos remontas 967,79 m2 967,79 m2 100 % 

Vėdinimo sistemų remontas 967,79 m2 967,79 m2 100 % 

Karšto ir šalto vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas 967,79 m2 967,79 m2 100 % 

Elektros tinklų ir sistemų remontas  967,79 m2 967,79 m2 100 % 

Patalpų vidaus apdailos remontas 967,79 m2 967,79 m2 100 % 
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Lentelė 19. Siūlomų pastato atnaujinimo priemonių techniniai duomenys 

  Investicijos (su PVM) Sutaupymai 

Renovacijos priemonės 
(100%) 

Gyvavi-
mo 
laikas, 
metais 

Siūlomos  
įgyvendinimo 
apimtys 

Investicijos, 
Lt/siūlomos 
renovacijos 
apimties vnt.  

Bendros 
investicijos 
institutui, Lt 

Investicijos, 
Lt/m2 
šildomo 
ploto 

Investicijos, 
Lt/darbuoto
jui 

% nuo 
bendro 
vartojimo 

MWh 
per 
metus 

Lt per 
metus 

Lt/m2, 
šildomo 
ploto per 
metus 

Lt/darbuot
ojui per 
metus 

Paprastas 
atsipirkimo 
laikas, 
metais 

Energijos taupymo priemonės  

Sutapdinto stogo apšiltinimas 30 484 m2 341 Lt/m2 165.044 158,5 3300,9 11,2% 24,3 6.031 5,8 120,6 27,4 

Šlaitinio stogo įrengimas 30 484 m2 524 Lt/m2 253.616 243,5 5072,3 11,2% 24,3 6.031 5,8 120,6 42,1 

Išorės sienų apšiltinimas  30 1014,64 m2 415 Lt/m2 421.076 404,3 8421,5 33,1% 71,5 17.751 17,0 355,0 23,7 

Langų keitimas 30 37,98 m2 602 Lt/m2 22.864 22,0 457,3 1,5% 3,2 800 0,8 16,0 28,6 

Grindų ant grunto apšiltinimas 30 326,03 m2 357 Lt/m2 116.393 111,8 2327,9 3,5% 7,5 1.872 1,8 37,4 62,2 

Grindų virš praėjimų apšiltinimas 30 37 m2 415 Lt/m2 15.355 14,7 307,1 1,2% 2,6 643 0,6 12,9 23,9 

Įėjimų durų  keitimas 30 19,33 m2 1200 Lt/m2 23.196 22,3 463,9 1,0% 2,1 516 0,5 10,3 44,9 

Šilumos mazgo remontas 20 1 kompl 35000 Lt/k 35.000 33,6 700,0 4,8% 10,5 2.595 2,5 51,9 13,5 

Šildymo sistemos remontas 20 967,76 m2 105 Lt/m2 101618 97,6 2032,4 19,4% 41,8 10.379 10,0 207,6 9,8 

Kitos priemonės  

Vėdinimo sistemų remontas  967,79 80,0 77423 74,3 1548,5       

Karšto ir šalto vandentiekio ir 
nuotekų tinklų remontas 

 967,79 55,0 53228 51,1 1064,6       

Elektros tinklų ir sistemų remontas  967,79 177,0 171299 164,5 3426,0       

Patalpų apdailos remontas  967,79 450,0 435506 418,2 8710,1       

Liftas neįgaliems panduso 
įrengimas,lauko laiptų remontas 

 1 kompl. 
155000,0 
Lt/kompl 

155000 148,8 3100,0       

Pastabos: 1. skaičiuojant atsipirkimo laiką, naudojamas šilumos tarifas/šilumos gamybos savikaina  – 248,3 Lt/MWh.
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14. ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ EKONOMINIS EFEKTAS  

14.1 Ekonominių skaičiavimų prielaidos 

Prielaidos, kuriomis  remiamasi atliekant taupymo priemonių ekonominį įvertinimą, pateiktos žemiau 
esančioje lentelėje.  

.Lentelė 20 Ekonominių skaičiavimų prielaidos 

Šilumos tarifas (t.t. PVM) 248,3  Lt/MWh 

Reali diskonto norma 5% 

GDV ir VGN skaičiavimo laikotarpis 30 metų 

Reali diskonto norma apskaičiuota, priėmus prielaidą, kad rinkos (nominali) diskonto norma lygi 
7%, o vidutinis metinis šilumos kainų augimas - 2%. Skaičiuojant grynąją dabartinę vertę (GDV) ir vidinę 
grąžos normą (VGN) atsižvelgta į reinvesticijas ir likutinę vertę. 

Šiame darbe energijos taupymo priemonių efektyvumo įvertinimas atliekamas, naudojantis tokiais 
kriterijais: 

Paprastas atsipirkimo laikas (PAL); 

Tikrasis atsipirkimo laikas (TAL); 

Grynoji dabartinė vertė (GDV); 

Vidinė grąžos norma (VGN); 

Sutaupytos energijos kaina (SEK). 

Investicijų paprastas atsipirkimo laikas yra nustatomas kaip metų skaičius, per kuriuos sąlygoti 
sutaupymai padengs pradines išlaidas. PAL yra lengvai apskaičiuojamas ir suprantamas. Tikrasis atsipirkimo 
laikas padeda įvertinti diskonto normą. 

Fundamentalūs ekonominiai kriterijai GDV, VGN ir SEK, vertindami investicijų ekonominį 
efektyvumą, atsižvelgia į pinigų vertę laike. GDV vertė apskaičiuojama kaip priemonių metinių investicijų ir 
energijos sutaupymų esamų (diskontuotų) verčių suma. Priemonės yra ekonomiškai patrauklios, kai jų GDV 
vertė yra lygi arba didesnė už nulį. 

VGN kriterijus parodo investicijų pelningumo normą. VGN yra lygi tokiai diskonto normai, prie 
kurios ateities sutaupymų esamoji vertė lygi investicijų vertei. Minimali reikalaujama pelningumo norma 
yra prilyginama realiai rinkos palūkanų normai. Pastebėtina, kad GDV ir VGN rezultatai paprastai sutampa. 

SEK reikšmė nepriklauso nuo faktinio šilumos tarifo. SEK ir- faktinio šilumos tarifo palyginimas 
parodo ekonominį energijos taupymo priemonės priimtinumą. Palyginimo taisyklė: 

Jeigu energijos taupymo priemonės ar jų paketo SEK yra mažesnė nei faktinis šilumos tarifas, 
priemonė ar paketas yra ekonomiškai efektyvus. 

Jeigu energijos taupymo priemonės ar jų paketo SEK yra didesnė už faktinį šilumos tarifą, priemonė 
ar paketas nėra ekonomiškai efektyvus. 

