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1. ƲŽVALGA
Centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT), kaip parodơ daugelio Vakarǐ Europos šaliǐ patirtis, yra
gyventojams labiausiai priimtinas aprǌpinimo šiluma bǌdas, skaiþiuojantis savo egzistavimo pradžią
nuo 1877 m. JAV. Pagal medžiagą, pateiktą „Ecoheatcool and Euroheat&Power“ ataskaitoje
„Possibilities with more district heating in Europe“, paruoštoje 2005–2006 m., pirmosios sistemos,
pradơjusios centralizuotai tiekti garą Lockporte, sơkmơ paskatino plơtoti centralizuoto šilumos tiekimo
sistemas kitose JAV vietovơse.
Europoje pirmosios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos buvo Ƴrengtos Vokietijoje
paskutiniajame XIX a. dešimtmetyje – Hamburgo miesto rotušơje 1893 m. ir Berlyno technikos
universitete 1894 metais.
1900 m. centralizuotas šilumos tiekimas buvo Ƴrengtas Drezdene. Tai nebuvo tipinis komercinis
projektas. Jis buvo skirtas apšildyti 11 pastatǐ, kuriuose buvo surinktos neƳkainojamos meno vertybơs,
norint apsaugoti juos nuo gaisro pavojaus. Taip pirmą kartą Ƴvertintas vienas iš centralizuoto šilumos
tiekimo privalumǐ – saugumas.
Vơliau centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, pradedant treþiuoju XX a. dešimtmeþiu, pradơtos
sparþiai diegti kituose Vokietijos miestuose, taip pat ir kitose šalyse (Danijoje, Olandijoje, Šveicarijoje,
Švedijoje, Suomijoje). Tǐ sistemǐ diegimas ir plơtra rơmơsi grynai komerciniu požiǌriu.
Atskirai reikia išskirti CŠT plơtrą buvusioje Tarybǐ Sąjungoje, kuri vykdyta vadovaujantis
valstybiniu planavimu. Taip remiantis planine ekonomika elgtasi ir Centrinơs bei Rytǐ Europos šalyse.
Lietuvoje CŠT pradžia laikoma 1947 m. birželio 7 d., kai Kaune iš Petrašiǌnǐ šiluminơs
elektrinơs buvo pradơtas tiekti garas popieriaus fabrikui. 1948 m. iš šios elektrinơs pradơtas tiekti ir
karštas vanduo gyvenamǐjǐ namǐ, esanþiǐ Tunelio g. (dabar K. Baršausko g.), šildymui. 1949–1955 m.
laikotarpiu pradơtos naudoti pirmosios CŠT sistemos Vilniuje, Klaipơdoje, Šiauliuose, Panevơžyje.
Vơliau centralizuotas šilumos tiekimas Lietuvoje sparþiai plơtotas ir, galima sakyti, jau 1990 m. buvo
pasiektas tas lygis, kokƳ turime dabar.
Komerciniais tikslais ar planinơs ekonomikos pagrindu plơtojamas CŠT labai plaþiai paplitĊs
šaltesnio klimato šalyse: Skandinavijoje, Rytǐ ir Vidurio Europoje, Rusijoje. TokƳ CŠT populiarumą
galima paaiškinti jo privalumais, kadangi jis geriau aprǌpina šiluma palyginti su kitais energijos
nešikliais.
Pirmiausia, kaip jau minơta, naudojant centralizuotą šilumos tiekimą visiškai eliminuojamas
gaisrǐ pavojus dơl šildymo sistemǐ, ko negalima pasakyti apie kitus šildymo bǌdus, kai pastate
deginamas kitoks kuras. Deginti dujas dar pavojingiau, kadangi jos gali sukelti ne tik gaisrą, bet ir visą
pastatą sunaikinantƳ sprogimą. Net ir elektrinis šildymas kelia potencialaus gaisro pavojǐ. Nemažiau
svarbǌs ir kiti privalumai:
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– patogumas: gyventojams nereikia rǌpintis kuru, nereikia eksploatuoti šildymo Ƴrenginiǐ, dơl to
nơra jokios patalpǐ taršos. Gyventojams nekyla galimo gaisro ar sprogimo pavojai;
–

neužimamas naudingas patalpǐ plotas kuro deginimo Ƴrenginiais;

–

mažesnơs kapitalinơs investicijos Ƴ patalpǐ šildymo Ƴrangą.

ýia paminơti privalumai svarbǌs gyventojams, kurie yra pagrindiniai centralizuotai tiekiamos
šilumos vartotojai. Lietuvoje 2006 m. jie suvartojo 71,1 proc. patiektos šilumos, buvo apšildoma per 63
proc. viso miestuose esamo gyvenamojo ploto. Verta pabrơžti, kad Skandinavijos šalyse, taip pat
Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Olandijoje centralizuotai tiekiama šiluma apšildoma apie 90 proc. viso
miestuose esamo gyvenamojo ploto. Kartu reikia pasakyti, kad šie duomenys nơra absoliuþiai tikslǌs,
nes iš tikrǐjǐ yra treþia tarpinơ grupơ gyvenamǐjǐ namǐ, esanþiǐ priemiesþiuose, kurie statistiniuose
duomenyse atskirai neƳvardijami ir yra priskiriami miestams arba kaimams.
Duomenys, kaip Lietuvoje 1990–2006 m. kito miestǐ bendrasis gyvenamasis fondas ir kokia jo
dalis buvo apšildoma centralizuotai, pateikti toliau tekste. Bǌtina pakomentuoti duomenis apie
centralizuotai apšildomą gyvenamąjƳ plotą, kurie rodo jo tendenciją iki 2000 m. mažơti. Faktiškai toks
vaizdas susidarơ dơl to, kad 1990–1996 m. duomenys buvo paimti iš AB „Lietuvos energija“
priklausiusiǐ Ƴmoniǐ rezultatǐ. Šios Ƴmonơs tiekơ šilumą didiesiems miestams ir neapơmơ kai kuriǐ
mažesniǐjǐ miestǐ, kuriuose centralizuotai tiekiama šiluma buvo aprǌpinamas santykiškai mažesnis
gyvenamasis plotas, skaiþiuojant procentais. Nuo 1997 m., kai šilumos tiekimo Ƴmonơs buvo perduotos
miestǐ savivaldybơms, duomenis iš šilumos tiekimo Ƴmoniǐ rinko Lietuvos šilumos tiekơjǐ asociacija,
taþiau tik iš tǐ, kurios buvo jos narơmis. Asociacija iki 2000 m. išaugo ir jos narơs tais metais pateikơ 90
proc. visos centralizuotai tiekiamos šilumos, o 2006 m. – jau 98,8 procentǐ. Todơl galima sakyti, kad
šiuo metu turima informacija apima visus vartotojus.
Taþiau CŠT tiekimas turi dar didesnĊ svarbą valstybiniu požiǌriu. Tuomet išryškơja dar didesni
jo privalumai, kuriuos galima paversti rimtais svertais, turinþiais didelơs Ƴtakos valstybơs ǌkiui. Štai tie
privalumai:
1) termofikacinơse elektrinơse, gaminant elektrą ir šilumą kartu, daug efektyviau panaudojamas
kuras ir santykiškai mažiau išmetama teršalǐ;
2) galima efektyviai panaudoti žemarǌšƳ kurą ir Ƴvairias atliekas;
3) galima panaudoti geoterminĊ ir pramoniniǐ procesǐ atliekinĊ šilumą;
4) reikia mažiau aptarnaujanþio personalo;
5) pastatuose nereikia skirti ploto katilinơms, todơl jis gali bǌti panaudotas kitoms reikmơms;
6) centralizuotai gaminamos šilumos šaltiniǐ teršalus daug lengviau kontroliuoti nei iš
individualiǐ šilumos šaltiniǐ. Juos galima efektyviai pašalinti iš degimo produktǐ;
7) centralizuoto šilumos tiekimo sistemos yra pakankamai lanksþios, todơl nesunkiai galima
keisti jǐ režimus, atsižvelgiant Ƴ aplinkos veiksnius.
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Apibendrinant bǌtina paminơti vieną labai svarbią aplinkybĊ, kad centralizuotas šilumos
tiekimas, kai jam naudojama šiluma yra gaunama kogeneraciniame cikle arba kai naudojamas žemarǌšis
vietinis kuras, buitinơs atliekos, pramoniniǐ procesǐ atliekinơ šiluma, geoterminơ šiluma, leidžia
ženkliai sumažinti importuojamo kuro kiekƳ, o kartu ir priklausomybĊ nuo šaliǐ, iš kuriǐ tas kuras
importuojamas. Be to, taip sutaupoma ir nemažai lơšǐ, kurios bǌtǐ išleidžiamos importuojamam kurui
pirkti. Tuo labiau tai svarbu dar ir todơl, kad potencialas tai antrinei šilumai gauti yra labai didelis.
Orientuojantis Ƴ Vakarǐ Europos šalis, kuriǐ klimatas yra panašus Ƴ Lietuvos, ir sekant jǐ
pavyzdžiu, bǌtina plơsti centralizuotą šilumos tiekimą diegiant pažangiausias technologijas, pradedant
šilumos šaltiniais ir baigiant šilumą naudojanþiais Ƴrenginiais. Ypaþ svarbu kreipti kaip galima daugiau
dơmesio Ƴ gyventojǐ bǌsto ir jƳ šildanþiǐ bei aprǌpinanþiǐ karštu vandeniu sistemǐ bǌklơs gerinimą.
CŠT sistemos pagal integracijos lygƳ yra skirstomos Ƴ vietines ir integruotas. Jǐ schemos
pavaizduotos 1.1 paveiksle, o duomenys apie jas pateikti 1.1 lentelơje.
1.1 lentelơ. Duomenys apie Lietuvoje 2006 m. buvusius šilumos gamybos šaltinius
Grupơ pagal
šilumos
gamybą

Pogrupis
pagal šilumos
gamybą
>150

t90 – iki 150
5 GWh ir
t50 – iki 90
daugiau
t25 – iki 50
t5 – iki 25
Iš viso: t5
Iki 5 GWh
<5

Kiekis,
vnt.
10
2
8
19
48
94
263
Iš viso:

Pagaminta
Instaliuota Pasiekta Panaudota
šilumos
galia,
galia,
instaliuotos galios
GWh/metus MW
MW
dalis, %
7292
7743
3048
39
253
205
69
34
601
620
208
34
687
712
182
26
588
510
176
35
10300
8600
3683
38
272
371
Nơra duomenǐ
10572 GWh šilumos per 2006 metus

Ši šiluma buvo panaudota, kaip parodyta 1.2 lentelơje.
1.2 lentelơ
Šilumos
šaltinio
grupơ

Patiekta šiluma
Pastatams
vnt.

iš jǐ
daugiabuþiams
gyv. namams

Butǐ
skaiþius
vnt.

Daugiabuþiǐ
namǐ
šildomas
plotas,

Šilumos
punktǐ
skaiþius,

Šilumos
tinklǐ
ilgis,

vnt

km

2

m

vnt.
5 GWh ir
daugiau

27 000

17 000

660 000

33 257 645

27 000

2 500

Iki
GWh

1 142

583

12 539

517 747

906

177

5
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2. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO PERTVARKOS,
VYKUSIOS 1990–2007 m., APŽVALGA
Šilumos tiekimo Ƴmoniǐ priklausomybơ
Atkǌrus Lietuvos nepriklausomybĊ, šilumos gamybos Ƴmonơs su kai kuriomis išimtimis
priklausơ Lietuvos Respublikos energetikos sistemai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 1991 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 75 (Žin., 1991, Nr. 8238) buvo patvirtintas specifinơs paskirties valstybiniǐ Ƴmoniǐ sąrašas, patvirtinti jǐ nuostatai, o
paþios Ƴmonơs priskirtos atitinkamǐ institucijǐ reguliavimo sferai.
Šilumą gaminanþios Ƴmonơs buvo priskirtos LR Energetikos ministerijai, kuri pagal
nuostatus tapo ir tǐ Ƴmoniǐ steigơja. ýia pateikiamas minơtame nutarime Ƴrašytǐ šilumą gaminanþiǐ
Ƴmoniǐ sąrašas:
1) Vilniaus valstybinơ termofikacinơ elektrinơ,
2) Kauno valstybinơ termofikacinơ elektrinơ,
3) valstybinơ Ƴmonơ „Vilniaus šilumos tinklai“,
4) valstybinơ Ƴmonơ „Kauno šilumos tinklai“,
5) valstybinơ Ƴmonơ „Klaipơdos šilumos tinklai“,
6) valstybinơ Ƴmonơ „Šiauliǐ šilumos tinklai“,
7) valstybinơ Ƴmonơ „Panevơžio šilumos tinklai“,
8) valstybinơ Ƴmonơ „Alytaus šilumos tinklai“,
9) valstybinơ Ƴmonơ „Šiluma“

Energetinơ politika
Tais paþiais metais, t.y. 1991 m. gegužơs 2 d., Lietuvos Respublikos Aukšþiausioji Taryba
priơmơ Užsienio investicijoms draudžiamǐ ir ribojamǐ veiklos sriþiǐ Ƴstatymą Nr. I-1276 (Žin.,
1991, Nr. 14-361), pagal kurƳ užsienio kapitalo Ƴmonơms ir bendroms Ƴmonơms, kurios veikia ne
kaip valstybinơs Ƴmonơs arba veikia kaip akcinơs bendrovơs (uždarosios akcinơs bendrovơs), jeigu
šiose bendrovơse steigơjas iš Lietuvos pusơs turi mažiau kaip 51 procentą akcijǐ, suteikianþiǐ
balsavimo teisĊ, draudžiama eksploatuoti valstybinơs reikšmơs dujotiekius, naftotiekius, ryšiǐ
linijas, elektros perdavimo linijas, šilumos tinklus ir jǐ techninƳ funkcionavimą užtikrinanþius
objektus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ Ƴvertino efektyvaus energijos naudojimo svarbą, ypaþ
aktualią šaliai, neturinþiai nuosavǐ energijos ištekliǐ, ir ơmơsi priemoniǐ šiam klausimui sprĊsti.
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Viena iš tokiǐ priemoniǐ buvo 1992 m. sausio 31 d. LRV nutarimas Nr. 73 (Žin., 1992, Nr. 12-327)
Dơl nacionalinơs energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos realizavimo.
ýia pateikiamas šio nutarimo tekstas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ n u t a r i a :
1. Pritarti Nacionalinơs energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos rengơjǐ
išvadoms ir pasiǌlymams.
2. Nustatyti, kad Nacionalinơs energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos vadovas
yra Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.
Energetikos ministerija kartu su Statybos ir urbanistikos ministerija turi per dvi savaites
pasiǌlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei komisijos, kuriai bus pavesta organizuoti, koordinuoti
ir kontroliuoti šios programos realizavimą, sudơtƳ.
3. Ʋpareigoti ministerijas, departamentus, valstybines tarnybas, Ƴmones, Ƴstaigas ir
organizacijas, naudojant energetikos išteklius bei rengiant Respublikos ǌkio šakǐ gamybos
plơtojimo ir perorientavimo kryptis, vadovautis šios programos nuostatomis.
4. Nustatyti, kad Nacionalinơs energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos
prioritetinơs kryptys 1992 metais yra šios:
4.1. energetikos ištekliǐ ir energijos gamybos bei vartojimo ekonominơs teisinơs valstybinio
reguliavimo sistemos formavimas;
4.2. prietaisǐ ir sistemǐ, naudojamǐ vandens, dujǐ, elektros ir šiluminơs energijos apskaitai,
taip pat šilumos kiekiui reguliuoti, kǌrimas;
4.3. statybiniǐ medžiagǐ gamybos pramonơs perorientavimas ir šios pramonơs techninis
modernizavimas;
4.4. pastatǐ atnaujinimas didinant jǐ šiluminĊ varžą.
5. Pavesti Statybos ir urbanistikos ministerijai per 3 mơnesius:
5.1. parengti pastatǐ šilumos laidumo normas ir nustatyti jǐ taikymo statomiems ir
atnaujinamiems objektams tvarką.
Užtikrinti, kad pastatǐ projektuose bǌtǐ numatoma Ƴrengti visus reikiamus apskaitos ir
reguliavimo prietaisus;
5.2. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiǌlymus dơl šiluminơs energijos vartotojǐ,
mažinanþiǐ atitvariniǐ konstrukcijǐ šilumos laidumą, ekonominio skatinimo.

6. (Neteko galios)
Punkto pakeitimai:
Nr. 826, 1993 11 04, Žin., 1993, Nr. 59-1157 (1993 11 10)
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7. Pavesti Finansǐ ministerijai numatyti l992 metǐ Lietuvos valstybơs biudžeto projekte 4
mln. rubliǐ Energetikos ministerijai Nacionalinơs energijos vartojimo efektyvumo didinimo
programai realizuoti ir lơšas banko suteikto lengvatinơmis sąlygomis kredito Ƴmonơms, kurios
pradeda arba pleþia termoizoliaciniǐ medžiagǐ ir konstrukcijǐ, šiluminơs energijos, vandens ir dujǐ
vartojimo apskaitos bei reguliavimo prietaisǐ gamybą, palǌkanoms padengti.
8. Ʋpareigoti Energetikos ministeriją l992 metais išnagrinơti centralizuoto ir decentralizuoto
šilumos tiekimo vartotojams privalumus bei trǌkumus, vietiniǐ ir atsinaujinanþiǐ energetikos
ištekliǐ panaudojimo galimybes ir išvadas bei pasiǌlymus pateikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei.

Kadangi Lietuvos Respublikos energetikos sektoriuje pokyþiai vyko labai intensyviai,
atsižvelgiant Ƴ jǐ tendencijas buvo paruoštas naujas Nacionalinơs energetikos strategijos variantas, ir
1994 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 288 (Žin., 1994, Nr. 30-545) Dơl Nacionalinơs energetikos
komplekso pertvarkymo programos (Nacionalinơs energetikos strategijos) Lietuvos Respublikos
Vyriausybơ nutaria:
1. Pritarti

Energetikos

ministerijos

parengtai

Nacionalinei

energetikos

komplekso

pertvarkymo programai (Nacionalinei energetikos strategijai) ir Nacionalinơs energetikos strategijos
pagrindinơms kryptims (pagrindiniǐ krypþiǐ santrumpa pridedama).
2. Pavesti

Energetikos

ministerijai

patvirtinti

priemones

Nacionalinei

energetikos

komplekso pertvarkymo programai (Nacionalinei energetikos strategijai) Ƴgyvendinti ir organizuoti
jǐ vykdymą.
Šios Nacionalinơs energetikos strategijos pagrindinơse kryptyse, susijusiose su šilumos ǌkiu,
yra pasakyta:
3. Šiluminis ǌkis. Racionaliai taikyti centralizuotą ir decentralizuotą šilumos tiekimą,
rekonstruoti ir modernizuoti esamas centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, ekonomiškai pagrƳstai
diegti šilumos apskaitos prietaisus (panaudoti jǐ gamybai Lietuvos prietaisǐ pramonơs pajơgumus).
Mažinti šilumos nuostolius. Jeigu ekonomiškai apsimoka, rekonstruoti katilines Ƴ termofikacines
elektrines. Siekti, kad kiekvienas šilumos tiekimo šaltinis turơtǐ rezervinƳ kurą.
6. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Atlikti bendrąjƳ Lietuvos atsinaujinanþiǐ energijos
šaltiniǐ potencialo Ƴvertinimą. Skatinti bandomǐjǐ projektǐ, skirtǐ vandens, vơjo, geoterminei
energijai valdyti, Ƴgyvendinimą. Panaudoti vietinƳ kurą, pramonơs ir buitines atliekas energijai
gaminti.
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8. Aplinkos apsauga. Mažinti atmosferos užteršimą kenksmingomis medžiagomis: keisti
mazutą gamtinơmis dujomis arba diegti kitas teršalǐ mažinimo priemones, kad nebǌtǐ pažeisti
Lietuvos Respublikoje taikomi normatyviniai aktai bei tarptautiniǐ konvencijǐ reikalavimai; Ƴvesti
elektrinơse ir katilinơse nuolatinĊ degimo proceso ir išmetamǐ Ƴ atmosferą teršalǐ kontrolĊ.
Kaip matyti, šioje NES atkreipiamas dơmesys Ƴ katiliniǐ rekonstravimą, paverþiant jas
termofikacinơmis elektrinơmis esant ekonominiam tikslingumui. Taip pat raginama naudoti atliekinƳ
kurą ir atsinaujinanþias energijos rǌšis.
Iškilus problemoms dơl šilumos ǌkio ir iš dalies reaguojant Ƴ 1994 m. balandžio 19 d.
patvirtintą NacionalinĊ energetikos strategiją, Lietuvos Respublikos Vyriausybơ 1994 m. rugpjǌþio
11 d. priơmơ nutarimą Nr. 726 (Žin., 1994, Nr. 63-1236) Dơl šilumos ǌkio ir inžineriniǐ tinklǐ
eksploatavimo tobulinimo.

Lietuvos Respublikos Seimas 1999 m. spalio 5 d. priơmơ nutarimą Nr. VIII-0348 (Žin.,
1999, Nr. 86-2568) Dơl Nacionalinơs energetikos strategijos patvirtinimo.
Šiuo nutarimu buvo patvirtinta nauja Nacionalinơs energetikos strategija ir pasiǌlyta
Vyriausybei reorganizuoti planuojanþias ir projektuojanþias energetikos bei ekonomikos institucijas
ir iki 2000 m. kovo 31 d. parengti Nacionalinơs energetikos strategijos Ƴgyvendinimo planą,
numatant projektuoti ir Ignalinos AE antrojo bloko uždarymą, dơl kurio galutinis sprendimas bus
priimtas 2004 metais atnaujinant NacionalinĊ energetikos strategiją. Nacionalinơs energetikos
strategijos Ƴgyvendinimo plane, kuris turi bǌti rengiamas ir vykdomas bendradarbiaujant su
reikiamomis tarptautinơmis institucijomis, turi bǌti numatyta, kokie nauji elektros energijos, taip pat
galimi branduolinơs energijos gamybos pajơgumai, pakeiþiantys Ignalinos AE RBMK reaktoriǐ
blokus, bus pastatyti iki 2009 metǐ Lietuvoje. 2004 metais svarstant atnaujintą NacionalinĊ
energetikos strategiją bus Ƴvertinta informacija apie sơkmingą efektyvios tarptautinơs finansinơs
pagalbos panaudojimą bei užtikrintą jos tĊstinumą.
1999 m. spalio 5 d. patvirtintoje Nacionalinơs energetikos strategijoje (toliau – Strategija)
buvo nustatyti šie Lietuvos energetikos strateginiai tikslai:
1) patikimas, saugus energijos tiekimas mažiausiomis išlaidomis;
2) energijos vartojimo efektyvumo didinimas;
3) energetikos valdymo tobulinimas ir rinkos ekonomikos principǐ diegimas energetikoje;
4) neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, branduolinơs saugos reikalavimǐ užtikrinimas;
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5) Lietuvos energetikos integracija Ƴ Europos Sąjungos energetikos sistemas;
6) regioninis bendradarbiavimas ir kooperacija.
Strategijoje taip pat buvo numatyta energetikos raidos prognozơ ir energijos poreikiǐ
prognozơ. Abi prognozơs iki 2020 metǐ.
Didžioji strategijos dalis paskirta elektros energetikai, taþiau neliko nepastebơtas ir šilumos
ǌkis. Jam skirtas Strategijos 4.2 skirsnis. Jis þia pateikiamas visas.

4.2. Šilumos tiekimo sektorius
Šilumos tiekimo sektoriuje yra nemažǐ ekonominiǐ ir techniniǐ problemǐ. Jos gali bǌti
efektyviai sprendžiamos tik kartu su bendra viso energetikos sektoriaus strategija. Sprendžiant
Lietuvos vartotojǐ aprǌpinimo šiluma problemą, pagrindinơs strateginơs nuostatos techninơs
politikos srityje bǌtǐ šios:
1) centralizuotose šilumos tiekimo sistemose, kuriose naudojamos gamtinơs dujos, turi bǌti
laipsniškai Ƴrengiamos termofikacinơs elektrinơs, galinþios gaminti elektros energiją, kurios kaina
bǌtǐ konkurencinga Ignalinos AE gaminamos elektros kainai;
2) ten, kur susidaro dideli kiekiai degiǐjǐ atliekǐ, jos, ekonomiškai pagrindus, pirmiausia
turi bǌti naudojamos šilumai gaminti, nes tai mažintǐ kuro importą ir padơtǐ išsprĊsti atliekǐ
saugojimo problemą. Galimybơs jas naudoti kombinuotai šilumos ir elektros gamybai turi bǌti
atskirai Ƴvertintos kiekvienu konkreþiu atveju;
3) visose šilumos tiekimo sektoriaus grandyse bǌtina Ƴrengti apskaitos prietaisus tiksliam
šilumos gamybos, perdavimo ir skirstymo nuostoliǐ bei galutiniam vartotojui patiektos šilumos
kiekiui nustatyti; tai turơtǐ pakeisti šilumos vartotojǐ elgseną;
4) nuosekliai modernizuoti šilumos tiekimo sistemas, sudaryti vartotojams galimybĊ
reguliuoti šilumos kiekƳ savo nuožiǌra;
5) skatinti esamǐ centralizuoto šilumos tiekimo sistemǐ modernizavimą ir ekonomiškai
pagrƳsti šildymo bǌdo bei naudojamo kuro parinkimą.
Valdymo ir kainodaros politikos srityje pagrindinơs nuostatos yra šios:
1) nepaisant šilumos tiekimo sistemǐ nuosavybơs formǐ, pagrindinis veiklos efektyvumo
rodiklis ir pelno šaltinis turi bǌti ne energijos gamybos didinimas, o nuostoliǐ mažinimas ir suteiktǐ
paslaugǐ kokybơ;
2) skatinti energetiniǐ paslaugǐ kompanijǐ kǌrimąsi;
3) sudaryti sąlygas, kad patys vartotojai bǌtǐ suinteresuoti tobulinti šilumos ǌkƳ ir galơtǐ
daryti Ƴtaką jo techninei bei ekonominei politikai;
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4) šilumos kainǐ politika ir kainodaros sistema turi skatinti šilumos ǌkio modernizavimo
procesą;
5) pirmiausia nustatyti termofikaciniǐ elektriniǐ gaminamos energijos kainodaros principus
ir elektros energijos supirkimo iš jǐ tvarką.
Smulkǌs vartotojai, esantys atokiau nuo dujotiekiǐ ir šilumos tiekimo sistemǐ, jei jǐ
prisijungimas prie šiǐ sistemǐ ekonomiškai nepagrindžiamas, atsižvelgiant Ƴ vietos sąlygas, naudos:
1) naftos produktus;
2) malkas, medienos atliekas ir durpes;
3) akmens anglis;
4) elektros energiją.
Šiǐ energijos šaltiniǐ santykinơ dalis priklausys nuo jǐ rinkos kainǐ, vartotojǐ perkamosios
galios, šildymo Ƴtaisǐ kainǐ ir kt. Valstybơ skatins tiek kuro tiekơjǐ, tiek ir šildymo priemoniǐ
gamintojǐ bei tiekơjǐ konkurenciją.

