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Įvadinis žodis

1 https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20nepriklausomybes%20strategija_2018_LT.pdf

Vis daugiau žmonių susirūpina klimato kaitos pasekmėmis 
ir pradeda domėtis klimatui ir aplinkai draugiškesnėmis 
priemonėmis. Pradedant šiukšlių rūšiavimu, plastikinių ir 
vienkartinių indų atsisakymu, dažnesniu važiavimu dvira-
čiu ar viešuoju transportu ir baigiant energijos išgavimu iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių. Dar visai neseniai turėti 
nuosavą saulės jėgainę buvo sunkiai įsivaizduojama. Dabar, 
kai fotovoltinių modulių kainos smarkiai nukrito, tai tampa 
vis labiau pasiekiama. Lietuvoje individualių namų savinin-
kai, naujakuriai gana dažnai renkasi ant stogų montuoja-
mas saulės jėgaines. Tačiau daugiabučių namų savininkai 
šią galimybę vis dar vertina su nepasitikėjimu. Šia studija 
norime įrodyti, jog investicija į saulės modulius ant daugi-
abučių stogų gali būti puikus įprastos renovacijos papildy-
mas bei kelias į mažesnes sąnaudas ne tik elektros energijai, 
bet ir šilumai panaudojant šilumos siurblius.

Šiuo metu Lietuva importuoja apie 60 proc. šalyje sunau-
dojamas elektros energijos. Šis skaičius rodo, jog valstybė ir 
elektros vartotojai yra labai priklausomi nuo kitų šalių eko-
nominės, politinės padėties ir negali garantuoti geriausių 
kainų ilguoju laikotarpiu. Ši priklausomybė lėmė, jog Lie-
tuvos Respublikos energetikos ministerija Lietuvos energe-
tinės nepriklausomybės strategijoje numatė iki 2050 metų 
elektros gamybą visu šimtu procentų sutelkti šalies viduje, 
iš kurių 80 proc. išgaunama iš atsinaujinančių energijos šal-
tinių, o net pusė visų vartotojų yra gaminantys vartotojai1 
(angl. prosumers). Skaičius labai ambicingas ir neįmanomas 
įgyvendinti nepasitelkiant smulkiausiųjų vartotojų, gyve-
nančių daugiabučiuose. Norėdami apskaičiuoti galimybes 

daugiabučių gyventojams įsirengti saulės elektrines ir pa-
ruošėme šį leidinį.

Šioje studijoje aptarsime dabartinę socialinę situaciją, teisi-
nę bazę bei paramos galimybes vartotojams tapti gaminto-
jais. Svarbiausia – pateiksime išsamią techninę-ekonominę 
analizę, pagrindžiančią investavimo į saulės jėgaines naudą 
ir atsiperkamumą. Projekto partneris Lietuvoje Perspektyvi-
nių technologijų taikomųjų tyrimų institutas (Protech) pateikė 
renovacijos Lietuvoje analizę ir skirtingų variantų vertini-
mą. O partneriai Vokietijoje – Steinbeis-Innovationszentrum 
energie+, turintys daugiametę patirtį planuojant ir įgyven-
dinant saulės energiją taikančius projektus, išanalizavo du 
Lietuvoje realiai stovinčius nerenovuotus daugiabučius 
namus ir sumodeliavo jų renovaciją skirtingiems scenari-
jams, atsižvelgiant į reikalavimus C, B, A, A+, A++ energijos 
efektyvumo klasėms pasiekti. Taip pat buvo apskaičiuota, 
koks būtų energijos sunaudojimas įtraukiant fotovoltinius 
elementus į standartinę daugiabučio renovaciją iki energi-
jos klasės C.

Ši studija pirmiausia skirta valstybės tarnautojams ir po-
litikams, kurie turi sprendimo teisę ir galią paspartinti 
atsinaujinančios energijos vystymosi procesą. Tačiau ir 
kiekvienam energijos vartotojui šioje studijoje pateikta in-
formacija turėtų būti naudinga ir įdomi, svarstant galimybę 
„įdarbinti saulės“ savoms reikmėms.

Autoriai
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Santrauka
Saulės energija, išgaunama fotovoltinių elementų pagalba, 
tampa vis populiaresnė. Viena iš patrauklių sričių, kur ši 
technologija galėtų būti pritaikoma – daugiabučių namų 
modernizacija.

Energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ) 
yra skatinama Europos bei Lietuvos strateginiais dokumen-
tais. Lietuvos nacionalinėje energetinės nepriklausomybės 
strategijoje numatoma ne tik visiškos nepriklausomybės 
nuo importuojamos energijos siekis, bet ir spartus gami-
nančių vartotojų skaičiaus didinimas.

Lietuvoje didžiulė dalis visuomenės kenčia nuo energetinio 
skurdo: šeimos negali savarankiškai padengti išlaidų šildy-
mui, karštam vandeniui, elektrai. Investicija į AEŠ galėtų 
būti vienas iš sprendimo būdų šiai problemai spręsti.

Pagal reikalavimus pastatų energijos klasėms tik klasė A++ 
reikalauja įtraukti atsinaujinančių energijos šaltinius. Mes 
išanalizavome atvejus, kai AEŠ pasitelkiami ir žemesnio 
energinio naudingumo klasėse, ir pateikėme savo skaičia-
vimus.

Pilnas daugiabučio namo modernizavimas reikalauja di-
džiulių kaštų, kurių gyventojai dažniausi siekia išvengti. 
Todėl ir tokio pilno renovavimo per 10 metų rezultatas – tik 
6 proc. visų daugiabučių pastatų iki šiol yra renovuoti, kas 
atspindi labai menką patrauklumą ir nepakankamą efek-
tyvumą.

Ekonomiškai efektyvus būdas sutaupyti – vasarą atsisa-
kyti karšto vandens tiekimo iš centralizuotų tinklų. Nuo 
gegužės iki spalio mėnesio, pasibaigus šildymo sezonui, 
centralizuota šilumos gamyba ir tiekimas, skirtas karštam 
buitiniam vandeniui gaminti ir rankšluosčių džiovintuvų 
(„gyvatukų“) šildymui yra labai ekonomiškai neefektyvus. 
Jų maitinimo šaltinį pakeitus elektra su šilumos siurbliais 

būtų ne tik sumažintos vartotojų išlaidos, bet ir būtų gali-
ma atsisakyti nuostolingo katilinių ir centralizuoto tinklo 
darbo šiltuoju metų laiku. 

Neturint pakankamai lėšų pilnam namo renovavimui, ver-
tėtų žymiai didesnį dėmesį skirti dalinei renovacijai, visų 
pirma šilumos mazgų modernizavimui. Tai sukurtų gali-
mybes reguliuoti šilumą kiekvienam name individualiai ir 
taip ekonomiškiau bei energetiškai efektyviau organizuoti 
centrinę šildymo sistemą.

Dar efektyvesnis pastatų modernizavimo būdas būtų kom-
binuota šilumos siurblio ir saulės jėgainės (FV) sistema 
kartu su daline pastato renovacija. Taip žymiai mažesniais 
kaštais negu įprastinė renovacija galima sutaupyti iki 60 % 
metinių išlaidų šildymui ir karštam vandeniui ruošti.

Daugiabučio pastato renovacija iki energijos klasės A++ yra 
pats geriausias pasirinkimas energetine prasme, tačiau eko-
nomiškai nepatrauklus ir taikytinas tik ypatingais atvejais.

Išsami pastatų analizė ir renovacijos simuliacija parodė, jog 
pastato atnaujinimas iki energijos klasės C kartu su saulės 
elektrinės įrengimu yra ekonomiškai naudingiausias.

Energetinių bendrijų sukūrimas bei aiškesnis bendrosios 
nuosavybės teisinis reglamentavimas yra vienas iš svar-
biausių galimų valstybės politikos instrumentų, siekiant 
didinti gaminančių vartotojų skaičių.

Vis dar pakankamai aukštos saulės elektrinės įrenginių kai-
nos baugina mažesnes pajamas gaunančius vartotojus, dėl 
to valstybės parama yra būtinas instrumentas, norint, jog 
saulės energetika toliau vystytųsi.
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1. Socialinės aplinkybės, 
susijusios su fotovoltine 
energija Lietuvoje

2  Bendra 1 kWp saulės fotovoltinės jėgainės įrengimo kaina sudaro apie 1000 EUR už nedideles sistemas (su nedideliu kilovatų skaičiumi) ir 500–600 EUR už pikinius 
kilovatus įrengiant didesnes sistemas (su šimtais kilovatų ir megavatų). Be saulės modulių dar reikia montavimo struktūrų ir papildomos elektros įrangos, be to, reikėtų 
pridėti išlaidas už darbą ir administravimą.

3  Šios publikacijos išleidimo metu, 2019 m. kovo mėn.

4  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Electricity_prices,_First_semester_of_2016-2018_(EUR_per_kWh).png

Šioje ataskaitoje pirmiausia nagrinėsime du su energija su-
sijusius klausimus. Pirma, fotovoltinė energija tradiciškai 
yra siejama, kaip sako pats jos pavadinimas, su elektros 
energijos gamyba. Saulės spinduliuotė konvertuojama į 
elektros srovę saulės moduliuose (kuriuose yra iš puslai-
dininkių pagaminti fotovoltiniai saulės elementai), o tada, 
naudojantis keitikliais, tiekiama į [mikro]tinklą. Tai pa-
prasčiausias būdas panaudoti saulės energiją pastatuose, 
įskaitant daugiabučius gyvenamuosius namus (DGN). To-
kiais atvejais vartojama sąvoka „saulės gaminama elektros 
energija“ arba „fotovoltinė saulės energija“, trumpiau 
tariant „fotovoltinė energija“.

Antra, saulės energija naudojama šildymui, tačiau šis bū-
das yra mažiau žinomas. Iš pradžių, kai dar tik buvo kuria-
ma saulės energijos panaudojimo technologija, ji buvo nau-
dojama saulės šviesai kaupti, kuri buvo transformuojama į 
šilumą, todėl ši technologija pavadinta saulės šiluminės 
energijos technologija. Ant stogo montuojamos plokštės 
yra saulės šviesos kolektoriai, kuriuose sumontuoti vamz-
deliai su skysčiu. Saulės spinduliai įkaitina vamzdeliuose 
esantį skystį, kuris transportuojamas į šildymo sistemą, 
pritaikytą, pavyzdžiui, vandeniui šildyti.

Tobulėjant technologijoms labiausiai atpigo fotovoltinės 
saulės energijos technologija, todėl ekonominiu požiūriu ji 
tapo konkurencingesne už saulės šiluminę energiją. Saulės 
šviesos konversijos į elektros srovę koeficientas per pas-
taruosius du dešimtmečius smarkiai išaugo, o išlaidos už 
įrangą sumažėjo kelis kartus, skaičiuojant 1990–2000 m. 
kainomis. Todėl fotovoltinė saulės energija pradėta plačiai 
naudoti ir tapo patrauklesnė, nes dėl masto ekonomijos jos 
kaina pasidarė žymiai mažesnė.

Tam tikri ekonominiai ir politiniai pokyčiai dar labiau atpi-
gino saulės fotovoltinę energiją galutiniam vartotojui. Nuo 
2018 m. rugsėjo mėn. Europos Sąjungoje priimti teisės ak-
tai dėl mažiausios importo kainos už saulės kolektorių im-
portą, todėl kainos už saulės modulius nukrito dar 30 proc., 
o moduliai buvo parduodami už 0,20 EUR/Wp – daugelis 
mano, kad tokia kaina jau pasiekė žemiausią dabartinės ga-
mybos technologijos kainų lygį2.

Šiandien3 saulės fotovoltinė energija yra rentabilesnė ir 
ne tokia sudėtinga techniniu požiūriu, palyginti su saulės 

šilumine energija. Todėl mes nenagrinėsime saulės šilumi-
nės energijos panaudojimo Lietuvos DGN. Šiam požiūriui 
pritaria daugelis pramonės ekspertų. Iš esmės remiamasi 
tokiais argumentais – elektra yra apskritai universaliausia 
energijos forma, kurią galima lengvai paversti bet kokia kita 
energijos forma, kuri paprastai naudojama buityje, o termi-
nė (šilumos) energija nėra tokia universali.

Kalbant apie elektros energiją matyti, kad apskritai yra 
tik labai nežymios paskatos diegti daugiau fotovoltinės 
energijos sistemų. Kainos už elektros energiją iš elektros 
tinklo Lietuvoje yra vienos mažiausių Europoje – jos su-
daro 0,1097 EUR už kilovatvalandę, būdingiausiame (Eu-
rostatas4) elektros energijos vartojimo diapazone. Visoje 
ES elektros energija buitiniams vartotojams yra pigesnė tik 
vienoje ES valstybėje narėje – Bulgarijoje.

Mūsų apskaičiavimai rodo, kad įprastinė fotovoltinės 
energijos sistema atsipirks per 8–13 metus, atsižvelgiant 
į dabartinį valstybės paramos lygį ir į apskaičiavimuose 
daromas prielaidas. Valstybėms, kuriose „tinklo pariteto“ 
(kai fotovoltinės jėgainės pagaminta elektros energija geba 
konkuruoti su kitais būdais pagaminta elektros energija) 
santykis yra palankesnis, kaip antai Vokietijai, Ispanijai ar 
Italijai, akivaizdžiai naudinga rinktis saulės energiją – ga-
myba savo reikmėms ir suvartojimas suteikia apčiuopiamos 
naudos ir namų ūkiams, ir pramonei.

Lietuvoje vidutinė elektros energijos kaina yra 0,1097 EUR/
kWh, todėl toks pasirinkimas daug naudos neatneš. Saulės 
fotovoltinei sistemai įrengti reikia palyginti didelių išanks-
tinių investicijų, kurios užkerta kelią energijos gamybai 
savo reikmėms. Profesionalių vartotojų (angl. „prosumers“) 
skaičius vis dar sudaro apie 1000 – tiek įrengta sistemų vie-
nai šeimai skirtų namų sektoriuje.