Kai vertinama daugiau kaip viena energijos taupymo priemonė, sutaupymų nauda apskaičiuojama 
pagal formulę: 

Q= Q.f x {l-[(l-SP1/100)x(l- SP2/100)x.....x(l- SPN/100)]} (1) 

čia 

QSP   - bendras suminis energijos taupymo priemonių grupės sutaupymas, MWh/metus; 

Qf. - norminės šilumos energijos sąnaudos laikotarpiu prieš taupymo priemonių įdiegimą 

(šilumos energijos sąnaudos, perskaičiuojamos norminiam šildymo sezonui), MWh/metus; 

Sp1, Sp2; Spn - taupymo priemonių sutaupymų dydis procentais (%). 
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14.2 Taupymo priemonių ekonominis vertinimas 

Siekiant įvertinti energijos taupymo priemonių ekonominį efektyvumą, paskaičiuoti keli rodikliai 
(lentelė žemiau) - paprastas ir tikrasis atsipirkimo laikai, sutaupytos energijos kaina, grynoji dabartinė vertė 
ir vidinė grąžos norma. 

Pagrindiniu rodikliu energijos taupymo priemonių įvertinimui yra pasirinkta SEK, kurios taisyklė 
tokia: jei energijos taupymo priemonės ar jų paketo SEK yra mažesnė už esamą šilumos tarifą, tuomet 
energijos taupymo priemonių ar jų paketas yra ekonomiškai priimtinas; ir atvirkščiai, jei SEK didesne už 
esamą šilumos tarifą, tuomet energijos taupymo priemonės ar jų paketas yra ekonomiškai nepatrauklus. 
Kitais žodžiais, šis rodiklis parodo - ar taupyti energiją yra pigiau nei ją naudoti. 

21 lentelė pateikia Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato pagrindinių 
energijos taupymo priemonių ekonominius rodiklius. Neįtrauktos galimos energijos taupymo priemonės 
(mechaninio vėdinimo sistemų įrengimas, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų renovacija ir elektros 
instaliacijos ir apšvietimo sistemos rekonstravimas) yra sudėtingos nagrinėti ekonomiškai dėl savo mišraus 
energijos sutaupymų potencialo. 

Lentelė 21. Siūlomų energijos taupymo priemonių ekonominio efektyvumo rodikliai  

Energijos taupymo priemonės 
Paprastas 

atsipirkimo 
laikas, metais 

Tikrasis 
atsipirkimo 

laikas, metais 

Sutaupytos 
energijos 

kaina, SEK, 
Lt/MWh 

Grynoji dabartinė 
vertė, GDV, Lt 

Vidinė grąžos 
norma,VGN, 

% 

Sutapdinto stogo apšiltinimas 27,4 - 442,0 -59.600 Lt 2,0% 

Šlaitinio stogo įrengimas 42,1 - 679,2 -141.341 Lt 0,2% 

Išorės sienų apšiltinimas 23,7 - 383,2 -115.724 Lt 2,8% 

Langų keitimas 28,6 - 461,9 -8.810 Lt 1,8% 

Grindų ant grunto apšiltinimas 62,2 - 1004,2 -78.636 Lt -0,9% 

Grindų virš praėjimų apšiltinimas 23,9 - 385,7 -4.285 Lt 2,7% 

Įėjimų durų keitimas 44,9 - 725,4 -13.468 Lt 0,0% 

Šilumos mazgo remontas 13,5 23,00 268,8 -8.304 Lt 1,9% 

Šildymo sistemos remontas 11,7 17,92 232,2 -7.013 Lt 4,3% 

Ekonominiai skaičiavimai rodo, kad pagal SEK ekonomiškai efektyvia gali būti laikoma tik šios 
energijos taupymo priemonės: šilumos mazgo remontas ir šildymo sistemos remontas. Šių priemonių SEK 
rodiklis yra mažesnis arba artimas priimtam skaičiavimuose Kauno miesto centralizuotos šilumos tarifui 
(248,3 Lt/MWh). Vadinasi, energijos taupymas po šios priemonės įgyvendinimo yra ekonomiškai pagrįstas. 

Mažiau ekonomiškai patrauklios priemonės išorės sienų apšiltinimas ir grindų virš praėjimų 
apšiltinimas. Jos ženkliai pagerintų komforto sąlygas Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ūkio fakulteto 
miškotvarkos katedros pastato patalpose.  

Vertinant lauko įėjimo durų, pusrūsio grindų apšiltinimą ir sutapdinto stogo apšiltinimą tik energijos 
taupymo naudos atžvilgiu, šios priemonės nėra ekonomiškai patrauklios. Tačiau reikia pažymėti, kad šios 
energijos taupymo ir modernizavimo priemonės yra susijusios net tik su efektyviu energijos vartojimu, bet ir 
su pastato atitvarų būklės atstatymu.  

Priešingai energijos taupymo naudai, visą kitą minėtą energijos taupymo priemonių naudą sudėtinga 
įvertinti kiekybiškai. Iš dalies ši problema gali būti išspręsta, įvertinus, kokia dalis priemonių investicijų gali 
būti priskirta energijos taupymui, kokia, pastato atitvarų būklės atstatymui. Todėl toliau yra atliekamas 
pastato išorinių atitvarų fizinės būklės skaitinis įvertinimas. 

14.3 Inžinerinio instituto pastato fizinės būklės skaitinis įvertinimas 

Energijos taupymo priemonių, susijusių su pastato atitvaromis, įgyvendinimo nauda apima tiek 
energijos taupymą, tiek pastato atitvarų būklės pagerinimą. Todėl tokių priemonių investicijos galėtų būti 
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suskaidytos į dvi dalis – į energijos taupymui ir į pastato atitvarų būklės pagerinimui. Ekonominis 
efektyvumas skaičiuojamas tik investicijoms į energijos taupymą. Siekiant nustatyti tokią investicijų 
proporciją, įvedamas pastato atitvarų būklės atstatymo koeficientas, PABAK (aprašymą žr. priede Nr. 3). 
PABAK nustato, kokia dalis investicijų gali būti priskirta pastato atitvarų būklės pagerinimui. Likusios 
investicijos yra nukreiptos taupyti energiją. Sklaičiuojant PABAK, priimta, kad Lietuvos žemės ūkio 
universiteto miškų ūkio fakulteto miškotvarkos katedros pastato statybos metai yra 1980. Priimta prielaida, 
kad nuo pastato pastatymo momento išvardinti 21 lentelėje pastato elementai nebuvo kapitališkai 
remontuojami. 