Strategijoje numatyta laikantis Europos Sąjungos nuostatǐ ir norint sumažinti kuro importą
maksimaliai panaudoti turimus išteklius ir kurti naujas darbo vietas. Lietuvoje bus stengiamasi
toliau didinti vietiniǐ energijos ištekliǐ naudojimą:
1) ekonominơmis, teisinơmis bei organizacinơmis priemonơmis, skatinanþiomis naudoti
medieną, buitines bei žemơs ǌkio atliekas ir kitǐ rǌšiǐ vietinƳ kurą;
2) pleþiant kitǐ energijos ištekliǐ (hidroenergijos, atliekinơs energijos, biodujǐ, buitiniǐ
atliekǐ, vơjo, saulơs, geoterminơs energijos) naudojimą, remiantis parodomuosiuose valstybơs
remiamuose bei užsienio investuotojǐ finansuojamuose objektuose sukaupta ir apibendrinta
patirtimi;
3)

siekiant,

kad

energija,

gaminama

iš

atsinaujinanþiǐ

energijos

ištekliǐ,

2020 m. sudarytǐ dalƳ, atitinkanþią Europos Sąjungos direktyvas.
Strategijoje taip pat atkreiptas dơmesys Ƴ energijos vartojimo efektyvumo didinimą.
Nors šią Strategiją buvo numatyta atnaujinti 2004 m., taþiau sparþiai vykstantys pokyþiai
pagreitino jos atnaujinimą. Todơl Lietuvos Respublikos Seimas jau 2002 m. spalio 10 d. priơmơ
nutarimą Nr. IX-1130 (Žin., 2002, Nr. 99-4397) Dơl Nacionalinơs energetikos strategijos
patvirtinimo, kuriuo nutaria patvirtinti Vyriausybơs pateiktą atnaujintą NacionalinĊ energetikos
strategiją.
Kaip teigiama paþioje atnaujintoje strategijoje, Vyriausybơ, atsižvelgdama Ƴ Lietuvos siekƳ
2002 metais baigti derybas dơl narystơs Europos Sąjungoje ir 2004 metais tapti Europos Sąjungos
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nare, parengơ šią atnaujintą NacionalinĊ energetikos strategiją (toliau – Strategija). Joje numatyti
konkretǌs sprendimai dơl Ignalinos AE galutinio eksploatavimo nutraukimo sąlygǐ ir terminǐ,
atsižvelgta Ƴ naujus aplinkosaugos reikalavimus, patikslintos ir pataisytos 1999 metais nustatytos
energetikos plơtros kryptys. Atnaujinant Strategiją, atsižvelgta Ƴ svarbiausius ekonomikos ir
energetikos pokyþius, panaudota sukaupta patirtis ir informacija, reikalinga planuojant ir
prognozuojant atskirǐ energetikos sektoriǐ raidą, taip pat atsižvelgta Ƴ energetikos plơtros planus
Lietuvoje bei kaimyninơse valstybơse, pasaulines tendencijas aplinkosaugos ir rinkǐ liberalizavimo
srityje.
Strategijoje Ƴvardytos energetikos sektoriaus stiprioji ir silpnoji ypatybơs.
Prie stipriǐjǐ priskiriamos neblogai išplơtotos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir
palyginti nedidelơs šilumos kainos, maža aplinkos tarša.
Prie silpnǐjǐ: iki 1990 metǐ pastatytǐ gyvenamǐjǐ namǐ ir kitǐ pastatǐ centrinio šildymo
sistemos nepritaikytos racionaliai naudoti energiją, o joms modernizuoti reikia labai dideliǐ
investicijǐ. Reikia atkreipti dơmesƳ Ƴ ne visai korektišką šio punkto formuluotĊ, kadangi didžiausia
problema yra patys pastatai, kuriems apšildyti dơl jǐ prastǐ izoliaciniǐ savybiǐ reikia labai daug
šilumos. Žinoma, tenka sutikti, kad ir tǐ namǐ šildymo sistemos nơra tobulos.
Kaip ir ankstesniojoje strategijoje, taip ir šioje pateikiama: a) energetikos strategijos tikslai;
b) energetikos raidos prognozơs; c) energijos poreikiǐ prognozơs.
Atskirai þia pateikiama šilumos tiekimo sektoriaus plơtros strategija.

VI. ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIAUS PLƠTROS STRATEGIJA

23. Lietuvos miestuose apie 75% gyvenamǐjǐ namǐ ploto šildoma iš centralizuotǐ šilumos
tiekimo sistemǐ. Lietuvoje vyrauja iš esmơs pažangus centralizuoto šilumos tiekimo bǌdas, taþiau
dơl Ƴvairiǐ ekonominiǐ, techniniǐ ir socialiniǐ priežasþiǐ jis yra nepakankamai efektyvus ir jƳ reikia
pertvarkyti. Šis šilumos tiekimo metodas turi bǌti derinamas su decentralizuotais šilumos šaltiniais,
kad bǌtǐ efektyviai išnaudojami abiejǐ bǌdǐ pranašumai. 
24. Pagrindinơs strateginơs nuostatos yra šios: 
1) parengti savivaldybiǐ šilumos ǌkio plơtros planus, suderintus su nacionaliniais
energetikos prioritetais;
2) šilumos ǌkƳ tvarkyti pagal savivaldybiǐ patvirtintus šilumos ǌkio plơtros planus. Juose
reikia numatyti svarbiausius šilumos ǌkio modernizavimo ir plơtros sprendimus ilgam laikotarpiui.
Pagrindinis šilumos ǌkio plơtros plano tikslas – tenkinti vartotojǐ poreikius šilumai patiriant
mažiausias sąnaudas ir esant minimaliai taršai, išskiriant zonas pagal pagrindinƳ šilumos tiekimo
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bǌdą ir nustatant ekonomiškai pagrƳstą tvarką pagrindiniam šilumos tiekimo bǌdui pasirinkti,
reglamentuojant prisijungimo ir atsijungimo sąlygas;
3) centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus Ƴmonơse, uždarius pirmąjƳ, o ypaþ antrąjƳ
Ignalinos AE bloką, palaipsniui Ƴrengti termofikacines elektrines (atlikus jǐ ekonominƳ pagrindimą),
galinþias gaminti elektros energiją, kurios kaina bǌtǐ konkurencinga kainai atviroje elektros rinkoje; 
4) skatinti šilumos gamybą iš vietiniǐ ir atsinaujinanþiǐ energijos ištekliǐ;
5) savivaldybiǐ renkamas buitines atliekas panaudoti šilumai ir elektrai gaminti, jeigu tai
tikslinga ekonominiu ir ekologiniu požiǌriu. Išnaudoti atliekinơs šilumos ir degiǐjǐ medžiagǐ
galimybes. Tai mažintǐ kuro importą ir padơtǐ išsprĊsti atliekǐ saugojimo problemą. Galimybơs
naudoti jas kombinuotai šilumos ir elektros gamybai turi bǌti atskirai Ƴvertintos kiekvienu konkreþiu
atveju;
6) sudaryti sąlygas konkurencijai tarp šilumos gamintojǐ ir nustatyti šilumos supirkimo iš
nepriklausomǐ gamintojǐ Ƴ šilumos tiekimo sistemas tvarką;
7) nuosekliai modernizuoti šilumos tiekimo sistemas – sudaryti vartotojams galimybĊ
reguliuoti suvartojamos šilumos kiekƳ ir vartojimo grafiką savo nuožiǌra;
8) nustatyti termofikaciniǐ elektriniǐ gaminamos elektros energijos supirkimo tvarką, kuri
skatintǐ termofikacinơse elektrinơse pagamintą šilumą naudoti miestams šildyti;
9) per energetiniǐ paslaugǐ kompanijas ir kitais visuomenơs interesus atitinkanþiais bǌdais
skatinti privataus kapitalo dalyvavimą šilumos ǌkio modernizavimo projektuose;
10) sudaryti sąlygas šilumos vartotojams patiems dalyvauti šilumos ǌkio valdyme ir
modernizavimo procesuose. Kontroliuoti natǌralias monopolijas ir subalansuoti tiekơjǐ bei vartotojǐ
interesus. 
25. Vartotojai, esantys atokiau nuo dujotiekiǐ ir šilumos tiekimo sistemǐ, jei jǐ
prisijungimas prie šiǐ sistemǐ ekonomiškai nepagrindžiamas, decentralizuoto šildymo tikslams,
atsižvelgdami Ƴ vietines sąlygas, turơtǐ naudoti:
1) medieną ir kitą biokurą;
2) suskystintas dujas;
3) buitinƳ skystąjƳ kurą;
4) aplinkos energiją (naudodami šilumos siurblius);
5) kitus šaltinius, atitinkanþius visuomenơs interesus ir ekologinius reikalavimus.
Valstybơ skatins konkurenciją tarp kuro tiekơjǐ ir šilumos gamintojǐ. 
Šioje strategijoje taip pat numatytos naujos gairơs dơl energijos gamybos iš atsinaujinanþiǐ
energijos ištekliǐ.
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Svarbią reikšmĊ Lietuvos Respublikos energetikos ǌkiui, taip pat ir šilumos ǌkiui
plơtoti turơjo ir turi Lietuvos Respublikos Energetikos Ƴstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984),
taip pat Lietuvos Respublikos Šilumos ǌkio Ƴstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254).
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos
Ƴstatymu 2006 m. gegužơs 11 d. priơmơ nutarimą Nr. 443 (Žin., 2006, Nr. 54-1956), kuriuo
patvirtino NacionalinĊ energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metǐ programą. Tai
tarpinstitucinơ programa, kurioje numatytos organizacinơs, teisinơs, ekonominơs, technologijǐ
tobulinimo ir diegimo, taikomǐjǐ moksliniǐ tyrimǐ, visuomenơs švietimo ir informavimo
priemonơs energijos ištekliǐ ir energijos vartojimo efektyvumui didinti, taip pat jǐ Ƴgyvendinimo
stebơsena pastatǐ ir jǐ inžineriniǐ sistemǐ, kogeneracijos, centralizuoto šilumos tiekimo, Ƴmoniǐ,
Ƴstaigǐ ir namǐ ǌkio Ƴrenginiǐ, transporto, vietiniǐ, atsinaujinanþiǐ ir atliekiniǐ energijos ištekliǐ
sektoriuose.
TeisinƳ šios programos pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos tarptautiniai Ƴsipareigojimai,
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisơs aktai, reglamentuojantys efektyvǐ energijos
ištekliǐ, atsinaujinanþiǐ ir atliekiniǐ energijos ištekliǐ vartojimą tiesiogiai ar susijĊ su juo.
Palyginti su ankstesnơmis, ši programa yra daug platesnơ ir išsamesnơ. Pateikta gana išsami
aplinkos ir bǌklơs analizơ, plaþiai išnagrinơtas energijos vartojimo didinimo potencialas. Šiame
skyriuje daug dơmesio skirta energijos vartojimui pastatuose. Dalis šio skyriaus medžiagos
pateikiama žemiau.

17. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas pastatuose ir jǐ inžinerinơse
energetikos sistemose:
17.1. Valstybơs Ƴmonơs Registrǐ centro duomenimis, 2004 metǐ pradžioje Lietuvoje buvo
401 646 gyvenamieji pastatai, iš jǐ – 16 568 trijǐ ir daugiau aukštǐ, o šiǐ pastatǐ bendrasis plotas
atitinkamai 92 974,42 ir 43 118,71 tǌkst. kv. metrǐ.
17.2. 2001 metǐ gyventojǐ surašymo duomenimis, 50,9 procento visǐ Lietuvos bǌstǐ šiluma
aprǌpina centralizuoti šilumos tinklai (miestuose – 73,5 procento), 24,6 procento – vietiniai šilumos
šaltiniai (miestuose – 16,6 procento), 24,5 procento šildomi kitaip (miestuose – 9,9 procento).
Skaiþiuotinis šilumos poreikis gyvenamiesiems pastatams, kai visose patalpose palaikomos
normalios ar artimos joms komforto sąlygos, per norminƳ šildymo sezoną yra 23,4 TWh, iš kuriǐ
18,6 TWh tenka šildymui ir 4,8 TWh karštam vandeniui ruošti, iš jǐ vieno ir dviejǐ aukštǐ
pastatams atitinkamai – 12,1 ir 1,8 TWh. Šie rodikliai viršija statistikos duomenis, nes dalis kaimo
vietovơse vartojamo kuro nepatenka Ƴ kuro ir energijos balanso apskaitą. Be to, dalis gyvenamojo
ploto visą sezoną nešildoma, jame palaikoma žemesnơ už norminĊ temperatǌra.
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17.3. Techninis energijos taupymo potencialas gyvenamuosiuose pastatuose ir jǐ
inžinerinơse sistemose – 8,2 TWh (iš jǐ – 5,5 TWh daugiaaukšþiuose).
17.4. Siektinas ekonominis energijos taupymo potencialas gyvenamuosiuose pastatuose ir jǐ
inžinerinơse sistemose – 5,2 TWh (iš jǐ – 3 TWh daugiaaukšþiuose), o tam prireiks investicijǐ –
atitinkamai 9,7 ir 4,6 mlrd. litǐ. Šie rodikliai gauti manant, kad 15 procentǐ visǐ grupiǐ gyvenamǐjǐ
pastatǐ Ƴ energiją taupantƳ pastatǐ atnaujinimą investuos 300 litǐ (1 kv. metrui), atitinkamai 40
procentǐ – 150 ir 45 procentai – 50 litǐ (1 kv. metrui).
17.5. Valstybơs Ƴmonơs Registrǐ centro duomenimis, 2004 metǐ pradžioje Lietuvoje
visuomeninơs paskirties pastatǐ bendrasis plotas buvo 30,1 mln. kv. metrǐ, iš jǐ administracinơs
paskirties pastatǐ – 7,9 mln. kv. metrǐ, viešbuþiǐ, prekybos, paslaugǐ, maitinimo ir poilsio
paskirties pastatǐ – 5,9 mln. kv. metrǐ, kultǌros, mokslo ir sporto paskirties pastatǐ – 8,7 mln. kv.
metrǐ, gydymo paskirties pastatǐ – 2,5 mln. kv. metrǐ, specialiosios, religinơs ir kitos paskirties
pastatǐ – 5,1 mln. kv. metrǐ.
17.6. Viešosios nuosavybơs visuomeninơs paskirties pastatǐ rekonstravimo projektuose
investicijos Ƴ energijos taupymo priemones – 20–50 procentǐ visǐ investicijǐ. Kita dalis skiriama
pastato elementǐ fizinei bǌklei atkurti ar jiems modernizuoti.
17.7. Techninis energijos taupymo potencialas visuomeninơs paskirties pastatuose ir jǐ
inžinerinơse sistemose – 2,8 TWh, jeigu visǐ grupiǐ pastatuose Ƴ energijos taupymo priemones bǌtǐ
investuota vidutiniškai po 160 litǐ (1 kv. metrui).
17.8. Siektinas ekonominis energijos taupymo potencialas visuomeninơs paskirties
pastatuose ir jǐ inžinerinơse sistemose – 2,5 TWh, jeigu visǐ grupiǐ pastatuose Ƴ energijos taupymo
priemones bǌtǐ investuota vidutiniškai po 110 litǐ (1 kv. metrui).
18. Tinkamai naudojant ekonominƳ efektyvaus šilumos vartojimo pastatǐ sektoriuje
potencialą, CO2 emisijǐ, palyginti su 2004 metais, sumažơs apie 15 procentǐ (1783 tǌkst. tonǐ) per
metus, SO2 – atitinkamai 1,6 procento (565 tonomis) per metus, NOx – 11 procentǐ (5040 tonǐ) per
metus.
(...)
22. Vietiniǐ, atsinaujinanþiǐ ir atliekiniǐ energijos ištekliǐ naudojimo potencialas:
22.1. Vietiniai, atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai 2004 metais sudarơ
8,3 procento (atsinaujinantys – 8,03 procento) viso šalies kuro balanso. Bendra iki 2004 metǐ
Ƴgyvendintuose projektuose numatytǐ Ƴrenginiǐ, kuriuose naudojami vietiniai ir atsinaujinantys
energijos ištekliai, galia – apie 350 MW, ir didžiausia dalis skirta šilumos gamybai. Daugiau kaip
60 procentǐ projektǐ skirta biomasei naudoti.
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22.2. Pramonơs Ƴmonơse 2003 metais panaudota apie 0,92 TWh per metus atliekinơs
šilumos.
22.3. Energijos, pagamintos naudojant atsinaujinanþius energijos išteklius, suvartojimas
2004 metais ir jos vartojimo ekonominis potencialas pagal energijos ištekliǐ rǌšis (TWh per metus):
mediena – 8,03/9,8; šiaudai – 0,05/3,59; biodujos ir sąvartynǐ dujos – 0,02/0,4; hidroenergija –
0,42/1,5; saulơs ir geoterminơ energija – 0,02/2,1; vơjo energija – 0,00/0,85; biodegalai – 0,01/2,25.
Naudojant atsinaujinanþius energijos išteklius, 2004 metais iš viso sunaudota 8,55 TWh energijos,
ir tokios energijos naudojimo ekonominis potencialas 2010 metais – 11,9 TWh, o 2020 metais –
14,3 TWh per metus.
22.4. Elektros gamybos naudojant atsinaujinanþius energijos išteklius ekonominio
potencialo didơjimas kasmet 0,2–1 procentas. Numatoma, kad 2009 metais 7,7 procento suvartotos
elektros energijos bus pagaminta iš šiǐ ištekliǐ. Prioritetas – vơjo energija, tada – biomasơ.
22.5. Bendras atliekiniǐ energijos ištekliǐ potencialas šalies pramonơs, energetikos ir
nuotekǐ valymo Ƴmonơse – apie 7,5–10,5 TWh per metus. Šiǐ ištekliǐ panaudojimo techninis
potencialas – apie 5–6,5 TWh per metus. Atliekiniǐ energijos ištekliǐ panaudojimo ekonominis
potencialas – apie 4 TWh per metus.
23. Vietiniǐ ir atsinaujinanþiǐ energijos ištekliǐ ekonominio 2010 metǐ potencialo
panaudojimas energijos gamybai leis sumažinti CO2 emisijǐ, palyginti su 2004 metais, daugiau kaip
7 procentais (880 tǌkst. tonǐ) per metus, SO2 – atitinkamai 0,2 procento (88 tonomis) per metus,
NOx – 1 procentu (471 tona) per metus. Panaudojus atliekinơs šilumos ekonominƳ potencialą, CO2
emisijǐ, palyginti su 2004 metais, sumažơs apie 8 procentus (926 tǌkst. tonǐ) per metus, SO2 –
atitinkamai 0,8 procento (294 tonomis) per metus, NOx – 5,7 procento (2618 tonǐ) per metus.
(...)
Šios Programos tikslai ir uždaviniai nustatomi atskirai pastatǐ ir jǐ inžineriniǐ sistemǐ,
kogeneracijos ir centralizuoto šilumos tiekimo, Ƴmoniǐ, Ƴstaigǐ ir namǐ ǌkio energijos vartojimo
Ƴrenginiǐ, transporto, vietiniǐ, atsinaujinanþiǐ ir atliekiniǐ energijos ištekliǐ sektoriams.
27. Šios Programos tikslas pastatǐ ir jǐ inžineriniǐ sistemǐ sektoriui: atnaujinti esamus
pastatus, modernizuoti jǐ energetikos sistemas. Uždaviniai:
27.1. užtikrinti efektyvǐ esamǐ pastatǐ naudojimą, atnaujinimą ir modernizavimą;
27.2. sustiprinti pastatǐ savininkǐ, valdytojǐ ir kitǐ rinkos dalyviǐ gebơjimą prižiǌrơti,
atnaujinti ir modernizuoti pastatus, gerinti jǐ energetines charakteristikas.
28. Šios Programos tikslas Ƴrenginiǐ ir technologiniǐ procesǐ srityje: didinti energijos
gamybos ir vartojimo efektyvumą kogeneracijos, centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuose, Ƴmoniǐ
technologiniuose procesuose, Ƴmoniǐ, Ƴstaigǐ ir namǐ ǌkio Ƴrenginiuose, transporte. Uždaviniai:
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28.1. sudaryti sąlygas, kad kogeneracijos bǌdu iki 2020 metǐ bǌtǐ gaminama ne mažiau
kaip 35 procentai visos elektros energijos; padidinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemǐ
efektyvumą;
28.2. didinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemǐ efektyvumą;
(...)
33. Ʋgyvendinus šios Programos tikslus, bus gauti šie kiekybiniai energetikos rodikliai:
33.1. šilumos vartojimas esamuose pastatuose sumažơs 7 procentais;
33.2. kogeneracija sudarys 20 procentǐ bendrame elektros gamybos balanse;
33.3. atsinaujinantys energijos ištekliai 2010 metais sudarys iki 12 procentǐ bendrame
pirminơs energijos balanse;
33.4. atliekiniǐ energijos ištekliǐ naudojimas iki 2010 metǐ padidơs 2 TWh;
33.5. iki 2010 metǐ iš atsinaujinanþiǐ energijos ištekliǐ turơs bǌti gaminama 7 procentai
visos suvartojamos elektros energijos;
35. Ʋgyvendinus šios Programos tikslus, bus gauti šie kokybiniai rodikliai: pagerintos
gyvenimo sąlygos – atnaujinti pastatai ir jǐ energetikos sistemos, jie tinkamai naudojami ir
prižiǌrimi; atliekama ir apibendrinama energijos vartojimo efektyvumo ir energijos poreikiǐ geros
vadybos projektǐ stebơsena; parengti teisiniai ir metodiniai dokumentai energijos vartojimo
efektyvumui ir aplinkos taršai pozityviai reguliuoti.

Lietuvos Respublikos Seimas, laikydamasis nustatytos tvarkos, 2007 m. sausio 18 d. priơmơ
nutarimą Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. 11-430) Dơl Nacionalinơs energijos strategijos patvirtinimo.
Bendrojoje jo dalyje rašoma, kad Nacionalinơ energetikos strategija (Strategija) apibrơžia
pagrindines valstybơs nuostatas ir jǐ Ƴgyvendinimo kryptis iki 2025 m., šias nuostatas ir kryptis
ekonomiškumo, energetinio saugumo, aplinkosaugos ir valdymo tobulinimo aspektais visapusiškai
derinant su didơjanþiais valstybơs poreikiais ir naujausiais tarptautiniais reikalavimais. Strategijoje
nustatyti bǌdai ir priemonơs energijos tiekimo strateginiam patikimumui užtikrinti, sumažinant arba
neutralizuojant neigiamą priklausomybơs nuo dominuojanþio pirminơs energijos tiekơjo Ƴtaką.
Sparti Lietuvos ekonomikos raida, nemažơjanti priklausomybơ nuo pirminơs energijos importo iš
vienos šalies, numatomas Ignalinos atominơs elektrinơs (toliau – Ignalinos AE) uždarymas 2009 m.,
labai padidơjusios organinio kuro kainos pasaulio rinkose ir jose egzistuojanti Ƴtampa verþia keisti
Lietuvos energetikos politiką ir atnaujinti NacionalinĊ energetikos strategiją, patvirtintą Seimo 2002
m. spalio 10 d. nutarimu Nr. IX-1130.
Strategijoje konstatuojama, kad ne visus artimiausios ateities tikslus, numatytus 2002 m.
patvirtintoje Nacionalinơje energetikos strategijoje, pavyko Ƴgyvendinti: Lietuvos elektros tinklai
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nesujungti su Lenkijos tinklais, per mažai padaryta didinant gamtiniǐ dujǐ tiekimo patikimumą, per
lơtai vyko šilumos ǌkio modernizavimas, ypaþ vartotojams priklausanþiǐ Ƴrenginiǐ, todơl pastatams
šildyti suvartojama per daug energijos, šilumos tiekimo vamzdynai daug kur yra kritinơs bǌklơs ir
yra didelơ stambiǐ avarijǐ tikimybơ. Sprendimas 2009 m. uždaryti Ignalinos AE paaštrino Lietuvos
energetinio saugumo problemą.
Strategijoje Ƴvardytos šilumos ǌkƳ lieþianþios silpnybơs:
9) pereinamuoju Ƴ rinkos ekonomiką laikotarpiu labai sumažơjus šilumos poreikiams,
daugelis centralizuoto šilumos tiekimo sistemǐ dirba ne optimaliomis sąlygomis ir todơl
panaudojamos neefektyviai. Dơl netinkamos eksploatacijos ir prastos statybos darbǐ kokybơs
šilumos tiekimo tinklai daug kur yra pažeisti korozijos. Šilumos tinklai atnaujinami per lơtai, todơl
centralizuoto šilumos tiekimo sistemose yra didelơ avarijǐ tikimybơ;
10) iki 1990 m. pastatytǐ gyvenamǐjǐ namǐ ir kitǐ pastatǐ centrinio šildymo ir karšto
vandens tiekimo sistemos yra susidơvơjusios ir nepritaikytos racionaliam energijos naudojimui.
Dauguma vartotojǐ negali savarankiškai reguliuoti suvartojamos šilumos kiekio;
11) per mažai panaudojami vietiniai ir atsinaujinantys energijos ištekliai.
Konstatuojamos ne tik grơsmơs, bet matomos ir galimybơs, kaip gerinti esamą padơtƳ:
5) brangstant importuojamam organiniam kurui, turimi, taþiau iki šiol dar nepakankamai
panaudojami vietiniai ir atsinaujinantys energijos ištekliai (mediena, šiaudai, durpơs, biodujos,
komunalinơs ir kitos degiosios atliekos, vơjo bei hidroenergija ir žaliavos biodegalams gaminti) gali
Ƴnešti vis didesnƳ indơlƳ Ƴ Lietuvos pirminơs energijos balansą, sumažinti priklausomybĊ nuo kuro
importo ir sušvelninti neigiamus organinio kuro kainǐ augimo padarinius;
8) modernizavus esamas centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, galima gerokai išplơsti
bendrą šilumos ir elektros gamybą, o kartu daug efektyviau panaudoti pirminơs energijos išteklius,
padidinti šalies energetinƳ saugumą.
Gaila, taþiau Valstybơs misijoje neliko vietos nei daugiabuþiǐ gyvenamǐjǐ namǐ
renovacijai, nei apskritai šilumos ǌkiui.
Vis dơlto energetikos strateginiuose tiksluose Ƴrašyta:
5) atnaujinti fiziškai ir morališkai susidơvơjusias elektrines, (...) centralizuoto šilumos
tiekimo sistemas, kartu padidinant jǐ veiksmingumą ir patikimumą.
Energijos poreikiǐ prognozơse rašoma, kad centralizuotai vartotojams tiekiamos šilumos
poreikiai iki 2025 m. nedidơs, nes Ƴdiegiant bǌtinas gyvenamǐjǐ ir visuomeniniǐ pastatǐ (mokyklǐ,
universitetǐ, ligoniniǐ) atnaujinimo programas energijos poreikius juose galima sumažinti beveik
dvigubai, o statomǐ pastatǐ energetinơs charakteristikos yra nustatomos orientuojantis Ƴ ES
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standartus, todơl tikimasi, kad bendri centralizuotai tiekiamos šilumos poreikiai 2025 m. gali bǌti
net mažesni nei 2004 m. (labai abejotina prognozơ – aut. past.).
Strategijoje prieš nepilnus metus pateiktos energijos kainǐ prognozơs jau šiandien gerokai
viršytos didơjimo kryptimi. Prognozơse rašoma:
„Vidutinơ naftos kaina pasaulio rinkose 2004 m. buvo apie 37 doleriai už barelƳ, 2005 m. –
55 dol./barel., 2006 m. pasiekơ 63–71 dol./barel. lygƳ. Tikơtina, kad nuo 2007–2008 m. naftos
kainos stabilizuosis, pradơs palengva mažơti ir po 2010 m. svyruos tarp 50 ir 55 dol./barel. 
Gamtiniǐ dujǐ kaina Lietuvoje iš esmơs priklauso nuo importuojamǐ iš Rusijos gamtiniǐ
dujǐ

kainos.