DGN atveju susiduriama su didelėmis teisinėmis kliūtimis, 
jei norima gaminti elektros energiją savo reikmėms. Nors 
būtent DGN sektoriuje saulės energijos gamyba savo rei-
kmėms yra labiausiai pageidaujama priemonė, užtikrinanti 
didesnę socialinę lygybę ir mažinanti energijos nepriteklių.

Energijos nepriteklius yra akivaizdi problema, tačiau vals-
tybė ir nevalstybinės organizacijos jai skiria nepakankamai 
dėmesio. Kaip nurodo ES Energijos nepritekliaus obser-
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vatorija5, Lietuva priskiriama prie skurdžiausių šalių, kai 
kalbama apie piliečių „galimybę palaikyti tinkamą būsto 
temperatūrą“. Žr. šią diagramą:

Skurdžiausiai gyvenančios šeimos Lietuvoje išleidžia 50 
proc. savo mėnesio pajamų šildymui, elektros energijai ir 
karštam vandeniui. Kaip matyti iš visos Europos statisti-
nių duomenų, ši problema susijusi su palikimu iš sovietinių 
laikų6.

Spėjama, kad dėl kelių susijusių veiksnių, kaip antai nedi-
delių namų ūkių pajamų, didelių išlaidų už energiją ir ne-
efektyviai energiją vartojančių namų, energijos nepriteklių7 
šiuo metu patiria apie 50 mln. žmonių visoje Europoje. Ši 
problema daro didelę įtaką jų sveikatai ir gerovei. Vidurio 
ir Rytų Europoje dėl minėtų veiksnių susidaro užburtas ra-
tas: mažos pajamos (vadinasi, ir nedidelės8 santaupos arba 
jų stoka) užkerta kelią investicijoms į efektyvų energijos 
vartojimą pastate ar bute.

Dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje masiškai pri-
vatizavus butus buvo palikta „uždelsto veikimo bomba“ – 
daug šeimų gyvena būstuose, kurių jie įprastomis sąlygomis 
neįstengtų įsigyti ar išsinuomoti, nekalbant jau apie tai, kad 
jie pajėgtų tinkamai eksploatuoti tuos būstus ar pagerintų 
jų būklę. Šeimos, kurių pajamos mažos ir kurios neturi san-
taupų, negali skirti lėšų namo renovacijai, taigi, taikomos 
valstybės finansuojamos priemonės, kuriomis įgyvendina-
mos plačios apimties DGN modernizavimo programos.

5  https://www.energypoverty.eu/

6  Komisijos ataskaitoje Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Energijos kainos ir išlaidos Europoje“ 
(SWD(2019) 1 final), paskelbtoje 2019 m. sausio 9 d. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52019DC0001), konstatuojama, kad ES Šiaurės ir 
Vakarų Europos šalių namų ūkiai išleidžia 4–8 proc., Vidurio ir Rytų – 10–15 proc. pajamų energijai, neįskaičiuojant transporto.

7  Energijos nepriteklius atsiranda susiklosčius tokiai padėčiai, kurioje namų ūkiai nepajėgia išlaikyti būtino energetinių paslaugų lygio, užtikrinančio tinkamą gyvenimo 
lygį, kaip antai tinkamą šildymą ir vėsinimą (18–21°C žiemą ir 25°C vasarą, kaip rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija).

8  2017 m. „Spinter tyrimų“ atliktoje apklausoje 12 proc. Lietuvos namų ūkių pripažino, kad apskritai neturi jokių santaupų. Kiti 27 proc. gyventojų yra sukaupę santaupas, 
atitinkančias tik 1 mėnesio (ar mažiau) išlaidų lygį. Šaltinis: https://ziniuterasa.swedbank.lt/spaudos-pranesimai/tyrimas-be-pajamu-2-3-lietuvos-gyventoju-issiverstu-
iki-3-menesiu.

Klimato kaitos poveikis ir siekis konsoliduoti Europos 
energetikos politiką išryškino būtinybę ieškoti sprendi-
mų, tačiau kai kurie esminiai ir sudėtingi klausimai lieka 
neišspręsti, todėl buvo galima tikėtis didesnės pažangos 
šioje srityje. Nesiėmus tinkamų veiksmų bus labai sunku 
pasiekti 2030 m. ir 2050 m. klimato ir energetikos tikslus. 
Dar neišnaudotos galimybės sumažinti pastatų energijos 
suvartojimą 50 – 60 proc. ir maždaug 50 proc. sumažinti 
išmetamo CO2 kiekį. Tačiau akivaizdu, kad šie procesai turi 
paspartėti, nes dabar per metus renovuojama ar sutvarko-
ma tik 0,4–1,2 proc. turimų pastatų.

2015 m. apie 15,2 proc. ES gyventojų gyveno namuose su 
struktūros pažeidimais (pvz., nesandarūs stogai, drėkstan-
čios sienos, grindys ar pamatai, arba pūvantys langų rėmai 
ar grindys). Nėra abejonių, kad būtina imtis energijos var-
tojimo efektyvumo priemonių. Energijos vartojimo efekty-
vumo direktyva (EVED) gali paskatinti teigiamą poslinkį šia 
kryptimi, nes energijos vartojimo efektyvumo priemonės 
pritaikomos prie mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir 
energijos nepriteklių patiriančių subjektų poreikių. Todėl 
kuriama ES reguliavimo sistema gali padėti veiksmingiau 
kovoti su energijos nepritekliumi. Ši sistema turi būti labai 
atidžiai perkelta į nacionalinę teisę, kad būtų užtikrinta, 
jog bus taikomos tinkamos priemonės šiam sudėtingam ir 
daugiasluoksniam klausimui spręsti.

Kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį mažas pajamas 
gaunantiems vartotojams 2010 – 2017 metais:

Negalėjimas palaikyti 
tinkamos būsto 
temperatūros
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2. Sąlygos ir galimybės FV 
rinkai plėstis Lietuvoje

2.1 Vidutinis saulės 
spinduliuotės lygis Lietuvoje 
Spinduliuotės lygis Lietuvoje yra tarp 900 kWh/km2 ir 1100 
kWh/km2 per metus. Vidutinis spinduliuotės lygis didžiuo-
siuose Lietuvos miestuose (kWh/m2/per metus): Vilniuje 
– 990, Kaune – 1058, Klaipėdoje – 1062, Šiauliuose – 974, 

Nidoje – 1073. Tokiomis sąlygomis įmanoma pagaminti 
vidutiniškai 950-1050 kWh elektros per metus, naudojant 
naujausias FV technologijas.

Esant tokiam spinduliuotės lygiui ir suteikiant nedidelę 
30 proc. paramą įrangai, saulės elektros gamyba yra eko-
nomiškai efektyvi. Todėl ji neabejotinai vystysis. Lietuvos 
energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyta, kad 

Kompensacijos už 
šildymą ir karštą 
vandenį mažas 
pajamas gaunantiems 
vartotojams 2010 – 2017 
metais:

Šaltinis: Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacija

Saulės spinduliuotė 
ir saulės energijos 
potencialas. Optimaliai 
pasvirę fotovoltiniai 
moduliai.

Va
rto

to
jų

 s
ka

ič
iu

s

Iš
m

ok
ėt

ų 
ko

m
pe

ns
ac

ijų
 s

um
a,

 tū
ks

t. 
E

U
R



9

2020 metais jau 30 proc. elektros bus gaminama iš atsinau-
jinančių energijos išteklių, o saulės energijos dalis šiuose 
ištekliuose sudarys 6 proc. O 2030 metais jau 45 proc. visos 
energijos bus gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, o saulės 
energijos dalis joje sudarys 25 proc ir tenkins apie 12 proc. 
šalies elektros poreikių.

2.2 FV rinkos vertinimas
Aktyvesnis saulės fotovoltinių elementų rinkos vystymasis 
Lietuvoje prasidėjo 2009 metais, kai buvo įvestas parda-
vimo į tinklą tarifas (feed in tariff) ir atsirado pirmieji ko-
merciniai projektai. Netrukus, 2011 metais, buvo priimtas 
Atsinaujinančių energijos šaltinių įstatymas. Tai sukūrė pa-
lankias sąlygas saulės elektrai, ypatingai mažesnėms insta-
liacijoms (iki 30 kW). Per trejus metus bendras fotovoltinių 
instaliacijų mastas pasiekė 60 MW. 2012 metais valdžios 
institucijoms laiku nesureagavus į dramatišką saulės mo-
dulių kainos kritimą, pardavimo tinklui tarifas tapo labai 
patrauklus, kas sukėlė ,,saulės energijos burbulą“. Naujoji 
vyriausybė drastiškai nutraukė visas lengvatas, dėl ko per 
sekančius dvejus metus Lietuvoje nebuvo įrengta nė viena 
nauja saulės elektros jėgainė. 

2014 metais buvo sukurta tinklo saulės elektros dvipusės 
apskaitos sistema. Ši sistema leidžia elektrą gaminti pa-
lankiausiu metu – dieną ir vasarą, iš karto nesunaudotą 
perviršį atiduoti skirstomojo tinklo operatoriui, o atsiimti 

šią elektrą tuo metu, kai jos trūksta – vakare ir žiemą. Tuo 
pačiu namų ūkiai tampa ne tik elektros vartotojai , bet „ 
gaminantys vartotojai „, o tai turi dideles ir ekonomines, 
ir socialines pasekmes. Nors ir su ribojimais – iki 10 kW 
namų vartotojams bei 50 kW viešosioms institucijoms, šis 
pakeitimas vėl atgaivino rinką ir 2018 metais bendra galia 
pasiekė 80 MW. Vartotojai galėjo gauti iki 30 proc. įrangos 
kainos paramą, o viešosios įstaigos – net iki 100 proc.

Šiuo metu teisinės ir ekonominės sąlygos yra kaip niekad 
palankios gaminantiems vartotojams, todėl ir naujų jėgai-
nių skaičius nuosekliai didėja. Energetikos ministerijos pro-
gramoje numatyta, jog 2020 metais norima turėti 34 000 
naujų gaminančių vartotojų, kurių bendra įrenginių galia 
būtų iki 200 MW. Šis ambicingas tikslas gali būti pasiektas 
tik įtraukus daugiabučių gyventojus. Papildomos palankios 
sąlygos numatytos Atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymo pataisoje, kuri šiuo metu svarstoma Seime. Nu-
matyta dvipusės apskaitos galios apribojimui taikyti 500 
kW galios limitą, o taip pat sudaryti sąlygas elektrą gaminti 
ne tik jos vartojimo vietoje, bet ir gamintojo pasirinkto-
je bet kurioje kitoje vietoje. Tuo pačiu sudaromos puikios 
sąlygos saulės elektrą naudoti ne tik buitinėms reikmėms, 
bet panaudojus modernius oras - vanduo tipo šilumos si-
urblius, šią elektrą panaudoti pigios šilumos gamybai. Dėl 
to mes paruošėme šią galimybių studiją, kurioje apskaičia-
vome saulės energijos įtraukimo į daugiabučių renovaciją 
galimybes Lietuvoje. 

3. Daugiabučių namų 
renovavimo situacija Lietuvoje
Daugiabučių namų renovavimo procesas Lietuvoje prasidė-
jo 2004 metais priėmus LR Vyriausybės nutarimą „Dėl dau-
giabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 
patvirtinimo“. Jame buvo nustatytos renovavimo sąlygos, 
skatinimo mechanizmai, įkurta Būsto renovavimo agentū-
ra, kuri tapo šio proceso koordinatoriumi ir kontrolieriumi. 
Renovavimo mechanizmas buvo nuolat tobulinamas.

Naujausia Vyriausybės nutarimo pataisa dėl platesnio 
atsinaujinančios energetikos panaudojimo būsto renova-
vimui buvo priimta 2018 m. gruodžio mėnesį. Jos dėka į 
daugiabučių pastatų modernizavimo procesą visa apimtimi 
įtraukta atsinaujinanti energetika: numatytas saulės, vėjo, 
geoterminės ir aeroterminės energijos panaudojimas palan-
kiomis sąlygomis. Tai sudaro galimybę daugiabučių pastatų 
renovavimo procesui sutekti įvairesnį pobūdį ir tokiu būdu 
aktyviau siekti įgyvendinti klimato kaitos suvaldymo už-
davinius.

Lietuvoje (2010 metų duomenimis) yra 37,3 tūkst. reno-
vuotinų sovietinio laikotarpio daugiabučių pastatų, turin-
čių 3 ir daugiau butų. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. renovuota 

tik 1650 pastatų, arba 6 proc. visų daugiabučių. Šiuo metu 
vyksta dar 450 pastatų renovavimas. Taigi, apie 35 tūkst. 
pastatų dar laukia savo eilės. Tai reiškia, kad reikia ieškoti 
paprastesnių, pigesnių ir efektyvesnių pastato moderniza-
vimo būdų.

3.1 Daugiabučių namų energetinio 
modernizavimo variantai, jų 
pranašumai ir trūkumai
Lietuvoje įprastinis renovavimo variantas – apšiltinti pasta-
tų sienas, stogą, rūsį, pakeisti langus ir išorines duris, apšil-
tinti vamzdynus, pakeisti radiatorius. Aktyvios energetinio 
efektyvumo priemonės, tokios kaip saulės energijos, aero-
terminės ar geoterminės energijos panaudojimas, taikomos 
labai retai. Tuo tarpu jas naudojant galima pasiekti tą patį 
energijos sutaupymo efektą, tik žymiai mažesniais kaštais. 
Svarbiausia, kad tuo būdu galima pasiekti didesnius CO2 
emisijos sumažinimo rezultatus ir ženkliai prisidėti prie 
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Lietuvos užduočių, numatytų Klimato kaitos programose, 
įgyvendinimo. 

Ypatingai palankias sąlygas atsinaujinančios energijos pa-
naudojimui, o daugiausia –saulės elektros gamybai, sudaro 
Lietuvoje įgyvendinta labai pažangi dvipusės energijos aps-
kaitos (net metering) sistema. Jos esmė yra ta, kad saulės 
elektrą galima pasigaminti palankiu šviesos energijai metu, 
t.y. dieną arba vasarą, po to už nedidelį mokestį ją perduoti 
„pasaugojimui“ elektros tinklui ir panaudoti tuo metu, kai 
jos labiausiai reikia, t.y. tamsiu paros metu arba žiemą.