Lentelė 22. Pastato atitvarų PABAK skaičiavimas (skaičiuojamieji metai - 2009) 
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Sutapdinto stogo apšiltinimas 80 30 1980 24 30% 80% 1,1 61% 

Šlaitinio stogo įrengimas 80 30 1980 24 30% 80% 1,1 61% 

Išorės sienų apšiltinimas  100 30 1980 24 24% 80% 1,1 57% 

Langų keitimas 40 30 1980 24 60% 80% 1,0 70% 

Grindų ant grunto 
apšiltinimas 100 20 1980 24 24% 120% 1,0 72% 

Grindų virš praėjimų 
apšiltinimas 

100 20 1980 24 24% 120% 1,0 72% 

Įėjimų durų  keitimas 30 20 1980 24 80% 120% 1,1 110% 

Šilumos mazgo remontas 30 20 1980 24 80% 120% 1,1 110% 

Šildymo sistemos remontas 30 20 1980 24 80% 120% 1,1 110% 

22 lentelėje apskaičiuota, kad pastato stogo nusidėvėjimo koeficientas yra 30%, išorės sienų ir pusrūsio 
grindų - 24%, įėjimų durų nusidėvėjimo koeficientas yra 80%.  

Lentelė 23. Siūlomų energijos taupymo priemonių ekonominio efektyvumo rodikliai, įvertinus 
PABAK 

Energijos taupymo priemonės 
Paprastas 

atsipirkimo 
laikas, metais 

Tikrasis 
atsipirkimo 

laikas, metais 

Sutaupytos 
energijos kaina, 
SEK, Lt/MWh 

Grynoji 
dabartinė vertė, 

GDV, Lt 

Vidinė grąžos 
norma,VGN,  

% 

Sutapdinto stogo apšiltinimas 10,8 15,94 174,6 32.550 Lt 8,7% 

Šlaitinio stogo įrengimas 16,6 36,38 268,3 262 Lt 5,0% 

Išorės sienų apšiltinimas 10,2 14,52 164,0 106.555 Lt 9,4% 

Langų keitimas 8,6 11,48 138,6 5.961 Lt 11,3% 

Grindų ant grunto apšiltinimas 17,4 41,88 281,2 -1.296 Lt 4,7% 

Grindų virš praėjimų apšiltinimas 6,7 - 108,0 5.918 Lt 14,8% 

Įėjimų durų keitimas - - -72,5 10.080 Lt - 

Šilumos mazgo remontas - - -26,9 44.707 Lt - 
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PABAK koeficientas rodo, kad visų atititvarų: sutapdinto stogo apšiltinimas, šilto šlaitinio stogo įrengimas, 
išorės sienų apšiltinimas, pusrūsio grindų apšiltinimas, įėjimų durų ir rūsio langų keitimas ekonominis 
efektyvumas, vertinant energijos taupymą gali būti neskaičiuojamas, nes visa investicija turi būti skirta 
pastato būklės  atstatymui (rekonstravimui iki pirmykštės būklės). 

15. RENOVACIJOS PRIEMONIŲ GRUPĖS 

     Pastato atnaujinimo priemonės sugrupuotos į tris grupes pagal priemonių taikymo efektyvumą, pagal jų 
aktualumą pastato naudotojui, taip pat tinkamą statybos darbų eiliškumą ir turimą ar planuojamą gauti lėšų 
dydį: 

I priemonių  grupė 

Sutapdinto stogo apšiltinimas 

Išorės sienų apšiltinimas 

Langų keitimas 

Šilumos mazgo remontas 

Šildymo sistemos remontas 

II priemonių grupė 

Šlaitinio stogo įrengimas 

Išorės sienų apšiltinimas 

Langų keitimas 

Įėjimų durų keitimas 

Grindų virš praėjimų apšiltinimas 

Šilumos mazgo remontas 

Šildymo sistemos remontas 

Karšto ir šalto vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas 

Liftas ir pandusas neįgaliesiems įrengimas 

III priemonių grupė 

Šlaitinio stogo įrengimas  

Išorės sienų apšiltinimas 

Langų keitimas 

Įėjimų durų keitimas 

Grindų ant grunto apšiltinimas 

Grindų virš praėjimų apšiltinimas 

Šilumos mazgo remontas 

Šildymo sistemos remontas 

Vėdinimo sistemų remontas 

Karšto ir šalto vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas 

Elektros tinklų ir sistemų remontas 

Patalpų vidaus apdailos remontas 

Liftas ir pandusas neįgaliesiems įrengimas 

Pastaba: kiekvienos pastato atnaujinimo priemonių grupės techniniai duomenys duoti 24, 25, 26 lentelėse 
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Lentelė 24. I priemonių  grupė 

Investicijos, Lt (su PVM) Sutaupymai Ekonominio efektyvumo rodikliai 

Renovacijos priemonės Bendros 
investicijos 
pastatui, Lt 

Investicijos, 
Lt/m2 
šildomo 
ploto 

Investicijos, 
Lt/ 
darbuotojui 

% nuo 
bendro 
vartojimo 

Lt per 
metus 

Lt/m2, 
šildomo 
ploto per 
metus 

Lt/darbuo
tojui per 
metus 

Paprastas 
atsipirkimo 
laikas, 
metais 

Sutaupytos 
energijos 
kaina, SEK, 
Lt/MWh 

Grynoji 
dabartinė 
vertė, GDV, 
Lt 

Vidinė 
grąžos 
norma,VG
N, % 

Energijos taupymo priemonės  

Sutapdinto stogo apšiltinimas 165044 158,5 3300,9 11% 6031 5,8 120,6 27,4 442,0 -59.600 2% 

Išorės sienų apšiltinimas  421076 404,3 8421,5 33% 17751 17,0 355,0 23,7 383,2 -115.724 3% 

Langų keitimas 22864 22,0 457,3 1% 800 0,8 16,0 28,6 461,9 -8.810 2% 

Šilumos mazgo remontas 35000 33,6 700,0 5% 2595 2,5 51,9 13,5 268,8 -8.304 2% 

Šildymo sistemos remontas 101618 97,6 2032,4 19% 10379 10,0 207,6 9,8 232,2 -7.013 4% 

Iš viso, energijos taupymo priemonės 745602 715,9 14912,0 55% 29556 28,4 591,1 25,2 438,0 -322.422 1,2% 

Projektavimas, ekspertizė, darbų pirkimo 
konkursas, statybos techninė priežiūra ir kt., 8% 59648 57,3 1193,0         

Rezervas, 10% 80525 77,3 1610,5         

Iš viso, kitos išlaidos 140173 134,6 2803,5         

Renovacijos priemonės iš viso 885775 850,5 17715 55% 29556 28,4 591,1 30,0    

 

Pastabos: 1. skaičiuojant atsipirkimo laiką, naudojamas šilumos tarifas/šilumos gamybos savikaina – 248.3 Lt/MWh; skaičiuojant SEK ir GDV naudota 5% diskonto norma; 
priimtas 30 metų GDV ir VGN skaičiavimo laikotarpis. 