2005

m.

importuojamǐ

dujǐ

kaina

buvo

apie

84

dol./1000

m(3),

2006 m. nuo 125 pakilo iki 145 dol./1000 m(3). Nuo 2007 m. gamtiniǐ dujǐ kaina Lietuvoje priartơs
prie Vakarǐ Europos kainǐ ir sudarys apie 220 dol./1000 m(3). Kadangi dujǐ kaina yra susijusi su
naftos, naftos produktǐ (mazuto) kaina, tikơtina, kad, stabilizavusis naftos kainoms, stabilizuosis ir
atitinkama importuojamǐ gamtiniǐ dujǐ kaina.“
Jau dabar naftos kaina pasaulio rinkose yra apie 100 doleriǐ už barelƳ ir nơra ženklǐ, kad ji
mažơtǐ, netgi priešingai. Tikơtina, kad ir dujǐ kaina gerokai išaugs nuo 2008 m. sausio 1 dienos.
Oficialiai nepatvirtintomis žiniomis, gamtinơs dujos nuo 2008 m. sausio 1 d. kainuos apie
850 Lt/1000 m3, arba 361 dol./1000 m3, skaiþiuojant, kad 1 USD = 2,35 Lt.
Šioje strategijoje daugiau dơmesio nei ankstesnơse skirta centralizuoto šilumos ǌkio plơtrai.

„XV. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIAUS PLƠTRA
32. Lietuvos miestuose apie 75% gyvenamǐjǐ namǐ ploto šildoma iš centralizuoto šilumos
tiekimo sistemǐ. Lietuvoje vyraujantis centralizuoto šilumos tiekimo bǌdas dơl Ƴvairiǐ ekonominiǐ,
techniniǐ ir socialiniǐ priežasþiǐ yra nepakankamai veiksmingas. Bǌtina užtikrinti tolesnĊ moderniǐ
centralizuoto šilumos tiekimo sistemǐ plơtrą, derinant su kitais apsirǌpinimo šiluma bǌdais, jas
tobulinti ir modernizuoti.
33. Šilumos tiekimo sektoriaus plơtros tikslams – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti
patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams; šilumos ǌkyje skatinti tiek kuro rǌšiǐ, tiek
šilumos gamybos bǌdǐ konkurenciją; didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą;
gaminant šilumą, plaþiau naudoti vietinƳ kurą, biokurą ir kitus atsinaujinanþius energijos išteklius;
mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikƳ aplinkai – Ƴgyvendinti bǌtina:
1) šilumos ǌkƳ tvarkyti pagal suderintus su nacionaliniais energetikos prioritetais ir
savivaldybiǐ patvirtintus šilumos ǌkio specialiuosius planus, kuriǐ pagrindinis tikslas – tenkinti
vartotojǐ šilumos poreikius mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliu neigiamu poveikiu aplinkai.
Juose reikia numatyti ilgalaikius svarbiausius šilumos ǌkio modernizavimo ir plơtros sprendimus,
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tarp jǐ ir bendros elektros energijos bei šilumos gamybos plơtrą, išskirti zonas pagal ekonomiškai
pagrƳstą pagrindinƳ šilumos tiekimo bǌdą, reglamentuoti šilumos tiekimo bǌdo pasirinkimo tvarką,
prisijungimo ir atsijungimo sąlygas;
2) centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus Ƴmonơse palaipsniui Ƴrengti termofikacines
elektrines, galinþias gaminti elektros energiją, kurios kaina bǌtǐ konkurencinga kainai atviroje
elektros rinkoje. Plaþiau panaudoti pramonơs Ƴmoniǐ atliekinĊ šilumą gyvenamiesiems ir
visuomeniniams pastatams šildyti. Visiškai Ƴgyvendinti 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2004/8/EB dơl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos
paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keiþianþios Direktyvą 92/42/EEB, nuostatas;
3) Ƴpareigoti šilumos tiekơjus supirkti šilumą, atitinkanþią kokybơs, tiekimo patikimumo ir
aplinkosaugos reikalavimus, iš nepriklausomǐ šilumos gamintojǐ, kuriǐ parduodamos šilumos
kaina yra mažesnơ už šilumos tiekơjǐ gamybos kainą;
4) iki 2020 m. pastatyti maždaug 400 MW bendros galios termofikacines elektrines
Klaipơdoje, Panevơžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolơje ir kituose miestuose (investicijos apie
2,0 mlrd. litǐ);
5) skatinti šilumos ir elektros gamybą iš vietiniǐ ir atsinaujinanþiǐ energijos ištekliǐ, taip pat
degiǐjǐ atliekǐ. Tai mažintǐ kuro importą ir padơtǐ išsprĊsti atliekǐ saugojimo problemą.
Galimybơs naudoti jas kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai turi bǌti atskirai
Ƴvertintos kiekvienu konkreþiu atveju;
6) savivaldybiǐ renkamas komunalines atliekas panaudoti šilumai ir elektrai gaminti, jeigu
tai tikslinga ekonominiu ir ekologiniu požiǌriu. Tuo atveju iki 2010 m. Vilniuje Ƴrengti komunaliniǐ
atliekǐ deginimo ƳrenginƳ, kasmet sudeginantƳ apie 200 tǌkst. tonǐ šiǐ atliekǐ. 2010–2025 m.
laikotarpiu panašius Ƴrenginius pastatyti Kaune, Klaipơdoje, Šiauliuose ir Panevơžyje;
7) iki 2015 m. modernizuoti šilumos tiekimo sistemas: Ƴrengti jǐ patikimumą
garantuojanþius rezervinius vamzdynus ir pakeisti iki 75% esamǐ šilumos tiekimo vamzdynǐ, šiam
tikslui panaudoti iš ES struktǌriniǐ fondǐ gautą paramą (investicijos apie 1,4 mlrd. litǐ); 
8) peržiǌrơti valstybơs politiką, prisiimant atsakomybĊ už reikiamǐ finansavimo šaltiniǐ
suformavimą ir administravimą, sudaryti teisines ir ekonomines prielaidas modernizavimo
procesuose dalyvauti visǐ valdymo bei nuosavybơs formǐ subjektams ir sudaryti palankias
ekonomines ir teisines sąlygas namams renovuoti: apšiltinti išorinius atitvarus, rekonstruoti šildymo
ir karšto vandens sistemas, palaipsniui Ƴgyvendinti šilumos reguliavimą bei apskaitą visiems
vartotojams;
9) nustatyti termofikaciniǐ elektriniǐ gaminamos elektros energijos supirkimo tvarką, kuri
skatintǐ bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą;
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10) per energetiniǐ paslaugǐ Ƴmones ir kitais visuomenơs interesus atitinkanþiais bǌdais
skatinti privataus kapitalo dalyvavimą šilumos ǌkio modernizavimo projektuose;
11) sudaryti sąlygas šilumos vartotojams patiems dalyvauti šilumos ǌkio valdyme ir
modernizavimo procesuose. Kontroliuoti natǌralias monopolijas ir suderinti tiekơjǐ bei vartotojǐ
interesus;
12) užtikrinti teisơs aktais nustatytǐ rezerviniǐ kuro atsargǐ kaupimą.
34. Vartotojǐ šilumos poreikiams tenkinti turơtǐ bǌti intensyviai naudojami vietiniai ir
atsinaujinantys energijos ištekliai arba naudojamas mažiausiai taršus kuras, Ƴdiegtos paþios
moderniausios jǐ naudojimo technologijos. Valstybơ skatins tam reikalingos infrastruktǌros
sukǌrimą ir konsultaciniǐ kompanijǐ veiklą atviros konkurencijos sąlygomis.“
Nustatant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir jǐ Ƴgyvendinimo
padarinius numatoma:
1) šilumos vartojimas esamuose pastatuose sumažơs 7 proc.;
2) bus atnaujinti pastatai ir jǐ energetikos sistemos, jie bus tinkamai naudojami ir prižiǌrimi.
Visuomeniniǐ pastatǐ atnaujinimą ir jǐ energetiniǐ sistemǐ modernizavimą šalyje toliau
finansuos jǐ savininkai, naudodamiesi lengvatiniais kreditais ir taikydami kitus galimus
finansavimo šaltinius.
Siekiant spartinti daugiabuþiǐ gyvenamǐjǐ namǐ šiltinimą ir jǐ energetiniǐ sistemǐ
modernizavimą, bus peržiǌrơta Daugiabuþiǐ namǐ modernizavimo programa, patvirtinta
Vyriausybơs 2004 m. rugsơjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr.143-5232), numatant
papildomas finansines ir kitokias priemones, kurios skatintǐ butǐ savininkus renovuoti
daugiabuþius gyvenamuosius namus ir leistǐ Ƴgyvendinant tokius projektus dalyvauti mažas
pajamas gaunantiems gyventojams.
Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas, kad Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X1046 patvirtinta Nacionalinơ energetikos strategija bǌtǐ veiksmingai Ƴgyvendinta, tą paþią dieną, t.y.
2007 m. sausio 18 d., priimơ nutarimą Nr. X-1047 (Žin., 2007, Nr. 11-431) Dơl nacionalinơs
energetikos strategijos Ƴgyvendinimo. Šiame svarbiame nutarime reikia atkreipti dơmesƳ Ƴ atskirus jo
punktus, kurie turơs tiesioginơs Ƴtakos šilumos ǌkiui. Tie punktai pateikiami þia žemiau.
„2 straipsnis.
Raginti Lietuvos Respublikos VyriausybĊ:
1) parengti Nacionalinơs energetikos strategijos Ƴgyvendinimo plano ir programǐ, skirtǐ
Ƴgyvendinti strategijoje numatytus tikslus, priemoniǐ Ƴgyvendinimo terminus, projektus ir iki 2007
m. gegužơs 1 d. pateikti juos Seimui susipažinti ir nuomonei pareikšti;
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3) numatyti konkreþias priemones dơl biokuro ir atsinaujinanþiǐ energijos šaltiniǐ plơtros,
skatinant ne tik gamybą ir eksportą, bet ir vartojimą Lietuvoje, tam tikslui naudojant Europos
Sąjungos struktǌrinius fondus, ypaþ didinant lơšas moksliniams tyrimams ir inovacijoms
energetikos srityje;
5) aktyviai remti iniciatyvas, leidžianþiais apsirǌpinti alternatyviais energijos šaltiniais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ, vykdydama šƳ LR Seimo nutarimą, nors ir vơluodama,
2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442 (Žin., 2008, Nr. 4-131) Dơl nacionalinơs energetikos
strategijos Ƴgyvendinimo 2008–2012 metǐ plano patvirtinimo nutarơ:
1. Patvirtinti Nacionalinơs energetikos strategijos Ƴgyvendinimo 2008–2012 metǐ planą
(pridedama).
2. Pavesti ǋkio ministerijai koordinuoti Nacionalinơs energetikos strategijos Ƴgyvendinimo
2008–2012 metǐ plano vykdymą ir kasmetinƳ jo tikslinimą.
3. Pasiǌlyti savivaldybơms, Ƴmonơms, asociacijoms ir kitiems asmenims dalyvauti vykdant
Nacionalinơs energetikos strategijos Ƴgyvendinimo 2008–2012 metǐ plano priemones ir skirti lơšǐ
šioms priemonơms vykdyti.
Žemiau pateikiama ištrauka iš Nacionalinơs energetikos strategijos Ƴgyvendinimo 2008–
2012 metǐ plano, kuriame labai daug vietos skiriama naujǐ energetiniǐ pajơgumǐ plơtrai,
atsinaujinanþiǐ ir atliekiniǐ kuro rǌšiǐ panaudojimui bei energijos gamybos efektyvumo didinimui,
energijos tiekimo sistemǐ modernizavimui ir plơtrai.
Plano ištraukoje pateikiamos priemonơs, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su centralizuotu
šilumos tiekimu.

23

24

iš viso

iš viso

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2010 metai

1.8. Pastatyti naujas
kogeneracines
elektrines (bendros
100 MW elektrinơs
galios) kitose

1.7. Pastatyti biokurą
naudojanþią 2 MW
elektrinơs galios ir
8,5 MW šiluminơs
galios kogeneracinĊ
elektrinĊ Utenoje 

1.6. Pastatyti biokurą
naudojanþią 9 MW
elektrinơs galios ir
20 MW šiluminơs
galios kogeneracinĊ
elektrinĊ Šiauliuose

1.5. Pastatyti 20 MW
elektrinơs galios ir
30 MW šiluminơs
galios kombinuotojo
ciklo bloką
Marijampolơje

1.4. Pastatyti 20 MW
elektrinơs galios ir
30 MW šiluminơs
galios kombinuotojo
ciklo bloką Alytuje

Šilumos tiekimo
Ƴmonơs

Uždaroji akcinơ
bendrovơ
Utenos šilumos
tinklai

Akcinơ
bendrovơ
„Šiauliǐ
energija“

Uždaroji akcinơ
bendrovơ
„Litesko“

Uždaroji akcinơ
bendrovơ
„Litesko“

2008

2008

2008

2010

2008

2012

2009

2009

2011

2011

50000

10000

16800

5000

150000

10000

43500

150000

3000

100000

50000

50000

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2011 metai

iš viso

Preliminarus lơšǐ poreikis, tǌkst. litǐ

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2009 metai

1. I PRIEMONIǏ GRUPƠ. NAUJǏ ENERGETIKOS PAJƠGUMǏ PLƠTRA, ENERGIJOS GAMYBOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS
1.3. Pastatyti antrąjƳ
2009 2010
23000
60000
Akcinơ
35 MW elektrinơs
bendrovơ
galios ir 33 MW
„Panevơžio
šiluminơs galios
energija“
kombinuotojo ciklo
bloką kogeneracinơje
elektrinơje Panevơžyje

lơšos

Priemonơs vykdymo
terminas, metai
Atsakingi
2008 metai
vykdytojai ar savo
iš jǐ
iniciatyva
Lietuvos
Eil. Nr Priemonơs pavadinimas
priemones
Respublikos
pradžia pabaiga iš viso
vykdantys
valstybơs
asmenys
biudžeto

50000

iš viso

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2012 metai

500000

20000

60300

53000

55000

83000

Pastabos

0 NES
25 punktas

0 NES
13 punkto 5 ir
9 papunkþiai

0 NES
25 punktas

0 NES
25 punktas

0 NES
25 punktas

0 NES
25 punktas

Lietuvos
Lơšǐ
Respublikos
poreikis,
valstybơs
iš viso
biudžeto lơšǐ
2008–
poreikis, iš
2012
viso 2008–
metais,
2012 metais,
tǌkst. litǐ
tǌkst. litǐ

NACIONALINƠS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ƲGYVENDINIMO 2008–2012 METǏ PLANAS
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1.12. Pastatyti 15 MW
elektrinơs galios ir
50 MW šiluminơs
galios kogeneracinĊ
elektrinĊ Kaune,

1.11. Pastatyti 20 MW
elektrinơs galios ir
50 MW šiluminơs
galios kogeneracinĊ
elektrinĊ Vilniuje,
naudojanþią
netinkamas perdirbti
energinĊ vertĊ
turinþias komunalines
ir kitas atliekas

1.10. Pastatyti 25 MW
elektrinơs galios ir
50 MW šiluminơs
galios kogeneracinĊ
elektrinĊ Klaipơdoje,
naudojanþią
netinkamas perdirbti
energinĊ vertĊ
turinþias komunalines
ir kitas atliekas, taip
pat biokurą ir organinƳ
kurą

Akcinơ
bendrovơ
„Kauno
energija“

Uždaroji akcinơ
bendrovơ
Regioninơ
komunaliniǐ
atliekǐ
deginimo
gamykla

Akcinơ
bendrovơ
„Klaipơdos
energija“

1.9. Parengti ir Ƴgyvendinti Pramonơs
bendros 100 MW
Ƴmonơs
elektrinơs galios
kogeneraciniǐ
elektriniǐ statybos
pramonơs Ƴmonơse
programą

vietovơse, turinþiose
išplơtotas
centralizuoto šilumos
tiekimo (toliau
vadinama – CŠT)
sistemas 

2008

2008

2008

2008

2011

2011

2011

2012

1200

20000

1200

50000

Priemonơs vykdymo
terminas, metai
Atsakingi
2008 metai
vykdytojai ar savo
iš jǐ
iniciatyva
Lietuvos
Eil. Nr Priemonơs pavadinimas
priemones
Respublikos
pradžia pabaiga iš viso
vykdantys
valstybơs
asmenys
biudžeto
lơšos

120000

170000

120000

150000

iš viso

126200

80000

126200

150000

iš viso

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

244200

277030

304800

150000

iš viso

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

Preliminarus lơšǐ poreikis, tǌkst. litǐ
2010 metai
2011 metai

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2009 metai

50000

iš viso

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2012 metai

491600

547030

552200

550000

Pastabos

0 NES
48 punkto
4 papunktis

0 NES
48 punkto
4 papunktis

0 NES
25 punktas ir
48 punkto
4 papunktis

0 NES
13 punkto
10 papunktis
ir 24 punktas

Lietuvos
Lơšǐ
Respublikos
poreikis,
valstybơs
iš viso
biudžeto lơšǐ
2008–
poreikis, iš
2012
viso 2008–
metais,
2012 metais,
tǌkst. litǐ
tǌkst. litǐ
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2009

2008

2009

2012



2012

2010

2012

2025

919400

400000

0 1940700

200

200000

25000

0
0
40000

14000

150000

iš viso

50000

301000

666100

0 2396030
754570

3100

0 1816000

600

100000

50000

iš viso

3. III PRIEMONIǏ GRUPƠ. LIETUVOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMAS SU UCTE
Lơšǐ poreikis III priemoniǐ grupei 

 112000
0 104000
0 276000

2. II PRIEMONIǏ GRUPƠ. LIETUVOS ENERGETINIO SAUGUMO DIDINIMAS
Lơšǐ poreikis II priemoniǐ grupei 

 164260
13200 445920

Lơšǐ poreikis I priemoniǐ grupei 

Akcinơ
bendrovơ
„Kauno
energija“

Uždaroji akcinơ
bendrovơ
Kauno
termofikacinơ
elektrinơ

Uždaroji akcinơ
bendrovơ
„Vilniaus
energija“

Savivaldybơs,
šilumos tiekimo
Ƴmonơs

iš viso

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

10000

200000

24600

iš viso

0

0

50000

235000

381000

0

0

0

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2012 metai

0 1844600

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

Preliminarus lơšǐ poreikis, tǌkst. litǐ
2010 metai
2011 metai

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2009 metai

4. IV PRIEMONIǏ GRUPƠ. ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMǏ MODERNIZAVIMAS IR PLƠTRA
4.2. Rekonstruoti pastatǐ
Pastatǐ
2008 2013
50000
50000
vidaus šildymo ir
savininkai ir







1.16. Modernizuoti
Petrašiǌnǐ elektrinĊ
(pritaikyti naudoti
biokurą)

1.15. Pastatyti du bendros
326 MW elektrinơs
galios kombinuotojo
ciklo blokus Kauno
termofikacinơje
elektrinơje

1.14. Modernizuoti Vilniaus
2-ąją termofikacinĊ
elektrinĊ (padidinti
elektrinĊ galią)

1.13. Ʋvertinus poreikius ir
galimybes, pastatyti
kogeneracines
elektrines Šiauliuose,
Panevơžyje ir kituose
miestuose,
naudojanþias
netinkamas perdirbti
energinĊ vertĊ
turinþias komunalines
ir kitas atliekas 

naudojanþią
netinkamas perdirbti
energinĊ vertĊ
turinþias komunalines
ir kitas atliekas

Priemonơs vykdymo
terminas, metai
Atsakingi
2008 metai
vykdytojai ar savo
iš jǐ
iniciatyva
Lietuvos
Eil. Nr Priemonơs pavadinimas
priemones
Respublikos
pradžia pabaiga iš viso
vykdantys
valstybơs
asmenys
biudžeto
lơšos

240000

1028000

2411850

8916730

24800

700000

425000

24600

Pastabos







0 NES
13 punkto

0

16300

0

0 NES
13 punkto 5 ir
9 papunkþiai

0 NES
25 punktas

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
48 punkto
4 papunktis

Lietuvos
Lơšǐ
Respublikos
poreikis,
valstybơs
iš viso
biudžeto lơšǐ
2008–
poreikis, iš
2012
viso 2008–
metais,
2012 metais,
tǌkst. litǐ
tǌkst. litǐ
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Uždaroji akcinơ
bendrovơ
„Litesko“

Uždaroji akcinơ
bendrovơ
„Litesko“

Akcinơ
bendrovơ
„Kauno
energija“

Uždaroji akcinơ
bendrovơ
„Vilniaus
energija“

Šilumos tiekimo
Ƴmonơs

savivaldybơs

4.13. Rekonstruoti ir plơsti
CŠT tinklus

4.12. Rekonstruoti ir plơsti
CŠT tinklus
Klaipơdoje 

Uždaroji akcinơ
bendrovơ

Akcinơ
bendrovơ
„Klaipơdos
energija“

Akcinơ
bendrovơ
„Šiauliǐ
energija“
4.11. Rekonstruoti ir plơsti Akcinơ
akcinơs bendrovơs
bendrovơ
„Panevơžio energija“ „Panevơžio
eksploatuojamus CŠT energija“
tinklus

4.10. Rekonstruoti ir plơsti
CŠT tinklus
Šiauliuose

4.9. Rekonstruoti ir plơsti
CŠT tinklus
Marijampolơje

4.8. Rekonstruoti ir plơsti
CŠT tinklus Alytuje

4.7. Rekonstruoti ir plơsti
CŠT tinklus Kaune 

4.6. Rekonstruoti ir plơsti
CŠT tinklus Vilniuje

4.5. Pastatyti naujus ir
rekonstruoti esamus
300 MW bendros
šiluminơs galios
šilumos gamybos
Ƴrenginius, padidinti
energijos gamybos
efektyvumą

karšto vandens
tiekimo sistemas 

2008

2012

2012

2012

2008

2008

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2008

2008

2008

2008

2008

2008

10500

9000

11495

9400

9400

12390

20000

30000

85000

Priemonơs vykdymo
terminas, metai
Atsakingi
2008 metai
vykdytojai ar savo
iš jǐ
iniciatyva
Lietuvos
Eil. Nr Priemonơs pavadinimas
priemones
Respublikos
pradžia pabaiga iš viso
vykdantys
valstybơs
asmenys
biudžeto
lơšos

10000

10000

19140

5200

10400

7970

20000

25000

85000

iš viso

8000

10500

14300

14840

10400

8136

20000

20000

85000

iš viso

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

8000

11000

22020

14840

7400

6900

20000

15000

75000

iš viso

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

Preliminarus lơšǐ poreikis, tǌkst. litǐ
2010 metai
2011 metai

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2009 metai

8000

12000

21400

14840

7400

6200

20000

15000

100000

iš viso

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2012 metai

44500

52500

88355

59120

45000

41596

100000

105000

430000

5 papunktis

Pastabos

0 NES
13 punkto

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis

Lietuvos
Lơšǐ
Respublikos
poreikis,
valstybơs
iš viso
biudžeto lơšǐ
2008–
poreikis, iš
2012
viso 2008–
metais,
2012 metais,
tǌkst. litǐ
tǌkst. litǐ
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„Litesko“

Uždaroji akcinơ
bendrovơ
Mažeikiǐ
šilumos tinklai

Šilumos tiekimo
Ƴmonơs

Lơšǐ poreikis IV priemoniǐ grupei 



2008

2008

2008

2008

5.3. Ʋdiegti dǌmǐ valymo

Uždaroji akcinơ

2009

2011

2012



2012

2012

2012

2012

2012

2012

2008

2008

2012

2008

5. V PRIEMONIǏ GRUPƠ. APLINKOSAUGA
5.2. Ʋdiegti aplinkos oro
Šilumos tiekimo 2008
taršos mažinimo
Ƴmonơs
priemones šilumos
tiekimo Ƴmonơse



4.21. Ʋrengti automatizuotus Šilumos tiekimo
šilumos punktus
Ƴmonơs
pastatuose, panaikinti
grupines
šilumokaitines ir keisti
esamus individualius
šilumos punktus
naujais

4.19. Rekonstruoti ir plơsti
CŠT tinklus kitose
šilumos tiekimo
Ƴmonơse

4.18. Rekonstruoti ir plơsti Uždaroji akcinơ
CŠT tinklus Utenoje  bendrovơ
Utenos šilumos
tinklai

4.17. Rekonstruoti ir plơsti Uždaroji akcinơ
CŠT tinklus Tauragơje bendrovơ
Tauragơs
šilumos tinklai

4.16. Rekonstruoti ir plơsti
CŠT tinklus
Mažeikiuose

4.14. Rekonstruoti ir plơsti Uždaroji akcinơ
CŠT tinklus Palangoje bendrovơ
„Litesko“
4.15. Rekonstruoti ir plơsti Uždaroji akcinơ
CŠT tinklus Telšiuose bendrovơ
„Litesko“

Druskininkuose

15000

848735

60000

110000

3950

2000

6200

3000

8150

0

Priemonơs vykdymo
terminas, metai
Atsakingi
2008 metai
vykdytojai ar savo
iš jǐ
iniciatyva
Lietuvos
Eil. Nr Priemonơs pavadinimas
priemones
Respublikos
pradžia pabaiga iš viso
vykdantys
valstybơs
asmenys
biudžeto
lơšos

100000

15000

903860

60000

130000

2250

3000

2300

3700

9800

iš viso

0

10000

919676

60000

150000

3500

3000

1700

3600

7000

iš viso

0

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

100000

918060

50000

160000

3500

3000

1700

2000

6000

iš viso

0

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

Preliminarus lơšǐ poreikis, tǌkst. litǐ
2010 metai
2011 metai

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2009 metai

10000

20000

944440

50000

180000

3500

3000

1800

2000

6800

iš viso

0

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2012 metai

220000

50000

4534771

280000

730000

16700

14000

13700

14300

37750

5 papunktis

Pastabos



0 NES

0 NES
54 punkto 7 ir
14 papunkþiai

0

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis

0 NES
13 punkto
5 papunktis
0 NES
13 punkto
5 papunktis

Lietuvos
Lơšǐ
Respublikos
poreikis,
valstybơs
iš viso
biudžeto lơšǐ
2008–
poreikis, iš
2012
viso 2008–
metais,
2012 metais,
tǌkst. litǐ
tǌkst. litǐ
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Lơšǐ poreikis V priemoniǐ grupei 

Šilumos tiekimo
Ƴmonơs

Uždaroji akcinơ
bendrovơ
„Vilniaus
energija“,
uždaroji akcinơ
bendrovơ
Kauno
termofikacinơ
elektrinơ, akcinơ
bendrovơ
„Mažeikiǐ
nafta“

bendrovơ Regioninơ komunaliniǐ atliekǐ
deginimo
gamykla, akcinơ
bendrovơ „Klaipơdos energija“,
akcinơ bendrovơ
„Kauno
energija“



2008

2008



2012

2012

197016

65000

20000

1081

270231

100000

40000

iš viso

1085

162100

100000

50000

iš viso

1600

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

392200

130000

160000

iš viso

1700

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

Preliminarus lơšǐ poreikis, tǌkst. litǐ
2010 metai
2011 metai

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2009 metai

382300

200000

150000

iš viso

6.2. Panaudoti visą
ekonomiškai
pateisinamą miško
kirtimo atliekǐ
potencialą 

Aplinkos ministerija, biokuro
gamintojai kartu
su miškǐ savininkais ir (ar)

