ENERGETIŠKAI (NE) EFEKTYVIAUSI NAMAI

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas – vienas iš svarbiausių Lietuvos nacionalinių tikslų.
Daugiabučiuose namuose suvartojama daugiausia šiluminės energijos, todėl racionalių energija
taupančių priemonių įgyvendinimas duoda apčiuopiamą nauda Ukmergės rajono gyventojams.
Besaikis energijos resursų eikvojimas sukelia ekologines problemas, nes lemia anglies dvideginio
išskyrimą į aplinką, o tai yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta
globalinis klimato atšilimas. Taigi, taupydami vis labiau brangstančią energiją, taupysime savo
pinigus, o kartu prisidėsime prie mūsų planetos išsaugojimo.
Pasibaigus 2019 – 2020 m. sezonui UAB Ukmergės butų ūkis, remdamasis UAB Ukmergės šilumos
pateiktais duomenimis parengė šildymo sezono apibendrinimą, kuriame pažymėjo energetiškai
efektyviausiu ir neefektyviausiu namus.
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2019 – 2020 m. sezone energetiškai efektyviausi namai buvo per pastaruosius kelerius
metus atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai namai, kurių šildymo sąnaudos, lyginant su
analogiškais, statiniais, tačiau kurie nėra modernizuoti skiriasi iki trijų - keturių kartų. Per 7 mėn.
trukusį šildymo sezoną mažiausia šiluminės energijos tenkančios 1 kvadratiniam daugiabučio namui
suvartojo Ukmergės mieste esantys Antakalnio g. 70, Jaunimo g. 64, Miškų g. 32, Jaunimo g. 60. Tuo
tarpu patys neefektyviausi namai buvo Pilies g. 6, Vytauto g. 4, Melioratorių g. 14, Šventupė.

Energetiškai neefektyviausi daugiabučiai namai vidutiniškai per šildymo sezoną
suvartojo 23,79-16 kWH kvadratiniam metrui.

Per šildymo sezoną vidutiniškai atnaujintas namas, lyginant su neatnaujinti analogišku namu sutaupė
~ 30 EUR/mėn., kas vidutiniškam dviejų kambarių butui (50 m2) leido sutaupyti beveik 3 kartus
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Jaunimo g. 52

metu sumokėjo
14,29 EUR

Jaunimo g. 9

14,55 EUR

Jaunimo g. 23

15,29 EUR
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Jaunimo g. 42

42,21 EUR

Kauno g. 27

47,21 EUR

Dariaus ir Girėno g. 10

41,04 EUR

Vasario 16-osios g. 51

44,88 EUR

Verta paminėti, kad natūraliai šalčiausiu metų laikotarpiu (vasario mėn.) bendrame
šiluminės energijos suvartojime aiškiai išsiskiria didžiausi daugiabučiai namai. Todėl juose įdiegus
net ir minimalias energiją taupančias priemones bendras energijos vartojimo sutaupymas pasijaus
ženkliai.

Ukmergės butų ūkis artimiausiu metu parengs daugiausia šilumos nuostolius
patirinčiams namams individualius

planus, kuriuose pateisk rekomendacijas kaip būtų galima

sumažinti gyventojų išleidžiamas lėšas už šilumos energiją.