2. bendras priemonių sutaupymas yra apskaičiuojamas pagal metodikos (1) formulę, duotą  13 skyriuje, ir yra mažesnis už atskirų priemonių sutaupymų sumą. 

3. Atsipirkimo laikas skaičiuotas tik energijos taupymo priemonėms. 
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Lentelė 25. II priemonių grupė 

Investicijos, Lt (su PVM) Sutaupymai Ekonominio efektyvumo rodikliai 
Renovacijos priemonės 

Bendros 
investicijos 
pastatui, Lt 

Investicijos, 
Lt/m2 
šildomo 
ploto 

Investicijos, 
Lt/darbuoto
jui 

% nuo 
bendro 
vartojimo 

Lt per 
metus 

Lt/m2, 
šildomo 
ploto per 
metus 

Lt/darbuo
tojui per 
metus 

Paprastas 
atsipirkimo 
laikas, 
metais 

Sutaupytos 
energijos 
kaina, SEK, 
Lt/MWh 

Grynoji 
dabartinė 
vertė, 
GDV, Lt 

Vidinė 
grąžos 
norma,VGN
, % 

Energijos taupymo priemonės  

Šlaitinio stogo įrengimas 253.616 243,5 5072,3 11% 6.031 5,8 120,6 42,1 679,2 -141.341 0% 

Išorės sienų apšiltinimas  421.076 404,3 8421,5 33% 17.751 17,0 355,0 23,7 383,2 -115.724 3% 

Langų keitimas 22.864 22,0 457,3 1% 800 0,8 16,0 28,6 461,9 -8.810 2% 

Grindų  virš praėjimų apšiltinimas 15.355 14,7 307,1 1% 643 0,6 12,9 23,9 385,7 -4.285 3% 

Įėjimų durų  keitimas 23.196 22,3 463,9 1% 516 0,5 10,3 44,9 725,4 -13.468 0% 

Šilumos mazgo remontas 35.000 33,6 700,0 5% 2.595 2,5 51,9 13,5 268,8 -8.304 2% 

Šildymo sistemos remontas 101618 97,6 2032,4 19% 10379 10,0 207,6 9,8 232,2 -7.013 4% 

Iš viso, energijos taupymo priemonės 872725 838,0 17454,5 56% 30.074 28,9 601,5 29,2 498,7 -431.781 1% 

Kitos išlaidos  

Karšto ir šalto vandentiekio ir nuotekų tinklų 
remontas 

53228 51,1 1064,6         

Liftas neįgaliems panduso įrengimas 155000 148,8 3100,0         

Projektavimas, ekspertizė, darbų pirkimo konkursas, 
statybos techninė priežiūra ir kt., 8% 86476 83,0 1729,5         

Rezervas, 10% 116743 112,1 2334,9         

Iš viso, kitos išlaidos 411448 395,1 8229,0         

Renovacijos priemonės iš viso 1284172 1233,0 25683,4 56% 30.074 28,9 601,5 42,7    

 
Pastabos: 1. skaičiuojant atsipirkimo laiką, naudojamas šilumos tarifas/šilumos gamybos savikaina – 248.3 Lt/MWh; skaičiuojant SEK ir GDV naudota 5% diskonto norma; 
priimtas 30 metų GDV ir VGN skaičiavimo laikotarpis. 
2. bendras priemonių sutaupymas yra apskaičiuojamas pagal metodikos (1) formulę, duotą  13 skyriuje, ir yra mažesnis už atskirų priemonių sutaupymų sumą. 
3. Atsipirkimo laikas skaičiuotas tik energijos taupymo priemonėms. 
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Lentelė 26. III priemonių grupė 

Investicijos, Lt (su PVM) Sutaupymai Ekonominio efektyvumo rodikliai 

 
Renovacijos priemonės 
 

Bendros 
investicijos 
pastatui, Lt 

Investicijos, 
Lt/m2 
šildomo ploto 

Investicijos, 
Lt/ 
darbuotojui 

% nuo 
bendro 
vartojimo 

Lt per 
metus 

Lt/m2, 
šildomo 
ploto per 
metus 

Lt/darbuo
tojui per 
metus 

Paprastas 
atsipirkimo 
laikas, 
metais 

Sutaupytos 
energijos 
kaina, SEK, 
Lt/MWh 

Grynoji 
dabartinė 
vertė, 
GDV, Lt 

Vidinė grąžos 
norma,VGN, 
% 

Energijos taupymo priemonės  

Šlaitinio stogo įrengimas 253.616 243,5 5072,3 11% 6.031 5,8 120,6 42,1 679,2 -141.341 0% 

Išorės sienų apšiltinimas 421.076 404,3 8421,5 33% 17.751 17,0 355,0 23,7 383,2 -115.724 3% 

Langų  keitimas naujais  22.864 22,0 457,3 1% 800 0,8 16,0 28,6 461,9 -8.810 2% 

Grindų  ant grunto apšiltinimas 116.393 111,8 2327,9 3% 1.872 1,8 37,4 62,2 1004,2 -78.636 -1% 

Grindų  virš praėjimų apšiltinimas 15.355 14,7 307,1 1% 643 0,6 12,9 23,9 385,7 -4.285 3% 

Išorinių  durų keitimas  23.196 22,3 463,9 1% 516 0,5 10,3 44,9 725,4 -13.468 0% 

Šilumos mazgo atnaujinimas 35.000 33,6 700,0 5% 2.595 2,5 51,9 13,5 268,8 -8.304 2% 

Šildymo sistemos atnaujinimas 101618 97,6 2032,4 19% 10379 10,0 207,6 9,8 232,2 -7.013 4% 

Iš viso, energijos taupymo priemonės 989117 949,7 19782,3 58% 30.896 29,7 617,9 32,0 546,3 -526.555 0,2% 

Kitos išlaidos   
Vėdinimo sistemų remontas 77423 74,3 1548,5         

Karšto ir šalto vandentiekio ir nuotekų tinklų 
remontas 

53228 51,1 1064,6         

Elektros tinklų ir sistemų remontas 171299 164,5 3426,0         

Patalpų apdailos remontas 435506 418,2 8710,1         

Liftas neįgaliems, panduso įrengimas 155000 148,8 3100,0         

Projektavimas, ekspertizė, darbų pirkimo 
konkursas, statybos techninė priežiūra ir kt., 
8% 

