
Pilotinio projekto objektų 

įvertinimas 

 Santarvės mokykla: 

Pastato stovis – labai geras 

Pastato šildymo sistemos stovis - geras 

 

 Versmės gimnazija: 

Pastato stovis – patenkinamas (langai pakeisti, sienos 

neapšildytos) 

Šildymo sistemos – patenkinamas (šilumos punktas 

renovuotas, šildymo sistema nesutvarkyta) 

 



UAB “Klaipėdos Energija” pateikti šilumos suvartojimo duomenys, bei 

iš jų paskaičiuoti šilumos kiekiai tenkantys vienam kvadratiniam metrui 



Rezultatai  

Šilumos suvartojimo palyginimas mokymo įstaigų pastatuose (kWh/m2) 

Vidutinis šilumos suvartojimo sumažėjimas apie 23,7 proc. 
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Rezultatai  

Šilumos suvartojimo palyginimas Santarvės mokykloje 2014 ir 2015 metų sausio, 

vasario ir kovo mėnesiais perskaičiuojant į dienolaipsnius 

Šilumos suvartojimo sumažėjimas 25,07 proc. 
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Rezultatai  

Šilumos suvartojimo palyginimas Santarvės vid mokyklos su kitomis mokymo įstaigomis 

2014 ir 2015 metų sausio, vasario ir kovo mėnesiais perskaičiuojant į dienolaipsnius 

Šilumos suvartojimo sumažėjimas 25,07 proc. 
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Rezultatai  

Šilumos suvartojimo palyginimas mokymo įstaigų pastatuose (kWh/m2) 

Šilumos suvartojimo sumažėjimas apie 50 proc. 
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Rezultatai  

Šilumos suvartojimo palyginimas Versmės gimnazijoje 2014 ir 2015 metų sausio, 

vasario ir kovo mėnesiais perskaičiuojant į dienolaipsnius 

Šilumos suvartojimo sumažėjimas 36,88 proc. 
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Rezultatai  

Šilumos suvartojimo palyginimas Versmės progimnazijoje su kitomis mokymo įstaigomis 

2014 ir 2015 metų sausio, vasario ir kovo mėnesiais perskaičiuojant į dienolaipsnius. 

Šilumos suvartojimo sumažėjimas 36,88 proc. 
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Ekonominiai paskaičiavimai 
 Klaipėdos Santarvės mokykla 

Vidutinis sausio, vasario ir kovo mėnesių  šilumos vartojimo sumažėjimas apie 2,87 kW/h į m2 

Pastato plotas – 6.217 m2, šilumos kW/h kaina (2015 sausio mėn) – 0,0666 EU už kW/h 

Viso vidutinis sutaupytos šilumos kiekis per sausio, vasario ir kovo mėnesius 2,87 kW/h * 6.217 = 17.843 kW/h 

Tolimesniuose ekonominiuose skaičiavimuose nevertinami spalio ir balandžio mėnesiai ir įvedamas 

netolygumo koeficientas 0,8 

Remiantis sausio, vasario ir kovo mėnesių informacija, galimas sutaupymo rezultatas per šildymo sezoną yra: 

Sutaupytos šilumos kiekis per šildymo sezoną 17.843 kW/h * 5 mėn = 89.215 kW/h 

Įvertinus netolygumą (koef 0,8) gaunamas efektas per metus =  

89.215 kW/h*0,8*0,0666EU = 4.753,38 EU 

 

 Klaipėdos Versmės gimnazija 

Vidutinis sausio, vasario ir kovo mėnesių  šilumos vartojimo sumažėjimas apie 10 kW/h į m2 

Pastato plotas – 6.113 m2, šilumos kW/h kaina (2015 sausio mėn) – 0,0666 EU už kW/h 

Viso vidutinis sutaupytos šilumos kiekis per sausio, vasario ir kovo mėnesius 10 kW/h * 6.113 = 61.130 kW/h 

Tolimesniuose ekonominiuose skaičiavimuose nevertinami spalio ir balandžio mėnesiai ir įvedamas  

netolygumo koeficientas 0,8 

Remiantis sausio, vasario ir kovo mėnesių informacija, galimas sutaupymo rezultatas per šildymo sezoną yra: 

Sutaupytos šilumos kiekis per šildymo sezoną 61.130 kW/h * 5 mėn = 305.650 kW/h 

Įvertinus netolygumą (koef 0,8) gaunamas efektas per metus =  

305.650 kW/h*0,8*0,0666EU = 16.285,03 EU 

 