2008

2012

12000

14000

16000

20000

25000

1800

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2012 metai

6. VI PRIEMONIǏ GRUPƠ. ATSINAUJINANýIǏ ENERGIJOS IŠTEKLIǏ NAUDOJIMO PLƠTRA IR ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS
6.1. Rekonstruoti esamus Šilumos tiekimo 2008 2012
55000
55000
30000
33000
33000
ir pastatyti naujus
Ƴmonơs ir
šilumos gamybos
savivaldybơs
Ƴrenginius, pritaikyti
juos naudoti biokurą



5.5. Ʋdiegti oro taršos
mažinimo ir
stebơsenos sistemas
šilumos tiekimo
Ƴmoniǐ katilinơse ir
elektrinơse

5.4. Ʋdiegti oro taršos
mažinimo ir
stebơsenos sistemas
Vilniaus, Kauno ir
Mažeikiǐ
termofikacinơse
elektrinơse

Ƴrenginius statomose
Vilniaus, Kauno ir
Klaipơdos kogeneracinơse elektrinơse,
naudojanþiose
netinkamas perdirbti
energinĊ vertĊ
turinþias komunalines
ir kitas atliekas

Priemonơs vykdymo
terminas, metai
Atsakingi
2008 metai
vykdytojai ar savo
iš jǐ
iniciatyva
Lietuvos
Eil. Nr Priemonơs pavadinimas
priemones
Respublikos
pradžia pabaiga iš viso
vykdantys
valstybơs
asmenys
biudžeto
lơšos

87000

206000

1403847

595000

420000

54 punkto
7 papunktis

Pastabos



0 NES
48 punkto
1 papunktis

0 NES
48 punktas

7266

0 NES
54 punkto
7 papunktis

0 NES
54 punkto
7 papunktis

Lietuvos
Lơšǐ
Respublikos
poreikis,
valstybơs
iš viso
biudžeto lơšǐ
2008–
poreikis, iš
2012
viso 2008–
metais,
2012 metais,
tǌkst. litǐ
tǌkst. litǐ
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Lơšǐ poreikis VI priemoniǐ grupei 

Aplinkos
ministerija,
daugiabuþiǐ
namǐ savininkai
(valdytojai),
savivaldybơs

Žemơs ǌkio
ministerija,
Aplinkos
ministerija,
žemơs ǌkio
sektoriaus
subjektai kartu
su biokuro
gamintojais,
LITBIOMA

LITBIOMA



2008

2008

2008



2012

2012

2012

427085

120000

3000

8000

93685

50000

698605

200000

4000

12000

iš viso

133355

80000

764705

280000

5000

14000

iš viso

183505

120000

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

3800

537655

400000

7000

14000

iš viso

3800

213455

150000

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

Preliminarus lơšǐ poreikis, tǌkst. litǐ
2010 metai
2011 metai

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2009 metai

7. VII PRIEMONIǏ GRUPƠ. TEISƠS AKTǏ RENGIMAS IR TOBULINIMAS, ENERGETIKOS VALDYMO TOBULINIMAS
7.5. Parengti galiojanþiǐ
2900
2900
3200
3200
3500
3500
ǋkio ministerija 2008 2012
teisơs aktǐ pakeitimǐ
ir naujǐ teisơs aktǐ,
Ƴgyvendinanþiǐ naujǐ
Europos Sąjungos
teisơs aktǐ,
užtikrinanþiǐ
energijos patikimumą,
konkurencingumą ir
darnią plơtrą,
reikalavimus bei



6.12. Renovuoti ir
modernizuoti
daugiabuþius
gyvenamuosius namus

6.4. Ʋveisti ir plơsti
energiniǐ želdiniǐ
plantacijas

6.3. Sukurti ir Ƴgyvendinti
biokuro surinkimo ir
naudojimo logistikos
sistemą 

valdytojais, Lietuvos biokuro
gamintojǐ ir tiekơjǐ asociacija
(toliau vadinama –
LITBIOMA)

Priemonơs vykdymo
terminas, metai
Atsakingi
2008 metai
vykdytojai ar savo
iš jǐ
iniciatyva
Lietuvos
Eil. Nr Priemonơs pavadinimas
priemones
Respublikos
pradžia pabaiga iš viso
vykdantys
valstybơs
asmenys
biudžeto
lơšos

4100

731540

600000

9000

1000

iš viso

4100

313355

250000

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2012 metai

17500

3159590

1600000

28000

49000

Pastabos


17500 NES
55 papunktis

937355

650000 NES
53 punktas

0 NES
48 punkto
3 papunktis

0 NES
48 punkto
2 papunktis

Lietuvos
Lơšǐ
Respublikos
poreikis,
valstybơs
iš viso
biudžeto lơšǐ
2008–
poreikis, iš
2012
viso 2008–
metais,
2012 metais,
tǌkst. litǐ
tǌkst. litǐ
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Lơšǐ poreikis VII priemoniǐ grupei 





11150

11150

12150

iš viso

12150

8600

iš viso

8600

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

8500

iš viso

8500

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

Preliminarus lơšǐ poreikis, tǌkst. litǐ
2010 metai
2011 metai

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2009 metai






ǋkio
ministerija,
Lietuvos geotermijos asociacija

Šilumos tiekimo
Ƴmonơs




2008

2008




2008

2010

2685776

6130

50

150

29600

150

125246 4405066

6130

50

150

30300

150

179290 4731951

29600

150

30600
224005 5250145

30300

150

PASTABA. Iš anksto numatytas lơšǐ poreikis priemonei vykdyti negali bǌti pagrindas skirti vykdytojui finansavimą iš biudžeto lơšǐ. 

Lơšǐ poreikis I–VIII priemoniǐ grupơms

Lơšǐ poreikis VIII priemoniǐ grupei 

8.12. Parengti požeminơs
šiluminơs energijos
panaudojimo
pastatams šildyti ir
vơsinti galimybiǐ
studiją

8.5. Parengti centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemǐ
modernizavimą
pagrindžianþias
studijas

18600

9800

iš viso

115230

50

450

200

50200



Pastabos

1126351

115230




50 NES
13 punkto
9 papunktis

450 NES
33 punkto
1 papunktis

200 NES
13 punkto
10 papunktis

50200

Lietuvos
Lơšǐ
Respublikos
poreikis,
valstybơs
iš viso
biudžeto lơšǐ
2008–
poreikis, iš
2012
viso 2008–
metais,
2012 metais,
tǌkst. litǐ
tǌkst. litǐ

343555 21620218

18600

9800

iš jǐ
Lietuvos
Respublikos
valstybơs
biudžeto
lơšos

2012 metai

254255 4547280

30600

8. VIII PRIEMONIǏ GRUPƠ. MOKSLINIAI TYRIMAI, SPECIALISTǏ RENGIMAS IR KITǏ NES NUMATYTǏ TIKSLǏ ƲGYVENDINIMAS
8.3. Parengti didelio
100
100
100
100
ǋkio ministerija 2008 2009
efektyvumo
kogeneracijos plơtros
planą, jame nurodyti
optimalias jơgainiǐ
galias, jơgainiǐ tipus
konkreþiose
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemose,
kompleksiškai
Ƴvertinus Lietuvos
energetikos
infrastruktǌros
galimybes ir poreikius



nuostatas, projektus ir
pateikti juos tvirtinti
kompetentingoms
institucijoms

Priemonơs vykdymo
terminas, metai
Atsakingi
2008 metai
vykdytojai ar savo
iš jǐ
iniciatyva
Lietuvos
Eil. Nr Priemonơs pavadinimas
priemones
Respublikos
pradžia pabaiga iš viso
vykdantys
valstybơs
asmenys
biudžeto
lơšos

Energetiniai ištekliai
1992 m. susiklosþius nepalankioms aplinkybơms ir atsiradus sunkumams apsirǌpinti kuru,
LR Vyriausybơ 1992 m. rugpjǌþio 31 d. priơmơ žemiau pateikiamą nutarimą Nr. 642 (Žin., 1992,
Nr. 29-873) Dơl padơties Lietuvos Respublikos energetikos sistemoje ir vartotojǐ apsirǌpinimo
energetikos ištekliais gerinimo.
Atsižvelgdama Ƴ sunkią padơtƳ, susidariusią energetikos sistemoje, Lietuvos Respublikos
Vyriausybơ n u t a r i a :

1. Demonopolizuoti nuo 1992 m. rugsơjo 1 d. Lietuvos Respublikos vartotojǐ apsirǌpinimo
energetikos ištekliais tvarką sudarant ekonomines sąlygas, kurios skatintǐ juridinius ir fizinius
asmenis šiuos išteklius tiekti, ryšium su tuo:
1.1. leisti valstybinơms ir privaþioms struktǌroms laisvai Ƴvežti Ƴ Lietuvos Respubliką ir
realizuoti naftą, naftos produktus, akmens anglis, dujas bei kitus energetikos išteklius neribojant
Ƴvežamo jǐ kiekio ir netaikant jiems muito bei bendrojo ir individualaus akcizo mokesþiǐ;
1.2. atkreipti valstybiniǐ, valstybiniǐ akciniǐ, specialiosios paskirties Ƴmoniǐ, organizacijǐ bei
kitǐ energetikos ištekliǐ vartotojǐ dơmesƳ Ƴ tai, kad jie turi teisĊ savarankiškai sudaryti energetikos
ištekliǐ pirkimo ir pardavimo sutartinơmis kainomis sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis
atsiskaitant bet kuria forma.
2. Energetikos ministerija bei miestǐ (rajonǐ) savivaldybơs turi leisti:
2.1. juridiniams ir fiziniams asmenims – gamtiniǐ dujǐ, naftos tiekơjams naudotis
magistraliniais bei vietiniais dujotiekiais ir naftotiekiais pagal sutartis;
2.2. valstybinơms Ƴmonơms, kuro kontoroms, naftos bazơms ir kitoms organizacijoms priimti
pagal sutartis visǐ rǌšiǐ naftos produktus, akmens anglis bei kitus energetikos išteklius Ƴ esamas
saugyklas ir sandơlius tais atvejais, jeigu patiekti nurodytieji energetikos ištekliai bus parduodami ir
vartojami Lietuvos Respublikoje.
3. Ʋpareigoti Energetikos ministeriją:
3.1. iki 1992 m. rugsơjo 10 d. – parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti
kainas ir apmokơjimo tvarką už naudojimąsi dujotiekiais bei naftotiekiais;
3.2. iki 1992 m. rugsơjo 10 d. – nustatyti kainas ir apmokơjimo tvarką juridiniams ir fiziniams
asmenims už naudojimąsi esamomis saugyklomis bei sandơliais realizuojant naftos produktus ir
kitus energetikos išteklius esamose valstybinơse degalinơse;
3.3. (neteko galios)
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3.4. suderinus su suinteresuotomis ministerijomis ir miestǐ (rajonǐ) savivaldybơmis,
koordinuoti kitǐ valstybiniǐ tarnybǐ reguliavimo sferoje esanþiǐ katiliniǐ aprǌpinimą kuru, jǐ
priežiǌrą ir remontą;
3.5. iki 1992 m. spalio 30 d. – kartu su Ekonomikos ministerija, Finansǐ ministerija bei
Pramonơs ir prekybos ministerija pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiǌlymus dơl
mokesþiǐ sumažinimo ir lengvatiniǐ kreditǐ skyrimo asmenims ir Ƴmonơms, diegiantiems ir
gaminantiems prietaisus, Ƴrengimus ir priemones, taupanþius energetikos išteklius, taip pat dơl
lengvatiniǐ kreditǐ skyrimo asmenims, statantiems namus su padidinta šilumos varža.
Punkto pakeitimai:
Nr. 777, 1992 10 19, Žin., 1992, Nr. 32-997 (1992 11 20)

4. Miestǐ (rajonǐ) savivaldybơs turi per 15 dienǐ išnagrinơti ir suderinti su atitinkamomis
tarnybomis prašymus Ƴsigyti žemơs sklypus privaþioms benzino kolonơlơms statyti ir artimiausią
ketvirtƳ nustatytąja tvarka surengti šio sklypo aukcioną.
5. Pavesti Ekonomikos ministerijai, Finansǐ ministerijai, Lietuvos Respublikos muitinơs
departamentui bei Energetikos ministerijai parengti ir iki 1992 m. rugsơjo 10 d. pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei tvirtinti energetikos ištekliǐ eksporto muito arba akcizo mokesþius.
6. Finansǐ ministerija, Energetikos ministerija, Pramonơs ir prekybos ministerija iki 1992 m.
rugsơjo 1 d. turi pateikti pasiǌlymus dơl Mažeikiǐ valstybinơs naftos perdirbimo Ƴmonơs „Nafta“,
valstybinơs Ƴmonơs „Lietuvos energetika“, Ignalinos valstybinơs atominơs elektrinơs, Lietuvos
valstybinơs elektrinơs, Jonavos valstybinơs Ƴmonơs „Azotas“ ir kitǐ valstybiniǐ ir valstybiniǐ
akciniǐ Ƴmoniǐ, naudojanþiǐ energetikos išteklius kaip žaliavą, palǌkanǐ už valstybinƳ kapitalą
naudojimo ir pelno Ƴmokǐ Ƴ biudžetą pakeitimo, sudarant šioms Ƴmonơms normalias ekonomines
sąlygas savo lơšomis Ƴsigyti energetikos ištekliǐ.
7. Nustatyti, kad energetikos ištekliǐ vartotojai (išskyrus Ƴmones), ƳsirengĊ šiluminơs
energijos, vandens ir dujǐ vartojimo apskaitos prietaisus 1992 metais, gauna 80 procentǐ, ƳsirengĊ
šiuos prietaisus 1993 metais – 70 procentǐ, 1994 metais – 60 procentǐ, o 1995 metais – 50 procentǐ
šiǐ prietaisǐ kainos dydžio kompensaciją per atitinkamas šiluminơs energijos, vandens bei dujǐ
tiekimo Ƴmones ir už suvartotus išteklius atsiskaito tik pagal šiǐ prietaisǐ duomenis.
Finansǐ ministerija turi pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiǌlymus dơl
nurodytosios kompensacijos taikymo.
Energetikos ministerija kartu su Statybos ir urbanistikos ministerija nustato nurodytǐjǐ
prietaisǐ eksploatavimo ir remonto tvarką.
____________________

33

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ, Nutarimas
Nr. 777, 1992 10 19, Žin., 1992, Nr. 32-997 (1992 11 20)
DƠL NAFTOS PRODUKTǏ KAINǏ
Keiþiantis padơþiai kuro rinkoje, taip pat pasikeitus padơþiai Lietuvos energetiniame ǌkyje
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ 1995 m. liepos 21 d. priơmơ nutarimą Nr. 1021 (Žin., 1995, Nr.
62-1558) Dơl apsirǌpinimo kuru centralizuotai tiekiant šiluminĊ energiją. Kadangi tuo metu šilumos
ǌkio priklausomumas buvo dvejopas, todơl atsižvelgdama Ƴ tai, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybơs 1992 m. rugpjǌþio 31 d. nutarimu Nr. 642 „Dơl padơties Lietuvos Respublikos
energetikos sistemoje ir vartotojǐ apsirǌpinimo energetikos ištekliais gerinimo“ (Žin., 1992, Nr.
29(1)-873) vartotojǐ apsirǌpinimas energetikos ištekliais demonopolizuotas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybơ n u t a r i a :
Nustatyti, kad:
1. Už apsirǌpinimą kuru centralizuotai tiekiant šiluminĊ energiją vartotojams atsako
šiluminơs energijos tiekơjai.
2. Už apsirǌpinimą kuru centralizuotai tiekiant šiluminĊ energiją gyventojams ir
biudžetinơms organizacijoms atsako:
2.1. valstybinơ Ƴmonơ „Lietuvos valstybinơ energetikos sistema“, – kai šiluminơ energija
tiekiama iš šios Ƴmonơs šilumos šaltiniǐ arba perkama iš ǌkio subjektǐ katiliniǐ ir per valstybinơs
Ƴmonơs „Lietuvos valstybinơ energetikos sistema“ tinklus tiekiama vartotojams;
2.2. savivaldybơs, – kai šiluminơ energija tiekiama iš jǐ reguliavimo sriþiai priskirtǐ
katiliniǐ šilumos tinklǐ arba ǌkio subjektǐ katiliniǐ.

Apskaita
Kaip matyti iš LR Vyriausybơs 1992 m. rugpjǌþio 31 d. nutarimo Nr. 642, juo buvo
padaryta pradžia ženkliomis skaitikliǐ kainǐ kompensavimo nuolaidomis skatinant gyventojus
Ƴsirengti šiluminơs energijos ir karšto vandens skaitiklius. Taþiau šiuo nutarimu nebuvo apsiribota ir
skaitikliǐ klausimas plơtotas toliau. Tuo tikslu 1993 m. kovo 24 d. buvo priimtas LRV nutarimas
Nr. 196 Dơl šalto ir karšto vandens, dujǐ ir šiluminơs energijos vartojimo apskaitos ir šilumos
kiekio reguliavimo prietaisǐ (apskaitos mazgǐ) Ƴrengimo gyvenamuosiuose namuose ir butuose.
Jame nustatyta privaloma apskaitos prietaisǐ Ƴdiegimo tvarka ir atsakomybơ už šio nutarimo
Ƴgyvendinimą.
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Tǐ paþiǐ metǐ lapkriþio 4 d. buvo priimtas kitas LRV nutarimas Nr. 826 (Žin., 1993, Nr. 591157) Dơl kai kuriǐ Lietuvos Respublikos Vyriausybơs nutarimǐ gamtiniǐ dujǐ, šiluminơs energijos
ir šalto bei karšto vandens vartojimo apskaitos prietaisǐ Ƴrengimo klausimais dalinio pakeitimo.
Šiame nutarime numatyta patiems skaitiklius Ƴsirengusiems gyventojams kompensuoti visą jǐ kainą.
Tuo apskaitos prietaisǐ Ƴrengimo klausimas galutinai nebuvo išsprĊstas. Po minơto nutarimo
buvo priimti kiti nutarimai, kuriuose šis klausimas neretai traktuojamas kitaip ir net prieštaringai.
Užtenka paminơti „garsǐjƳ“ 1997 m. gruodžio 31 d. LRV nutarimą Nr. 1507 (Žin., 1998, Nr. 3-56)
Dơl dujǐ, elektros ir šiluminơs energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisǐ Ƴrengimo ir
eksploatavimo. Šiame nutarime nustatyta, kad „Ƴvadiniai šiluminơs energijos ir dujǐ apskaitos
prietaisai butuose turi bǌti Ƴrengti iki 1998 m. spalio 1 d., šalto bei karšto vandens apskaitos
prietaisai butuose – iki 1999 m. gruodžio 31 d. Apskaitos prietaisus tiekơjas perka ir juos Ƴrengia bei
keiþia savo lơšomis. Šiluminơs energijos (išskyrus šilumos apskaitos prietaisus, Ƴrengiamus
pramonơs Ƴmonơse, vartojanþiose šiluminĊ energiją technologiniams procesams), dujǐ, elektros
energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisus savo lơšomis eksploatuoja (atlieka techninĊ
priežiǌrą, keiþia, remontuoja, organizuoja metrologinĊ patikrą) tiekơjai.“
Šis nutarimas taip ir liko iki galo neƳgyvendintas, kadangi nebuvo išsprĊstas karšto vandens
skaitikliǐ Ƴrengimo butuose finansavimas.
Formuluotơ „Apskaitos prietaisus tiekơjas perka ir juos Ƴrengia bei keiþia savo lơšomis“ yra
traktuojama dvejopai. Vieni ją supranta tiesiogiai, kad tiekơjas perka už savo pinigus. Kiti – kad tie
pinigai, už kuriuos reikia pirkti, turi bǌti Ƴtraukti Ƴ tiekơjo sąnaudas, kurios dengiamos per šilumos
kainą. Tas pats ir su šilumos apskaitos prietaisǐ priežiǌra. Aišku, kad pirmoji nuostata yra
neteisinga, nes visos tiekơjo pajamos yra kontroliuojamos ir jis negali išleisti tǐ pinigǐ, kuriǐ
neuždirbo, nes jǐ tiesiog nơra. Taigi nenumaþius lơšǐ nutarime esanþioms priemonơms Ƴgyvendinti,
šis klausimas lieka nesprendžiamas.

1992 m. gruodžio 30 d Lietuvos Respublikos Vyriausybơ nutarimu Nr. 984 Dơl kainǐ
Lietuvos Respublikos energetikos sistemoje nustatơ energijos nešikliǐ kainas ir tarifus, taip pat ir
šiluminơs energijos, kai ji perkama iš Lietuvos valstybinơs energetikos sistemos Ƴmoniǐ, valstybinơs
Alytaus šiluminiǐ tinklǐ Ƴmonơs ir valstybinơs Ƴmonơs „Šiluma“, tarifus.
Ir vơliau Lietuvos Respublikos Vyriausybơ nustatinơjo kainas energetikos sektoriuje. Tai
akivaizdžiai matyti iš 1993 m. rugsơjo 17 d. LRV nutarimo Nr. 721 (Žin., 1993, Nr. 47-948) Dơl
kainǐ Lietuvos Respublikos energetikos sistemoje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ 1995 m. rugsơjo 28 d. priơmơ nutarimą Nr. 1283 (Žin.,
1995, Nr. 81-1863) Dơl šiluminơs energijos tiekimo tvarkos 1995–1996 metǐ šildymo sezoną. Šiuo
nutarimu LRV nustato šildymo sezono pradžią ir šilumos tiekimo sąlygas:
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Lietuvos Respublikos Vyriausybơ n u t a r i a:
1. Leisti pradơti tiekti šiluminĊ energiją patalpoms šildyti, kai vidutinơ lauko oro
temperatǌra 3 paras bus žemesnơ kaip +8 ºC. Data, nuo kurios pradedama tiekti šiluminơ energija,
nustatoma savivaldybiǐ sprendimais. Savivaldybơs taip pat nustato eilơs tvarką, kuria vartotojams
pradedama tiekti šiluminơ energija, suderinusios šƳ klausimą su jos tiekơjais.
2. Tiekti šiluminĊ energiją pagal temperatǌros grafiką, atitinkantƳ skaiþiuotiną patalpǐ
vidaus temperatǌrą, lygią +15 ºC, ir užtikrinti tiekiamo karšto vandens temperatǌrą, ne žemesnĊ
kaip +52 ºC, o kai lauko oro temperatǌra aukštesnơ kaip +2 ºC, ne žemesnĊ kaip +45 ºC.

Lietuvos Respublikos Prezidentas 1995 m. liepos 7 d. dekretu Nr. 688 paskyrơ ValstybinĊ
energetikos ištekliǐ kainǐ ir energetinơs veiklos kontrolơs komisiją ir patvirtino jos nuostatus.
Komisijos tikslas buvo nustatyti kainodaros energetikoje principus ir padơti Ƴgyvendinti valstybơs
energetikos politikos tikslus, kontroliuojant energetinĊ veiklą. Viena iš funkcijǐ buvo teikti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti elektros ir šilumos energijos bei gamtiniǐ dujǐ kainas ir
tarifus, taþiau kainǐ ir tarifǐ tvirtinimas paliktas Vyriausybei.
Tai tĊsơsi tol, kol 1997 m. Valstybinei kainǐ ir energetikos kontrolơs komisijai buvo pavesta
ši funkcija. Pirmasis šios komisijos nutarimas, susijĊs su šilumos kainomis, buvo 1997 m. birželio
8 d. Dơl centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens kainǐ specialios paskirties akcinei
bendrovei „Klaipơdos šilumos tinklai“.