Ši sistema yra ypač palanki šiluminei energijai gaminti, kai 
tam naudojami „oras-vanduo“ tipo šilumos siurbliai. Jie 
šiam tikslui panaudoja aplinkos aeroterminę energiją, o 
elektros energijai panaudoja saulės šviesą.

3.1.1 Dalinis modernizavimas
Pilnas daugiabučio namo modernizavimas reikalauja di-
džiulių kaštų, kurių gyventojai dažniausi siekia išvengti. 
Todėl ir minėtas pilno renovavimo per 10 metų rezultatas 
– tik 6 proc. renovuotų pastatų, ir jis parodo tokios reno-
vacijos efektyvumą.

Todėl verta renovavimą vystyti ir kitu būdu – mažais ir labai 
ekonomiškai efektyviais žingsneliais. Vienas jų – moderni-
zuoti naujomis priemonėmis daugiabučių pastatų šilumos 
paskirstymo mazgus. Šiuo būdu nedidelėmis sąnaudomis 
galima iki 15 proc. sumažinti namo šiluminės energijos 
suvartojimą. Kitas labai ekonomiškai efektyvus būdas – 
vasarą atsisakyti karšto vandens tiekimo iš centralizuotų 
tinklų. Nuo gegužės iki spalio mėnesio, pasibaigus šildymo 
sezonui, centralizuota šilumos gamyba ir tiekimas, skir-
tas karštam buitiniam vandeniui gaminti ir rankšluosčių 
džiovintuvų („gyvatukų“) šildymui yra labai ekonomiškai 
neefektyvus.

3.1.2.Modernizavimas panaudojant 
saulės elektrą ir šilumos siurblius
Šis modernizavimo būdas patrauklus todėl, kad siekiamą 
modernizavimo tikslą, pvz. sumažinti centralizuotai tiekia-
mos šiluminės energijos kiekį – galima įvykdyti pasiekus 
net 60 proc. rodiklį. Tai yra tipinis renovavimo uždavinys, 
kai pastato energetinio naudingumo klasę siekiama padi-
dinti nuo F į C klasę. Šį tikslą galima pasiekti žymiai pigiau, 
panaudojant aeroterminę ir saulės šviesos energiją. 

3.1.3.Tradicinis renovavimas
Tradicinis renovavimas – tai pastato visų išorinių konstruk-
cinių elementų apšiltinimas, siekiant ženkliai padidinti jų 
šiluminę varžą, t.y. šiluminės energijos nuostolius. Tuo 
pačiu dalinai renovuojama pastato energetinė sistema. Tai 
– labai akivaizdus ir suprantamas pastato modernizavimo 
būdas, tačiau jis yra brangus. Todėl nelengva pastato gyven-
tojus įtikinti jo imtis.

3.1.4 Tradicinis renovavimas kartu su 
atsinaujinančios energetikos panaudojimu.
Šis būdas leidžia pasiekti, kad pastatas beveik nenaudoja 
centralizuoto tinklo šilumos energijos ir tampa „beveik 
nulinės energijos namu“. Šiam lygiui pasiekti būtina pa-
naudoti autonominius šilumos gamybos įrenginius. Kaip 
taisyklė, tokiais pasirenkami saulės šviesos fotovoltiniai 
elementai elektrai gaminti ir geoterminiai arba aerotermi-
niai „oras-vanduo“ tipo šilumos siurbliai šilumai ir karštam 
vandeniui gaminti. 

3.2 Energetinio modernizavimo 
modelių pritaikymas pastato 
Taikos 27 Utenoje pavyzdžiu
Detalesniam įvairių pastato modernizavimo tyrimui buvo 
pasirinktas tipinis sovietinių laikų gyvenamasis namas, 
esantis Utenos mieste, Taikos gatvėje Nr. 27 ( toliau – Ute-
nos pastatas).

Jo pagrindiniai bendrieji parametrai: 
 n Butų skaičius – 38, 
 n Butų naudingas plotas – 2043 kv. m,
 n Negyvenamų patalpų plotas – 101 kv. m,
 n Visas bendras plotas – 2144 kv. m.

Pagrindiniai energetiniai ir ekonominiai parametrai:
 n Šilumos sąnaudos 1 kv. m per metus – 189 kWh
 n Šilumos sąnaudos, iš viso per metus – 405 400 kWh,
 n Šilumos kiekis karštam vandeniu paruošti 1 kv. m per 

metus – 54 kWh,
 n Šilumos kiekis karštam vandeniu paruošti, iš viso per 

metus – 110 000 kWh,
 n Elektros energijos sąnaudos buitiniams tikslams 1 kv.m 

per metus – 30 kWh,
 n Elektros energijos sąnaudos buitiniams tikslams, iš viso 

per metus – 64 300 kWh,
 n Energetinio naudingumo klasė – F,
 n Statybos darbų kaina, pervedant pastatą iš F klasės į C 

klasę – 378 000 Eur,
 n Statybos darbų kaina, pervedant pastatą iš F klasės į 

A++ klasę – 667 000 Eur.

Šie parametrai ir buvo panaudoti, atliekant šio pastato 
energetinės sistemos modernizavimo modeliavimą.

Utenos pastatas renovavimo požiūriu nėra tipinis, kadangi 
jo pradinis energetinis naudingumas – F klasė, o tipinių 
daugiabučių pastatų Lietuvoje energetinis naudingumas 
paprastai yra – E klasė. Šis pastatas buvo pasirinktas ty-
rimui, nes jis yra įtrauktas į Vokietijos vyriausybės vykdo-
mą inovatyvių projektų programą ir bus renovuojamas iki 
aukščiausios energetinės klasės. Turint visus daugiabučio 
energetinius duomenis prieš ir planuojant turėti informa-
ciją apie energijos sunaudojimą po atnaujinimo, naudinga 
palyginti įvairius jo renovavimo variantus simuliacijoje bei 
realybėje jau įgyvendinus projektą.

3.2.1.Šiluminio mazgo renovavimas kartu 
su vasaros laikotarpio karšto vandens 
sistema: dalinis renovavimas
Tokio renovavimo tikslas – modernizuoti pastato šiluminį 
mazgą ir atsisakyti karšto vandens tiekimo šiltuoju – vasa-
ros laikotarpiu.

Senųjų pastatų šilumos mazgai yra labai neefektyviai val-
domi, jais sudėtinga valdyti šildymo vandens temperatūrą 
– ji valdoma centralizuotai visame šildymo tinkle. Todėl 
nėra galimybių operatyviai reguliuoti šilumos panaudo-
jimą name priklausomai nuo oro temperatūros pakitimų 
paros metu. Tačiau namai yra skirtingi, skirtingi ir gyven-
tojų poreikiai. Po šilumos punkto modernizavimo visos šios 
galimybės atsiranda, kas leidžia ekonomiškai efektyviai su-
taupyti apie 15 proc. šiluminės energijos. Tokio moderni-
zavimo kaina nagrinėjamam namui būtų apie 20 000 eurų.
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Kita energetinio efektyvumo didinimo galimybė – atsisa-
kyti karšto vandens tiekimo iš centrinio šildymo sistemos. 
Ekonominiai tokio atsisakymo rodikliai būtų tokie:

 n Sunaudojama karšto vandens gegužės- spalio mėnesiais 
– 1100 kub.m,

 n Šiluminės energijos tokiam karšto vandens kiekiui pa-
ruošti poreikis – 55 000 kWh,

 n Šilumos siurblio galios tokiam šilumos kiekiui poreikis 
– 42 kW,

 n Šilumos siurblys sunaudos elektros energijos tokiam 
šilumos kiekiui – 18 000 kWh.

 n Tokiam elektros kiekiui paruošti reikalinga saulės elek-
trinės galia – 19 kW,

 n Saulės elektrinės kaina – 19 000 Eur
 n Šilumos siurblio kaina su įrengimu – 11 000 Eur.
 n Saulės elektros kaina, naudojant dvipusę apskaitą – 3 

eurocentai už kWh.

Panaudojant šiuos rodiklius, apskaičiuojama:
 n 1 kub. m vandens pašildymo, naudojant saulės elektrą 

ir šilumos siurblį, kaina – 1,5 Eur/kub.m
 n 1 kub. m karšto vandens kaina iš centralizuoto tinklo 

– 4,52 Eur/kub.m
 n Skirtumas – 3 kartai.

Šiuo atveju investiciniai kaštai neįskaičiuoti. Jie sudaro: 
šiluminio punkto modernizavimui – 20 000 eurų, karšto 
vandens gamybai – 30 000 eurų. Tačiau čia neįvertinami 
realūs centralizuoto tiekimo katilinės kaštai, kurie susida-
ro dirbant 3 kartus mažesniu pajėgumu, negu žiemos lai-
kotarpiu. Tuo atveju, jei daliniam renovavimui suteikiama 
įprastinė 30 proc. parama, gaunamas toks atsipirkimas: 
šiluminio mazgo renovacijai – 4,7 metų, o karšto vandens 
ruošimui – 6,5 metų.

Taigi, dalinė. arba „mažoji renovacija“ yra ekonomiškai 
daug efektyvesnė už tradicinę renovaciją, kai naudojamas 
viso pastato apšiltinimas.

3.2.2 Pastato pervedimas iš F į C energetinę 
klasę, nenaudojant apšiltinimo
Šis modernizavimas vykdomas, panaudojant saulės elektrą 
ir šilumos siurblius.

Kaip jau buvo minėta, senųjų pastatų renovavimo, o tiks-
liau – modernizavimo tikslas – sumažinti pastatuose ener-
gijos vartojimą ir gyventojų išlaidas šildymui bei karštam 
vandeniui. Tuo pačiu siekiama sumažinti CO2 išmetimus 
ir dalyvauti aplinkos apsaugojimo nuo šiltnamio efekto 
procese. Tuo tikslu dažniausiai einama tradiciniu keliu ap-
šiltinat namo sienas, keičiant langus, duris ir panaudojant 
kitas pasyvias priemones.

Bet yra ir kitas būdas tam pačiam rezultatui pasiekti: ne-
švarią CO2 požiūriu (dujinę ar net biokuro) šilumą pakeisti 
švaria saulės ir aerotermine energija, kuri gaunama panau-
dojant fotovoltinius saulės modulius ir „oras-vanduo“ tipo 
šilumos siurblius. Šiam modernizavimo būdui teisinės, 
techninės ir administracinės galimybės Lietuvoje baigiamos 
rengti, kadangi sudaromos sąlygos naudoti saulės elektros 
dvipusės apskaitos (net metering) sistemą iki 500 kW galios 
elektrinėms, o taip pat šią sistemą taikyti elektrinėms, nu-
tolusiomis nuo elektros vartojimo vietos.

Toliau pateikiamas ekonominis tokios modernizacijos efek-

tas Utenos pastato pavydžiu, panaudojant aukščiau pateik-
tus pastato duomenis.

Renovavimo iš F į C klasę dėka numatoma sutaupyti 253 
100 kWh šilumos.

Šis renovavimas pagal investicinį projektą kainuotų 
378 000 eurų.

Apskaičiuojame, kiek kainuotų tas pats šilumos sutaupy-
mas kitu būdu – panaudojant saulės elektrinę ir šilumos 
siurblį „oras-vanduo“. Šio siurblio metinis efektyvumo 
rodiklis SCOP lygus 3, t.y. 1 kWh elektros paverčiama 3 
kWh šilumos. Tuo būdu tam pačiam efektui pasiekti reikės 
253 000 : 3 = 85 000 kWh elektros energijos.

Šilumos siurblio, kuris per metus turėtų pagaminti 253 000 
kWh, šiluminė galia turėtų būti 125 kW, jo kaina su pilnu 
įrengimu – 80 000 eurų.

Saulės elektrinės, kuri per metus pagamintų 85 000 kWh 
energijos, galia turėtų būti 90 kW, o pilna įrengimo kaina 
– 90 000 eurų. Naudojant šį būdą, vertėtų pakeisti ir radi-
atorius, o tai kainuotų 10 000 eurų.

Visa pastato energetinės sistemos modernizavimo, panau-
dojant sulės elektrinę ir šilumos siurblį kaina – 180 000 
eurų. Tuo tarpu tradicinio renovavimo investiciniame pro-
jekte numatyta statybos darbų kaina – 378 000 eurų.

Išvada – pastato energetinės sistemos modernizavimas, 
leidžiantis sutaupyti 62 proc. šiluminės energijos   (kaip 
numatyta renovacijos investiciniame plane pervedimui iš F 
į C klasę) , pakeičiant “nešvarią” šiluminę energiją į žaliąją 
energiją, būtų 2,1 karto pigesnis, negu šiltinant namą 
tradiciniu būdu.

Reikia žinoma paminėti, jog negalima visiškai atsisakyti 
pastato sienų apšiltinimo priemonių. Šiuo atveju turi būti 
atsižvelgta ne tik į energetinį sutaupymą, bet ir į fizikines 
(vedinimas, terminiai tilteliai, kondensacija ant langų) bei 
komfortines pastato savybės.

3.2.3 Tradicinis renovavimas
Tradicinis renovavimas – tai darbai, kai apšiltinamos visos 
pastato išorinės konstrukcijos, keičiami langai, išorinės du-
rys, taip pat modernizuojami šiluminiai mazgai ir šildymo 
sistemos elementai.

Šiame tyrime šis būdas nebuvo detaliau nagrinėjamas, ka-
dangi toks renovavimas vykdomas seniai, tyrimus įvairios 
institucijos jau yra atlikusios daugeliui pastatų.

Kaip jau buvo minėta, Utenos namo atveju jo šiluminės 
energijos sąnaudas planuojama sumažinti nuo 405  000 
kWh/metus iki 152 000 kWh/metus, t.y. 253 000 kWh/
metus. Tuo pačiu pastato energetinio naudingumo ener-
gingumo klasė būtų pakelta nuo F klasės į C.

Šių darbų kaina – 378 000 eurų.