150526 144,5 3010,5         

Rezervas, 10% 203210 195,1 4064,2         

Iš viso, kitos renovacijos priemonės  1246192 1196,6 24923,8         

 Renovacijos priemonės iš viso 2235309 2146,3 44706,2 58% 30.896 29,7 617,9     

Pastabos: 1. skaičiuojant atsipirkimo laiką, naudojamas šilumos tarifas/šilumos gamybos savikaina – 248.3 Lt/MWh; skaičiuojant SEK ir GDV naudota 5% diskonto norma; 
priimtas 30 metų GDV ir VGN skaičiavimo laikotarpis. 
2. bendras priemonių sutaupymas yra apskaičiuojamas pagal metodikos (1) formulę, duotą  13 skyriuje, ir yra mažesnis už atskirų priemonių sutaupymų 
sumą. 
3. Atsipirkimo laikas skaičiuotas tik energijos taupymo priemonėms.
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Lentelė žemiau pateikia energijos taupymo priemonių paketų ekonominius rodiklius, vertinant tik priemonių 
šilumos taupymo naudą (stulpeliai “Vertinant tik šilumos taupymo naudą” ir įvertinant, kad kai kurios 
priemonės ne tik leis sutaupyti energiją, bet ir pagerins pastato konstrukcijų būklę (stulpeliai “Vertinant 
šilumos taupymo ir pastato būklės atstatymo naudą”). 

 

Lentelė 27. Energijos taupymo priemonių paketų ekonominio efektyvumo rodikliai dviem atvejais: (1) 
vertinant tik renovacijos šilumos taupymo naudą bei (2) vertinant šilumos taupymo ir pastato būklės 
atstatymo naudą (atsižvelgiant į PABAK) 

I priemonių grupė II priemonių grupė III priemonių grupė 

Ekonominio efektyvumo 
rodikliai Vertinant tik 

šilumos 
taupymo 
naudą 

Vertinant 
šilumos 
taupymo ir 
pastato 
būklės 
atstatymo 
naudą 

Vertinant tik 
šilumos 
taupymo 
naudą 

Vertinant 
šilumos 
taupymo ir 
pastato 
būklės 
atstatymo 
naudą 

Vertinant tik 
šilumos 
taupymo 
naudą 

Vertinant 
šilumos 
taupymo ir 
pastato 
būklės 
atstatymo 
naudą 

Paprastas atsipirkimo laikas, 
metai 25,9 8,0 29,7 9,1 32,6 9,9 

Sutaupytos energijos kaina, 
Lt/MWh 437,95 127,35 498,69 145,01 546,26 158,19 

Grynoji dabartinė vertė, Lt -322.422 Lt 243.007 Lt -431.781 Lt 216.851 Lt -526.555 Lt 199.417 Lt 

Vidinė grąžos norma, % 1,2% 12,3% 0,6% 10,7% 0,2% 9,8% 

 

 

 

 

15.1 Siūlomas pirmo etapo priemonių paketas pastato atnaujinimui  

Siūloma įgyvendinti I priemonių grupę (lentelė nr.28).  

Numatomi darbai: sutapdinto stogo apšiltinimas, išorės sienų apšiltinimas, langų keitimas, šilumos mazgo 
remontas, šildymo sistemos remontas žymiai pagerina seno pastato būklę, sutaupo daug šilumos energijos ir 
atitinka naudotojo numatomų gauti lėšų dydį. Pastate jau yra pakeisti langai, todėl labai svarbu pabaigti 
tvarkyti pastato fasadus. 

 Siūloma Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto pastato Kauno raj. 
Akademijos miestelyje, Studentų g. Nr.13 atnaujinimui įgyvendinti I priemonių grupę, suskirstant į etapus, 
pagal skiriamą LVPA finansavimą,. Pagal gaunamas lėšas apšiltinimas sutapdintas stogas, šiltinimas išorės 
sienos iki cokolio, keičiami langai, remontuojamas šilumos mazgas ir remontuojama pirmo ir antro 
aukštų šildymo sistema. Antru etapu gavus likusį finansavimą bus pabaigta išorės sienų (cokolio) 
apšiltinimas ir atlikti likę šildymo sistemos remonto darbai. 
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Lentelė 28. Siūloma įgyvendinimu I priemonių grupė (pagal 1 etapui skiriamą finanasavimą): 

  Investicijos (su PVM) Sutaupymai 

Renovacijos priemonės 

Gyvavi
mo 
laikas, 
metais 

Siūlomos 
įgyvendinimo 
apimtys 

Investicijos, 
Lt/siūlomos  
renovacijos 
apimties vnt. 

Bendros 
investicijos 
institutui  Lt 

Investicijos, 
Lt/m2 
šildomo 
ploto 

Investicijos, 
Lt/ 
darbuotojui 

% nuo 
bendro  
vartojimo 

MWh 
per 
metus 

Lt per 
metus 

Lt/m2, 
šildomo 
ploto per 
metus 

Lt/ 
gyventojui  
per metus 

Paprastas 
atsipirkimo 
laikas, 
metais 

Energijos taupymo priemonės  

Sutapdinto stogo apšiltinimas 30 484 m2 341 Lt/m2 165 044 158,5 3300,9 11,2% 24,3 6.031 5,8 120,6 27,4 

Išorės sienų apšiltinimas  30 728 m2 415 Lt/m2 302 120 290,1 6042,4 33,1% 71,5 17.751 17,0 355,0 23,7 

Langų keitimas 30 37,98 m2 602 Lt/m2 22 864 22,0 457,3 1,5% 3,2 800 0,8 16,0 28,6 

Šilumos mazgo remontas 20 1 kompl 35000 Lt/kompl 35 000 33,6 700,0 4,8% 10,5 2.595 2,5 51,9 13,5 

Šildymo sistemos remontas 20 642 m2 105 Lt/m2 67410 64,7 1348,2 19,4% 41,8 10.379 10,0 207,6 6,5 

Energijos taupymo priemonės, iš viso  592438 568,8 11848,8 55% 119 29556 28,4 601,5 20,0 

Kitos renovacijos priemonės  

Projektavimas, ekspertizė, darbų 
pirkimo konkursas, statybos techninė 
priežiūra, vartojimo auditas, turto 
draudimas, administravimo išlaidos 

 123.225 118,32 2464,50       

Renovacijos priemonės, iš viso  715 663 679,8 14 313,3 55% 119 29556 28,4 601,5 24,2 

Pastabos: 1. skaičiuojant atsipirkimo laiką, naudojamas šilumos tarifas/šilumos gamybos savikaina – 248.3 Lt/MWh; skaičiuojant SEK ir GDV naudota 5% diskonto norma; priimtas 
30 metų GDV ir VGN skaičiavimo laikotarpis. 
2. bendras priemonių sutaupymas yra apskaičiuojamas pagal metodikos (1) formulę, duotą  13 skyriuje, ir yra mažesnis už atskirų priemonių sutaupymų sumą.  
3. Atsipirkimo laikas skaičiuotas tik energijos taupymo priemonė
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15.2 Siūlomų įgyvendinti pastato atnaujinimo priemonių pagrindiniai ekonominiai duomenys  

Lentelė 29. Energijos taupymo priemonių įgyvendinimo nauda 

Kiekis 
Rodiklio pavadinimas (norminiams metams) Mato vnt. 