Kadangi šiuo pereinamuoju laikotarpiu piniginiǐ vienetǐ vertơ keitơsi labai sparþiai, vertinti
ir lyginti tuo metu nustatytas kainas ir tarifus praktiškai nơra prasmơs ir todơl tai nebus daroma.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ ne tik nustatinơjo kainas energetikos sektoriuje, bet
reguliavo ir kitą energetikos Ƴmoniǐ veiklą, pavyzdžiui, nustatinơjo patalpǐ šildymo ir karšto
vandens tiekimo sąlygas. Tai labai gerai iliustruoja LRV 1993 m. rugsơjo 17 d. potvarkis Nr. 657p
Dơl patalpǐ šildymo ir karšto vandens tiekimo ir tǐ paþiǐ metǐ spalio 4 d. LRV nutarimas Nr. 733
(Žin., Nr. 52-1009) Dơl patalpǐ šildymo ir karšto vandens tiekimo tvarkos. Šiais dokumentais
nustatytos kitokios nei priimta šildymo sezono pradžios sąlygos, patalpǐ vidaus temperatǌra ir
karšto vandens tiekimo sąlygos.
Tuo pat metu, Ƴvertinus atvežtinio kuro stoką, buvo atkreiptas dơmesys Ƴ vietinio kuro
panaudojimo galimybes. Atsižvelgdama Ƴ vietinio kuro, atliekǐ ir biomasơs naudojimo svarbą
mažinant valstybơs išlaidas, susijusias su energetikos ištekliǐ importu, taip pat bǌtinumą sprĊsti
miestǐ šildymo bei atliekǐ utilizavimo klausimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybơ 1993 m. spalio
4 d. priơmơ nutarimą Nr. 734 (Žin., 1993, Nr. 52-1010) Dơl vietinio kuro, atliekǐ ir biomasơs
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naudojimo miestǐ ir rajonǐ šilumos reikmơms tenkinti. Tai buvo pirmasis oficialus dokumentas,
kuriame pateikti konkretǌs planai dơl vietinio kuro, atliekǐ ir biomasơs naudojimo. Deja, šis planas
dơl Ƴvairiǐ priežasþiǐ, tarp jǐ ir dơl pagerơjusiǐ sąlygǐ Ƴsigyti atvežtinƳ kurą, nebuvo Ƴvykdytas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1993 m. birželio 28 d. priơmus nutarimą Nr. 478 (Žin.,
1993, 26-613) Dơl miestǐ ir gyvenvieþiǐ šilumos tiekimo ǌkio valdymo tobulinimo buvo padaryta
pradžia centralizuoto šilumos tiekimo Ƴmoniǐ valdymo decentralizacijai, nes šis nutarimas
Ƴpareigojo Energetikos ministeriją, miestǐ ir rajonǐ valdyboms (kitaip – savivaldybơms)
pageidaujant, perduoti jǐ žinion šilumos tiekimo Ƴmones ir šilumos tinklus.
Iškilus daugybei klausimǐ dơl šilumos ǌkio ir iš dalies reaguojant Ƴ 1994 m. balandžio 19 d.
patvirtintą NacionalinĊ energetikos strategiją, Lietuvos Respublikos Vyriausybơ 1994 m. rugpjǌþio
11 d. priơmơ nutarimą Nr. 726 (Žin., 1994, Nr. 63-1236) Dơl šilumos ǌkio ir inžineriniǐ tinklǐ
eksploatavimo tobulinimo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybơ n u t a r i a:
1. Miestǐ (rajonǐ) valdybos turi:
1.1. iki 1994 m. spalio 1 d. nustatyti gyvenamǐjǐ namǐ bendrojo naudojimo elektros tinklǐ
ir Ƴrenginiǐ, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemǐ, šilumos mazgǐ, individualiǐ karšto vandens
ruošimo Ƴrenginiǐ, karšto vandens tinklǐ, neperduotǐ Ƴ valstybinơs Ƴmonơs „Lietuvos valstybinơ
energetikos sistema“ balansą, aptarnavimo tarifus. Taip pat iki nurodytosios datos perduoti Ƴ
valstybinơs Ƴmonơs „Lietuvos valstybinơ energetikos sistema“ balansą visus grupinius karšto
vandens ruošimo Ƴrenginius ir šilumos tinklus iki išorinơs gyvenamojo namo sienos (techniniuose
koridoriuose – iki Ƴvado sklendơs) pagal esamą bǌklĊ, o iki 1995 m. liepos 1 d. pagal suderintą su
valstybine Ƴmone „Lietuvos valstybinơ energetikos sistema“ grafiką – karšto vandens tinklus nuo
grupiniǐ karšto vandens ruošimo Ƴrenginiǐ ir pereinamuosius kolektorius pagal esamą bǌklĊ;
1.2. nustatyti neperduotǐ Ƴ valstybinơs Ƴmonơs „Lietuvos valstybinơ energetikos sistema“
balansą karšto vandens tinklǐ ir grupiniǐ karšto vandens ruošimo Ƴrenginiǐ, gyvenamǐjǐ namǐ
bendrojo naudojimo elektros tinklǐ ir Ƴrenginiǐ, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemǐ, šilumos
mazgǐ ir individualiǐ karšto vandens ruošimo Ƴrenginiǐ eksploatavimo tvarką.
2. Vilniaus miesto valdyba turi iki 1994 m. rugsơjo 1 d. perduoti valstybinĊ ƳmonĊ „Bikta“ Ƴ
Energetikos ministerijos reguliavimo sritƳ. (1994 m. lapkriþio 16 d. LRV nutarimu Nr. 1134
pripažintas netekusiu galios).
3. Rekomenduoti miestǐ (rajonǐ) valdyboms, valstybinơms tarnyboms ir visuomeninơms
organizacijoms, taip pat gyvenamǐjǐ namǐ eksploatavimo bendrijoms perduoti 1.1 punkto
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pirmajame sakinyje nurodytus Ƴrenginius, esanþius jǐ balanse, aptarnauti valstybinei Ƴmonei
„Lietuvos valstybinơ energetikos sistema“ su šia Ƴmone suderintomis sąlygomis ir laiku.
4. Nustatyti, kad už 1.2 punkte nurodytǐ Ƴrenginiǐ aptarnavimą gyventojai moka šiuos
Ƴrenginius eksploatuojanþioms organizacijoms.
5. Ʋpareigoti Energetikos ministeriją:
5.1. pamažu likviduoti susidơvơjusius karšto vandens tinklus bei grupines boilerines ir
Ƴrengti karšto vandens ruošimo Ƴrenginius namǐ Ƴvaduose, Ƴrengimo išlaidas Ƴskaitant Ƴ šilumos
realizavimo savikainą;
5.2. neatlygintinai priimti Ƴ ministerijos reguliavimo sriþiai priskirtǐ Ƴmoniǐ balansą
autonomiškas (Ƴrengtas atskiruose pastatuose) katilines su šilumos tinklais, tiekianþias šilumą
gyventojams ir turinþias Technikos priežiǌros tarnyboje prie Socialinơs apsaugos ir darbo
ministerijos Ƴregistruotus didesnio kaip 3 MW galingumo katilus, pagal esamą bǌklĊ, jeigu to
pageidauja savivaldybơs ar kitos valstybinơs tarnybos. Ʋ šiǐ katiliniǐ eksploatavimo, remonto ir
atstatymo išlaidas atsižvelgiama nustatant šiluminơs energijos tarifus. Katilinơs gali bǌti
perduodamos iki kiekvienǐ metǐ rugpjǌþio 1 dienos.
6. Nustatyti, kad šiluminơs energijos, tiekiamos gyventojams iš šio nutarimo 5.2 punkte
nurodytǐ katiliniǐ, lengvatiniams tarifams kompensuoti miestǐ (rajonǐ) valdybos iki 1994 m.
gruodžio 31 d. skiria subsidijas valstybinei Ƴmonei „Lietuvos valstybinơ energetikos sistema“. Nuo
1995 m. sausio 1 d. lengvatiniai šiluminơs energijos tarifai kompensuojami bendra tvarka.
7. Rekomenduoti valstybinei Ƴmonei „Lietuvos valstybinơ energetikos sistema“ Ƴtraukti Ƴ
savo šilumos tiekimo filialǐ direktoriǐ valdybǐ sudơtƳ savivaldybiǐ atstovus.
8. Nustatyti, kad šiluminơs energijos ir dujǐ, kurias tiekia valstybinơ Ƴmonơ „Lietuvos
valstybinơ energetikos sistema“ ir valstybinơ Ƴmonơ „Lietuvos dujos“, tarifus bei lengvatiniǐ tarifǐ
kompensavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybơ, visais kitais atvejais –
savivaldybơs.
Šis nutarimas nurodơ perduoti Ƴ valstybinơs Ƴmonơs „Lietuvos valstybinơ energetikos
sistema“ balansą visus grupinius karšto vandens ruošimo Ƴrenginius ir šilumos tinklus iki išorinơs
gyvenamojo namo sienos, karšto vandens tinklus nuo grupiniǐ karšto vandens ruošimo Ƴrenginiǐ ir
pereinamuosius kolektorius. Taip pat Ƴpareigojo savivaldybes nustatyti neperduotǐ Ƴ valstybinơs
Ƴmonơs „Lietuvos valstybinơ energetikos sistema“ balansą karšto vandens tinklǐ ir grupiniǐ karšto
vandens ruošimo Ƴrenginiǐ, (…) vidaus šildymo ir karšto vandens sistemǐ, šilumos mazgǐ ir
individualiǐ karšto vandens ruošimo Ƴrenginiǐ eksploatavimo tvarką. Buvo nustatyta, kad už
nurodytǐ

Ƴrenginiǐ

aptarnavimą

gyventojai
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moka

šiuos

Ƴrenginius

eksploatuojanþioms

organizacijoms. Be to, reglamentuoti savivaldybiǐ ir valstybinơs Ƴmonơs „Lietuvos valstybinơ
energetikos sistema“ tarpusavio santykiai.
Vertinant šƳ nutarimą kitǐ dokumentǐ požiǌriu ir iš vơliau buvusiǐ Ƴvykiǐ, jis nơra nuoseklus
ta prasme, kad tai lyg ir savotiškas grƳžimas Ƴ padơtƳ, buvusią iki 1993 m. birželio 28 d. nutarimo Nr.
478. Skirtumas tas, kad minimos priemonơs, paimtos iš Energetikos ministerijos, grąžinamos jau ne
ministerijai, o valstybinei Ƴmonei „Lietuvos valstybinơ energetikos sistema“.
1994 m. gruodžio 20 d. LR Seimas priơmơ Ƴstatymą Nr. I-713 (Žin., 1995, Nr. 1-1) Dơl
dalies valstybơs turto priskyrimo ir perdavimo savivaldybiǐ nuosavybơn, kuriuo dalis valstybơs
turto priskiriama savivaldybiǐ nuosavybơn Ƴstatymǐ nustatytoms funkcijoms vykdyti. Šis Ƴstatymas
lietơ ir šilumos tiekimo Ƴmones.
Šilumos ǌkio decentralizavimo klausimas nebuvo pamirštas. Tai patvirtina Lietuvos
Respublikos Vyriausybơs 1995 m. liepos 26 d. priimto nutarimo Nr. 1034 (Žin., 1995, Nr. 63-1585)
Dơl komisijos Lietuvos Respublikos šilumos ǌkio decentralizavimo klausimams nagrinơti sudarymo
ir LRV 1996 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 430 (Žin., 1996, Nr. 34-835) Dơl Lietuvos Respublikos
Vyriausybơs 1995 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 1034 „Dơl komisijos Lietuvos Respublikos šilumos
ǌkio decentralizavimo klausimams nagrinơti sudarymo“ dalinio pakeitimo.
Lietuvos Respublikos centralizuoto šilumos tiekimo Ƴmonơs iki 1997 m. buvo pavaldžios
SPAB „Lietuvos energija“. Seimui 1997 m. balandžio 8 d. priơmus Lietuvos Respublikos Specialios
paskirties akcinơs bendrovơs „Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ǌkio ir jo valdymo
perdavimo savivaldybơms Ƴstatymą Nr. VIII-182 (Žin., 1997, Nr. 33-814) buvo Ƴvykdyta
decentralizacija.
Šio Ƴstatymo priơmimui atlikti atitinkami paruošiamieji darbai. Vienas iš tokiǐ darbǐ buvo
„Centralizuoto šildymo decentralizacija Lietuvoje“. Darbo rơmơjas – Mannheimer Versorgungs –
und Verkehrsgesellschaft mbH (MVV) Departmennt, konsultantas – Dr. B. Kalkum. Darbo grupơs
vadovas – J. R. Kazlauskas (VƲ „Energetikos agentǌra“).
Vadovaujantis šiuo ir kitais atliktais darbais bei Lietuvos Respublikos teisơs aktais buvo
paruoštas Lietuvos Respublikos AB „Lietuvos energija“ Šilumos ǌkio ir jo valdymo perdavimo
savivaldybơms Ƴstatymo projektas.
Lietuvos Respublikos Seimui dơl šio Ƴstatymo projekto Lietuvos Respublikos Vyriausybơs
vardu ǌkio ministerija paruošơ aiškinamąjƳ raštą. Jo tekstas pateikiamas žemiau.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DƠL „LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINƠS BENDROVƠS „LIETUVOS ENERGIJA“
ŠILUMOS ǋKIO IR JO VALDYMO PERDAVIMO SAVIVALDYBƠMS ƲSTATYMO
PROJEKTO“
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ pagal Vietos savivaldos Ƴstatymą yra priơmusi nuostatas,
kad šilumos ǌkis turi bǌti perduotas savivaldybiǐ reguliavimo sferai. Šiuo klausimu 1993 m.
birželio 28 d. buvo priimtas atitinkamas Lietuvos Respublikos Vyriausybơs nutarimas Nr. 478 „Dơl
miestǐ ir gyvenvieþiǐ šilumos tiekimo ǌkio valdymo tobulinimo“, kuriuo buvo leidžiama perduoti
savivaldybơms šilumos tinklus, katilines su atitinkama baze, jeigu jos nori perimti šilumos ǌkƳ.
Perduoti šilumos ǌkio valdymą savivaldybơms siǌlo Pasaulio banko bei Tarptautinio valiutos fondo
ekspertai. Reikalavimą perduoti šilumos ǌkƳ savivaldybơms savo pareiškimuose kơlơ Didžiǐjǐ
miestǐ sąjunga bei Savivaldybiǐ asociacija. Lietuvos šilumos ǌkio valdymo decentralizacijos
klausimǐ nagrinơjimui ir pasiǌlymǐ paruošimui Lietuvos Respublikos Vyriausybơ 1995 07 26
nutarimu Nr. 1034 ir 1996 04 09 nutarimu Nr. 430 sudarơ VyriausybinĊ komisiją. Vykdant šiuos
LRV nutarimus pagal PHARE programą buvo atliktas darbas „Šilumos tiekimo valdymo
decentralizavimas“, kurƳ lygiagreþiai vykdơ Vokietijos firmos MVV ekspertai bei Lietuvos
specialistǐ sudaryta darbo grupơ. Šiame darbe pateikta šilumos tiekimo valdymo decentralizavimo
koncepcija, kurioje siǌloma šilumos ǌkio valdymą perduoti savivaldybơms, vadovaujantis Europos
šaliǐ analogais.
Vyriausybinơ komisija Lietuvos Respublikos šilumos ǌkio decentralizavimo klausimams
nagrinơti savo 1996 06 06 posơdyje priơmơ nuostatą pradơti akcinơs bendrovơs „Lietuvos energija“
priklausanþio šilumos tiekimo ǌkio valdymo decentralizavimą, AB „Lietuvos energija“ šilumos
tiekimo filialǐ bazơje sukuriant regionines šilumos tiekimo specialios paskirties akcinơs bendroves,
kuriǐ valstybei priklausanþios akcijos iki 1997 07 01 perduodamos savivaldybơms.
Dabartiniu metu AB „Lietuvos energija“ šilumos ǌkio eksploatacija organizuota regioniniu
principu per Vilniaus, Kauno, Klaipơdos, Šiauliǐ, Panevơžio ir Alytaus šilumos tiekimo filialus,
kurie aptarnauja Ƴ kiekvieną regioną Ƴeinanþiǐ savivaldybiǐ teritorijoje esantƳ šilumos ǌkƳ. Šiǐ filialǐ
centruose sukoncentruotos remonto bazơs, regioną aptarnaujanþios inžinerinơs tarnybos. Ʋvertinant
istoriškai susiformavusią situaciją bei siekiant užtikrinti, kad po reorganizacijos vartotojams bǌtǐ
užtikrintas nepertraukiamas šilumos tiekimas ir tai, kad ne visos savivaldybơs yra pasiruošusios
savarankiškai valdyti jǐ teritorijoje esantƳ šilumos ǌkƳ, tikslinga šilumos ǌkio valdymo
decentralizavimą vykdyti regioniniu principu. Miestǐ ir rajonǐ (išskyrus šilumos tiekimo regiono
centrǐ) savivaldybơms, kurios pasiruošusios ir nori valdyti šilumos ǌkƳ savarankiškai, tikslinga
suteikti teisĊ atsiskirti nuo regioniniǐ šilumos tiekimo bendroviǐ. Šilumos tiekimo centrǐ
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savivaldybơms neleidžiama atsiskirti nuo regiono dơl to, kad šiuose centruose sukoncentruotos
regionǐ remontinơs bazơs, inžinerinơs tarnybos ir kt. Joms atsisakius dalyvauti regiono šilumos ǌkio
eksploatavime, dalis savivaldybiǐ gali atsidurti labai sunkioje padơtyje.
Vadovaujantis šiais principais yra paruoštas Lietuvos Respublikos akcinơs bendrovơs
„Lietuvos energija“ šilumos ǌkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybơms Ƴstatymo projektas.
Ʋstatymo projekte atsižvelgta Ƴ daugumą Lietuvos savivaldybiǐ asociacijos pateiktǐ pastabǐ
ir pasiǌlymǐ. Savivaldybiǐ asociacijos reikalavimu Ƴstatymo projekte taip pat numatyta perduoti
savivaldybơms Vilniaus ir Kauno termofikacines elektrines.
Šilumos ǌkio ir jo valdymo perdavimui savivaldybơms bǌtina priimti siǌlomą Lietuvos
Respublikos Ƴstatymą, nes dabar galiojanþiǐ Ƴstatymǐ apribojimai bei trumpos šildymo sezono
pertraukos neleidžia šiuos darbus atlikti glaustais terminais.
Reikia pabrơžti, kad šilumos ǌkio ir jo valdymo perdavimas savivaldybơms yra pirmasis
energetinio ǌkio reorganizavimo etapas.
Ʋstatymo projektą parengơ ǋkio ministerija.
Reikšminiai

Ƴstatymo

projekto

žodžiai:

šilumos

ǌkis,

valdymo

perdavimas,

decentralizavimas, akcinơ bendrovơ „Lietuvos energija“.
ǋkio ministras

V. Babilius

Priimtojo Ƴstatymo tekstas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINƠS BENDROVƠS „LIETUVOS ENERGIJA“ REORGANIZAVIMO BEI
ŠILUMOS ǋKIO IR JO VALDYMO PERDAVIMO SAVIVALDYBƠMS
Ʋ STATYMAS

1997 M. BALANDŽIO 8 D. NR. VIII-182
VILNIUS

1 straipsnis. Ʋstatymo paskirtis
Šis Ƴstatymas nustato specialios paskirties akcinơs bendrovơs „Lietuvos energija“ šilumos ǌkio
valdymo decentralizavimą reorganizuojant šią bendrovĊ skaidymo bǌdu, atskiriant šilumos ǌkƳ bei
Ƴsteigiant naujas specialios paskirties akcines bendroves ir perduodant jose esantƳ turtą ir valstybei
priklausanþias akcijas savivaldybiǐ nuosavybơn.
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2 straipsnis. Specialios paskirties akcinơs bendrovơs „Lietuvos energija“ reorganizavimas

Specialios

paskirties

akcinơs

bendrovơs

„Lietuvos

energija“

šilumos

ǌkio

valdymas

decentralizuojamas reorganizuojant šią bendrovĊ, atskiriant jai priklausanþius Vilniaus (Ƴtraukiant
Vilniaus elektrinĊ), Kauno (Ƴtraukiant Kauno elektrinĊ), Klaipơdos, Šiauliǐ, Panevơžio ir Alytaus
regioninius šilumos tiekimo filialus bei Mažeikiǐ rajono šilumos tinklus ir jǐ pagrindu Ƴsteigiant
specialios paskirties akcines bendroves Akciniǐ bendroviǐ Ƴstatymo, Ƴstatymo „Dơl specialios
paskirties bendroviǐ ir jǐ veiklos sriþiǐ“ bei šio Ƴstatymo nustatyta tvarka. Miestǐ ir rajonǐ (išskyrus
Vilniaus, Kauno, Klaipơdos, Šiauliǐ, Panevơžio ir Alytaus miestǐ) savivaldybiǐ pageidavimu
specialios paskirties akcinơs bendrovơs „Lietuvos energija“ reorganizavimo metu iš regioniniǐ
šilumos tiekimo filialǐ gali bǌti atskiriamas konkreþios savivaldybơs teritorijoje esantis regioninio
filialo padalinys ir jo pagrindu steigiama specialios paskirties akcinơ bendrovơ.

3 straipsnis. Specialios paskirties akcinơs bendrovơs „Lietuvos energija“ reorganizavimo
papildomos nuostatos

1. Naujai steigiamoms specialios paskirties akcinơms bendrovơms priskiriamas ilgalaikis ir
trumpalaikis turtas, sukauptas atskiriamuose nuo specialios paskirties akcinơs bendrovơs „Lietuvos
energija“ padaliniuose, išskyrus bendraregioninƳ turtą, kuris reorganizavimo projekte tarpusavio
susitarimu paskirstomas naujai Ƴsteigtoms bendrovơms ir specialios paskirties akcinei bendrovei
„Lietuvos energija“. Naujai Ƴsteigtǐ specialios paskirties akciniǐ bendroviǐ perimto turto vertei
specialios paskirties akcinơ bendrovơ „Lietuvos energija“ perduoda atitinkamą Ƴstatinio kapitalo dalƳ
ir teisiškai pagrƳstus finansinius Ƴsipareigojimus, susijusius su specialios paskirties akcinơs
bendrovơs „Lietuvos energija“ veikla atitinkamos savivaldybơs teritorijoje.
2. Ʋstatinis kapitalas specialios paskirties akcinei bendrovei „Lietuvos energija“ ir naujai
steigiamoms šilumos tiekimo specialios paskirties akcinơms bendrovơms paskirstomas proporcingai
priskirto ilgalaikio turto likutinei vertei.
3. Atskirtǐ šilumos tiekimo specialios paskirties akciniǐ bendroviǐ valstybei priklausanþios akcijos
paskirstomos miestǐ ir rajonǐ savivaldybơms proporcingai reorganizavimo metu priskirto ilgalaikio
šilumos ǌkio turto likutinei vertei, o fiziniǐ ir juridiniǐ asmenǐ akcijos – pagal akcininkǐ
pageidavimą.
4. Reorganizavimo ir perdavimo metu bendrovơs turtas apskaitomas ir inventorizuojamas pagal
balansinĊ vertĊ, vadovaujantis Buhalterinơs apskaitos pagrindǐ Ƴstatymu bei kitais teisơs aktais
(netaikant Akciniǐ bendroviǐ Ƴstatymo 10 straipsnio 7 dalies 2 punkto reikalavimǐ).
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5. Apie specialios paskirties akcinơs bendrovơs „Lietuvos energija“ reorganizavimą viešai
skelbiama 2 kartus su ne mažesniu kaip 14 dienǐ intervalu (netaikomi Akciniǐ bendroviǐ Ƴstatymo
10 straipsnio 12 dalies reikalavimai).
6. Steigiamose šilumos tiekimo specialios paskirties akcinơse bendrovơse bendra savivaldybơms
priklausanþiǐ akcijǐ dalis turi bǌti ne mažesnơ negu 70% (netaikomi Akciniǐ bendroviǐ Ƴstatymo 5
straipsnio 2 dalies reikalavimai).
7. Nuostoliai, susidarĊ specialios paskirties akcinei bendrovei „Lietuvos energija“ realizuojant
šilumos energiją nustatytomis lengvatinơmis kainomis nuo 1996 m. spalio 1 d. iki šilumos ǌkio ir jo
valdymo funkcijǐ perdavimo savivaldybơms, priskiriami specialios paskirties akcinei bendrovei
„Lietuvos energija“.
8. Ʋgalioti savivaldybiǐ atstovai turi teisĊ dalyvauti rengiant specialios paskirties akcinơs bendrovơs
„Lietuvos energija“ reorganizavimo projektą, kurƳ tvirtina ǌkio ministras (netaikomi Akciniǐ
bendroviǐ Ƴstatymo 10 straipsnio 10 dalies reikalavimai).
4 straipsnis. Šilumos ǌkio bei jo valdymo perdavimas
1. Naujai Ƴsteigtǐ pagal šio Ƴstatymo 3 straipsnƳ šilumos tiekimo specialios paskirties akciniǐ
bendroviǐ valstybei priklausanþios akcijos, išskyrus jǐ kiekƳ, atitinkantƳ Vilniaus ir Kauno elektriniǐ
ilgalaikƳ turtą, perduodamos nuosavybơs teise savivaldybơms pasibaigus 1996–1997 metǐ šildymo
sezonui, bet ne vơliau kaip iki 1997 m. liepos 1 d.
2. Valstybei priklausanþios akcijos, atitinkanþios Vilniaus ir Kauno elektriniǐ ilgalaikƳ turtą,
perduodamos nuosavybơs teise savivaldybơms iki 1997 m. spalio 10 d.
5 straipsnis. Šilumos ǌkio politika
1. Lietuvos Respublikos šilumos ǌkio techninĊ politiką ir jo plơtros pagrindines kryptis rengia ir
koordinuoja ǋkio bei Valdymo reformǐ ir savivaldybiǐ reikalǐ ministerijos.
2. Atskirose savivaldybơse Ƴsteigtǐ specialios paskirties akciniǐ bendroviǐ tiekiamos šilumos
energijos ir karšto vandens kainas nustato savivaldybơs, o naujai Ƴsteigtǐ regioniniǐ specialios
paskirties akciniǐ bendroviǐ tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainos nustatomos
vadovaujantis Energetikos Ƴstatymu. Naujos šilumos energijos ir karšto vandens kainos turi bǌti
nustatytos iki 1997 m. liepos 1 d. 1997–1998 metǐ šildymo sezonui kiekvienoje naujai Ƴsteigtoje
šilumos tiekimo specialios paskirties akcinơje bendrovơje nustatoma viena regioninơ šilumos
energijos kaina.
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3. Šilumos energijos kainǐ kompensavimo mažas pajamas turinþioms šeimoms klausimus sprendžia
savivaldybơs kartu su Vyriausybe.
4. Nuostoliǐ, kurie susidarys specialios paskirties akcinei bendrovei „Lietuvos energija“
realizuojant šilumos energiją nustatytomis lengvatinơmis kainomis nuo 1996 m. spalio 1 d. iki
šilumos ǌkio ir jo valdymo funkcijǐ perdavimo savivaldybơms, padengimo klausimus sprendžia
Vyriausybơ kartu su specialios paskirties akcine bendrove „Lietuvos energija“.
5. Vadovaudamasi Valstybơs skolos Ƴstatymu, Vyriausybơ gali teikti garantijas naujai Ƴsteigtoms
šilumos tiekimo specialios paskirties akcinơms bendrovơms paskoloms, naudojamoms apyvartinơms
lơšoms ir investicijoms, gauti.
6. 1997–1998 metǐ šildymo sezonui kuro pirkimą pagal savivaldybiǐ ir naujai Ƴsteigtǐ specialios
paskirties akciniǐ bendroviǐ paraiškas organizuoja specialios paskirties akcinơ bendrovơ „Lietuvos
energija“. Už perkamą kurą moka naujai Ƴsteigtos specialios paskirties akcinơs bendrovơs.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. VIII-263, 97.06.17, Žin., 1997, Nr. 64-1495 (97.07.04)
Šilumos ǌkio decentralizacija turơjo ir teigiamos, ir neigiamos Ƴtakos savarankiškomis
tapusioms šilumos tiekimo Ƴmonơms.
Teigiama Ƴtaka pasireiškơ tuo, kad savivaldybơs ir šilumos tiekimo Ƴmonơs geriau žinojo
vietoje esanþias problemas ir galơjo skirti daugiau dơmesio jǐ sprendimui.
Neigiama Ƴtaka – buvo decentralizuoti ištekliai ir todơl bǌtiniems, taþiau daugiau
materialiniǐ sąnaudǐ reikalaujantiems darbams atlikti neužteko finansiniǐ galimybiǐ. Be to, šilumos
tiekimo Ƴmonơms proporcingai ilgalaikiam turtui buvo perduoti AB „Lietuvos energija“ finansiniai
Ƴsipareigojimai, tarp jǐ ir valstybơs skola (tai matyti iš žemiau pridedamo Ƴstatymo), kuri šilumos
tiekimo Ƴmonơms turơjo nevienareikšmơs Ƴtakos.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBƠS SKOLOS AKCINEI BENDROVEI „LIETUVOS ENERGIJA“
PRIPAŽINIMO IR PADENGIMO
ƲSTATYMAS
1996 m. gruodžio 19 d. Nr. VIII-47
1 straipsnis. Ʋstatymo paskirtis
Šio Ƴstatymo paskirtis – pripažinti valstybơs skolą akcinei bendrovei „Lietuvos energija“ ir nustatyti
jos padengimo tvarką. Ši skola susidarơ dơl tiekiamos šilumos energijos Vyriausybơs patvirtintomis
lengvatinơmis kainomis.
2 straipsnis. Valstybơs skolos pripažinimas
1. Pripažinti, kad akcinơ bendrovơ „Lietuvos energija“ šilumos energiją vartotojams tiekơ
Vyriausybơs patvirtintomis lengvatinơmis kainomis, dơl to susidarơ šiǐ kainǐ ir realiǐ rinkos kainǐ
skirtumas, kuriam kompensuoti iš valstybơs biudžeto nebuvo skirta pakankamai subsidijǐ:
1994 m. – 172 mln. Lt;
1995 m. – 215 mln. Lt;
iki 1996 m. spalio 1 d. – 389 mln. Lt.
2. Šios sumos laikytinos valstybơs skola.
3 straipsnis. Valstybơs skolos padengimas
Šio Ƴstatymo 2 straipsnyje pripažinta valstybơs skola (iki 776 mln. Lt) dengiama Vyriausybơs
nustatyta tvarka ir per nustatytą laikotarpƳ, išleidžiant Vyriausybơs vertybinius popierius arba kitais
Ƴstatymǐ numatytais bǌdais.
Gyvenamieji namai
Nors po 1990 m. gyvenamǐjǐ namǐ apšildymui buvo suvartojama daugiausiai šilumos (tai
pats stambiausiais pagal šilumos suvartojimą vartotojǐ sektorius), taþiau jam nebuvo skiriama jokio
dơmesio.
1992 m. gruodžio 8 d. LRV nutarimu Nr. 931 (Žin., 1993, Nr. 1-10) Dơl Statiniǐ statybos ir
eksploatavimo valstybinơs priežiǌros vykdymo buvo patvirtinti Statiniǐ statybos ir eksploatavimo
valstybinơs priežiǌros nuostatai. Taþiau juose Ƴrašyti tik patys bendriausi reikalavimai statiniǐ
priežiǌrai.
Tik 1994 m. vasario 3 d., vadovaujantis 1992 m. gruodžio 8 d. LRV nutarimu Nr. 931,
išleidžiamas LR Statybos ir urbanistikos ministerijos Ƴsakymas Nr. 24 (Žin., 1994, Nr. 19-316) Dơl
statiniǐ eksploatavimo valstybinơs priežiǌros vykdymo instrukcijos RSN 155-94 patvirtinimo. Ši
instrukcija pastatǐ šilumos ǌkiui jokios Ƴtakos neturơjo.
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Kur kas svarbesnis dokumentas šilumos taupymo pastatuose klausimu buvo Respublikiniǐ
statybos normǐ „Pastatǐ atitvarǐ šiluminơ technika RSN 143-92“ pakeitimai ir papildymai,
patvirtinti 1994 m. kovo 14 d. LR Statybos ir urbanistikos ministerijos Ƴsakymu Nr. 58 (Žin., 1994,
Nr. 22-367) Dơl statybos normǐ RSN 143-92 pakeitimǐ ir papildymǐ.