Kadangi Utenoje centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 
4,72 ct/kWh, tai atlikus renovavimą per metus šilumai būtų 
sutaupoma 11 950 eurų. Tokio būdo renovacijos skaičiuo-
jamasis atsipirkimas – 31 metai.

Aišku, čia neįskaičiuotas socialinis ir estetinis tokios reno-
vacijos efektas: namas tampa išoriškai žymiai patraukles-
nis, jame malonu gyventi. Tokie veiksniai yra labai svarbūs, 
bet juos labai sunku ekonomiškai įvertinti. 

3.2.4 Tradicinis renovavimas kartu su 
atsinaujinančios energetikos panaudojimu.
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Europoje plečiasi judėjimas įrengti energijos nenaudojan-
čius – pasyvius pastatus, kuriems suteikiama A++ ener-
getinio naudingumo klasė. Tokie namai neabejotinai yra 
gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ateitis. A++ namo 
neįmanoma įrengti nenaudojant vietinės energijos gamy-
bos, t.y. renovuojamam pastatui būtina panaudoti atsinau-
jinančios energijos sistemas. Bandyti įrengti tokis eksperi-
mentinius pastatus būtina, kadangi ir mokslininkams, ir 
praktikams reikia suprasti šių namų specifiką ir išmokti 
ekonomiškai bei techniškai efektyviai juos įrengti.

Toks būdas buvo apskaičiuotas ir Utenos namo atveju. Šį 
namą numatoma ne tik apšiltint, bet ir įrengti saulės elek-
trinę, sujungtą su geoterminiu šilumos siurbliu.

A++ atveju pastato šiluminės energijos sąnaudas planuo-
jama sumažinti nuo 405 000 kWh/metus iki 34 000 kWh/
metus, t.y. 371 000 kWh/metus. Tuo atveju 1 kv.m šildymui 

per metus užtektų 1,62 kWh/metus, tuo tarpu kai nere-
novuotam namui šis rodiklis siekia 188,86 kWh/metus, 
taigi, šilumos sunaudojimas sumažėtų net 99,1 proc. Šiam 
rezultatui pasiekti numatyta be tradicinio apšiltinimo taip 
pat įrengti 18 kW galios saulės elektrinę, 24 kW galios šilu-
mos siurblį ir 8 kW galios saulės terminių kolektorių grupę 
karštam vandeniui ruošti.

Toks daugiabučio pastato renovavimo būdas būtų labai 
patrauklus, tačiau jo įgyvendinimo kaina yra labai aukšta – 
667 000 eurų be projektavimo ir papildomų darbų. Projekto 
grynasis atsipirkimas – 35 metai. Tad šis būdas negaunant 
papildomos valstybės ar kitokios paramos nėra patrauklus 
gyventojams. Tikimės, jog su parama įgyvendinus Utenos 
daugiabučio projektą, galėsime konkrečiai paskaičiuoti, ar 
namo renovacija iki aukščiausios energetinės klasės yra 
naudinga finansiniu ir aplinkos apsaugos aspektais.

4. Techninė ekspertizė

9  Lietuvos respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1213 nutarimas ,,Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo, Žin., 2004, 
Nr. 13-387

4.1 Metodas
Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokiomis ribinėmis sąly-
gomis yra prasminga investuoti į fotovoltinę sistemą dau-
giabučiame gyvenamajame name. Pirmajame etape buvo 

atrinkti du tipiniai daugiabučiai gyvenamieji namai, vie-
nas iš gelžbetonio konstrukcijų (blokinis pastatas), o kitas 
– monolitinis (plytinis pastatas).

Pastatai atrinkti atsižvelgiant į būdingą 37 267 pastatų Lie-
tuvoje9 statybos būdą (žr. 1 pav.).

Tipinis daugiabutis plytinis namas 
(~2/3 visų daugiabučių):
~ 25 000 namų iš viso
Paprasta plytinė konstrukcija
Centrinė šildymo sistema

Tipinis daugiabutis blokinis namas 
(~1/3 visų daugiabučių):
~ 6 000 namų iš viso
Paprasta gelžbetonio plokščių konstrukcija
Centrinė šildymo sistema

1 pav.: Atrinkti 
pastatai
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Pirmajame etape buvo atliktas nerenovuotų pastatų ter-
minis modeliavimas taikant programą „EnergyPlus“, kad 
būtų galima nustatyti šilumos poreikį šildymui. Atsižvel-
giant į nustatytą vertę ir į išmatuotą energijos suvartojimą 
geriamojo vandens paruošimui buvo apskaičiuotas galu-
tinės energijos poreikis šildymui ir karštam geriamajam 

vandeniui. Šiuo atveju daryta prielaida, kad susidarys 20 
% nuostolis paskirstant karštą geriamąjį vandenį ir 10 % 
nuostolis paskirstant šilumą. Nustatytas papildomos elek-
tros energijos poreikis, atitinkantis 2 % suvartotos šilumos. 
Elektros srovės vartotojų suvartojama elektros srovė pa-
grįsta išmatuotomis reikšmėmis.

2 pav.: Galutinio 
energijos poreikio 
apskaičiavimo metodas

Taikant šią sistemą galima apskaičiuoti viso pastato galutinį 
energijos poreikį. Procesas pavaizduotas 2 pav.

Buvo ne tik taikomas modeliavimas nerenovuotiems pas-
tatams, bet ir kiekvienam pastatui buvo atskirai mode-
liuojama po tris pastato apvalkalų variantus. Šiuo atveju 
buvo atsižvelgta į šilumos perdavimo koeficientui keliamus 
reikalavimus pagal Lietuvoje taikomas energinio naudin-
gumo klases. Taip pat buvo atsižvelgta į pralaidumo orui 
reikalavimus. Nebuvo atsižvelgta į energinio naudingumo 
klasių reikalavimus galutinei ir pirminei energijai, kurią 
apskaičiuojant įtraukiami ne tik pastato apvalkalai, bet ir 
energijos gamyba bei šaltiniai. 

Į reikalavimus energijai neatsižvelgta todėl, kad šiame ty-
rime pastatų izoliacija lyginama su fotovoltinės energijos 
integracija bei vertinamas jų poveikis energijos sąnaudoms.

Nustačius elektros energijos ir šilumos poreikį modeliavimo 
būdu apskaičiuojama, kiek pagaminama fotovoltinės ener-
gijos ir kiek jos suvartojama savo reikmėms atsižvelgiant į 
stogo kryptį ir jo padengimą fotovoltiniais moduliais.

Remiantis šiomis reikšmėmis pagal standartą VDI 2067 
(visų sąnaudų apskaičiavimas) apskaičiuojamas ekonomiš-
kumas. Gauti rezultatai panaudojami teikiant rekomenda-
cijas.

Priešingai nei reikalaujama teisės aktais, šiame projekte 
buvo atsižvelgta ir į elektros srovę buitiniams vartotojams.

10  DIN V 18599: Energetische Bewertung von Gebäuden: Berechnung des Nutz-, End und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und 
Beleuchtung– Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

4.2 Pastatai ir ribinės 
modeliavimo sąlygos
Buvo atrinkti du nerenovuoti pastatai, atitinkantys įpras-
tą Lietuvos pastatų tipą. Abu pastatai yra penkiaaukščiai. 
Nuotraukas ir papildomas ploto bei pastatų apvalkalų reikš-
mes rasite 3 pav. ir 4 pav.

Terminis modeliavimas atliekamas taikant „EnergyPlus“ 
programą. Ribinės klimato sąlygos nustatytos remiantis 
Kauno meteorologijos stoties duomenimis. Šilumos per-
davimo koeficientai nurodomi paprastoms plytų ir gelžbe-
tonio konstrukcijoms. Pasirinktas stiklo saulės faktorius g 
yra 0,5. Infiltracija nustatyta remiantis vėdinimu, kai yra 
50 Pa slėgio skirtumas ir nustatomi Gl. 61 ir (arba) Gl. 62 
pagal standarto DIN V 18599 2 dalį [1]. Į vidaus apkrovą 
ir langų vėdinimą atsižvelgiama taikant standarte DIN V 
1859910 apibrėžiamą naudojimo profilį arba pagal BDEW 
nustatytą standartinį apkrovos profilį.

Modeliuojant renovuotus variantus reikalavimai šilumos 
perdavimo koeficientui ir reikalavimai n50 vėdinimui pa-
imti iš atitinkamų Lietuvos energinio naudingumo klasių. 
1 lentelėje rodoma ribinių sąlygų ir reikalingo izoliacinio 
sluoksnio storio apžvalga naudojant tipinę izoliacinę me-
džiagą, kurios šilumos laidumas yra 035.

karštas vanduo

šildymas

buitinė elektra

išmatuota

išmatuota

simuliuota

šilumokaitis

elektros tinklai

centrinio  
šildymo tinklai



SAULĖS ENERGIJA DAUGIABUČIAMS. PANAUDOJIMO GALIMYBIŲ STUDIJA14

4 pav.: Pagrindinė 
informacija apie 
blokinį pastatą

2043 m2 gyvenamasis plotas
38 butai
Grindų matmenys 40 m x 15,5 m
5 aukštai
~ 30 % langų ploto visose pastato pusėse
Šilumos sunaudojimas: 189 kWh/(m2a)
DHW sunaudojimas: 55 kWh/(m2a)
Elektros energijos sunaudojimas: 30 kWh/(m2a)

3 pav.: Pagrindinė 
informacija apie 
plytinį pastatą

2769 m2 gyvenamasis plotas
55 butai
Grindų matmenys 63,4 m x 11,05 m
5 aukštai
~ 30 % langų ploto ,,ilgojoje“ pastato pusėje
Šilumos sunaudojimas: 156 kWh/(m2a)
DHW sunaudojimas: 70 kWh/(m2a)
Elektros energijos sunaudojimas: 21,3 kWh/(m2a)

Šilumos 
perdavimo 
koeficientas
[W/(m²K)]

Nereno-
vuotas 
pastatas C klasė A klasė A++ klasė

Stogas 0,85 0,16 à 18 cm izol. 0,10 à 31 cm izol. 0,08 à 40 cm izol.
Siena 1,27 0,25 à 12 cm izol. 0,12 à 26 cm izol. 0,10 à 32 cm izol.
Grindys 0,93 0,25 à 9 cm izol. 0,14 à 20 cm izol. 0,10 à 30 cm izol.
Langas 2,5 1,6 à dvigubas 

stiklas
1,0 à dvigubas 
stiklas

0,7 à trigubas 
stiklas

n50 [h
-1] 3 2 1 0,6

Lentelė 1: Pastato 
apvalkalo ribinės 
sąlygos ir infiltracija
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4.3 Šildymo šilumos poreikio 
modeliavimo rezultatai
Panaudojant „EnergyPlus“ programą atliekamas abiejų pas-
tatų modeliavimas. Šiuo atveju buvo dirbama taikant 15° 
skalę, kad būtų galima įvertinti poveikį, kurį daro pastato 
orientacija. Šis poveikis buvo nereikšmingas. Išsamius re-
zultatus rasite priede.

Šildymo šilumos poreikio vidurkis nerenovuotam plytiniam 
pastatui siekė 144 kWh/(m²a), 65 kWh/(m²a) esant C ener-
ginio efektyvumo klasei, 44 kWh/(m²a) esant A energinio 
efektyvumo klasei ir 10 kWh/(m²a) esant A++ energinio 
efektyvumo klasei. Pažymėtina, kad A++ energinio efek-

tyvumo klasės atveju buvo atsižvelgta į vėdinimo sistemą 
su šilumos rekuperacija. A++ klasės atveju taupumo sume-
timais neatsižvelgta į vėdinimo sistemą. 5 pav. vaizduoja-
mas modeliuojamas šildymo šilumos poreikis plytiniam 
pastatui.

6 pav. vaizduojamas šildymo šilumos poreikis blokiniam 
pastatui. Šiame pastate A++ energinio efektyvumo klasės 
atveju taip pat buvo atsižvelgta į vėdinimo sistemą su šilu-
mos rekuperacija. Šildymo šilumos poreikio vidurkis nere-
novuotam pastatui siekė 184 kWh/(m²a), 67 kWh/(m²a) 
esant C energinio efektyvumo klasei, 37 kWh/(m²a) esant 
A energinio efektyvumo klasei ir 8 kWh/(m²a) esant A++ 
energinio efektyvumo klasei.

5 pav.: Plytinio pastato 
šildymo šilumos 
poreikis skirtingų 
energinio efektyvumo 
klasių atveju

Šildymo poreikis plytiniame name

Š
ild

ym
o 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

esamas 
pastatas

C A A++

Energijos efektyvumo klasė

6 pav.: Blokinio pastato 
šildymo šilumos 
poreikis skirtingų 
energinio efektyvumo 
klasių atveju

Šildymo poreikis blokiniame name

Š
ild

ym
o 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

esamas 
pastatas

C A A++

Energijos efektyvumo klasė

4.4 Pastatų galutinės energijos 
poreikis ir energijos sąnaudos
7 pav. ir 8 pav. vaizduojamas viso pastato galutinės ener-
gijos poreikis. Šiuo atveju atsižvelgiama ir į butui tiekiamą 
elektros srovę buitiniams vartotojams, nes ji taip pat daro 
poveikį apskaičiuojant butui tenkančias energijos sąnau-
das. Daryta prielaida, kad nerenovuotam pastatui tenka 12 

kWh/(m²/metus) nuostolių, susidarančių paskirstant šildy-
mo šilumą, o renovuotame pastate tokie nuostoliai sudaro 
5 kWh/(m²/metus), tuo tarpu tiekiant karštą geriamąjį 
vandenį susidaro 10 kWh/(m²/metus) paskirstymo nuosto-
liai. Taip pat daryta prielaida, kad renovavus pastatą karšto 
geriamojo vandens suvartojimas nepasikeičia. Sumažinami 
tik paskirstymo nuostoliai, be to, šis šilumos nuostolis atsi-
randa terminiame apvalkale ir savo ruožtu sumažina šildy-
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Galutinės energijos poreikis plytiniame name
7 pav.: Plytinio pastato 
galutinės energijos 
poreikis įskaitant 
elektros srovės 
vartotojus

G
al

ut
in

ės
 e

ne
rg

ijo
s 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

esamas pastatas C A A++

orientacija

ši
lu

m
a

el
ek

tra

ši
lu

m
a

el
ek

tra

ši
lu

m
a

el
ek

tra

ši
lu

m
a

el
ek

tra

  galutinis šilumos poreikis
  galutinis karšto vandens poreikis
  galutinis buitinės elektros poreikis
  galutinis elektros poreikis bendrosioms patalpoms 

Galutinės energijos poreikis blokiniame name
8 pav.: Blokinio pastato 
galutinės energijos 
poreikis įskaitant 
elektros srovės 
vartotojus

G
al

ut
in

ės
 e

ne
rg

ijo
s 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

esamas pastatas C A A++

orientacija

ši
lu

m
a

el
ek

tra

ši
lu

m
a

el
ek

tra

ši
lu

m
a

el
ek

tra

ši
lu

m
a

el
ek

tra

  galutinis šilumos poreikis
  galutinis karšto vandens poreikis
  galutinis buitinės elektros poreikis
  galutinis elektros poreikis bendrosioms patalpoms 

mo šilumos poreikį. Todėl daroma prielaida, kad galutinės 
energijos, skirtos karštam geriamajam vandeniui paruošti, 
suvartojimas nepasikeičia.

