
KAIP NEPAŽEISTI ĮSTATYMO IR NEIŠMESTI PINIGŲ VĖJAIS 
 
Gerb. p. Rimvydo komentaras po mano straipsniu „Ar trečiosios kartos sandarusis šiltinimas yra 
stebuklas? Kas teisingi: teoriniai skaičiavimai ar praktiniai rezultatai?“ , man atrodo, gali būti 
daug kam aktualus.  
 
Komentaras: 
 
Sveiki, man kyla klausimas ar nebus problemų priduoti naujai pastatytą namą, jei jis bus 
apšiltintas šia technologija, t.y. neatitiks STR reikalavimų? Visur randu pabrėžta, kad pakanka 
plonesnių sluoksnių, bet STR reikalavimų reikia laikytis..., gauname dviprasmybę. 
 
Mano atsakymas:  
 
Ačiū Jums už taiklią pastabą. Jūs teisus. Neatitikimas tikrai yra. Galima tik apgailestauti, kad 
dabar galiojantis statybos techninis reglamentas (STR)  orientuotas ne į šilumos išsaugojimo 
rezultatų gerinimą, o į formalų nelogiškos šiluminės varžos užtikrinimą, neduodantį norimo 
ekonominio efekto.  
Pritariu profesoriaus Albino Gailiaus nuomonei, kad dabartinis STR priverčia gaminti svarsčius 
iš vatos, t. y. stabdyti konvekcinius šilto oro srautus nesandarių šiltinimo medžiagų pagalba, 
didinant jų sluoksnio storį. 
 
Ką daryti? Kaip nepažeisti įstatymo ir neišmesti pinigų vėjais?  
 
Šį klausimą man nuolat užduoda architektai. Mano atsakymas toks. Įstatymų visada reikia 
laikytis. Net neteisingų. 
  
Projektas visada turi atitikti STR, todėl projekte turi būti numatyti STR reikalaujami šiltinimo 
medžiagos sluoksnio storiai. Net jei žmogus, statydamas savo namą ir stengdamasis įvykdyti 
reglamento reikalavimus, panaudos storesnį trečiosios kartos sandarios šiltinimo medžiagos 
sluoksnį, negu realiai reikia, jo įdėti papildomi pinigai atsipirks jam per 2 – 4 metus. O visą 
likusį gyvenimą jis taupys lėšas šildymui.  
Praktika rodo, kad žmonės yra racionalūs ir savo pinigų vėjais nešvaisto. 
 
Mano atlikta trečiosios kartos sandaraus šiltinimo rezultatų analizė rodo, kad sunku surasti 
naudingesnę investiciją už sandarųjį šiltinimą. Jokie investiciniai fondai ar kaupiamieji indėliai 
neduoda tokios grąžos.  
Neveltui skaičiavimai rodo, kad trečiosios kartos sandarusis šiltinimas yra pats pigiausias 
Europoje pagal kainos ir efektyvumo santikį. 
 
Kodėl dar ne visi taupo? 
 
Didžiausia bėda yra ta, kad žmonės dar dažnai daro taip, kaip darė daugelis prieš juos, t. y. stato 
ir šiltina tradiciškai, neanalizuodami skirtumų, neieškodami ilgalaikio taupymo galimybių.  
 
Ir kas iš to gaunasi?  
 
Vien per 2009 metus trečiosios kartos sandaraus šiltinimo technologijos pagalba  buvo renovuoti 
7 beveik nauji namai, nuimant stogo dangą, išimant tradicines nesandarias šiltinimo medžiagas ir 
apšiltinant stogą sandariai.  
 
Kas vyksta? Žmonės neturi kur dėti pinigų?  



 
Anaiptol. Žmones priverčia atsibusti skaudžiai degantys jų pinigai. (Straipsnį „Kaip dega 
pinigai?“ skaitykite čia: http://www.sandarusnamas.lt/2009/05/kaip-dega-pinigai/ ) Tai priverčia 
žmones tikrinti, analizuoti ir skaičiuoti. 
 
Gal geriau tai daryti pačioje pradžioje? 
 
O Jūs tikrinsite, skaičiuosite ar skaudžiai deginsite savo pinigus? 
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