Šiuo dokumentu, vykdant projektavimo ir statybos normatyvǐ ruošimo programą ir siekiant
taupyti šiluminĊ energiją pastatǐ šildymui, buvo nustatytos gyvenamǐjǐ ir jiems prilygintǐ
visuomeniniǐ pastatǐ šildomǐ patalpǐ bendro ploto vieneto šiluminơs energijos suvartojimo
normos.
Jos buvo tokios, kaip pateikta P1 lentelơje.

P1 lentelơ. Šiluminơs energijos suvartojimo normos

Šiluminơs energijos
Eil.
Nr.

Panašaus šiluminio režimo pastatǐ grupơ

Bendras šildomas suvartojimo per
plotas AŠ, m2

šildymo sezoną norma,
kWh/m2

1.

Vienbuþiai, vieno aukšto namai

60–120

195

2.

Vieno–dviejǐ aukštǐ, Ƴskaitant mansardas,

100–250

170

180–400

160

vienbuþiai namai
3.

Vieno–trijǐ aukštǐ, Ƴskaitant mansardas,
sudơtingos formos ir išvystyto tǌrio,
vienbuþiai namai

4.

Dviejǐ aukštǐ blokuoti namai

250–550

150

5.

Daugiabuþiai 3–4 a. namai

500–1800

135

6.

Daugiabuþiai 5 a. namai

1500–4000

130

7.

Daugiabuþiai 9–12 a. bokštiniai namai

2500–5000

125

8.

Dideli Ƴvairaus aukštingumo (5–12 a.) namai

> 5000

115

Pastaba: Bendrą apšildomą plotą (AŠ) sudaro patalpos, kuriose yra stacionarǌs šildymo prietaisai,
taip pat patalpos, iš visǐ pusiǐ ribojamos patalpomis su stacionariais šildymo prietaisais (butǐ
koridoriai, laiptinơs, sieninơs spintos ir kt.). Patalpos, esanþios prie išoriniǐ sienǐ, bet neturinþios
stacionariǐ šildymo prietaisǐ, Ƴ bendrą šildomą plotą neƳskaitomos.

46

Deja, minơto dokumento – „Pastatǐ atitvarǐ šiluminơ technika RSN 143-92“ pakaitale statybos
techniniame reglamente „Pastatǐ atitvarǐ šiluminơ technika“ STR 2.05.01:2005 (Žin., 2005, Nr.
100-3733) šiluminơs energijos suvartojimą ribojanþiǐ normǐ neliko ir todơl, dơl architektǌriniǐ
nesaikingumǐ ir pastatǐ atpiginimo, prasidơjo labai daug šilumos ploto ar tǌrio vienetui naudojanþiǐ
pastatǐ statyba, kuri pasižymi ne tik besaikiais šilumos poreikiais šildymui, bet taip pat ir blogomis
higienos sąlygomis. Neretai dơl dideliǐ stikliniǐ išoriniǐ atitvarǐ patalpose bǌna neatitinkantis
sanitariniǐ reikalavimǐ didelis temperatǌrǐ skirtumas tarp patalpos zonǐ, esanþiǐ arti tǐ atitvarǐ, ir
nutolusiǐ nuo jǐ. Todơl remiantis Vakarǐ Europos šaliǐ, kuriose panašus klimatas, kaip ir Lietuvoje,
pavyzdžiu bǌtina inicijuoti reikiamǐ dokumentǐ papildymą atitinkamais reikalavimais.

Pirmasis

lietuviškas

dokumentas,

reglamentuojantis

šildymo,

vơdinimo

ir

oro

kondicionavimo sistemǐ pastatuose projektavimą, kuris pakeitơ iki tol naudotą tarybinƳ SniP’ą
2.04.05-86, buvo respublikinơs statybos normos „Šildymas, vơdinimas ir oro kondicionavimas“
RSN 159-95, patvirtintas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1995 m. vasario
27 d. Ƴsakymu Nr. 54 (Žin., 1995, Nr. 21-502). Šis dokumentas turơjo pakankamai didelơs Ƴtakos
pastatǐ šildymo, vơdinimo ir oro kondicionavimo sistemǐ kokybei ir šilumos taupymui pastatuose
bei tǐ sistemǐ plơtrai naujoviškǐ tendencijǐ kryptimi, kadangi buvo parengtas orientuojantis Ƴ to
meto pažangiausius Vakarǐ Europos šaliǐ panašios paskirties dokumentus.
Vơliau šis dokumentas buvo ne kartą tobulintas ir dabar žinomas kaip Statybos techninis
reglamentas „Šildymas, vơdinimas ir oro kondicionavimas“ STR 2.09.02:2005, patvirtintas aplinkos
ministro 2005 m. birželio 9 d. Ƴsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729). Jo paskutinis
taisymas paskelbtas Žin., 2006, Nr. 145-5552.

Tik 1994 m. gegužơs 16 d. LRV priơmơ nutarimą Nr. 374 (Žin., 1994, Nr. 38-688) Dơl
gyvenamǐjǐ namǐ, butǐ renovacijos ir šiltinimo kreditavimo. Kaip rašoma nutarime, siekdama
efektyviau naudoti energijos išteklius, gerinti gyvenamǐjǐ namǐ, butǐ eksploatavimą ir skatinti jǐ
renovaciją bei šiltinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybơ n u t a r i a :
1. Ʋsteigti Lietuvos Respublikos gyvenamǐjǐ namǐ, butǐ renovacijos ir šiltinimo
kreditavimo fondą (toliau vadinama – kreditavimo fondas).
2. Nustatyti, kad:
2.1. kreditavimo fondas formuojamas iš biudžeto lơšǐ, komerciniǐ bankǐ kreditǐ, užsienio
paskolǐ, juridiniǐ ir fiziniǐ asmenǐ Ƴnašǐ, palǌkanǐ už depozitą, techninơs paramos lơšǐ, palǌkanǐ
už kreditavimo fondo teikiamus kreditus, padidintǐ palǌkanǐ ir delspinigiǐ už naudotus ne pagal
paskirtƳ, negrąžintus ar laiku negrąžintus kreditus, kreditavimo fondo vertybiniǐ popieriǐ emisijos ir
kitǐ lơšǐ;
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2.2. kreditavimo fondą tvarko Finansǐ ministerija;
2.3. kreditavimo fondo darbui organizuoti sudaroma kreditavimo fondo taryba (toliau
vadinama taryba);
(...)
2.5. taryba vykdo šias funkcijas:
2.5.1. konkurso tvarka atrenka gyvenamǐjǐ namǐ, butǐ renovacijos bei šiltinimo projektus;
(...).
Po 1994m. nutarimo Nr. 374 iki 1996 m. vasario 7 d., gyvenamǐjǐ namǐ, butǐ renovacijos ir
šiltinimo kreditavimo klausimu buvo priimti dar keli nutarimai, kurie esminiǐ pakeitimǐ bǌsto
kreditavimo politikoje nepadarơ.
1996 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybơ priơmơ žemiau pateiktos redakcijos
nutarimą Nr. 210 (Žin., 1996, Nr. 14-369) Dơl gyvenamǐjǐ namǐ, butǐ renovacijos ir šiltinimo
kreditavimo fondo reorganizavimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybơ n u t a r i a:
1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos gyvenamǐjǐ namǐ, butǐ renovacijos ir šiltinimo
kreditavimo fondą Ƴ ne pelno organizaciją – Bǌsto kreditavimo fondą (toliau vadinama – Bǌsto
kreditavimo fondas).
2. Pavesti Statybos ir urbanistikos ministerijai:
2.1. vykdyti Bǌsto kreditavimo fondo steigơjos funkcijas;
2.2. iki 1996 m. vasario 26 d. parengti Bǌsto kreditavimo fondo lơšǐ formavimo, valdymo ir
naudojimo tvarką ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 1994 m. gegužơs 16 d.
nutarimą Nr. 374 „Dơl gyvenamǐjǐ namǐ, butǐ renovacijos ir šiltinimo kreditavimo“ (Žin., 1994,
Nr. 38-688).

Tenka konstatuoti, kad ši reorganizacija daugiabuþiǐ gyvenamǐjǐ namǐ renovacijos
nepaspartino.
Tik 2004 m. vơl grƳžtama prie bǌsto strategijos. Rašome „vơl“, nors sprendžiant iš prieš
kiekvieną dokumentą, skelbiamą „Valstybơs žiniose“, pateikiamoje informacijoje apie susijusius
dokumentus šiuo atveju nơra net menkiausios užuominos apie ankstesnius dokumentus šiais
klausimais, jie visiškai pamiršti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybơ 2004 m. sausio 21 d. priơmơ nutarimą Nr. 60 (Žin., 2004,
Nr. 13-387) Dơl Lietuvos bǌsto strategijos patvirtinimo:
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„Ʋgyvendindama

Lietuvos

Respublikos

Vyriausybơs

2001–2004

metǐ

programos

Ƴgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2001 m. spalio 4 d.
nutarimu Nr. 1196 (Žin., 2001, Nr. 86-3015), Lietuvos Respublikos Vyriausybơ n u t a r i a :
1. Patvirtinti Lietuvos bǌsto strategiją (pridedama).
2. Pavesti Aplinkos ministerijai per 3 mơnesius nuo šio nutarimo Ƴsigaliojimo parengti ir
suderinus su kitomis ministerijomis pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Lietuvos
bǌsto strategijos Ƴgyvendinimo 2004–2006 metǐ priemones.“

Strategijoje pateikiama apibendrinta išsami bǌsto situacijos Lietuvoje analizơ, strategijos
tikslai ir prioritetinơs kryptys bei jǐ Ƴgyvendinimo priemonơs, taþiau jos pernelyg abstrakþios. Tą
patƳ galima pasakyti apie gyvenamǐjǐ namǐ atnaujinimą ir modernizavimą. Žinant, kad didžioji
dalis gyvenamojo fondo naudojo nepateisinamai daug šilumos energijos, tenka pripažinti jǐ
atnaujinimui numatomǐ priemoniǐ nepakankamumą. Tai gerai matyti iš paþios strategijos dalies,
kurios tekstas cituojamas žemiau.

„Gyvenamǐjǐ namǐ atnaujinimas ir modernizavimas
53. Numatomi šie prioritetinơs krypties – gyvenamǐjǐ namǐ atnaujinimo ir modernizavimo
didinant jǐ energetinƳ efektyvumą skatinimas, finansavimo mechanizmo tobulinimas – uždaviniai:
53.1. Sukurti efektyvǐ daugiabuþiǐ namǐ atnaujinimo ir modernizavimo finansavimo ir
kreditavimo mechanizmą, naudojantis Pasaulio banko finansuojamo eksperimentinio energijos
taupymo bǌste projekto Ƴgyvendinimo patirtimi, Lietuvos bankǐ kreditiniais ištekliais, bǌsto kreditǐ
draudimo ir valstybơs piniginơs paramos mažas pajamas turintiems namǐ ǌkiams galimybơmis, taip
pat galima tarptautiniǐ finansiniǐ institucijǐ ir fondǐ parama.
Siekiant užtikrinti, kad daugiabuþiǐ namǐ savininkams išduodami kreditai bǌtǐ grąžinami,
reikia išsprĊsti bankǐ kreditǐ, teikiamǐ daugiabuþiǐ namǐ savininkǐ bendrijoms, rizikos dơl turto
Ƴkeitimo problemą ir atsižvelgiant Ƴ tai tobulinti Ƴstatymus ir kitus teisơs aktus, numatanþius rizikos
pasidalijimą ir reglamentuojanþius kreditoriǐ teises.
53.2. Sukurti finansinơs paramos mažas pajamas turintiems namǐ ǌkiams, Ƴgyvendinantiems
efektyvius daugiabuþiǐ namǐ atnaujinimo ir modernizavimo projektus, sistemą.“

Vykdant LRV nutarimą Dơl Lietuvos bǌsto strategijos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos
Vyriausybơ 2004 m. rugsơjo 8 d. priơmơ nutarimą Nr. 1145 (Žin., 2004, Nr. 137–4996) Dơl
Lietuvos bǌsto strategijos Ƴgyvendinimo 2004–2006 metǐ priemoniǐ patvirtinimo, kuriame nutaria:
1. Patvirtinti Lietuvos bǌsto strategijos Ƴgyvendinimo 2004–2006 metǐ priemones
(pridedama).
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2. Nustatyti, kad Lietuvos bǌsto strategijos Ƴgyvendinimo 2004–2006 metǐ priemonơs vykdomos
iš Lietuvos Respublikos valstybơs biudžete atitinkamoms ministerijoms ir institucijoms, atsakingoms už
šiǐ priemoniǐ vykdymą, patvirtintǐ bendrǐjǐ asignavimǐ.
Pažvelgus Ƴ bǌsto strategijos Ƴgyvendinimo priemones po tam tikro laiko, tenka konstatuoti, kad
laukiamo efekto šios priemonơs neatnešơ. To ir galima buvo tikơtis, kadangi jǐ sąraše Ƴrašytos beveik vien
tokios priemonơs, kurios skirtos ne socialiniǐ problemǐ sprendimui, o bendrǐ norminiǐ dokumentǐ esamǐ
redakcijǐ kosmetikai.
Tai, kad Ƴ gyvenamǐjǐ namǐ atnaujinimą ir modernizavimą, norint gauti gerǐ rezultatǐ, reikia
žiǌrơti iš kitǐ pozicijǐ, rodo ir sơkmơs neatnešĊs Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2004 m. rugsơjo 23 d.
priimtas nutarimas Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232) Dơl daugiabuþiǐ namǐ modernizavimo
finansavimo programos. Šioje programoje, be išsamios esamos bǌklơs konstatavimo ir tikslǐ bei
uždaviniǐ, pasigendama jos Ƴgyvendinimo dalies konkretumo. Joje rašoma:
„12. Numatoma, kad Ƴgyvendinant šią Programą dalyvauja daugiabuþiǐ namǐ savininkǐ bendrijos,
uždaroji akcinơ bendrovơ „Bǌsto paskolǐ draudimas“, viešoji Ƴstaiga Bǌsto agentǌra, komerciniai bankai,
konsultavimo ir projektavimo Ƴmonơs, statybos darbǐ rangovai, savivaldybiǐ institucijos. Programos
Ƴgyvendinimo priežiǌrą užtikrina Aplinkos ministerija, o valstybơs finansiniǐ Ƴsipareigojimǐ vykdymą –
Finansǐ ministerija, rengdama atitinkamǐ metǐ Lietuvos Respublikos valstybơs biudžeto projektą,
atsižvelgdama Ƴ valstybơs finansines galimybes. Pagrindiniǐ dalyviǐ funkcijas ir atsakomybĊ nustato
Finansǐ ministerijos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos Daugiabuþiǐ namǐ modernizavimo finansavimo
programos Ƴgyvendinimo taisyklơs (toliau vadinama – Programos Ƴgyvendinimo taisyklơs). 
13. Daugiabuþio namo modernizavimo lơšas sudaro pradinis daugiabuþio namo savininkǐ
bendrijos Ƴnašas, komerciniǐ bankǐ ilgalaikiai kreditai ir valstybơs tikslinơ parama.
Numatoma teikti atitinkamas Ƴstatymǐ pataisas, pagal kurias valstybơs tikslinơ parama bǌtǐ
skiriama mažas pajamas gaunanþioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) – visiškai ar iš dalies
bǌtǐ finansuojami joms (jiems) tenkantis pradinis Ƴnašas, draudimo Ƴmoka ir kreditas bei palǌkanos.
14. Paramos dydƳ nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybơ arba jos Ƴgaliota institucija, o šios
Programos administravimo tvarką – 12 punkte nurodytosios Programos Ƴgyvendinimo taisyklơs.
Daugiabuþio namo savininkǐ bendrija savo lơšomis apmoka modernizuojamo daugiabuþio namo
energinio audito ir investicijǐ projekto rengimą. Šios lơšos Ƴskaiþiuojamos Ƴ daugiabuþio namo savininkǐ
bendrijos pradinio Ƴnašo sumą. 
15. Lietuvos Respublikos valstybơs biudžeto asignavimai šiai Programai Ƴgyvendinti planuojami
rengiamame Lietuvos Respublikos atitinkamǐ metǐ valstybơs biudžeto projekte, atsižvelgiant Ƴ valstybơs
finansines galimybes.
16. Už šios Programos Ƴgyvendinimą atsakinga Aplinkos ministerija.“
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Ši programa buvo pakeista Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 2005 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.
1213 (Žin., 2005, Nr. 78–2839). Nutarimas papildytas šiuo punktu: „Nustatyti, kad valstybơs parama
teikiama daugiabuþiams namams, kurie pastatyti iki 1993 metǐ, modernizuoti. Stokojant lơšǐ valstybơs
paramai teikti, pirmenybơ teikiama seniau pastatytiems ir blogesnơs fizinơs bǌklơs namams.“
Tai rodo, kad galimybơ modernizuoti namus yra gerokai mažesnơ, nei buvo tikơtasi. Belieka laukti
naujos programos.
Apžvelgus Lietuvos Respublikos šilumos ǌkyje vykusias transformacijas ir jo formavimuisi bei
plơtrai turơjusias vienokio ar kitokio lygio poveikio priemones Ƴskaitytinai iki 2007 m. pabaigos, reikia
atskirai išskirti Šilumos ǌkio Ƴstatymą – dokumentą, teisiškai reglamentavusƳ veiklą šilumos gamybos,
centralizuoto jos tiekimo ir vartojimo srityse bei sudariusƳ sąlygas jo pagrindu sukurti ištisą paketą
lydimǐjǐ dokumentǐ.
Praơjus keleriems metams po Šilumos ǌkio Ƴstatymo (toliau – ŠǋƲ) priơmimo, paaiškơjo, kad
kai kurie klausimai buvo nepakankamai reglamentuoti ir todơl Lietuvos Respublikos Seimas 2007
m. lapkriþio 20 d. priơmơ Šilumos ǌkio Ƴstatymo pakeitimo Ƴstatymą Nr. X-1329 (Žin., 2007, Nr.
130-5259). Naujojoje ŠǋƲ versijoje, peržvelgiant ją nuosekliai pagal atskirus skirsnius, reikia
atkreipti dơmesƳ Ƴ šiuos žemiau pateiktus pakeitimus.
Pagrindinơse Ƴstatymo sąvokose pastebimai išskirtos Ƴ atskiras grupes aprǌpinimo šiluma ir karštu
vandeniu sistemos bei šiose sistemose esanþios apskaitos priemones lieþianþios sąvokos. Ʋvesta atskira
sąvoka – karšto vandens tiekimas, patikslintas mokơjimo už šilumą pranešimo turinys. Daugelis kitǐ
sąvokǐ taip pat patikslintos.
Daugiau dơmesio skirta vartotojǐ pasirinkimams. Tai teisơ pasirinkti kurƳ nors iš alternatyvius
energijos nešiklius siǌlanþiǐ tiekơjǐ, karšto vandens tiekơją ar apsirǌpinimo karštu vandeniu bǌdą, tiekimo
ir vartojimo ribą, šilumos paskirstymo metodą ir kt. Kalbant apie vartotojǐ teises ir pareigas, atskirai reikia
atkreipti dơmesƳ Ƴ 27 straipsnƳ. Šilumos vartotojo daugiabuþiame name teisơs ir pareigos. Šiame straipsnyje
yra net 3 naujos dalys, palyginti su pirmuoju Ƴstatymo variantu. Labai teigiamai vertintina 6-oji dalis,
susiejanti šiame straipsnyje reglamentuojamus klausimus su Civiliniu kodeksu. Joje rašoma:
„6. Ʋgyvendinant šiame ir kituose šio Ƴstatymo straipsniuose numatytas buitiniǐ šilumos ir karšto
vandens vartotojǐ teises bei pareigas dơl apsirǌpinimo energija (šiluma ir karštu vandeniu), pastato
šildymo bei karšto vandens sistemos valdymo ir naudojimo sprendimai priimami mutatis mutandis
Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimǐ priơmimo tvarka.“
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3. CENTRALIZUOTAS ŠILUMOS TIEKIMAS
(ŠILUMOS ŠALTINIS – ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAS – VARTOTOJAS)
Centralizuotas šilumos tiekimas vyksta tada, kai šiluminơ energija iš šilumos šaltinio
tiekiama

ir

paskirstoma

grupei

vartotojǐ:

gyvenamiesiems

namams,

visuomeniniams,

administraciniams ir kitiems pastatams bei pramonơs Ƴmonơms šildyti, karštam vandeniui ruošti,
technologinơms reikmơms tenkinti.
Centralizuoto šilumos tiekimo sistema susideda iš trijǐ pagrindiniǐ daliǐ: 1) šilumos
šaltinio; 2) šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynǐ tinklo; 3) vartotojǐ šilumą naudojanþiǐ
sistemǐ (žr. 3.1 pav.).

3
1
2

3.1 pav. Centralizuoto šilumos tiekimo sistema (CŠTS)
1 – šilumos šaltinis; 2 – šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynǐ tinklai; 3 – vartotojǐ šilumą naudojanþios
sistemos

Šilumos šaltiniu gali bǌti kiekvienas šilumą gaminantis katilas, šilumos siurblys,
termofikacinơ elektrinơ, kurioje šiluma yra antrinis produktas, geoterminơs ar saulơs energijos
jơgainơ ir kt.
Šilumos tiekimo ir paskirstymo vamzdynǐ tinklas yra kompleksas Ƴrenginiǐ, susidedanþiǐ iš
vamzdynǐ, uždaromosios ir reguliavimo armatǌros, siurbliǐ, kontrolơs ir matavimo prietaisǐ bei
kitǐ elementǐ, kuriais šilumnešis (termofikacinis vanduo arba garas) iš šilumos šaltinio tiekiamas ir
skirstomas vartotojams. Vamzdynai susideda iš gamykloje ar montavimo vietoje izoliuotǐ
vamzdžiǐ, paklotǐ grunte ar gelžbetoniniuose kanaluose (nepereinamuose, pusiau pereinamuose,
pereinamuose). Vamzdynǐ tinklas dažniausiai yra brangiausia CŠTS dalis. Vamzdynai yra
skirstomi Ƴ: a) magistralinius – nuo šilumos šaltinio iki kiekvieno mikrorajono arba kvartalo, taip
pat iki vartotojǐ, turinþiǐ centrinius šilumos punktus; b) skirstomuosius – nuo magistraliniǐ tinklǐ
arba centriniǐ šilumos punktǐ iki atšakǐ Ƴ pastatus; c) pastatǐ Ƴvadinius tinklus – atšakos nuo
skirstomǐjǐ (arba magistraliniǐ) tinklǐ iki vartotojǐ individualiǐ šilumos punktǐ pirmǐjǐ sklendžiǐ.
Vartotojǐ šilumą naudojanþios sistemos susideda iš pastatuose esanþios šilumos punktǐ
Ƴrangos, šildymo ir karšto vandens sistemǐ. Taip pat pastatuose gali bǌti ir kitokios sistemos,

52

kurioms tiekiama šiluma: vơdinimo ir oro kondicionavimo (šiluma naudojama oro šildymui) bei
technologinơs sistemos, kuriose šiluma reikalinga paþiam technologiniam procesui.
Taikymas. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemas rekomenduojama naudoti vietose su
dideliu šilumos poreikiǐ tankiu, kuris matuojamas šilumos srautu, tenkanþiu vietovơs ploto vienetui.
Tokiomis vietomis laikoma: 1) pramoniniai kompleksai; 2) tankiai apgyvendinti rajonai miestuose;
3) grupơs daugiaaukšþiǐ pastatǐ.
Privalumai: 1) CŠTS šilumos šaltiniǐ teršalus daug lengviau kontroliuoti nei iš individualiǐ
šilumos šaltiniǐ. Juos galima efektyviai pašalinti iš degimo produktǐ; 2) galima efektyviai
panaudoti žemarǌšƳ kurą ir Ƴvairias atliekas; 3) termofikacinơse elektrinơse šilumos ir kartu elektros
gamyba energetiniu požiǌriu yra efektyvesnơ ir santykiškai mažiau išmetama teršalǐ; 4) reikia
mažiau aptarnaujanþio personalo; 5) pastatuose nereikia užimti naudingo ploto katilinơms, todơl jis
gali bǌti panaudotas kitiems reikalams.
CŠTS klasifikacija. Pagal šilumos šaltinƳ jos skirstomos Ƴ termofikacines, rajonines ir
vietines. Termofikacinơs, kai šiluma tiekiama iš šilumos šaltiniǐ, kuriuose vienu metu gaminama
elektra ir šiluma. Rajoninơs, kai šilumos šaltinis yra miesto, atskiro rajono ar pramonơs Ƴmonơs
katilinơs, kuriose gaminama tik šiluma. Vietinơs, kai šiluma gaminama ir tiekiama keliems
pastatams iš vienos katilinơs.
Pagal šilumnešio rǌšƳ CŠTS yra vandens ir garo. Beveik visos sistemos Lietuvoje yra su
šilumnešiu vandeniu, garo naudojamos labai retai, tik pramonei, kai garas bǌtinas technologiniams
procesams.
Pagal vamzdynǐ skaiþiǐ – praktiškai naudojamos: dvivamzdơs, trivamzdơs, keturvamzdơs ir
dvivamzdơs-keturvamzdơs. Jǐ schemos pavaizduotos 3.2 paveiksle.
a)
1