Aiškiai matyti, kad aukštesnės energinės klasės pastatuose 
elektros srovė sudaro didelę bendrai suvartojamos energi-
jos dalį. Taip pat matyti, kad karšto geriamojo vandens ruo-
šimas sudaro ženklią suvartojamos šilumos dalį.

Jei atsižvelgiama į 2019 m. sausio mėn. apskaičiuotas 
kilovatvalandės kainas, taikomas centriniam šildymui 
ir elektros energijai, matoma, kad elektros energijos su-
vartojimas užima dar reikšmingesnę dalį (žr. 9 pav. ir 10  
pav.).

Remiantis šiomis vertėmis tikrinama, kokia apimtimi fo-
tovoltinės energijos integracija ekonominiu ir ekologiniu 
požiūriu yra prasmingesnė už storesnį izoliacijos sluoksnį.

4.5 Fotovoltinės energijos 
modeliavimo rezultatai
Norint nustatyti fotovoltinės energijos integracijos dau-
giabučiuose pastatuose ekonominį ir ekologinį potencialą 

pirmiausia reikia nustatyti, kiek tos energijos tiekiama. 
Naudojantis TRNSYS programa modeliuojamas galimas 
fotovoltinės energijos tiekimas atsižvelgiant į fotovoltinio 
modulio orientaciją.

Pasirinktas 10° pastatymo kampas, nes tokiu atveju tame 
pačiame plote galima instaliuoti daugiau modulių. Vieno 
modulio pagaminamas energijos kiekis sumažėja, jei mo-
dulis nėra optimaliai pakreiptas, tačiau bendras tiekiamos 
energijos kiekis išauga, nes ant to paties stogo galima ins-
taliuoti daugiau modulių, todėl padidėja jų pajėgumai (žr. 
11 pav.).

Modeliavimas atliktas su abiem pastatais, orientuojantis 
keturiomis kryptimis (šiaurė, rytai, pietūs, vakarai) ir ati-
tinkamai naudojant skirtingą moduliais uždengtą plotą (25 
%, 50 % ir 100 % naudojamo stogo ploto). Daryta prielaida, 
kad naudojamas stogo plotas sudaro 80 % bazinio ploto. 
Nustatytas konkretus reikalingas plotas – 5 m²/kWp (di-
delės galios moduliams).°

Vadinasi, maksimali instaliuojama fotovoltinės energijos 
galia sudaro 112 kWp (plytinis pastatas) arba 91 kWp (blo-
kinis pastatas).
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Todėl kiekvienam pastatui taikyta po dvylika profilių, ku-
riais remiantis apskaičiuojama fotovoltinė energija.

Ši energija naudojama tiesiogiai ir jos perteklius tiekia-
mas į elektros tinklą naudojantis dvipuse elektros energi-
jos apskaita, todėl finansiškai naudingiau naudotis tokiu 
būdu, o ne atiduoti visą fotovoltinę energiją į tinklą, tačiau 
kiekvienu atveju reikia nustatyti savo reikmėms suvartoja-
mos energijos dalį. Tokiu atveju reikia sudaryti vartojimo 
profilį. Galima remtis BDEW H0 profiliu, kuriame atitin-
kami pastato elektros energijos poreikiai nurodomi pagal 
atitinkamą laiko skalę. Kas 15 minučių sudarant gamybos 
ir poreikio balansą galima nustatyti savo reikmėms suvar-
tojamos energijos dalį. 12 pav. ir 13 pav. rodomas elektros 
energijos balansas atsižvelgiant į skirtingą modelių išdės-
tymą ant stogo ir jų orientaciją, kai moduliai pakreipti 10° 
kampu.

Matyti, kad abiejų pastatų atveju iki 40 % energijos poreikio 
galima patenkinti tiesiogiai naudojant fotovoltinę energiją. 
Taip pat matyti, kad panaudojant 60 % (plytinis pastatas) ir 
(arba) apie 80 % (blokinis pastatas) stogo ploto pagaminta 
energija atitinka energijos poreikį. 

Dėl teisinio reguliavimo, taikomo dvipusei elektros energi-
jos apskaitai, kuriuo už pagamintą perteklinę elektros ener-
giją neleidžiama gauti ekonominės naudos, ekonominiu 
požiūriu abejotina, ar verta visą stogą padengti moduliais.

4.6 Ekonominio efektyvumo 
vertinimas
Ankstesniuose skyriuose įvertinus galutinės energijos po-
reikį ir fotovoltinės energijos integracijos potencialą ener-
getiniu požiūriu dabar metas atlikti ekonominį vertinimą. 
Vertinamos visos sąnaudos pagal analogiją su standartu 
VDI 2067, t. y. per 20 metų laikotarpį apskaičiuojamos kau-
piamosios sąnaudos per investicijas, eksploatacinės išlaidos 
(techninė priežiūra, remontas) ir su poreikiu siejamos są-
naudos (energijos sąnaudos).

Skaičiavimai paremti sąlyga, jog pastatas ir toliau liks pri-
jungtas prie centrinės šildymo sistemos (pav. 14). Taip pat 
tai, jog paskirstymo ir perdavimo nuostoliai bus sumažinti.

9 pav.: Plytinio pastato 
energijos sąnaudos (be 
bazinių kainų)

esamas pastatas C A A++
orientacija

Išlaidos energijai plytiniame name

  Šildymas ir karštas vanduo   Elektra

Prielaidos:
Centrinio šildymo kaina: 0,064 €/kWh
Elektros kaina: 0,13 €/kWh

Iš
la

id
os

 e
ne

rg
ija

i [
€/

m
2 a

]

10 pav.: Blokinio pastato 
energijos sąnaudos (be 
bazinių kainų)

esamas pastatas C A A++
orientacija

Išlaidos energijai blokiniame name

  Šildymas ir karštas vanduo   Elektra

Prielaidos:
Centrinio šildymo kaina: 0,064 €/kWh
Elektros kaina: 0,13 €/kWh

Iš
la

id
os

 e
ne

rg
ija

i [
€/

m
2 a

]
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Vertinant fotovoltinės energijos poveikį buvo išnagrinėta 
dešimt variantų:

1) renovacija neatliekama, fotovoltinė energija nenaudo-
jama

2) renovacija neatliekama, 25 % stogo ploto padengta fo-
tovoltiniais moduliais

3) renovacija neatliekama, 50 % stogo ploto padengta fo-
tovoltiniais moduliais

4) renovacija neatliekama, 100 % stogo ploto padengta 
fotovoltiniais moduliais

5) Pastato apvalkalas renovuojamas pagal C klasės reikala-
vimus, fotovoltinė energija nenaudojama

11 pav.: Modulių 
išdėstymo ant 
stogo palyginimas 
remiantis Berlyno 
pavyzdžiu taikant 
įvairų modulių 
pakreipimo kampą

12 pav.: Fotovoltinės 
energijos gamyba, 
energija savo 
reikmėms ir 
tiekimas į tinklą 
atsižvelgiant į 
skirtingą modelių 
išdėstymą ant stogo 
bei jų orientaciją 
(plytinis pastatas)

13 pav.: Fotovoltinės 
energijos gamyba, 
energija savo 
reikmėms ir 
tiekimas į tinklą 
atsižvelgiant į 
skirtingą modelių 
išdėstymą ant stogo 
bei jų orientaciją 
(blokinis pastatas)

FV pasvirimo laipsnis: 30°
Įrengto FV dydis: 8,755 kWp
Atstumas tarp dviejų eilių: 1,50 m
Metinė elektros gavyba: 7.878 kWh/a

FV pasvirimo laipsnis: 10°
Įrengto FV dydis: 12,28 kWp
Atstumas tarp dviejų eilių: 0,52 m
Metinė elektros gavyba: 9.921 kWh/a
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6) Pastato apvalkalas renovuojamas pagal C klasės reika-
lavimus, 25 % stogo ploto padengta fotovoltiniais mo-
duliais

7) Pastato apvalkalas renovuojamas pagal C klasės reika-
lavimus, 50 % stogo ploto padengta fotovoltiniais mo-
duliais

8) Pastato apvalkalas renovuojamas pagal C klasės rei-
kalavimus, 100 % stogo ploto padengta fotovoltiniais 
moduliais

9) Pastato apvalkalas renovuojamas pagal A klasės reikala-
vimus, fotovoltinė energija nenaudojama

10) Pastato apvalkalas renovuojamas pagal A++ klasės rei-
kalavimus, fotovoltinė energija nenaudojama

Vertinimas atliekamas taikant specialias vertes, žyminčias 
investicijas į izoliacijos cm ir m², taip pat investicijas į fo-
tovoltinius modulius (1100 EUR/kWp po visų atskaitymų). 
Pastatų apvalkalų atveju skaičiuojamos tik su energija susi-
jusios papildomos sąnaudos.

Daroma prielaida, kad fotovoltinių modulių eksploatavi-
mo trukmė yra 25 metai, o pastato apvalkalo – 50 metų. 
A++ klasei būtinos vėdinimo sistemos su šilumos rekupe-
racija eksploatavimo trukmė yra 20 metų. Nustatyta 3 % 
palūkanų norma. Kalbant apie energijos kainų kilimą buvo 
nagrinėjami du atvejai: energijos kainų augimas 2 % per 
metus ir energijos kainų augimas 5 % per metus. Priede 
rasite informaciją apie ribines sąlygas.

Atsižvelgiama į dvipusę elektros energijos apskaitą, t. y. į 
elektros energijos tiekimą į tinklą, kai pagaminamas ener-
gijos perteklius, ir į tai, kad patiekta elektros energija įsigy-
jama lengvatinėmis sąlygomis (~ 4 ct./kWh), jei nepakanka 
pagamintos fotovoltinės energijos. Didžiausias kiekis, kurį 
galima vėl įsigyti iš tinklo lengvatinėmis sąlygomis, atitin-
ka į tinklą patiektą kiekį arba, jei modulių sistema perne-
lyg didelė (gamyba > poreikis), atitinka elektros energijos 
poreikį. 14 pav. ir 15 pav. rodomos investicijos kiekvieno 
varianto atveju. 

Investicinės sąnaudos siekia nuo 12,70 EUR/m² arba 636 

EUR/GV iki 262,68 EUR/m² arba 13,181 EUR/GV plyti-
niam pastatui ir nuo 14,19 EUR/m² arba 763 EUR/GV iki 
263,83 EUR/m² arba 14,184 EUR/GV blokiniam pastatui. 
Skirtumai labai dideli. Investicijas pirmiausia ženkliai padi-
dina išlaidos už vėdinimo sistemos patobulinimą naudojant 
šilumos rekuperaciją (V10).

16 pav. ir 17 pav. parodytas bendros metinės sąnaudos pir-
maisiais metais (neatsižvelgiant į energijos kainos augimą). 
Matyti, kad nepaisant renovacijos, po kurios užtikrinta pas-
tato A+ klasė, bendros metinės sąnaudos plytinio pastato 
atveju skiriasi 10 %, o blokinio pastato atveju – beveik 15 
%. Taip pat matyti, kad renovavus pastatą iki A++ klasės 
energijos sąnaudos yra mažiausios, tačiau bendros meti-
nės sąnaudos yra didžiausios, nes reikėjo didelių investici-
jų. Mažiausiomis metinėmis sąnaudomis pasižymi abu V7 
variantai, kai pastatas buvo renovuotas iki C klasės ir 50 % 
stogo ploto buvo uždengta fotovoltiniais moduliais. Kiek 
didesnes bendras sąnaudas, susidariusias uždengus modu-
liais visą stogo plotą, palyginti su sąnaudomis, susidariu-
siomis uždengus tik pusę stogo ploto, galima pagrįsti tuo, 
kad taikoma dvipusės elektros energijos apskaitos sistema. 
Jei pagaminama daugiau energijos negu per metus suvar-
toja pastatas, tuomet šis perteklius nemokamai tiekiamas į 
tinklą, vadinasi, ekonomiškai nepagrįsta įrengti papildomą 
fotovoltinės energijos modulių plotą, kuris gamintų perte-
klinę energiją, įtraukiamą į metinį balansą.

Taip pat matyti, kad ekonominiu požiūriu pirmiausia nau-
dingiau atlikti renovaciją, o ne fotovoltinės energijos inte-
graciją (V5 ir V2-V4 palyginimas). Kaip tikėtina, remiantis 
fizikiniais apskaičiavimais, padidinus izoliacijos standartą 
sumažėja šios priemonės ekonomiškumas (V5 ir V9-V10 
palyginimas). Tai reiškia, kad fotovoltinės energijos in-
tegracija kartu su renovacija iki C energinio naudingumo 
klasės yra ekonomiškesnis sprendimas už renovaciją iki 
A arba A++ ekonominio naudingumo klasės (V7 ir V9-10 
palyginimas).

