
Apie šildymo kainas už 2013m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. 
 

2013/2014m. šildymo sezonas prasidėjo 2013m. spalio 01d. 
Spalio mėn. vidutinė lauko oro temperatūra buvo +8,6oC, vidutinis vėjo greitis 2,1m/s, saulės spindėjimo 
trukmė tebuvo 63,5 val. per mėnesį ir buvo šildoma 30 dienų. 
Vidutinė vieno kvadratinio metro šildymo kaina Širvintose 2013m. spalio mėnesį buvo 1,84 Lt/1m2 su PVM 
9% arba 8,95 kWh/1m2. 
Lapkričio mėnesio vidutinė lauko oro temperatūra buvo +4,9oC, vidutinis vėjo greitis 2,7m/s, saulės 
spindėjimo trukmė tebuvo 21,6 val. per mėnesį ir buvo šildoma 30 dienų. 
Vidutinė vieno kvadratinio metro šildymo kaina Širvintose 2013m. lapkričio mėnesį buvo 2,73 Lt/1m2 su 
PVM 9% arba 13,32 kWh/1m2. 
Gruodžio mėn. vidutinė lauko oro temperatūra Vilniaus hidrometeorologijos duomenimis  buvo +0,9oC, 
vidutinis vėjo greitis 3,7m/s, saulės spindėjimo trukmė tebuvo 28,3 val. per mėnesį ir buvo šildoma 31 dieną. 
Vidutinė vieno kvadratinio metro šildymo kaina Širvintose 2013m. gruodžio mėnesį yra 4,02 Lt/1m2 su 
PVM 9% arba 19,49 kWh/1m2. 
Kaip ir visuomet brangiausi namai  Mindaugo 6, 8, I.Šeiniaus 3,7,13, Nepriklausomybės 3, P.Cvirkos 8, 
Vilniaus 16. Kaina nuo 5,14 Lt/1m2 iki 7,31 Lt/1m2.   
Pigiausi namai P.Cvirkos 9, Vilniaus 19, 25,  Mindaugo 13. Kaina nuo 2,85 Lt/1m2  iki 3,65 Lt/1m2. 
Pagal vidutinę lauko oro temperatūrą panašus mėnuo buvo 2012m. kovas, kai vidutinė lauko oro temperatūra 
buvo +1,5oC, tuomet vidutinė vieno kvadratinio metro kaina buvo 3,93 Lt/ 1m2  arba 18,80kWh/1m2. 
Taip kad lyginant kainas pagal vidutinę lauko oro temperatūrą jos principe yra analogiškos. 
Šiek tiek įtakos turėjo vieno kvadratinio metro kainai tai , kad gruodžio mėnesį  buvo sunaudota  šiek tiek 
daugiau karšto vandens nei kitais mėnesiais (ryšium su šventėmis). Šiluma sunaudota šiam vandeniui 
pašildyti įskaičiuota per gruodžio mėnesį, o vartotojai karštą vandenį deklaruos tik sausio mėnesį. Mūsų 
paskaičiavimais tai sudarytų  apie 8 centus už vieną kvadratinį metrą. 
Dėl to kad būtų per karšta namuose  skundų negavome, išskyrus tris namus: Mindaugo 6, J.Janonio 2 II 
laiptinė ir Upelio 16. Šiuose namuose dalis gyventojų skundėsi, kad yra per šalta, kita dalis, kad  per karšta. 
Į skundus buvo operatyviai reaguota, suorganizuoti gyventojų susirinkimai (kuriuose gyventojai nenoriai 
dalyvavo) ir priimti sprendimai problemoms išspręsti. 
Galime palyginti vieno kvadratinio metro šilumos kainą per 2013m. gruodžio mėnesį su mūsų kaimynais, 
kurie pagal gamybos apimtis, miesto struktūrą ir geografinę padėtį yra panašiausi į UAB „Širvintų šilumą“ , 
tai UAB „Molėtų šiluma“. Molėtuose vidutinė vieno kvadratinio metro šildymo kaina  per 2013m. gruodžio 
mėnesį 4,04 Lt/ 1m2 arba 20,96 kWh/1m2. 
Mūsų turimais duomenimis kituose miestuose 2013m. gruodžio mėnesio vidutinės vieno kvadratinio metro 
šildymo kainos buvo sekančios: 
Kaišiadoryse  - apie 4,00 Lt/1m2, 
Radviliškyje      -     3,66 Lt/1m2 , 
Šilutėje              -     3,70 Lt/1m2, 
Plungėje            -     3,77 Lt/1m2, 
nors tuose miestuose dėl geografinės padėties vidutinė lauko oro temperatūra aukštesnė 1-2oC nei pas mus. 
Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją manome, kad Širvintų miestas buvo šildomas nepažeidžiant higienos 
normų ir neperšildant.   
 
 

 