2

5

7
6

3
4
b)
1

2

5

7

8

3

6
4

c)
1

2

10

5

9

7

3

8

6
4
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d)
1

6

12
5

2

7

3
11 4
3.2 pav. Centralizuoto šilumos tiekimo schemos: a) dvivamzdơ, b) trivamzdơ, c) keturvamzdơ, d)
dvivamzdơ-keturvamzdơ
1 – šilumos šaltinis; 2 – termofikacinio vandens tiekimo vamzdis; 3 – termofikacinio vandens
grąžinimo vamzdis; 4 – vartotojo šilumos punktas; 5 – šildymo sistema; 6 – karšto vandentiekio
sistema; 7 – vơdinimo (oro kondicionavimo) sistema; 8 – technologinis Ƴrenginys; 9 – garo
vamzdis; 10 – kondensato vamzdis; 11 – karšto vandentiekio cirkuliacinis vamzdis; 12 – grupinis
šilumos punktas.
Dvivamzdơs CŠTS (3.2 pav., a) naudojamos plaþiausiai. Nuo šilumos šaltinio klojami du
vamzdynai: tiekimo – šilumnešis juo tiekiamas vartotojui, ir grąžinimo – panaudotas šilumnešis juo
grąžinamas Ƴ šilumos šaltinƳ.
Trivamzdơs CŠTS (3.2 pav., b) gali bǌti naudojamos, kai pramonơs Ƴmonơse technologiniams
poreikiams tenkinti reikalingas pastovios temperatǌros termofikacinis vanduo. Jis tiekiamas vienu
atskiru tiekimo vamzdynu ir taip pat gali bǌti naudojamas karštam vandeniui ruošti. Kitu vamzdynu
tiekiamas šilumnešis šildymo ir vơdinimo sistemoms. Grąžinimo vamzdynas – bendras.
Keturvamzdơs CŠTS (3.2 pav., c) naudojamos, kai reikalingi du šilumnešiai: garas ir vanduo.
Ketvirtasis vamzdynas naudojamas kondensato grąžinimui.
Dvivamzdơ-ketruvamzdơ CŠTS (3.2 pav., d) naudojama, kai karštas vanduo grupei vartotojǐ
ruošiamas centriniame šilumos punkte (CŠP). Šilumos šaltinƳ su CŠP jungia du vamzdynai –
tiekimo ir grąžinimo. Šilumos vartotojus su CŠP jungia jau keturiǐ vamzdynǐ sistema. Du iš jǐ
skirti šildymo ir vơdinimo, kiti du – karšto vandentiekio vietiniǐ sistemǐ poreikiams tenkinti: vienu
karštas vanduo tiekiamas vartotojams, o kitu teka cirkuliacinis vanduo. Karštas vanduo ruošiamas
CŠP.
Pagal šilumnešio panaudojimo pobǌdƳ vartotojo sistemose CŠTS yra atviros ir uždaros.
Atviros, kai šilumnešis iš šilumos tiekimo tinklǐ naudojamas ne tik kaip šilumos šaltinis, bei
ir kaip karštas vanduo buitiniams, technologiniams ir kitokiems reikalams.
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Uždaros, kai šilumnešis iš šilumos tiekimo tinklǐ (ŠTT) naudojamas tik kaip šilumos
šaltinis – iš jo perimama šiluma šilumokaiþiuose, o šilumnešio kiekis iš vartotojǐ sistemǐ
grąžinamas toks pat, koks pateko Ƴ jas.
Atviros CŠTS naudojamos retai (tokia sistema Visagine, kol kas Panevơžyje, taþiau jau
keiþiama Ƴ uždarą). Jǐ trǌkumai, kurie nusveria privalumus, yra šie: 1) vandens cheminio gerinimo
Ƴrenginiai šilumos šaltinyje sudơtingi ir brangǌs; 2) naudojamo karšto vandens spalva ir kvapas
skiriasi nuo geriamo vandens; 3) CŠTS eksploatacija sudơtingesnơ, nes dơl netolygaus karšto
vandens naudojimo keiþiasi hidraulinis režimas; 4) sunkiau aptikti nesandarumus vamzdynuose.
Uždaros CŠTS naudojamos plaþiausiai. Svarbus jǐ privalumas yra tas, kad šildomas
buitiniams reikalams karštas vanduo atskirtas nuo šilumnešio.
Vietinơs šilumos vartotojǐ sistemos prie CŠTS jungiamos pagal priklausomą ir
nepriklausomą schemas. Esant priklausomai jungimo schemai, šilumnešis iš ŠTT teka tiesiai Ƴ
vartotojǐ šildymo, vơdinimo ir kitǐ sistemǐ Ƴrenginius. Esminis šios schemos trǌkumas yra
vartotojǐ sistemǐ tiesioginis ryšys su lauko šilumos tinklais. Dơl to vandens šilumos tiekimo tinklǐ
hidraulinis režimas turi bǌti griežtai kontroliuojamas, kitaip galima pažeisti vartotojǐ sistemas
mechaniškai arba sutrikdyti jǐ eksploatacinƳ režimą. Ne mažiau svarbus šilumos tiekimo tinklǐ
temperatǌrinis režimas, kuris turi atitikti kokybinio reguliavimo grafiką. Taþiau dơl daugelio
objektyviǐ aplinkybiǐ to padaryti ganơtinai tiksliai negalima. Lengviausiai suprantama – negalima
palaikyti reikiamos tiekiamo šilumnešio temperatǌros vienu metu visose šilumos tiekimo tinklǐ
vietose. Tiekiamo šilumnešio temperatǌra keiþiama šilumos šaltinyje atsižvelgiant Ƴ lauko oro
temperatǌrą, taþiau šis pokytis vartotojus, esanþius toliausiai nuo šilumos šaltinio, pasiekia tik po 5–
8 valandǐ. TokƳ vơlavimą iš esmơs lemia šilumos tiekimo tinklǐ ilgis, nors negalima atmesti ir kitǐ
veiksniǐ (šilumos poreikiai, vamzdynǐ skersmenys ir kt.). Kadangi išorơs oro temperatǌrǐ
svyravimas bǌna susijĊs su jos pakilimu arba pažemơjimu, tiekiamo šilumnešio temperatǌra
nutolusiame nuo šilumos šaltinio taške gali bǌti nukrypusi nuo reikiamos Ƴ vieną ar Ƴ kitą pusĊ. Kaip
matyti iš atliktǐ stebơjimǐ (3.3 pav.), išorơs oro temperatǌra per 14 valandǐ pakilo 8,2qC, tuo tarpu
šilumnešio temperatǌra ne tik nemažơjo, bet dar net 10 valandǐ kilo ir per tą laiką padidơjo 7qC.
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3.3 pav. Tiekiamo šilumnešio ir lauko oro temperatǌros, sinchronizuotos laiko atžvilgiu

Jeigu išorơs oro temperatǌra žemơja, šilumnešio, patekusio vartotojui, temperatǌra bus per
žema, ir atvirkšþiai. Dơl to esant tai paþiai išorơs oro temperatǌrai, taþiau skirtingomis dienomis
tiekiamo šilumnešio temperatǌra vartotojo šilumos punkte labai skiriasi.
Kita priežastis – šilumos nuostoliai šilumos tiekimo tinkluose. Tolstant nuo šilumos šaltinio
dơl šilumos nuostoliǐ mažơja šilumnešio temperatǌra, todơl labiausiai nutolusiǐ vartotojǐ padơtis
visada yra blogesnơ.
ýia minơtais atvejais pasitaikanþiǐ trǌkumǐ galima išvengti, vartotojǐ sistemas prie šilumos
tinklǐ prijungus pagal nepriklausomą schemą arba atsisakius kokybinio reguliavimo. PastarąjƳ
galima pakeisti kiekybiniu arba mišriu (kokybiniu-kiekybiniu) reguliavimo bǌdu. Taþiau abiem
atvejais reikia daug ką pertvarkyti, ypaþ vartotojo sistemǐ reguliavimo schemas, ir pakeisti kai
kuriuos Ƴrenginius. Tai matyti skyrelyje „Šilumos punktai“.

3.1. ŠILUMOS PUNKTAI
Šilumos punktai – centralizuoto šilumos tiekimo sistemǐ Ƴrenginiai, kuriuose su šilumnešiu
gaunama šiluma transformuojama ir skirstoma vartotojǐ(-o) šildymo, vơdinimo ir kitoms šilumą
naudojanþioms sistemoms. Juose montuojami Ƴrenginiai ir armatǌra, kuriais reguliuojami Ƴ vartotojo
sistemas tiekiamo šilumnešio parametrai pagal tǐ sistemǐ poreikius. Netinkamai parinkus šilumos
punktǐ Ƴrengimus arba jǐ nesuderinus, netinkamai juos naudojant, dažnai sutrinka normalus šilumos
tiekimas Ƴ vartotojo sistemas.
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Šilumos punktai pagal paskirtƳ ir Ƴrengimo vietą bǌna centriniai (grupiniai) ir vietiniai
(individualǌs).
Grupiniai (centriniai) šilumos punktai (CŠP) skirti aprǌpinti šiluma grupĊ pastatǐ. Jie yra
tarytum tarpinis elementas tarp šilumos tiekimo tinklǐ ir atskirǐ vartotojǐ grupiǐ. Juose Ƴrengiami
karšto vandens šildytuvai, iš kuriǐ karštas vanduo Ƴ atskirus pastatus tiekiamas kvartaliniais tinklais
lygiagreþiai, kaip ir šilumnešis šildymui (žr. 3.4 pav.).

Pastatas
Pastatas

CŠP

3.4 pav. Šilumos ir karšto vandens tiekimo schema nuo centrinio šilumos punkto iki vartotojǐ
1 ir 3 – šilumokaiþiai karštam vandeniui ruošti; 2 – karšto vandens cirkuliacinis siurblys; DHS –
termofikacinio vandens tiekimo vamzdynas; DHR – termofikacinio vandens grąžinimo vamzdynas; HW –
karšto vandens vamzdynas; CRW – cirkuliacinio vandens vamzdynas; HSR – grąžinamo termofikacinio
vandens iš šildymo sistemos vamzdynas; M1, M2 ir IM1 – šilumos skaitikliai; M3, M4, IM2 ir IM3 – vandens
kiekio skaitikliai

CŠP eksploatacija parodơ esamus tokios schemos trǌkumus: 1) reikia papildomǐ kvartaliniǐ karšto
vandens tinklǐ, jiems sunaudojama daug medžiagǐ; 2) atsiranda papildomi šilumos nuostoliai; 3)
sudơtingas cirkuliacinio vandens debitǐ sureguliavimas pastatuose; 4) vamzdynai greitai susidơvi,
kadangi jais teka agresyvus vanduo. Centriniǐ šilumos punktǐ dơl šiǐ trǌkumǐ ir nepriklausomǐ
schemǐ diegimo pastaruoju metu stengiamasi atsisakyti.
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Vietiniai šilumos punktai (VŠP) Ƴrengiami atskiruose pastatuose. Per juos šiluma tiekiama
šilumą naudojanþioms vartotojǐ sistemoms. Kai šiluma tiekiama tik pastatui šildyti, VŠP schema
dažniausiai yra tokia, kaip pavaizduota 3.5 paveiksle.

T3T3

8

3.5 pav. Šilumos punkto schema gyvenamajame name: 1 ir 2 – termofikacinio vandens tiekimo ir
grąžinimo vamzdžiai; 3 – sklendơs; 4 – purvo rinktuvai; 5 – debito reguliatorius; 6 – srovinis
siurblys; 7 – matavimo prietaisai; 8 – impulsinis vamzdelis
Beveik visi masinơs statybos gyvenamieji namai ir daugelis kitǐ pastatǐ iš vienokiǐ ar
kitokiǐ šilumos šaltiniǐ gauna šilumą, kuri tiekiama šilumos tinklais. Daugumos tokiǐ pastatǐ
šildymo sistemos prijungtos prie šilumos tinklǐ per šilumos punktus (žr. 3.5 pav.), kuriuose esantys
Ƴrenginiai yra parinkti kokybiniam reguliavimui, t.y. kintant lauko oro temperatǌrai atitinkamai turi
keistis tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatǌros. Toks temperatǌrǐ deriniǐ pavyzdys yra
pateiktas 3.1 lentelơje.

3.l lentelơ. Lauko oro ir šilumnešio temperatǌrǐ deriniai
Lauko oro

Tiekiamo šilumnešio

Grąžinamo šilumnešio

Tiekiamo Ƴ šildymo

temperatǌra, qC

temperatǌra T1, qC

temperatǌra T2, qC

sistemą šilumnešio
temperatǌra T3, qC

–23

+130

+70

+95

–10

+98,8

+57,8

+74,9

+4

+70

+47,1

+58,1

Tokiuose seno tipo šilumos punktuose realiai reguliuojamas tik vienas parametras – Ƴ
šildymo sistemą tiekiamas vienodas šilumnešio debitas. Tuo tarpu temperatǌra praktiškai
nereguliuojama, nes ji priklauso nuo srovinio siurblio sumaišymo koeficiento, kuris nustatomas
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pastovus visam šildymo sistemos eksploatacijos laikui arba geriausiu atveju vienam šildymo
sezonui. Sumaišymo koeficientas skaiþiuojamas taip:

u

T 1P  T 3 P
.
T 3P  T 2 P

(1)

ýia temperatǌros pažymơtos taip pat, kaip 3.1 lentelơje, o indeksas „P“ reiškia projektines
sąlygas.
Slơgis šilumos tiekimo tinkluose dơl Ƴvairiǐ priežasþiǐ gali kisti. Dơl pasikeitusio slơgio
Ƴvade keistǐsi Ƴ šildymo sistemą patenkanþio šilumnešio debitas. Kad taip neatsitiktǐ, pastoviam
debitui palaikyti naudojami debito reguliatoriai, kurie palaiko pastovǐ slơgio skirtumą
reguliuojamame ruože tarp reguliatoriaus ir impulsinio vamzdelio prijungimo vietos.
Šilumos tiekimo tinkluose temperatǌra keiþiama atsižvelgiant Ƴ lauko oro temperatǌrą. Kuo
lauke šalþiau, tuo aukštesnơ tiekiamo šilumnešio temperatǌra. Kadangi tiekiamo šilumnešio
temperatǌra bǌna aukšta, prieš patenkant jam Ƴ pastato šildymo sistemą saugumo ir higieniniais
sumetimais temperatǌra sumažinama. Tai padaroma sroviniame siurblyje Ƴ tiekiamą šilumnešƳ
Ƴmaišant dalƳ šildymo sistemoje atvơsusio grąžinamo šilumnešio. Sumaišomǐ tiekiamo ir grąžinamo
šilumnešiǐ santykis yra pastovus.
Debitas reguliuojamas debito reguliatoriumi, jis palaiko pastovǐ šilumnešio debitą,
patenkantƳ Ƴ šildymo sistemą, ir pastovǐ slơgiǐ skirtumą tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdynǐ.
Taþiau tokio reguliavimo neužtenka, nes:
x ne visi pastatǐ sąlygos vienodos, todơl ir jǐ šilumos nuostoliai keisis neproporcingai;
x atstumai tarp pastatǐ ir šilumos šaltiniǐ labai nevienodi, todơl šilumnešio temperatǌros
Ƴvaduose Ƴ tuos pastatus dơl didžiuliǐ šilumos nuostoliǐ tinkluose taip pat yra skirtingos;
x didelơ šilumos tinklǐ inercija, todơl Ƴ lauko oro temperatǌros pokyþius reaguojama
pavơluotai;
x šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje, kai lauko oro temperatǌra dar yra aukšta, dơl kartu
ruošiamo karšto vandens negalima palaikyti pagal kokybinio reguliavimo grafiką
šildymui reikalingos šilumnešio temperatǌros.
Vien tik dơl þia nurodytǐ priežasþiǐ, neminint kitǐ ne mažiau svarbiǐ komforto palaikymo,
ekonominiǐ ir kt. aplinkybiǐ, šilumos reguliavimas šilumos punktuose turi apimti platesnĊ
parametrǐ grupĊ nei pastovaus debito palaikymas. Panašiai galima pasakyti ir apie paþias šildymo
sistemas. ýia labai aktualǌs yra šilumos, paimtós iš šilumnešio, reguliavimo klausimai. Dơl minơtǐ
priežasþiǐ bǌtina iš esmơs pertvarkyti šilumos punktus: reguliuoti reikia taip, kad esant
priklausomai ar nepriklausomai jungimo schemai Ƴ pastatǐ sistemas patektǐ reikiamǐ parametrǐ
šilumnešis ir karštas vanduo buitiniams reikalams.
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Šilumos punktǐ pertvarkymas. Dabar jau yra užtektinai paruoštǐ efektyviǐ sprendimǐ,
kaip tai padaryti, taþiau dauguma jǐ susijĊ su nemažomis vienkartinơmis išlaidomis ir todơl nơra
paprasta juos Ƴgyvendinti. ýia bǌtǐ galima paminơti plaþiausiai taikomą individualiǐ šilumos
punktǐ Ƴrengimą su nepriklausomu šildymo sistemǐ jungimu (žr. 5 pav.). Šiuo atveju šildymo
sistemoje cirkuliuojantis vanduo šildomas šilumokaityje iki reikiamos temperatǌros, taip pat, kaip
ruošiant karštą vandenƳ buitiniams reikalams. Šis bǌdas turi daugelƳ privalumǐ, taþiau pagrindiniai
bǌtǐ šie:
1) galima reguliuoti šildymo sistemoje cirkuliuojanþio vandens temperatǌrą ir taip išvengti
patalpǐ perkaitinimo ir bereikalingo šilumos vartojimo;
2) pastato šildymo sistema apsaugoma nuo šilumos tiekimo tinkluose esanþio didesnio
vandens slơgio ir galimǐ trǌkimǐ. Tai labai svarbu senesnơms sistemoms, kuriǐ šildymo vamzdynai
susidơvơjĊ.
Taþiau tokius darbus sunku vykdyti daugiabuþiuose namuose, kuriǐ gyventojai dar
nesusibǌrĊ Ƴ bendrijas, dơl lơšǐ stokos. Tǐ namǐ gyventojams labai svarbios pigiau Ƴgyvendinamos
priemonơs. Viena iš jǐ yra srovinio siurblio (dažnai vadinamo elevatoriumi) pakeitimas elektros
siurbliu su dviejǐ ar trijǐ eigǐ ventiliu, automatiškai reguliuojanþiu tiekiamo Ƴ šildymo sistemą
vandens temperatǌrą. Pažiǌrơkime, kaip tai padaryti.
3.6 paveikslơlyje pavaizduota esamo šilumos punkto su sroviniu siurbliu fragmento schema.
2
1

Iš šilumos
tinklǐ

1

Ʋ pastato šildymo
sistemą

3.6 pav. Esamo šilumos punkto su sroviniu siurbliu fragmento schema: 1 – sklendơs;
2 – srovinis siurblys
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Iš šilumos
tinklǐ
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1
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sistemą

3.7 pav. Šilumos punkto su trijǐ eigǐ ventiliu ir siurbliu fragmento schema: 1 – sklendơs; 2 –
trijǐ eigǐ ventilis; 3 – siurblys su elektros varikliu; 4 – valdymo blokas
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Šioje schemoje parodytas srovinis siurblys sumaišo tiekiamą iš šilumos tinklǐ ir grąžinamą
iš pastato šildymo sistemos vandenƳ iš anksto nustatytu santykiu, kurio reguliuoti negalima. Dơl to
negalima reguliuoti Ƴ šildymo sistemą patenkanþio vandens temperatǌros. Kitaip Ƴrenginiai veikia
3.7 paveikslơlyje pavaizduotoje siǌlomoje schemoje, kai srovinis siurblys pakeistas trijǐ eigǐ
ventiliu ir siurbliu su elektros varikliu.
Palyginus šias dvi schemas matyti, kad padaryti pakeitimai minimalǌs, taþiau Ƴ šildymo
sistemą tiekiamo vandens temperatǌros reguliavimas pakeistas iš esmơs. Trijǐ eigǐ ventilis,
keisdamas tiekiamo ir grąžinamo vandens santykƳ pagal lauko oro temperatǌrą, palaiko reikiamą
vandens temperatǌrą šildymo sistemoje. Esant tokiam reguliavimui išvengiama patalpǐ peršildymo
ir nenaudingo šilumos naudojimo.
Dar paprastesnơ ir pigesnơ schema yra su dviejǐ eigǐ ventiliu, atbuliniu vožtuvu ir siurbliu
su elektros varikliu.
ýia paminơti tik du šilumos punktǐ pertvarkymo bǌdai. Jǐ, kaip minơta, yra daugiau. Todơl
kiekvienu konkreþiu šilumos punkto ir šildymo sistemos rekonstrukcijos atveju geriausia pasitarti
su šios srities specialistais ir tada priimti sprendimą.

Visiškai kitaip yra tada, kai senas šilumos punktas yra keiþiamas šiuolaikiniu nauju šilumos
punktu, parodytu 3.8 paveiksle. Tokiu atveju esamo šilumos punkto Ƴrenginiai yra demontuojami, o
jǐ vietoje Ƴmontuojamas gamykloje sukomplektuotas ir surinktas šilumos punktas. Jeigu surinkto
šilumos punkto negalima Ƴnešti Ƴ šilumos punkto patalpą, surinkti galima šilumos punkto patalpoje.
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Karšto vandens sistema

1 - paduodamas termofikacinis vanduo;
2 - gražinamas termofikacinis vanduo;
3 - Ƴ šildymo sistemą;
4 - iš šildymo sistemos;
5 - šaltas vanduo;
6 - karštas vanduo;
7 - karšto vandens cirkuliacija.
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3.8 pav. Tipinơ šilumos punkto schema: nepriklausoma šildymo sistema su dviejǐ laipsniǐ karšto vandens ruošimu
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3
Šildymo sistema

Pagrindiniai skirtumai tarp minimaliai renovuojamǐ šilumos punktǐ ir naujo šilumos punkto
Ƴrengimo:
1) naujajame šilumos punkte šilumos tinklo šilumnešis atskiriamas nuo pastato šildymo
sistemos šilumnešio, t.y. šildymo sistema padaroma nepriklausoma;
2) naujajame šilumos punkte šildymo sistemos šilumnešio temperatǌra yra programuojama
ir palaikoma automatiškai pagal nustatytą režimą ir nepriklauso nuo šilumnešio parametrǐ
svyravimo šilumos tinkluose;
3) naujajame šilumos punkte namui ruošiamas karštas vanduo ir yra Ƴrengta jo temperatǌros
automatinơ kontrolơ.
Temperatǌros ir slơgio režimai. Šilumos tiekimo tinkluose šilumnešio temperatǌros yra
laikomos pagal kokybinio reguliavimo grafiką. Tai reiškia, kad šilumnešio temperatǌra priklauso
nuo lauko oro temperatǌros. Kuo lauke šalþiau, tuo šilumnešio temperatǌra yra aukštesnơ. Tai
matyti iš 3.1 lentelơje pateiktǐ duomenǐ apie lauko ir šilumnešio temperatǌras. Šios temperatǌros
apskaiþiuojamos pagal žemiau pateiktas formules:

T 1 tV 

't P/

1
1

uQ r

 'tT/  0,5 u 't S/ u Q ;

(2)

T 2 tV 

't P/

1
1

uQ r

 0,5 u 't S/ u Q ;

(3)

T 3 tV 

't P/

1
1

uQ r

 0,5 u 't S/ u Q .

(4)

ýia T1, T2, T3 – šilumnešio temperatǌros, atitinkamai: tiekiamo, grąžinamo ir tiekiamo Ƴ
šildymo sistemą; tV – patalpos temperatǌra; r – šildymo prietaiso parametras (daugumai šiuolaikiniǐ
šildymo

'tT/

prietaisǐ

r

=

T 1/  T 2 / ; ' t S/

0,32);

(ʾ)

–

T 3 /  T 2 / ; 't P/

parametrai

projektinơmis

sąlygomis;


T 3/  T 2 / / 2  tV ; Q t v/ t i/ ;
tv  ti

ti – lauko oro temperatǌra.
Pagal šias formules sudarytas šilumnešio temperatǌrǐ grafikas pavaizduotas 3.9 paveiksle.
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3.9 pav. Šilumnešio temperatǌros esant kokybiniam reguliavimui
Toks šilumnešio temperatǌrǐ reguliavimas šilumos tiekimo tinkluose yra bǌtinas, kadangi dar
daug šilumos punktǐ yra nerenovuotǐ. Pakeitus senuose šilumos punktuose srovinius siurblius
(elevatorius) elektriniais siurbliais, bǌtǐ galima pereiti prie kiekybinio-kokybinio reguliavimo.
Reguliuojant tokiu bǌdu šildymo sezonas skirstomas Ƴ atskirus laikotarpius ir kiekviename iš jǐ
palaikomas pastovus, taþiau vis kitoks debitas. Kylant lauko oro temperatǌrai, šilumnešio debitas
yra mažinamas. Tai reikštǐ, kad lauko oro temperatǌrai svyruojant tam tikrose ribose, pavyzdžiui
nuo –15 qC iki –20 qC, šilumnešio debitas bǌtǐ pastovus, o temperatǌra kistǐ. Perơjus Ƴ kitą
temperatǌrǐ diapazoną, pavyzdžiui, nuo –10 qC iki –15 qC, šilumnešio debitas bǌtǐ mažesnis,
taþiau ir vơl pastovus.
Kitaip yra su slơgiais šilumos tiekimo tinkluose ir kartu šilumos punktuose. Šilumos tiekimo
vamzdynǐ sistemose, kai jose cirkuliuoja šilumnešis vanduo, yra griežti ribojimai, apibrơžiantys
leistinǐ slơgiǐ ribas ir tiekimo, ir grąžinimo vamzdynuose. Šie ribojimai Ƴvesti dơl didelio vandens
stulpo slơgio ir dơl aukštos vandens temperatǌros Ƴtakos. Skiriami du slơgiǐ režimai: dinaminis ir
statinis. Dinaminis režimas bǌna tada, kai šilumos tinklais cirkuliuoja šilumnešis, o statinis – kai
cirkuliacija nevyksta.
Kai vartotojǐ individualios šilumos tiekimo sistemos prijungtos pagal nepriklausomą schemą,
slơgiǐ režimui keliami tam tikri reikalavimai.
1. Slơgis neturi viršyti leistinos atsparumo ribos, nustatytos vamzdynams, armatǌrai,
šilumokaiþiams ir kitiems Ƴrenginiams. Šilumos tiekimo sistemose naudojamiems vamzdžiams,
armatǌrai tokia riba dažniausiai yra 1,6–2,0 MPa, o vandeniui vandens šildytuvuose – 1,0 MPa.
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2. Slơgis visuose tiekimo vamzdyno taškuose turi bǌti didesnis už slơgƳ, atitinkantƳ soþiojo garo
temperatǌrą. Laikantis šio reikalavimo, neleidžiama užvirti vandeniui šilumos tiekimo sistemos
elementuose.
3. Visuose grąžinimo vamzdyno taškuose turi bǌti toks minimalus slơgis, kad siurbliuose
nevyktǐ kavitacija ir Ƴ vamzdyną nepatektǐ oras. Tokiu slơgiu priimta laikyti 0,05 MPa.
Esant tiesioginei abonentǐ šilumos tiekimo sistemǐ jungimo schemai, jǐ hidraulinis režimas
priklauso nuo šilumos tiekimo tinklǐ hidraulinio režimo. Slơgis vietiniǐ šilumos tiekimo sistemǐ
grąžinimo vamzdyne yra lygus slơgiui šilumos tinklǐ grąžinimo vamzdyne. Reikalavimai slơgiui
šiuo atveju yra tokie:
1) galimas didžiausias slơgis grąžinimo vamzdyne lygus didžiausiam leidžiamam slơgiui
pastato šildymo sistemos silpniausiuose elementuose, jƳ priimta laikyti 0,6 MPa;
2) mažiausias slơgis tiekimo vamzdyne turi bǌti 5 m didesnis už aukšþiausią pastatą, kuriam
šildyti šiluma tiekiama iš šilumos tiekimo tinklǐ. Tuomet pastato šildymo sistema visada bus
užpildyta vandeniu ir Ƴ ją nepateks oras.
Sistemai perơjus Ƴ statinƳ režimą manoma, kad tuo metu šilumnešio temperatǌra yra 100 ºC.
Statinis slơgis tuo metu turi bǌti toks, kad niekur sistemoje nesusidarytǐ vakuumas ir nesuirtǐ
sistemǐ elementai. Todơl statinis slơgis turi bǌti ne žemiau kaip 5 m virš aukšþiausio pastato ir ne
aukšþiau kaip 60 m virš žemiausio šildymo sistemos prietaiso.
Šilumos nuostoliai. Atlikti matavimai grupiniuose šilumos punktuose parodơ, kad šilumos
nuostoliai juose yra apie 3 proc., skaiþiuojant nuo patiektos per juos šilumos. Individualiuose
šilumos punktuose dơl nedidelio šilumos srauto šilumos nuostoliǐ tiksliai nustatyti nepavyko, nes
jie yra artimi šilumos kiekio matavimo prietaisǐ paklaidoms remiantis jǐ tikslumo ribomis. Gauti
rezultatai skirtingu metu tuose paþiuose individualiuose šilumos punktuose svyravo tarp 0,5–3
procentǐ.