Jei daroma prielaida, kad už įsigyjamą elektros energiją 
ir už centrinį šildymą energijos kaina išauga 2 % per me-
tus arba 5 % per metus, o elektros energijos kaina taikant 
dvipusę elektros energijos apskaitą lieka pastovi, tuomet 

14 pav.: Investicinės 
sąnaudos plytiniam 
pastatui

15 pav.: Investicinės 
sąnaudos blokiniam 
pastatui
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17 pav.: Bendros 
metinės sąnaudos 
blokiniam pastatui 
per pirmuosius 
metus

16 pav.: Bendros 
metinės sąnaudos 
plytiniam pastatui 
per pirmuosius 
metus

18 pav.: Bendros sąnaudos per 20 metų plytiniam pastatui

19 pav.: Bendros sąnaudos per 20 metų blokiniam pastatui
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susidaro tokios bendrosios sąnaudos per 20 metų: nuo 1,0 
(V7, 2 % per metus) iki 1,6 mln. EUR (V10, 5 % per metus) 
plytiniam pastatui (žr. 18 pav.) arba nuo 0,8 (V7, 2 % per 
metus) iki 1,4 mln. EUR (V10, 5 % per metus) blokiniam 
pastatui (žr. 19 pav.). 

Abiejų pastatų atveju matyti, kad 7 variantas, t. y. pasta-
to apvalkalo renovacija laikantis C energinio naudingumo 
klasės reikalavimų ir fotovoltinės energijos naudojimas yra 
ekonomiškiausias sprendimas, todėl jam turėtų būti teikia-
mas prioritetas.

Siekiant spręsti energijos nepritekliaus klausimą toliau 
bus išnagrinėtas renovacijos ir fotovoltinės energijos inte-
gracijos poveikis energijos sąnaudoms. Pasirinktas butas, 
kuriame gyvena keturi asmenys, o jo gyvenamasis plotas 
sudaro 60 m². 

Nuo 20 pav. iki 23 pav. parodomos energijos sąnaudos pir-
maisiais metais po renovacijos atskirų energinio naudin-
gumo standartų atveju ir investicinės sąnaudos šiam butui 
bei statistinis amortizacijos laikotarpis neatsižvelgiant į 
techninę priežiūrą ir remontą.

Matyti, kad renovacija iki C energinio naudingumo klasės 
ir fotovoltinės energijos integracija pasižymi trumpiausiu 
amortizacijos laikotarpiu ir antromis pagal dydį metinėmis 
energijos sąnaudomis. Tik renovacija iki A++ klasės pasižy-
mi mažesnėmis energijos sąnaudomis, tačiau tuomet reika-
lingos didesnės investicijos.

4.7 Išvados ir rekomendacijos
Remiantis ekonomiškumo vertinimu rekomenduotina, kad 
nerenovuoti pastatai pirmiausia būtų renovuoti energijos 
vartojimo atžvilgiu. Viena vertus, taip bus pagerintas pas-
tato patalpų komfortas ir bus mažiau statybinių problemų, 
kaip antai šalčio tiltų. Antra vertus, smarkiai sumažės ener-
gijos sąnaudos. 

Tačiau atliekant renovaciją energijos vartojimo atžvilgiu 
reiktų atsižvelgti į tai, kad nors storesnis izoliacijos sluoks-
nis smarkiau sumažina šilumos poreikį, tačiau papildomi 
izoliacijos sluoksniai šį poreikį sumažina santykinai, t. y., 
pvz., 20 cm izoliacinis sluoksnis ant nerenovuoto pastato 
sumažina šilumos poreikį 70 %, papildomi 20 cm izoliacinio 
sluoksnio (kai susidaro iš viso 40 cm izoliacinio sluoksnio) 
šilumos poreikį sumažina tik papildomais 20 procentinių 
punktų. Vadinasi, izoliavimo poveikis mažėja.

Apskaičiavimai rodo, kad kalbant apie energijos sąnaudas 
renovacija iki C energinio naudingumo klasės yra renta-
bilesnė už renovaciją iki A ar A++ energinio naudingumo 
klasės. 

Taip pat paaiškėjo, kad kalbant apie bendras energijos są-
naudas, renovuotame pastate (C klasės) fotovoltinės ener-
gijos integracija pasižymi didesniu ekonomiškumu už pa-
pildomą izoliacinį sluoksnį.

Dar vienas fotovoltinės energijos integracijos privalumas 

20 pav.: Energijos 
sąnaudos 
pasirinktam butui 
plytiniame pastate

Plytinis namas

21 pav.: Statinis 
amortizacijos 
laikotarpis plytiniam 
pastatui

Plytinis namas
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yra tas, kad padidėja nepriklausomybė nuo elektros ener-
gijos kainos pokyčių. Apie 40 % energijos poreikio galima 
patenkinti naudojantis fotovoltinių modulių gaminama 
energija.

Todėl rekomenduotina renovuoti pastatus iki C energinio 
naudingumo klasės ir integruoti fotovoltinės energijos 
modulius, kurie per metus pagamintų tiek energijos, kuri 
atitiktų pastato metinį energijos poreikį.

Išdėstant fotovoltinius modelius reikia atsižvelgti į statikos 
reikalavimus ir į jiems reikalingą vietą, dėl jų gali sumažė-
ti kitais būdais panaudojamas stogo plotas. Tokiu atveju 
turėtų būti naudojamas didžiausias turimas stogo plotas.

4.8 Perspektyva 
Apskaičiavimai parodė, kad fotovoltinę energiją verta inte-
gruoti. Taip pat akivaizdu, kad fotovoltinės energijos siste-
mos, kurios pagamina daugiau energijos negu jos suvartoja 
pastatas, dėl taikomos dvipusės elektros energijos apskai-
tos nėra ekonomiškos. Remiantis prielaida, kad produkcijos 
perteklių būtų galima parduoti už dabartinę rinkos kainą, 
būtų galima susikurti papildomą pajamų šaltinį.

Buvo panagrinėta, kokios galėtų būti šios pajamos. Plytinio 
pastato atveju, uždengus visą stogą moduliais būtų galima 
pagaminti 106 MWh elektros energijos per metus. 78 MWh 

per metus būtų tiekiama į tinklą, o 31 MWh per metus vėl 
būtų įsigyta taikant dvipusę elektros energijos apskaitą. 
Vadinasi, tokiu atveju už 47 MWh per metus nebūtų gauta 
jokios finansinės naudos. Remiantis rinkos kainų pokyčiais 
per metus galima apskaičiuoti, kad vidutinė rinkos kaina 
tuo metu, kai perteklinė elektros energija tiekiama į tinklą, 
sudaro 4,82 ct./kWh. Palyginimui – metinis kainos vidurkis 
yra 4,03 ct./kWh. Jei daroma prielaida, kad už 47 MWh 
per metus susidarantį elektros energijos perteklių mokama 
4,82 ct./kWh, tuomet galima gauti 2 256 EUR papildomų 
pajamų per metus. Pagaminti 47 MWh per metus reikia 
apie 47 kWp. Tam reikės investuoti (jau įskaičiavus para-
mą) apie 37 000 EUR. Panaudojant pajamas, atsiradusias 
parduodant rinkos kaina, papildoma fotovoltinės energijos 
gamybos sistema atsiperka per 16,5 metų. 

Tai reiškia, kad ir šiuo atveju turėtų būti sukurtos teisinės 
priemonės, kurios leistų pasinaudoti tokia galimybe. Pa-
pildomos pajamos taip pat gali būti veiksminga priemonė 
kovojant su energijos nepritekliumi.

Be to, turėtų būti sukurtas aiškus teisinis reguliavimas, 
leidžiantis daugiabučių namų bendrijoms kartu įrengti ir 
eksploatuoti fotovoltinės energijos modulių sistemas.

22 pav.: Energijos 
sąnaudos 
pasirinktam 
butui blokiniame 
pastate

Blokinis namas

23 pav.: Statinis 
amortizacijos 
laikotarpis 
blokiniam pastatui

Blokinis namas
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Priedas
Atrinktų pastatų modeliavimo ir renovacijos iki C 
energinio naudingumo klasės rezultatai

Plytinis pastatas
Šiaurė/pietūs

Orientacija

Š
ild

ym
o 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

24 pav.: Plytinio 
pastato šildymo 
šilumos poreikis, 
šiaurės ir 
pietų kryptis, 
nerenovuotas 
pastatas

Plytinis pastatas
Rytai/vakarai

Orientacija

Š
ild

ym
o 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

25 pav.: Plytinio 
pastato šildymo 
šilumos poreikis, 
rytų ir vakarų kryptis, 
nerenovuotas 
pastatas
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Plytinis namas
Šiaurė/pietūs

Orientacija

Š
ild

ym
o 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

26 pav.: Plytinio 
pastato šildymo 
šilumos poreikis, 
šiaurės ir pietų 
kryptis, renovacija 
iki C energinio 
naudingumo klasės

Plytinis namas
Rytai/vakarai

Orientacija

Š
ild

ym
o 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

27 pav.: Plytinio 
pastato šildymo 
šilumos poreikis, 
rytų ir vakarų 
kryptis, renovacija 
iki C energinio 
naudingumo klasės

Blokinias pastatas
Šiaurė/pietūs

Orientacija

Š
ild

ym
o 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

28 pav.: Blokinio 
pastato šildymo 
šilumos poreikis, 
šiaurės ir 
pietų kryptis, 
nerenovuotas 
pastatas
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Blokinis pastatas
Rytai/vakarai

Orientacija

Š
ild

ym
o 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

29 pav.: Blokinio 
pastato šildymo 
šilumos poreikis, 
rytų ir vakarų kryptis, 
nerenovuotas 
pastatas

Blokinis pastatas
Rytai/vakarai

Orientacija

Š
ild

ym
o 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

31 pav.: Blokinio 
pastato šildymo 
šilumos poreikis, 
rytų ir vakarų 
kryptis, renovacija 
iki C energinio 
naudingumo klasės

Blokinis pastatas
Šiaurė/pietūs

Orientacija

Š
ild

ym
o 

po
re

ik
is

 [k
W

h/
m

2 a
]

30 pav.: Blokinio 
pastato šildymo 
šilumos poreikis, 
šiaurės ir pietų 
kryptis, renovacija 
iki C energinio 
naudingumo klasės
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Ekonominio efektyvumo vertinimo ribinės sąlygos

Pastato apvalkalas (grynosios papildomos su energija susijusios sąnaudos):

Lentelė 2: Su pastato 
apvalkalu susijusios 
sąnaudos

Šaltinis: BMVBS

Investicija pastato apšiltinimui
Papildomos išlaidos 1 cm / m2 sienos apšiltinimui 2,39 €
Papildomos išlaidos 1 cm / m2 rūsio lubų apšiltinimui 1,35 €
Papildomos išlaidos 1 cm / m2  stataus stogo apšiltinimui  2,18 €
Papildomos išlaidos 1 cm / m2  plokščio stogo apšiltinimui 1,15 €
Dvigubo stiklo paketų langai m2 269 €
Papildomos išlaidos trigubo stiklo paketų langams m2 50 €

Sąmata už techninę priežiūrą ir remontą: 1 % investuotos sumos per metus

Pastate naudojamos technologijos:

 n Fotovoltinis modulis (energijos keitimo įranga, kabeliai, instaliacija): 1100 EUR/kWp (neto)

 n Parama: 332 EUR/kWp (bruto)

 n Vėdinimo sistema su šilumos rekuperacija: 75 EUR/m² (bruto)

Sąmata už techninę priežiūrą ir remontą: 1 % investuotos sumos per metus

Energijos sąnaudos:

 n Elektros energija: 10,74 ct./kWh (neto)

 n Centrinis šildymas: 5,82 ct./kWh (neto)

 n Dvipusė elektros energijos apskaita: 3,82 ct./kWh (neto)

PVM už centrinį šildymą: 9 %

PVM už kitas paslaugas: 21 %
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5. Teisinės ir finansinės 
aplinkos vertinimas

5.1 Teisinis reglamentavimas
Kai susiduriama su saulės energetikos įrenginių panaudo-
jimu gyvenamųjų namų bendrijose, atsiranda gana daug 
neaiškumų. Taip yra todėl, kad teisės aktai nepakankamai 
aiškiai reglamentuoja jų taikymą būtent namų bendri-
jų atveju. Tai kelia klausimą, ar netiktų Lietuvoje priimti 
specialų energetinių bendrijų (angl. energy communities) 
įstatymą, apibrėžiantį specifinius kolektyvinio energijos 
gamybos ir paskirstymo aspektus.

Norėtume apibendrinti pagrindines priežastis ir kliūtis 
saulės elektrinių aktyvesniam pritaikymui daugiabučiams. 

Pirma, egzistuoja bendros nuosavybės problema. Pagal 
LR Civilinį kodeksą galioja bendra taisyklė, kad bendrąja 
daline nuosavybe esantis turtas valdomas, naudojamas 
ir juo disponuojama visų bendraturčių bendru sutarimu. 
Ši nuostata nėra taikoma, jei pastato bendrųjų patalpų ar 
įrenginių naudojamas yra susijęs su įstatymų ir teisės aktų 
nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros 
reikalavimais.