 Iki 
atnaujinimo 

Po atnaujinimo Sutaupymai 

Bendra investicijų suma Lt 715663 

Investicija 1m2 šildomo ploto Lt/m2 687,2 

Metinės šilumos sanaudos ir sutaupymai fizine 
išraiška: 

MWh 216 97 119 

Metinės šilumos sanaudos ir sutaupymai fizine 
išraiška šildomo ploto vnt. 

kWh/m2 207 93 114 

Metinės šilumos sanaudos ir sutaupymai vertine 
išraiška 

Lt 53633 24077 29556 

Metinės šilumos sanaudos ir sutaupymai vertine 
išraiška šildomo ploto vnt. 

Lt/m2 51,5 23,1 28,4 

Metinės šilumos sąnaudos santykine išraiška % 100 45 55 

Energijos taupymo priemonių investicijų paprastas 
atsipirkimo laikas  

metai 20,1 

Paprastas visų investicijų atsipirkimo laikas  metai 24,2 

 

Lietuvos žemės ūkio universiteto miškų ir ekologijos fakultetui siūloma įgyvendinti pastato 
atnaujinimą pagal I investicijų priemonių grupę. Joje įtrauktas sutapdinto stogo apšiltinimas, išorės sienų 
apšiltinimas, langų keitimas, šilumos mazgo remontas, šildymo sistemos remontas, kaip pakankamai 
efektyvios šilumos energiją taupančios ir pastato eksploatacijai būtinos priemonės. Pagrindiniu kriterijumi 
atrenkant priemones paketams buvo SEK reikšmės ir priemonių aktualumas vartotojui. Nors paketo SEK – 
437,95Lt/MWh viršija kontrolinį dydį (šildymo savikainą – 248,3 Lt/MWh ), bet ji yra priimtina, įvertinus 
PABAK (pastato atitvarų būtino atstatymo koeficientą) – 127,35 Lt/MWh. Todėl numatytą priemonių grupę 
tikslinga įgyvendinti dėl didelio šilumos mazgo, stogo ir išorės sienų nusidėvėjimo ir pakankamo šių 
priemonių šilumos energijos taupymo efektyvumo. Įgyvendinta priemonė sudaro pakankamas sąlygas toliau 
eksploatuoti pastatą ir sutaupo šildymo lėšas. Atnaujinus pastatą pagal I investicijų priemonių grupę ir 
investavus 764954 Lt. arba 734,5 Lt/m2 šildomo ploto, numatomi tokie rezultatai: 

Norminių metų šilumos suvartojimas pastato šildymui sumažėtų nuo 216 MWh iki 97 MWh.. 
Šildomo ploto 1m2 sąnaudos šildymui sumažėtų nuo 207 kWh/m2 iki 93 kWh/m2 per metus. 

Šilumos energijos sutaupymas per norminius metus būtų 119 MWh, t.y. 1m2 šildomo ploto -
114kWh/m2. 

Skaičiuojant vertine išraiška pastato šildymui būtų  sutaupyta 29556 Lt arba 28,4Lt/m2 šildomo 
ploto. Šios lėšos galėtų būti skiriamos pastato eksploatacijai, mokymo priemonėms, mokymo proceso 
tobulinimui iki ES nustatytų standartų. 

Inžinerinės paslaugos, t. y. projektavimas, ekspertizė, darbų pirkimo konkursas, statybos techninė 
priežiūra, vartojimo auditas, turto draudimas, administravimo išlaidos sudaro 119 679 Lt nuo visos 
investicijos sumos 

Visa numatoma I grupės 1 etapo investicija sudarytų 715 663 Lt. Investicija 1 m2 šildomo ploto 
būtų 679,8 Lt, vienai vietai tenkanti dalis – 14 313,3 Lt.  

Pastato atnaujinimas gali būti siejamas su universitetinio pastato architektūros pagerinimo, nenaudojant 
papildomų priemonių ir investicijų. Tai padėtų teigiamam universiteto įvaizdžio formavimui, taip pat 
pagerintų aplinkos, kurioje yra pastatas, kokybę. Būtina toliau tęsti projektą, apšiltinti ir atnaujinti kitas 
atitvaras, atnaujinti pastato įėjimus, minimaliomis priemonėmis pagerinti pastatų architektūrą ir aplinką.  
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16. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 -  Literatūra 

Priedas Nr. 2 -  Priemonių ekonominio efektyvumo nustatymo rodiklių aprašymas 

Priedas Nr. 3 -  Pastato elementų fizinės būklės skaitinis įvertinimas  

Priedas nr. 4  - Brėžiniai 

Priedas Nr. 5  - Viešojo naudojimo paskirties pastato patalpų, langų ir durų charakteristikos 
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16.1 Priedas Nr. 1.  Literatūra 
Lietuvos energijos konsultantų asociacija. Vadovas energijos konsultantams. 
LR Statybos įstatymas . 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
STR 1.04.01:2002 Esamų statinių tyrimai. 
STR 1.05.06:2005 Statinio projektavimas. 
STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka. 
STR 2.01.01(1):2005 Mechaninis patvarumas ir pastovumas. 
STR 2..01.01(2):1999 Gaisrinė sauga. 
STR 2.01.01(3):1999 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
STR 2.01.01(4):2008 Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008 Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008 Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
STR 2.01.03:2003 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamos ir projektinės 
vertės. 
STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai. 
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika. 
STR 2.05.02:2001 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys. 
STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys. 
STR 2.09.08:1998 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 
STR 2.09.04:2002 Pastato šildymo galia. Energijos sąnaudos šildymui. 
RSN 26-90 Vandens vartojimo normos. 
RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 
HN 33-1993 Akustinis triukšmas. 
HN 42-1998 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas. 
HN 69-1997 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose 
HN 98-2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai. 