Šiais atvejais taikoma nuostata, kad sprendimas dėl ben-
drojo turto naudojimo priimamas pusės bendrijos narių 
balsais plius 1 balsas. Kadangi saulės jėgainės įrengimas 
nėra būtinas pastato eksploatavimui, leidimų įrengti saulės 
jėgaines išduodančios institucijos dažnai laikosi bendros Ci-
vilinio kodekso nuostatos, kad šiuo atveju reikalingas visų 
bendrijos narių sutikimas. Todėl teisės aktuose reikia aiš-
kumo, kokio lygio bendrijos narių sutikimo reikia, norint 
ant pastato stogo ar sienų įrengti saulės jėgainę, kurios ga-
minama elektra būtų naudojama bendrijos narių reikmėms.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. bendrijos gali pasinaudoti LR 
įstatymų sudaryta lengvata ne tik įsirengti saulės jėgainę, 
bet ir pasinaudoti gaminantiems vartotojams teikiama len-
gvata, t.y. galimybė iš karto nesunaudotą energiją perduo-
ti „pasaugojimui“ elektros tiekėjui, tiesa, jei jėgainės galia 
neviršija 100 kW (numatoma, kad nuo 2019 metų rudens 
ši riba bus padidinta iki 500 kW). Šio „pasaugojimo“ esmė 
yra ta, kad gamintojas dalį saulės elektros, kuri nebuvo su-
naudota iš karto, gali perduoti elektros tiekėjui, o po to, kai 
saulės elektra nėra gaminama arba jos nepakanka (nakties 
metu arba rudens-žiemos periodu) – ją susigrąžinti. Tiesa, 
už šią paslaugą tenka sumokėti Valstybinės kainų ir ener-
getikos kontrolės komisijos nustatytą tinklo priežiūros mo-
kestį, kuris su PVM siekia apie 4 euro centus.

Naujame energetinių bendrijų įstatyme galima būtų įtvir-
tinti nuostatą, kuri užkirstų kelią abejonėms, ar per kolek-
tyvinį juridinį asmenį naudojantis saulės energiją varto-
tojas gali naudotis “pasaugojimo” paslauga. Taip pat būtų 
svarbu panaikinti nuostatas, jog atsinaujinančių energijos 

šaltinių įdiegimas šilumos sektoriuje automatiškai reiškia 
dvinario tarifo įvedimą – pastarasis veiksnys yra labai dis-
kriminuojantis, nes anksčiau įsidiegę saulės kolektorius 
daugiabučiai namai tapdavo mokėjimo už šilumą pagal 
dvinarį tarifą “aukomis”, o skurdžiau gyvenantys ir ener-
getinio skurdo paliesti (todėl valstybės paramą gaunantys) 
daugiabučio gyventojai netekdavo kompensacijų. Ši situaci-
ja reikalauja detalesnio tyrimo, tačiau tai galimai yra viena 
iš problemų, spręstinų atskiru įstatymu.

Antra, daugeliui daugiabučių būdingas mažas elektros 
energijos poreikis bendrosioms namo reikmėms. Sis-
tema ir išlaidų paskirstymas yra pakankamai aiškus, kai 
bendrija saulės elektrą naudotų bendrosioms reikmėms: lif-
tams, koridorių apšvietimui, vandens siurbliams ir kitiems 
bendrosios nuosavybės įrenginiams. Tačiau racionaliai su-
tvarkytose bendrosiose patalpose ir įrenginiuose energijos 
poreikis nėra didelis, o mažos galios saulės jėgainės nėra 
ekonomiškai patrauklios. Todėl būtų racionalu ant stogų 
ir, kai kuriais atvejais, sienų įrenginėti kuo didesnės galios 
saulės jėgaines ir jose gaminti elektrą ne tik bendrosioms 
reikmėms, bet ir individualiam bendrijos narių vartojimui. 

Trečia, neaišku, kaip apskaityti viduje individualiems 
poreikiams sunaudotos energijos kiekį. Šiai apskaitai 
reikalingas specialus skaitiklis. Deja, šiuo atveju iškyla pa-
kankamai daug spręstinų teisinių ir techninių klausimų. 
Šiuo metu kiekvienas bendrijos narys turi individualią 
sutartį su elektros energijos tiekėju. Dažniausiai pastate 
nėra (ir nebuvo reikalingi) bendros visam pastatui apskai-
tos įrenginių, kuriuose būtų apskaitomas suminis individu-
alių vartotojų energijos suvartojimas. Todėl pirmiausia turi 
būti sudarytos teisinės ir techninės sąlygos saulės jėgainės 
elektrą patiekti į bendrą pastato įvadą ir jame įrengti elek-
tros skaitiklius, apskaitančius atskirai bendrųjų įrenginių 
suvartojimą ir individualių vartotojų suminį suvartojimą. 
Spręstinas klausimas, kas tai turėtų įvykdyti ir už kieno lė-
šas tai turi būti padaryta.

Klausimą komplikuoja tai, kad artimiausiu metu energijos 
operatorius ESO, vykdydamas ES Trečiojo energetikos pa-
keto reikalavimus, turi atsisakyti elektros tiekimo funkci-
jos ir pasilikti tik elektros paskirstymo ir tinklo priežiūros 
funkciją. Tuo pačiu elektros tiekimo funkciją turi perduo-
ti laisviesiems elektros tiekėjams. Šiuo atveju kiekvienas 
bendrijos narys gali laisvai pasirinkti elektros tiekėją, o 
suminės elektros apskaitos prietaiso įrengimas tampa la-
bai problematiškas, kadangi kiekvienam elektros tiekėjui 
reikėtų įrengti atskirą apskaitą. 

Ketvirta problema– laisvė rinktis tiekėją sumažina 
PV patrauklumą. Galėtų būti įvesta teisinė norma, kad 
bendrijos daugumos sprendimu būtų pasirenkamas vienas 
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laisvasis tiekėjas visiems bendrijos nariams, tuo pačiu su-
varžant bendrijos narių teisę rinktis. Bet situaciją gali kom-
plikuoti atvejai, kai bendrijos narys parduos savo butą ne 
bendrijos nariui, o šis norės ateiti su savo elektros tiekėju. 
Tuo atveju norint naudotis bendroje nuosavybėje esančios 
saulės jėgainės privalumais reikėtų dar labiau suvaržyti 
tiekėjo pasirinkimo laisvę. Tokie klausimai iššauks aštrias 
teisininkų, energetikų ir bendrijų narių diskusijas, bet ne-
abejotinai jie turėtų būti teisiškai aiškiai sureglamentuoti.

Penkta, klausimų kelia sąžiningas elektros paskirs-
tymas. Teisinio reguliavimo reikalautų ir saulės elektros 
paskirstymo individualiems vartotojams būdas, o taip pat 
kas tą paskirstymą turi atlikti, kai kiekvienas vartotojas 
turi individualią sutartį su elektros tiekėju. Paprasčiausias 
būdas būtų sugeneruotą saulės elektrą paskirstyti pagal su-
vartojimą. Tokio paskirstymo algoritmas būtų nesunkiai 
įgyvendinamas. Tačiau šiuo atveju gautųsi, kad daugiausia 
elektros naudojantis vartotojas gautų didžiausią suminę 
naudą, o tai vargu ar būtų priimtina mažiau elektros nau-
dojančioms šeimoms. Sprendimą šiuo atveju palengvintų 
bendrijos susitarimas, kad jos narių investicijų į saulės jė-
gainę padengimas būtų proporcingas elektros suvartojimui. 
Toks susitarimas tikriausiai būtų labai nelengvas.

Šešta, egzistuoja ir „pasaugojimo“ mokesčio paskirsty-
mo dilema. Situaciją komplikuotų ir saulės energijos gamy-
bos specifika paros ciklo metu. Natūralu, kad saulės elektra 
gaminama dieną, šviesiu paros laiku. Jei ji ir vartojama die-
ną, o toks vartojimas labai pageidautinas, tai nesunaudotos 
energijos pasaugojimas, ir tuo pačiu, šio pasaugojimo kaštai 
mažėja. Bet kai taikoma suminė apskaita, „pasaugojimo“ 
kaštus dalijant proporcingai elektros suvartojimui, gauna-
mas toks efektas: tiems, kurie elektrą naudoja dieną, šie 
kaštai tampa santykinai didesni, negu tiems, kurie naudoja 
elektrą vakare. Taigi, nors elektros naudojimas dieną turėtų 
būti labiau skatinamas, tiesmukiškas „pasaugojimo“ kaštų 
paskirstymas dieninius vartotojus demotyvuotų. Dėl to 
rekomenduotina keisti „pasaugojimo mokesčio“ sistemą į 
apmokėjimą už šią paslaugą natūra – elektra, o ne pinigais. 
Tokiu būdų bendrija nesunaudodama savo pagamintos 
elektros energijos dieną, vakare ir naktį atgautų jos mažiau, 
nei buvo pagaminta, ir trūkstamą kiekį turėtų pirkti už rin-
kos kainą. Tačiau taip būtų išspręstas iš dalies nesąžiningas 
dienos vartotojų apmokestinimas pasaugojimo mokesčiu.

5.2 Ekonominiai veiksniai
Deja, saulės elektrinė atsiperka vis dar per pernelyg ilgą 
laiką. Nors saulės elektrinės įrenginių kainos nuolat mažė-
ja, šiuo laiku neįmanoma įrengti mažos jėgainės už kainą, 
mažesnę nei 1000 Eur/kW. Jei elektra kainuoja keliolika 
euro centų už kWh, tai saulės jėgainės atsipirkimo laikas 
nebus mažesnis negu 10-15 metų. Toks atsipirkimo laikas 
daugeliui vartotojų tikrai nebus priimtinas. Tam, kad šis 
terminas būtų patrauklesnis, jis neturi viršyti 8 metų. Tuo 
atveju saulės jėgainių įrengimui būtina parama investici-
joms, ir ji turėtų būti ne mažesnė, kaip 30 proc. Šios in-
vesticijos turėtų būti palankiausiomis sąlygomis įtrauktos 
į daugiabučių pastatų renovavimo programą. (Tačiau net 
ir tokiu atveju, skirstant elektrą, yra probleminių niuansų, 
aprašytų aukščiau).

Yra siūlymų bendrijų gaminantiems vartotojams, pasi-
telkiant užsienio pavyzdžius, vietoje tiesioginės paramos 
taikyti įvairias lengvatines lizingavimo ar kreditavimo 
programas. Šios programos yra tikrai veiksmingos, bet 

tik tose šalyse, kur mažmeninė elektros kaina buitiniams 
vartotojams yra žymiai aukštesnė, negu Lietuvoje, dėl ko 
egzistuoja ir kitokios gaminančių vartotojų veiklos ekono-
minės sąlygos.

Sprendžiant apie saulės energijos panaudojimą negalima 
apsiriboti tik energetiniu aspektu. Bendrija, ant savo pas-
tato įsirengusi, pvz. 60 kW galios jėgainę, per metus CO2 iš-
metimus sumažintų 30 t. Taip gyvenamųjų namų bendrijos 
ženkliai prisidėtų, vykdant šalies įsipareigojimus klimato 
kaitos srityje.

Reikia taip pat nepamiršti, kad net ir tuo atveju, jei bendrija 
tipinei 60 kW jėgainei gautų 30 proc. paramą, bendrijos 
nariai vis tiek turėtų prisidėti 42 tūkst. eurų savo lėšomis. 
Tai būtų piliečių finansinis indėlis į vietinės elektros ener-
gijos generacijos plėtrą, kuri numatyta Lietuvos energetinio 
saugumo strategijoje. Sukūrus tinkamus skatinimo instru-
mentus, tokia plėtra valstybė savo energetiniam saugumui 
ir nepriklausomybei didinti sutaupytų dešimtis milijonų 
eurų.

Kadangi beveik visi saulės energetikai reikalingi įrenginiai 
gaminami Lietuvoje, ženkli saulės jėgainių statybos plėtra 
sukurtų šimtus darbo vietų gamybos įmonėse, projektuo-
tojų, montuotojų ir eksploatuotojų bendrovėse, ir tai būtų 
ženklus bendrijų indėlis Lietuvos ūkio plėtrai.

Lietuvos gyvenamųjų namų (arba energetinių) bendrijų 
veikla, panaudojant saulės energetiką, būtų labai ryškus 
šalies pažangos energetikos, ekonomikos ir aplinkosaugos 
srityse veiksnys.

5.3 Paramos programos
Iš Klimato kaitos programos lėšų numatyta 2019-2020 me-
tais skirti 17 milijonų eurų daugiabučių gyvenamųjų namų 
saulės energijos panaudojimo skatinimui.

Programą rengia Lietuvos Respublikos energetikos ministe-
rija. Tačiau šiuo metu skatinimo programos gairės dar nėra 
paviešintos. Ministerija kol kas neskelbia, kaip programa 
funkcionuos.

Mūsų manymu, dera rengiant programą laikytis šių prin-
cipų:

 n Nediskriminavimas. Neturi būti taikomos išimtys 
ar apribojimai, kurie užkirstų kelią gauti paramą daliai 
namų. Atvirkščiai, galimi atvejai, kai pagal Vyriausybės 
prioritetus (prieš tai aptarus su nevyriausybiniu sekto-
riumi bei verslo asociacijomis) būtų labiau linkstama 
skatinti tam tikrą daugiabučių namų segmentą – pavyz-
džiui, namus, kurių renovacija tipiniu būdu yra apribota 
(tarkime, senamiesčių zonose).

 n Minimalios biurokratinės procedūros. Ministerija 
ir galimą paramos programą vykdančios institucijos 
turi numatyti minimalius reikalavimus paraiškoms – 
priešingu atveju dėl pernelyg biurokratizuoto proceso 
dauguma daugiabučių nesiryš imtis paraiškos rengimo 
rūpesčių.

 n Kompleksiškumas. Jungiant saulės energijos skati-
nimo programas su kitais svarbiais tvarios plėtros ele-
mentais, galimi sinergetiniai efektai. Pavyzdžiui, švarus 
mobilumas panaudojant saulės elektrą yra tvarus tiek 
energetine prasme, tiek ir transporto sukeliamos tar-
šos problemų sprendimo kontekste. Todėl Energetikos 
ministerija turėtų drauge su Aplinkos ministerija bei 
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Susisiekimo ministerija numatyti specialias priemo-
nes, skatinančias ne tik fotovoltines instaliacijas, bet 
ir sugeneruotos elektros panaudojimą elektromobilių 
įkrovai. Tarkime, jei saulės elektrą gaminančios jėgai-
nės diegimas vykdomas kaip atskiras, be papildomų 
elementų projektas, tai kompensavimo norma sudaro 
X procentų; jei papildomai įrengiami šilumos siurbliai, 
kompensavimo norma pasiekia X+10 proc. punktų; jei 

įrengiama saulės elektrą tiesiogiai naudojanti (o šiai ne-
sant – iš tinklo gaunamą) elektromobilio įkrovos sto-
telė, atvira daugiabučio gyventojams – kompensavimo 
apimtis padidinama dar 10 proc. punktų, ir t.t. Tokios 
valstybinės priemonės ženkliai padidintų gaminančių 
vartotojų ekosistemos imlumą būsimoms naujovėms – 
demand response schemoms, elektromobilių panaudoji-
mui rezervinei energijai saugoti ir sistemai stabilizuoti.

Išvados
Šia studija buvo išanalizuoti skirtingi faktoriai, lemiantys 
saulės energijos vystymąsi daugiabučių gyvenamųjų namų 
rinkoje. Daugiabučių gyventojai Lietuvoje yra statistiškai 
mažesnes pajamas gaunanti visuomenės dalis, kurią smar-
kiai įtakoja išlaidų šildymų, karštam vandeniui ir elektros 
energijai nepastovumas. Lietuva yra šalis, kurioje propor-
cionaliai daugiausiai žmonių kenčia nuo energetinio skur-
do – t.y. neišgali apmokėti savo šildymo, karšto vandens ir 
elektros energijos sąskaitų.

Techniškai ir ekonomiškai supaprastėjus saulės fotovoltinių 
elektrinių įsigijimo ir naudojimo sąlygoms verta vėl pradė-
ti svarstyti apie šių jėgainių įsirengimą elektros energijos 
gamybai savo reikmėms. Naujas terminas prosumers – ga-
minantys vartotojai – sparčiai populiarėja pasaulyje. Lietu-
voje vyriausybė taip pat jau kelerius metus dirba gerindama 
sąlygas gaminantiems vartotojams. Ne paskutinėje vietoje 
yra globalinio atšilimo problema, kuri tampa vis aktualesnė 
ir svarbesnė tema Lietuvoje.

Išanalizavus Lietuvos geografinę, socialinę ir ekonominę si-
tuaciją galime tvirtai daryti išvadą, jog egzistuoja palankios 
sąlygos investuoti į saulės energiją daugiabučių gyvento-
jams. Saulės šviesos Lietuvoje yra pakankamai, kad didžioji 
dalis elektros energijos poreikio būtų patenkinta. Sukurta 
patraukli abipusės apskaitos sistema (net metering) taip 
pat skatina rinktis PV sistemas. Sukurta subsidijų elektros 
energijai gaminti programa, pagal kurią galima susigrąžinti 
iki 30 proc. investicijų į jėgaines sumos.

Remiantis techniniais skaičiavimais vertinant dalinę ir pil-
ną renovaciją be atsinaujinančių energijos šaltinių ir su jais, 
gaunamas tas pats rezultatas: saulės fotovoltinės jėgainės 

įrengimas visais atvejais sumažina išlaidas energijai. Koks 
konkretus variantas turėtų būti pasirinktas, reikėtų spręsti 
kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant ir į gyventojų norus 
bei finansinę padėtį.

Mūsų projekto partneriai rekomenduoja dalį Klimato kai-
tos lėšų programos lėšų paskirti parodomiesiems projek-
tams skirtinguose Lietuvos regionuose, kuriais būtų realiai 
patikrinta atsinaujinančių energijos šaltinių nauda daugi-
abučiuose.

Šiuo metu vis dar pastebimas visuomenės skeptiškas po-
žiūris į atsinaujinančius energijos šaltinius, kaip brangias ir 
pervertintas technologijas. Informacijos trūkumas ir įsise-
nėję stereotipai neleidžia šiai sričiai aktyviau vystytis. Tad 
suinteresuotosios šalys turėtų rūpintis visuomenės infor-
mavimu ir požiūrio keitimu. Parodomieji projektai taip pat 
galėtų prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo.

Maža daugelio daugiabučių gyventojų perkamoji galia lemia 
padidintą baimę investuoti į priemones, kurių veikimas ir 
efektyvumas nėra iki galo jiems aiškus. Mažesnes pajamas 
gaunantys asmenys nėra linkę rizikuoti savo turtu ir mie-
liau renkasi laiko patikrintas priemones – tokias kaip langų 
keitimas, sienų apšiltinimas. Sąlyginai žemos elektros (gau-
namos iš tinklo) kainos Lietuvoje neskatina tapti gaminan-
čiu vartotoju, nes gaunama nauda būtų nežymi.

Mes rekomenduojame ir toliau skatinti gyventojus rink-
tis atsinaujinančius energijos šaltinius. Būtina sukurti 
palankesnį ir lankstesnį teisinį bendrosios nuosavybės re-
glamentavimą. Energetinių bendrijų kūrimasis – vienas iš 
instrumentų, kuriuo galima puikiai paskatinti vartotojus 
tapti gamintojais. 
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Saulėta Lietuvos perspektyva
EUKI projektas „SOL – saulės energija daugiabučiams 
Lietuvoje“, kurio pagrindinis tikslas buvo įrodyti saulės 
energijos naudojimo Lietuvos daugiabučiuose namuose 
potencialą, finišavo 2019 m. balandžio mėn. su baigiamąja 
konferencija Lietuvos Respublikos Seime. Projekto partne-
riai taip pat pristatė ir galutinį projekto tyrimą, kuriame 
įžvelgia didelį saulės energijos potencialą šalyje. Renginyje 
dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministras ir Lietu-
vos Respublikos energetikos ministras, grupė Seimo narių, 
valstybinių institucijų ir energijos tiekimo įmonių atstovai, 
daugiabučių namų administratoriai, ekspertai. Konferenci-
ja buvo surengta kartu su ES projektu „Heroes – Connecting 
Communities“.

Projekto partnerių Vilniuje pristatytas tyrimas rodo foto-
elektrinių sistemų ekonominį efektyvumą daugiabučiuose 
namuose Lietuvoje. Iki šiol Lietuvos namuose buvo įdiegta 
palyginti nedaug saulės elektros modulių. Tyrimo autoriai 
tai pirmiausia sieja su prasta žinių baze ir ekonominės rizi-
kos baime. Be to, trūksta teisinių pagrindų didesnei plėtrai. 
O daugiabučių namų atveju, gyventojų perkamoji galia daž-
nai yra žema. Daugelis mažas pajamas gaunančių asmenų 
vengia prisiimti investavimo riziką.

Senų standartų įveikimas
Vilniuje vykusioje konferencijoje Vyriausybės ir Seimo at-
stovai sveikino projekto iniciatyvą. Jie pabrėžė studijos, 
kurioje pateikiami konkretūs duomenys ir skaičiai apie sau-
lės energijos potencialą, pridėtinę vertę. Rezultatai galėtų 
padėti labiau atsižvelgti į saulės energijos asmeniniam var-

tojimui pritaikymą. Projekto eigoje elektros gamyba iš at-
sinaujinančių energijos šaltinių buvo įtraukta į priemones, 
kurios gali būti subsidijuojamos iš valstybinių energetinei 
daugiabučių renovacijai skirtų lėšų. Tiek Lietuvos Respubli-
kos aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, tiek energetikos 
ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad reikia įveikti 
senus energetikos sektoriaus standartus ir sparčiai žengti 
link ES reikalavimų bei naujųjų technologijos tendencijų 
tvarios energijos gamybos ir tiekimo srityse.

Diskusija apie atsinaujinančią energiją Lietuvoje jau įgavo 
nemažą pagreitį vykdant EUKI projektą. Atsinaujinanti 
energija buvo įtraukta į nacionalinį Lietuvos energetikos 
nepriklausomybės planą, kuris suteiks galimybę gauti papil-
domas subsidijas. Užbaigus EUKI projektą „SOL“, projekto 
partneriai ir toliau dirbs tobulindami teisinę bazę.

Projekte „SOL – saulės energija daugiabučiams namams 
Lietuvoje“ dalyvavo „Innovative Wohnungswirtschaft Os-
teuropa (IWO) e.V.“, Lietuvos vartotojų organizacijų asoci-
acija (LVOA), „Steinbeis Innovationszentrum energie +“ ir 
„Protech“ tyrimų institutas. Projektą finansavo Federalinės 
aplinkos ministerijos (BMU) Europos klimato iniciatyva 
(EUKI). EUKI taip pat turi daugybę kitų projektų ir publi-
kacijų pastatų atnaujinimo srityje.

Straipsnį parašė ir paskelbė EUKI

Kęstutis Kupšys atstovauja vartotojų organizacijai LVOA, 
kuri yra viena iš projekto partnerių. Šalia jo, nuotraukoje iš 
kairės: Oliver Rosebrock iš Steinbeis Innovationszentrum 
energie+ ir Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų ins-
tituto ekspertas Vitas Mačiulis. Lietuvos Respublikos Seimo 
kanceliarijos nuotr., autorė Džoja Gunda Barysaitė.

Renginyje dalyvavo parlamentarai ir ministrai, tarp jų (iš 
kairės) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis 
Mažeika, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Energetikos 
ir darnios plėtros komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys 
ir Lietuvos Respublikos energetikos ministras Žygimantas 
Vaičiūnas. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuotr., 
autorė Džoja Gunda Barysaitė.
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Santrumpos ir sąvokos
VAP Visas aukšto plotas
EED Energetinio efektyvumo direktyva
FV fotovoltiniai moduliai (angliškai PV – Photovoltaic)
kWh kilovatvalandė
kWp Pikiniai kilovatai
MFH daugiabutis pastatas. Pagal Lietuvos įstatymus, gyvenamasis pastatas su daugiau 

nei vienu butu yra laikomas daugiabučiu. 
n50 Vėdinimas pastate, kai yra 50 paskalių slėgio skirtumas
GV Gyvenamasis vienetas

Iliustracijų ir lentelių sąrašas
Negalėjimas palaikyti tinkamos būsto temperatūros _______ 7
Kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį mažas  
pajamas gaunantiems vartotojams 2010 – 2017 metais: ____ 8
Saulės spinduliuotė ir saulės energijos potencialas.  
Optimaliai pasvirę fotovoltiniai moduliai. ________________ 8
1 pav.: Atrinkti pastatai _____________________________ 12
2 pav.: Galutinio energijos poreikio apskaičiavimo metodas _ 13
3 pav.: Pagrindinė informacija apie plytinį pastatą ________ 14
4 pav.: Pagrindinė informacija apie blokinį pastatą ________ 14
Lentelė 1: Pastato apvalkalo ribinės sąlygos ir infiltracija ___ 14
5 pav.: Plytinio pastato šildymo šilumos poreikis  
skirtingų energinio efektyvumo klasių atveju ____________ 15
6 pav.: Blokinio pastato šildymo šilumos poreikis  
skirtingų energinio efektyvumo klasių atveju ____________ 15
7 pav.: Plytinio pastato galutinės energijos  
poreikis įskaitant elektros srovės vartotojus _____________ 16
8 pav.: Blokinio pastato galutinės energijos  
poreikis įskaitant elektros srovės vartotojus _____________ 16
9 pav.: Plytinio pastato energijos sąnaudos  
(be bazinių kainų) __________________________________ 17
10 pav.: Blokinio pastato energijos sąnaudos  
(be bazinių kainų) __________________________________ 17
11 pav.: Modulių išdėstymo ant stogo palyginimas  
remiantis Berlyno pavyzdžiu taikant įvairų modulių 
pakreipimo kampą _________________________________ 18
12 pav.: Fotovoltinės energijos gamyba, energija savo reikmėms 
ir tiekimas į tinklą atsižvelgiant į skirtingą modelių išdėstymą 
ant stogo bei jų orientaciją (plytinis pastatas) ____________ 18
13 pav.: Fotovoltinės energijos gamyba, energija savo reikmėms 
ir tiekimas į tinklą atsižvelgiant į skirtingą modelių išdėstymą 
ant stogo bei jų orientaciją (blokinis pastatas) ___________ 18
14 pav.: Investicinės sąnaudos plytiniam pastatui ________ 19
15 pav.: Investicinės sąnaudos blokiniam pastatui ________ 19
16 pav.: Bendros metinės sąnaudos plytiniam  
pastatui per pirmuosius metus________________________ 20

17 pav.: Bendros metinės sąnaudos blokiniam  
pastatui per pirmuosius metus________________________ 20
18 pav.: Bendros sąnaudos per 20 metų  
plytiniam pastatui _________________________________ 20
19 pav.: Bendros sąnaudos per 20 metų  
blokiniam pastatui _________________________________ 20
20 pav.: Energijos sąnaudos pasirinktam butui  
plytiniame pastate _________________________________ 21
21 pav.: Statinis amortizacijos laikotarpis  
plytiniam pastatui _________________________________ 21
22 pav.: Energijos sąnaudos pasirinktam  
butui blokiniame pastate ____________________________ 22
23 pav.: Statinis amortizacijos laikotarpis  
blokiniam pastatui _________________________________ 22
24 pav.: Plytinio pastato šildymo šilumos poreikis,  
šiaurės ir pietų kryptis, nerenovuotas pastatas ___________ 23
25 pav.: Plytinio pastato šildymo šilumos poreikis,  
rytų ir vakarų kryptis, nerenovuotas pastatas ____________ 23
26 pav.: Plytinio pastato šildymo šilumos poreikis,  
šiaurės ir pietų kryptis, renovacija iki C energinio  
naudingumo klasės _________________________________ 24
27 pav.: Plytinio pastato šildymo šilumos poreikis,  
rytų ir vakarų kryptis, renovacija iki C energinio  
naudingumo klasės _________________________________ 24
28 pav.: Blokinio pastato šildymo šilumos poreikis,  
šiaurės ir pietų kryptis, nerenovuotas pastatas ___________ 24
29 pav.: Blokinio pastato šildymo šilumos poreikis,  
rytų ir vakarų kryptis, nerenovuotas pastatas ____________ 25
30 pav.: Blokinio pastato šildymo šilumos poreikis,  
šiaurės ir pietų kryptis, renovacija iki C energinio  
naudingumo klasės _________________________________ 25
31 pav.: Blokinio pastato šildymo šilumos poreikis,  
rytų ir vakarų kryptis, renovacija iki C energinio  
naudingumo klasės _________________________________ 25
Lentelė 2: Su pastato apvalkalu susijusios sąnaudos _______ 26