 

16.2 Priedas Nr. 2.  Priemonių ekonominio efektyvumo nustatymo rodiklių aprašymas 

 

Paprastas atsipirkimo laikas 

Atskiros energijos taupymo priemonės ar jų paketo paprastas atsipirkimo laikas (P) yra apytikris ekonominio įvertinimo 
rodiklis. Investicijų paprastas atsipirkimo laikas yra nustatomas kaip metų skaičius, per kuriuos projekto sąlygoti 
sutaupymai padengs pradines investicijas. Kuomet metinių sutaupymų suma per projekto laikotarpį išlieka tokia pati, 
paprastas atsipirkimo laikas gali būti apskaičiuotas taip: 

 

 

kur  

 I – investicijos, Lt; 

 S- metiniai sutaupymai, Lt. 

 

Jeigu paprastas atsipirkimo laikas yra pasirinktas kaip pagrindinis kriterijus, būtina įvertinti maksimalų leistiną 
atsipirkimo laiką. 

 

S

I
P =
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Sutaupytos energijos kaina 

Kitas energijos taupymo projektų ekonominis kriterijus yra Sutaupytos energijos kaina (SEK). Priemonės kapitalinės 
sąnaudos yra perskaičiuojamos į metines mokėjimų serijas. Kitais žodžiais, pradinės investicijos yra paskirstomos per 
visą priemonės gyvavimo laiką atsižvelgiant į pinigų vertę laike (naudojant diskonto normą). SEK yra apskaičiuojama 
dalinant pradinių investicijų metines mokėjimų serijas iš metinių energijos sutaupymų MWh taip: 

 

nd

d

S

I
SEK

−
+−

×=
)1(1  

kur  

SEK – sutaupytos energijos kaina, Lt/MWh; 

I – priemonės investicijos, Lt; 

S- metiniai sutaupymai, MWh; 

d- diskonto norma, %; 

n- priemonės gyvavimo laikas, metais. 

 

SEK reikšmė nepriklauso nuo faktinio šilumos tarifo. SEK ir faktinio šilumos tarifo palyginimas parodo ekonominį 
energijos taupymo priemonės priimtinumą. Palyginimo taisyklė: 

Jeigu energijos taupymo priemonės ar jų paketo SEK yra mažesnė nei faktinis šilumos tarifas, priemonė ar paketas yra 
ekonomiškai efektyvus. 

Jeigu energijos taupymo priemonės ar jų paketo SEK yra didesnė už faktinis šilumos tarifas, priemonė ar paketas nėra 
ekonomiškai efektyvus. 

SEK padeda nustatyti, kokias energijos taupymo priemones įgyvendinti ir kokia tvarka. Sudarant galimus energijos 
taupymo priemonių paketus vadovautasi SEK reikšmėmis. 

Siekiant apskaičiuoti kelių energijos taupymo priemonių SEK reikšmę, reikia atsižvelgti į tai, kad vienos priemonės 
energijos sutaupymai priklausys nuo prieš tai ėjusios priemonės šilumos sutaupymų (negalima tiesiogiai sumuoti atskirų 
priemonių naudą). Kelių priemonių suminė SEK reikšmė apskaičiuojama taip: 

 

P

n

n
pp

P S

SSEK

SEK
nn∑

=

×

= 1  

 

kur  SEKP – energijos taupymo priemonių paketo sutaupytos energijos kaina, Lt/MWh; 

SEKpn – n-osios energijos taupymo priemonės apskaičiuota SEK reikšmė, Lt/MWh; 

 Spn – n-osios energijos taupymo priemonės energijos sutaupymai, MWh; 

SP  - energijos taupymo priemonių (paketo) suminiai energijos sutaupymai, MWh 

Grynoji esamoji vertė ir vidinė grąžos norma 

Grynoji dabartinė vertė (GDV) ir vidinė grąžos norma (VGN) yra fundamentalūs ekonominiai kriterijai, naudojami 
įvertinti investicijų ekonominį efektyvumą. Kaip ir SEK, GDV atsižvelgia į pinigų esamąją vertę. Metiniai pinigų 
srautai yra perskaičiuojami (diskontuojami) į dabartinę vertę (DV). GDV yra piniginių srautų, sąlygotų energijos 
taupymo priemonės ar jų paketo įgyvendinimo, esamųjų verčių suma. 

Siekiant palyginti kelių energijos taupymo priemonių ar jų paketo ekonominį efektyvumą, turi būti nustatyta vienoda 
diskonto norma ir vienodas vertinamasis laikotarpis. 

Skirtingų energijos taupymo priemonių gyvavimo laikai skiriasi, todėl skaičiuojant GDV turi būti įvertintos bei 
diskontuotos į esamąją vertę būtinos reinvesticijos bei investicijų likutinė vertė (vertinamojo laikotarpio pabaigoje).  

Pradinės investicijos jau yra išreikštos esamąja verte, todėl jų nereikia diskontuoti. 
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Nepasikartojančių piniginių srautų (reinvesticijų, likutinės vertės) esamoji vertė gali paskaičiuota, naudojant tokią 
formulę: 

 

n
n dPSDV −

+×= )1(  

kur  

DVn – n-ųjų vertinamojo laikotarpio metų piniginių srautų dabartinėvertė, Lt; 

PS - n-ųjų vertinamojo laikotarpio metų piniginiai srautai, Lt; 

n – metai, kuriais atsiranda piniginiai srautai, metais. 

Jeigu metiniai energijos sutaupymai per visą priemonės gyvavimo laikotarpį vienodi, jų esamoji vertė gali būti 
apskaičiuota, naudojant tokią formulę: 

d

d
SDV

N

S

−
+−

×=
)1(1

 

kur  

DVS – sutaupymų piniginių srautų dabartinė vertė per visą vertinamąjį laikotarpį N, Lt; 

S- metiniai sutaupymai per vertinamąjį laikotarpį N, Lt; 

N- vertinamasis laikotarpis, metais. 

 

Energijos taupymo priemonės ar priemonių paketo įgyvendinimo GDV apskaičiuojama taip: 

∑
=

+−−=
N

i
NnS LVDVRIDVIDVGDV

1

)()(  

kur  

I – energijos taupymo priemonės ar priemonių paketo pradinės investicijos, Lt; 

DVn (RI) – energijos taupymo priemonės ar priemonių paketo reinvesticijų dabartinė vertė, Lt; 

DVN (SV) – priemonės ar priemonių paketo likutinės vertės vertinamojo laikotarpio N pabaigoje dabartinė vertė, Lt. 

GDV palyginimo taisyklė: 

Jei energijos taupymo priemonės ar jų paketo GDV yra didesnė nei 0, priemonė ar paketas yra ekonomiškai efektyvus; 

Jei energijos taupymo priemonės ar jų paketo GDV yra mažesnė nei 0, priemonė ar paketas yra ekonomiškai 
neefektyvus; 

Lyginant kelias priemones ar jų paketus, priimtiniausia yra ta priemonė ar priemonių paketas, kurio GDV yra 
didžiausia. 

GDV kriterijaus rezultatai neprieštarauja SEK kriterijaus rezultatams. Tačiau, lyginant skirtingus energijos taupymo 
paketus, GDV taisyklė reikalaus pasirinkti paketą, kurio GDV reikšmė yra aukščiausia, o SEK taisyklė leis pasirinkti 
paketą su SEK reikšme ne didesne nei faktinis šilumos kainą. 

Vidinės grąžos normos (VGN) kriterijus parodo investicijų pelningumo normą. VGN yra lygi tokiai diskonto normai, 
prie kurios ateities sutaupymų esamoji vertė yra lygi investicijų vertei. Kitais žodžiais, VGN yra tokia diskonto norma, 
prie kurios energijos taupymo priemonės ar priemonių paketo GDV yra lygi nuliui. VGN gali būti apskaičiuota 
interpoliuojant arba pasinaudojant elektronines lentelės Excel finansine funkcija IRR. 

Naudojant VGN pagrindiniu kriterijumi priimant investicinius sprendimus, būtina nusistatyti minimalią reikalaujamą 
pelningumo normą. Paprastai minimali reikalaujama pelningumo norma yra prilyginama realiai rinkos palūkanų normai 
(ji gali būti apytiksliai apskaičiuota iš rinkos palūkanų normos atėmus prognozuojamą bendros infliacijos normą). 

VGN taisyklė: 

Jeigu energijos taupymo priemonės ar priemonių paketo VGN yra aukštesnė nei minimali reikalaujama pelningumo 
norma, priemonė ar priemonių paketas yra ekonomiškai efektyvus. 
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Jeigu energijos taupymo priemonės ar priemonių paketo VGN yra žemesnė nei minimali reikalaujama pelningumo 
norma, priemonė ar priemonių paketas yra ekonomiškai neefektyvus. 

Lyginant kelias priemones ar jų paketus, priimtiniausia yra ta priemonė ar priemonių paketas, kurio VGN yra 
aukščiausia. 

Jeigu VGN ir GDV rezultatai vienas kitam prieštarauja rekomenduojama vadovautis GDV taisykle. 

Įvertinti energijos taupymo priemones ir jų paketus, o taip pat formuojant rekomenduojamą įgyvendinti 
renovacijos priemonių paketą, SEK buvo pasirinktas kaip pagrindinis rodiklis. Kaip pagalbiniai rodikliai 
apskaičiuoti paprastas atsipirkimo laikas, GDV ir VGN. 

16.3 Priedas Nr. 3   Pastato elementų fizinės būklės skaitinis įvertinimas 

Pastatų atitvarų būklės atstatymo koeficiento nustatymas 

Kai kurios energijos taupymo priemonės nėra ekonomiškai patrauklios. Ypatingai ekonominis efektyvumas yra labai 
silpnas tų priemonių, kurios susijusios pastato atitvarų renovacija. Tačiau, gali būti priimta, kad šių priemonių 
įgyvendinimo nauda yra susijusi ne tik su energijos taupymu, bet ir su pastato elementų būklės pagerinimu bei pastato 
ilgaamžiškumu. Priešingai energijos taupymo naudai, atitvarų būklės pagerinimo naudą kiekybiškai įvertinti sudėtinga. 
Dėl šios priežasties siūloma investicijas, susijusias su pastato atitvarų renovacija, suskirstyti į dvi dalis. Šiam tikslui 
galėtų būti įvestas Pastatų atitvarų būklės atstatymo koeficientas (PABAK). Jis nustato, kokia dalis investicijų gali būti 
priskirta pastato ativarų būklės pagerinimui. Likusi dalis priskiriama energijos taupymui. Ekonominis efektyvumas 
skaičiuojamas tik investicijoms į energijos taupymą. 

Siekiant nustatyti PABAK reikėtų apskaičiuoti pastato elementų nusidėvėjimo laipsnio ir rekonstrukcijos poreikio 
rodiklius: 

GL

A
NL =    

LIR

A
RP =  

kur   

NL – elemento nusidėvėjimo laipsnis, %; 

RP – rekonstrukcijos poreikis, %; 

GL – elemento gyvavimo laikas, metais; 

LIR – laikas iki elemento būtinos rekonstrukcijos, metais; 

A – elemento amžius, metais. 

Čia elemento gyvavimo laikas yra suprantamas kaip laikas, po kurio elementas turi būti pakeistas arba visiškai 
atnaujintas. Laikas iki elemento būtinos rekonstrukcijos yra laikas, po kurio elementas turi būti dalinai atnaujintas. GL 
ir LIR gali būti lygūs arba LIR gali būti trumpesnis (bet ne ilgesnis) nei GL. 

Kitas žingsnis – tai įvertinti, ar elementų esama būklė iš tikrųjų atitinka pastato amžių. Pavyzdžiui,  pastatas yra 
pastatytas prieš 28 metus ir nuo jo statybos nebuvo atliekama jokių esminių atitvarų būklės atstatymo darbų, kai kurių 
atitvarų būklė yra labai bloga. Todėl įvedamas atitvarų būklės korekcijos koeficientas k. Ativarų būklės korekcijos 
koeficiento reikšmė gali svyruoti nuo 1,0 (kai atitvaros būklė atitinka mokyklos amžių) iki 1,1 (kai atitvaros būklė yra 
labai bloga). Koeficientas nustatomas pastato apžiūros metu. Naudotinos būklės korekcijos koeficiento reikšmės 
pateiktos lentelėje žemiau. 

Rekomenduojamos būklės korekcijos koeficiento reikšmės 

Atitvaros būklės įvertinimas 
apžiūros metu  

Gera Vidutinė Bloga 

Rekomenduojama būklės korekcijos 
koeficiento reikšmė 

1 1,05 1,1 

PABAK apskaičiuotas kaip NL ir RP vidurkis, atsižvelgiant į atitvarų būklės korekcijos koeficientą: 

k
RPNL

PABAK ×
+

=
2

 

 

 



EA- c_09-0401                                                                               

Konsultantas  UAB “CEDRA”                                      LŽŪU miškų ūkio fakulteto miškotvarkos katedros pastato auditas                  57 

16.4 Priedas Nr. 4     Brėžiniai 

 

 

 

 

1.1.1  Pusrūsio planas 

1.1.2  Pirmo a. planas 

1.1.3  Antro aukšto planas 

 

 

16.5 Priedas Nr. 5.   Viešojo naudojimo paskirties pastato patalpų, langų ir durų charakteristikos 