3.2. ŠILUMOS SKAITIKLIAI

Šilumos skaitikliai susideda iš šiǐ pagrindiniǐ daliǐ: 1) šilumnešio debito matuoklio; 2)
elektroninio bloko; 3) maitinimo (jơgos) bloko; 4) temperatǌros jutikliǐ (žr. 3.10 pav.)
Klasifikacija. Šilumos skaitikliai, skirti sunaudotos šilumos kiekiui gyvenamuosiuose
namuose ir kituose ne pramoninơs paskirties pastatuose nustatyti, pagal debito matuoklio veikimo
principą yra skirstomi Ƴ tokias pagrindines grupes: 1) mechaniniai; 2) elektromagnetiniai; 3)
ultragarsiniai.
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3.10 pav. Šilumos skaitiklio Ƴrengimo schema: 1 – šilumnešio tiekimo vamzdis; 2 – šilumnešio

grąžinimo vamzdis; 3 – debito matuoklis; 4 – elektroninis blokas; 5 – maitinimo (jơgos) blokas; 6 ir
7 – temperatǌros jutikliai atitinkamai tiekimo ir grąžinimo vamzdyne; 8 – kabeliai

Mechaniniai yra tokie šilumos skaitikliai, kuriuose pratekantis šilumnešis suka matuoklio
sparnuotĊ arba turbinơlĊ. Kiekvieno sparnuotơs ar turbinơlơs apsisukimo metu iš debito matuoklio
yra siunþiamas impulsas Ƴ elektroninƳ bloką. Pagal užregistruotą jǐ sǌkiǐ skaiþiǐ nustatomas
pratekơjusio šilumnešio kiekis. Šiǐ skaitikliǐ tikslumas r3 proc., kai matuojamas debitas ne
mažesnis kaip dešimtadalis nominalaus. Esant matuojamam debitui mažesniam už 1/10
nominaliojo, tikslumas sumažơja iki r5 procentǐ.

Elektromagnetiniuose

šilumos

skaitikliuose

debito

matavimas

yra

paremtas

elektromagnetinơs indukcijos dơsniu: skysþiui, kuris yra laidus elektros srovei, tekant magnetinio
lauko aplinkoje, kaip ir judanþiu laidininku, indukuojama elektrovaros jơga, proporcinga vidutiniam
skysþio tekơjimo greiþiui, o kartu ir debitui. Elektrovaros jơga elektrodais, Ƴmontuotais vamzdžio
intarpe, perduodama ekranuotu kabeliu Ƴ elektroninƳ bloką. Šiǐ skaitikliǐ tikslumas – r2 procentai.

Ultragarsiniuose šilumos skaitikliuose debito matavimas yra paremtas ultragarsiniǐ bangǐ
sklidimo greiþiu vandenyje. Ultragarsiniai jutikliai, Ƴmontuoti vamzdžio intarpe, pakaitomis siunþia
ir priima signalą. Signalo praơjimo laikas prieš ir pagal šilumnešio tekơjimo kryptƳ skiriasi, ir tas
skirtumas priklauso nuo šilumnešio tekơjimo greiþio. Signalai patenka Ƴ elektroninƳ bloką.

Sǌkuriniai, pavyzdžiui, VORTEX. Juose yra Ƴtaisyta kliǌtis, kurią aptekơdamas skystis
suformuoja sǌkurius. Dơl to Ƴstatyti slơgio jutikliai fiksuoja skirtingą slơgƳ, pagal kurƳ nustatomas
tekơjimo greitis ir debitas. Tikslumas – r0,8 procentai.
Veikimo principas. Visǐ debito matuokliǐ, nepriklausomai nuo jǐ rǌšies, siǐsti signalai
patenka Ƴ elektroninƳ bloką, kuriame perskaiþiuojami Ƴ debitą. Pratekơjusio šilumnešio tǌris
skaiþiuojamas integruojant momentines debito reikšmes. Tuo pat metu tiekiamo ir grąžinamo
šilumnešio temperatǌros matuojamos temperatǌros jutikliais, iš jǐ informacija patenka Ƴ elektroninƳ
bloką. Šiame bloke pagal debitą ir temperatǌras apskaiþiuojamas sunaudotos šilumos kiekis.
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Informacija apie sunaudotą šilumos kiekƳ, priklausomai nuo skaitiklio gamintojo, gali bǌti
kaupiama Ƴvairiai: 1) nuolat sumuojant sunaudotą šilumos kiekƳ; 2) nustatytais laiko tarpais (pagal
pasirinktą trukmĊ) Ƴrašomi Ƴ atmintƳ šie duomenys: sunaudotas šilumos kiekis, pratekơjĊs šilumnešio
debitas, tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatǌra; 3) ekrane rodomas tuo metu naudojamas
šilumos srautas, tekantis šilumnešio debitas ir šilumnešio temperatǌra.
Duomenis apie sunaudotą šilumos kiekƳ ir kitus rodiklius galima nuskaityti iš skaitiklio
tiesiogiai, naudojant specialią programinĊ Ƴrangą perrašyti Ƴ informacines kortas arba
nešiojamuosius kompiuterius.
Šiuo metu naudojami Ƴvairǌs šilumos skaitikliai, pagaminti Lietuvoje ir kitose šalyse. Iš
lietuviškǐ plaþiausiai naudojami UAB „Katra“ pagaminti Ƴvairiǐ modifikacijǐ skaitikliai SKM-1 ir
UAB „Rubikon apskaitos sistemos“ taip pat Ƴvairiǐ modifikacijǐ skaitikliai „Rubikon Z2 Total“.
Parinkimas. Šilumos skaitikliai parenkami naudojantis skaitikliǐ gamintojo pateiktais
duomenimis – dažniausiai nomogramomis, taip pat lentelơmis, kuriose pateiktos skaitikliǐ
charakteristikos. Renkama pagal didžiausią matuojamą šilumos srautą ir šilumnešio temperatǌrǐ
skirtumą, taip pat pagal didžiausią galimą šilumnešio debitą. Parenkant skaitiklƳ labai svarbu, kad jis
nebǌtǐ per didelis. Visuomet reikia atsiminti, kad skaitiklio tikslumas neleistinai sumažơja, kai
debitas tampa mažesnis už nurodytą tam skaitikliui leistiną mažiausią (Qmin), todơl kuo mažesnơ
Qmin reikšmơ, tuo tiksliau galima išmatuoti mažus debitus.
Šilumos ir karšto vandens matavimas daugiabuþiuose namuose ir atskiruose butuose.
Šiluma šiuose namuose yra matuojama Ƴvade (namo šilumos punkto patalpoje) aukšþiau aprašytais
šilumos kiekio matavimo prietaisais. Visa šildymui Ƴ pastatą patekusi šiluma yra išmatuojama ir
paskirstoma gyventojams. Kai kuriais atvejais butuose yra Ƴrengtos atskiros šildymo sistemos, tose
sistemose sumontuoti butuose sunaudotos šilumos apskaitos prietaisai. Tuomet pagal namui bendro
šilumos skaitiklio ir visǐ butǐ šilumos skaitikliǐ rodmenǐ skirtumą surandamas šilumos kiekis
bendrǐ patalpǐ šildymui, kurƳ reikia išdalyti atskiriems butams. Taip pat yra namǐ, kur butuose prie
šildymo prietaisǐ Ƴrengti šilumos dalikliai. Naudojantis dalikliǐ rodmenimis, pagal LR Aplinkos
ministerijos patvirtintą metodiką visa name šildymui suvartota šiluma yra išdalijama atskiriems
butams.
Karšto vandens suvartotas kiekis paprastai matuojamas butuose. Jam matuoti naudojami
mechaniniai vandens kiekio skaitikliai. Bendras name suvartotas karšto vandens kiekis, kai Ƴrengti
individualǌs šiuolaikiniai šilumos punktai, kuriuose ruošiamas karštas vanduo, matuojamas prieš
šilumokaitƳ arba kartais nematuojamas. Kai karštas vanduo tiekiamas iš grupiniǐ šilumos punktǐ,
šildomo vandens kiekis matuojamas paþiuose punktuose, taþiau atskirai namuose nematuojamas.
Aktuali problema, susijusi su karšto vandens tiekimu, yra jo norminơs temperatǌros
palaikymas ir voniǐ patalpǐ šildymas rankšluosþiǐ džiovintuvais. Namo karšto vandens sistemos
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cirkuliaciniame kontǌre sunaudota šiluma nơra matuojama, jeigu karštas vanduo tiekiamas iš
grupinio šilumos punkto. Specialiais matavimais ir skaiþiavimais nustatyta, kad cirkuliaciniame
kontǌre sunaudojama 160–190 kWh per mơnesƳ šilumos, skaiþiuojant vienam butui, jeigu tame bute
yra viena karšto vandens (tiekimo ir cirkuliacinio) stovǐ pora.
Šie skaitikliai plaþiausiai naudojami butuose suvartoto vandens apskaitai. Karšto vandens
skaitikliai butuose yra mechaniniai.

3.3. ŠILDYMAS

Šildymas naudojamas palaikyti patalpose reikiamą temperatǌrą šaltuoju metǐ laiku, taþiau
kartais (ligoninơse, ikimokyklinơse vaikǐ Ƴstaigose ir kitur) jis gali bǌti panaudotas tada, kai atšalus
lauko orui patalpǐ temperatǌra nukrinta žemiau nurodytosios higienos normoje ar nustatytosios
kitais dokumentais.
Patalpos gali bǌti šildomos Ƴvairiai. Šildymo sistemos pagal Ƴrengimą skirstomos Ƴ vietines ir
centrines.
Vietinơ šildymo sistema yra tokia, kai šilumą generuojantis Ƴrenginys yra apšildomoje
patalpoje ir šiluma nuo jo sklinda Ƴ tą patalpą. Geriausias tokios sistemos pavyzdys yra krosninis
šildymas.
Centrinơ šildymo sistema yra tokia, kai šilumą generuojantis Ƴrenginys yra Ƴrengtas
atskirai, o šilumą nuo jo Ƴ šildomas patalpas perneša šilumnešis. Šildymo sistemos pagal šilumnešio
rǌšƳ skirstomos Ƴ vandens, garo ir orinio šildymo.
Vandens šildymo sistemos yra naudojamos dažniausiai, nes jos turi daug privalumǐ:
a) lengvai Ƴrengiamos ir paprastos eksploatuoti;
b) ilgaamžơs;
c) veikia tyliai, nekeldamos triukšmo;
d) higieniškos, nes šildymo prietaisǐ temperatǌra yra neaukšta;
e) šildymo prietaisǐ temperatǌra lengvai reguliuojama.
Vandens šildymo sistemos pagal Ƴvairius požymius skirstomos Ƴ atskiras grupes,
bǌdingiausios yra šios:
a) pagal šilumnešio cirkuliaciją – natǌralios ir priverstinơs cirkuliacijos;
b) pagal magistralinius vamzdynus – viršutinio ir apatinio paskirstymo;
c) pagal šilumnešio tekơjimą Ƴ šildymo prietaisus – dvivamzdơs ir vienvamzdơs.
Yra dar ir pagal kitus požymius klasifikuojamǐ sistemǐ: tai vertikalios ir horizontalios,
lygiažiedơs ir nelygiažiedơs, atviros ir slơptos, su uždaru ir atviru išsiplơtimo indu ir t.t.
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Vandens šildymo sistemos, kaip ir kitos, susideda iš atskirǐ elementǐ. Nors jos skirstomos Ƴ
atskiras grupes, dauguma iš jǐ turi tuos paþius elementus. Be to, ta pati šildymo sistema gali turơti
keliǐ grupiǐ požymius. Tai labai akivaizdžiai matyti iš 3.11 ir 3.12 paveikslǐ.
3
7

5

2

7

h1
5

4
2

1

h2

h1

8

1
h2

4

3

6

8
6

3.11 pav. Natǌralios cirkuliacijos dvivamzdơ

3.12 pav. Priverstinơs cirkuliacijos dvivamzdơ

viršutinio paskirstymo šildymo sistema

apatinio paskirstymo šildymo sistema

1 – šildymo katilas (generatorius); 2 – šildymo 1 – šildymo katilas (generatorius); 2 – šildymo
prietaisai (radiatoriai); 3 – atviras išsiplơtimo prietaisai (radiatoriai); 3 – uždaras išsiplơtimo
indas; 4 – pagrindinis stovas; 5 – tiekimo indas; 4 – siurblys; 5 – tiekimo magistralơ; 6 –
magistralơ; 6 – grąžinimo magistralơ; 7 – tiekimo grąžinimo magistralơ; 7 – tiekimo stovas; 8 –
stovas; 8 – grąžinimo stovas

grąžinimo stovas

Šiose schemose pavaizduotose šildymo sistemose parodytas šilumos šaltinis yra tǐ sistemǐ
neatsiejama dalis, taþiau gali bǌti ir kitaip, kai šiluma tiekiama centralizuotai daugeliui pastatǐ iš
miesto šilumos tinklǐ. Tuomet generatoriaus vietoje yra Ƴrengiamas šilumos punktas.
Šildymo sistemǐ elementai ir jǐ paskirtis. Šildymo katilas (generatorius) reikalingas
šildymo sistemoje cirkuliuojanþiam vandeniui šildyti. Šildymo prietaisai (radiatoriai) skirti perduoti
šilumą iš šildymo sistemoje cirkuliuojanþio vandens Ƴ patalpas ir taip jas šildyti. Išsiplơtimo indas
naudojamas kaip kompensacinơ vandens talpa, kurioje kaupiasi dalis vandens dơl šildant
padidơjusio jo tǌrio arba iš kurio vanduo išteka ir palaiko užpildytą sistemą, kai aušta. Išsiplơtimo
indai yra atviri, juose esantis vanduo susisiekia su aplinkos oru, ir uždari, hermetiški. Siurblys
palaiko vandens cirkuliaciją šildymo sistemoje, kai natǌralios cirkuliacijos slơgis yra nepakankamas
arba ekonomiškai neapsimoka naudoti natǌralios cirkuliacijos sistemą. Pagrindinis stovas skirtas
karštam vandeniui tiekti Ƴ tiekimo magistrales. Apatinio paskirstymo sistemose pagrindinio stovo

69

nơra. Tiekimo magistralơs reikalingos paskirstyti ir tiekti karštą vandenƳ Ƴ stovus. Grąžinimo
magistralơmis atvơsĊs vanduo grąžinamas iš stovǐ Ƴ šildymo katilą (arba Ƴ šilumos punktą). Tiekimo
stovais karštas vanduo tiekiamas Ƴ šildymo prietaisus. Grąžinimo stovuose iš šildymo prietaisǐ
surenkamas atvơsĊs vanduo, o po to jis patenka Ƴ grąžinimo magistrales.
Natǌralios cirkuliacijos šildymo sistema (žr. 3.11 pav.). Katile (1) sušilĊs vanduo tampa
lengvesnis už šaltą vandenƳ, todơl pagrindiniu stovu (4) kyla aukštyn, o jo vietą užima šaltas
vanduo. Radiatoriuose (2) vanduo atiduoda šilumą ir atšąla. Dơl karšto ir šalto vandens tankiǐ
skirtumo tokio paties vandens stulpo aukštyje (h1 arba h2) susidaro slơgiǐ skirtumas (toliau – slơgis),
kuris verþia vandenƳ tekơti šildymo sistemos vamzdynais. Šis slơgis yra vadinamas natǌralios
cirkuliacijos slơgiu, o sistemos – natǌralios cirkuliacijos sistemomis.
Natǌralios cirkuliacijos slơgis, matuojamas Pa, apskaiþiuojamas pagal (5) formulĊ:
ǻp = g·h·(ȡŠV – ȡKV),

(5)
2

þia g – kǌno laisvo kritimo pagreitis, m/s ; h – vandens stulpo aukštis tarp katilo ir radiatoriaus
centrǐ, m; ȡŠV ir ȡKV – atitinkamai šalto ir karšto vandens tankiai, kg/m3.
Iš (5) formulơs matyti, kad slơgis, verþiantis tekơti vandenƳ per radiatoriǐ, tuo didesnis, kuo
aukšþiau katilo atžvilgiu yra tas radiatorius, ir atvirkšþiai, kuo radiatorius žemiau, tuo mažesnis šis
slơgis. Dơl tos priežasties rekomenduojama tarp žemiausio radiatoriaus centro ir katilo centro
išlaikyti ne mažesnƳ kaip 1,0 m aukšþiǐ skirtumą. Kuo tas skirtumas mažesnis, tuo mažesnis bus
sistemos veikimo spindulys, t.y. horizontalus atstumas nuo katilo iki tolimiausio žemiausiai esanþio
radiatoriaus. Reikia nepamiršti, kad vanduo, tekơdamas vamzdžiais, trinasi Ƴ jǐ sieneles ir todơl yra
stabdomas. Taip dơl trinties susidaro slơgio nuostoliai. Be to, dar yra slơgio nuostoliai vietinơse
kliǌtyse (Ƴvairios jungiamosios detalơs – kampai, trišakiai ir t.t.), t.y. tokiose vietose, kuriose vanduo
keiþia savo tekơjimo kryptƳ arba greitƳ. Tais atvejais, kai slơgio nuostoliai susilygina su slơgiu,
atsiradusiu dơl vandens tankiǐ skirtumo, vanduo nustoja tekơjĊs. Kadangi natǌralios cirkuliacijos
slơgis yra nedidelis, tokios sistemos taikomos ribotai. Kiekvienu konkreþiu atveju reikia atlikti
slơgiǐ skirtumo ir slơgiǐ nuostoliǐ vamzdynuose skaiþiavimus.
Natǌralios cirkuliacijos šildymo sistemos pagrindinis privalumas yra tas, kad ji labai
paprasta, nereikalingi siurbliai.
Jos trǌkumai yra šie:
1) sistema gali bǌti naudojama tik nedideliems pastatams šildyti, nes nedidelis jos veikimo
spindulys;
2) jai Ƴrengti reikalingi didesniǐ skersmenǐ vamzdžiai, palyginti su priverstinơs cirkuliacijos;
3) šilumnešis cirkuliuoja lơtai, todơl ilgai tenka laukti, kol šildymo prietaisai Ƴšils.
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Priverstinơs cirkuliacijos šildymo sistema (žr. 3.12 pav.). Šioje sistemoje vandenƳ tekơti
verþia sistemoje esantis siurblys (4), todơl ši sistema yra vadinama priverstinơs cirkuliacijos.
Siurblys parenkamas toks, kad jo perpumpuojamas vandens debitas atitiktǐ šildymo sistemoje
cirkuliuojanþio vandens debitą, o sudaromas slơgis bǌtǐ apie 10 proc. didesnis už slơgio nuostolius
visoje sistemoje. Šildymo sistemos vamzdynǐ skersmenys parenkami taip, kad slơgio nuostoliai
mažesniǐ sistemǐ vamzdynuose sudarytǐ apie 10 kPa, o didesniǐ – apie 20 kPa. Šie rodikliai yra
orientaciniai, todơl parenkant vamzdynǐ skersmenis atsižvelgiama taip pat Ƴ leistiną vandens
judơjimo greitƳ, kurƳ viršijus sistemoje gali atsirasti triukšmas (žr. 3.2 lentelĊ). Aukštesniuose
pastatuose, skaiþiuojant slơgio nuostolius, Ƴvertinamas papildomas slơgis, atsirandantis dơl vandens
tankiǐ skirtumo.

3.2 lentelơ. Ryšys tarp vamzdynǐ skersmenǐ ir šilumnešio tekơjimo rodikliǐ
DS, mm

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

DV, mm

16,0

21,6

27,2

35,9

41,8

53,0

70,3

82,5

107,1

131,7

v, m/s

0,55

0,70

0,80

0,90

0,95

1,1

1,3

1,4

1,5

1,5

G, l/s

0,110

0,256

0,464

0,910

1,302

2,425

5,041

7,477

13,501 20,405

352

337

296

271

265

256

242

200

ǻp, Pa/m 332

156

Pastaba: Gyvenamǐjǐ patalpǐ vamzdynuose greitis apribojamas iki 1,2 m/s.
Kiti vandens šildymo sistemǐ klasifikaciniai požymiai. Kaip jau minơta, ta pati šildymo
sistema gali bǌti skirstoma pagal Ƴvairus požymius, pavyzdžiui, 3.11 paveiksle pavaizduotą šildymo
sistemą dar galime vadinti dvivamzde, viršutinio paskirstymo.
Viršutinio paskirstymo sistemoje (žr. 3.11 pav.) tiekimo magistralơ (5) yra sistemos viršuje
ir vanduo iš jos Ƴ stovus (7) patenka iš viršaus.
Apatinio paskirstymo sistemoje (žr. 3.12 pav.) tiekimo magistralơ (5) yra sistemos apatinơje
dalyje ir vanduo iš jos Ƴ stovus (7) patenka iš apaþios.
Dvivamzde vadinama tokia sistema, kurioje vanduo Ƴ radiatorius patenka vienu vamzdžiu

(tiekimo stovu – 7), o iš jǐ išteka Ƴ kitą vamzdƳ (grąžinimo stovą – 8).
Vienvamzde vadinama tokia sistema, kurioje vanduo Ƴ radiatorius patenka ir iš jǐ išteka Ƴ
grąžinimo magistralĊ tuo paþiu vamzdžiu (stovu – 4). 3.13 ir 3.14 paveiksluose pavaizduoti
vienvamzdơs sistemos stovai.
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1
5
4a

4
3

4b

5

3

6

6

1

2

2
3.13

pav.

Vienvamzdơs

viršutinio 3.14

pav.

Vienvamzdơs

apatinio

paskirstymo

šildymo sistemos stovas su paskirstymo šildymo sistemos stovas su

radiatoriais

radiatoriais

1 – tiekimo magistralơ; 2 – grąžinimo 1 – tiekimo magistralơ; 2 – grąžinimo
magistralơ;3 – radiatoriai; 4 – stovas; 5 – magistralơ; 3 – radiatoriai; 4a ir 4b – stovas; 5
jungiamasis intarpas; 6 – trieigis þiaupas

– jungiamasis intarpas; 6 – trieigis þiaupas

Vienvamzdơ sistema, kaip ir dvivamzdơ, taip pat gali bǌti viršutinio (žr. 3.13 pav.) ir
apatinio (žr. 3.14 pav.) paskirstymo. Be to, vienvamzdơs sistemos abi magistralơs gali bǌti nutiestos
sistemos viršuje. Vienvamzdơje sistemoje šildymo prietaisai dažniausiai prie stovo gali bǌti
jungiami tik iš vienos pusơs, kaip parodyta 3.13 paveiksle, arba iš abiejǐ pusiǐ, kaip 3.14 paveiksle,
taþiau pasitaiko ir kitokios formos stovǐ. Šildymo prietaisǐ jungimo bǌdas nepriklauso nuo to, ar tai
viršutinio, ar apatinio paskirstymo sistema. Jungiant šildymo prietaisus prie stovǐ daugelyje
vienvamzdžiǐ sistemǐ yra sumontuoti jungiamieji intarpai, kuriǐ paskirtis, esant reikalui leisti
vandeniui iš dalies ar net visiškai aplenkti šildymo prietaisą, taþiau yra sistemǐ ir be jungiamǐjǐ
intarpǐ.
Masinơs statybos daugiaaukšþiuose tipiniuose gyvenamuosiuose namuose ir visuomeninơs
paskirties pastatuose, kurie pastatyti iki 1995 m., labiausiai paplitusios yra vienvamzdơs apatinio
paskirstymo šildymo sistemos su perstumtu jungiamuoju intarpu (žr. 3.14 pav.). Jos suprojektuotos
taip, kad esant normalioms sąlygoms šilumnešis tekơtǐ per visus šildymo prietaisus nuosekliai. Dơl
tos priežasties pirmieji šildymo prietaisai pagal vandens tekơjimą yra šilþiausi, o kiti vơsesni, nes
vanduo po truputƳ aušta. Mažơjant šildymo prietaisǐ paviršiaus temperatǌrai yra didinamas jǐ
paviršius, todơl paskutinieji prietaisai yra didžiausi (jeigu jie turi atiduoti vienodą šilumos kiekƳ).
Pagrindinis vienvamzdơs šildymo sistemos trǌkumas yra tas, kad praktiškai negalima
reguliuoti šilumos srauto, kurƳ perduoda šios sistemos šildymo prietaisai. Vienvamzdơse šildymo
sistemose, kaip pavaizduota 3.14 paveiksle, šildymo prietaisai jungiami prie stovǐ naudojant
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trieigius þiaupus, kuriais teoriškai turơtǐ bǌti reguliuojamas Ƴ šildymo prietaisą patenkantis
šilumnešio debitas, o kartu Ƴ patalpą perduodamas šilumos kiekis.
Sakykime, kad gyventojas reguliuoja Ƴ šildymo prietaisą patenkantƳ šilumnešio debitą.
Tuomet Ƴ kitą šildymo prietaisą patenkanþio šilumnešio temperatǌra keisis taip pat. Taigi
reguliuojant temperatǌrą viename bute, bus pažeidžiamas šiluminis režimas kitame bute. Dơl to
vienvamzdơs sistemos šildymo prietaisǐ reguliuoti praktiškai neƳmanoma.
ŠƳ trǌkumą mažiausiomis sąnaudomis galima pašalinti perdirbant vienvamzdĊ šildymo
sistemą Ƴ dvivamzdĊ. Kaip tai padaryti, priklauso nuo vienvamzdžiǐ šildymo sistemǐ stovǐ schemǐ.
Dažniausiai pasitaikanþiǐ šildymo prietaisǐ jungimo prie stovǐ variantai pavaizduoti 3.15 paveiksle.
a)

b)

c)

1
2

3.15 pav. Šildymo prietaisǐ jungimo variantai vienvamzdơse šildymo sistemose: a) – iš vienos stovo
pusơs; b) iš abiejǐ stovo pusiǐ; c) kai stovą sudaro trys vamzdžiai

1 – jungtis; 2 – trieigis þiaupas
Visais šiais atvejais, kurie pavaizduoti 3.15 paveiksle, vienvamzdĊ šildymo sistemą galima
perdirbti Ƴ dvivamzdĊ, atliekant mažiausiai pakeitimǐ, kaip parodyta 3.16 paveiksle.
a)

b)
1

c)
1

4

5

2

1

2

2

3

1

6
3.16 pav. Šildymo prietaisǐ jungimo variantai šildymo sistemose, perdirbtose iš vienvamzdžiǐ Ƴ
dvivamzdes: a) – iš vienos stovo pusơs; b) iš abiejǐ stovo pusiǐ; c) kai stovą sudaro trys vamzdžiai

1 – tiekimo stovas; 2 – grąžinimo stovas; 3 – šildymo prietaisas; 4 – termostatinis ventilis
Palyginus 3.15 ir 3.16 paveikslus matyti, kad perdarant vienvamzdĊ šildymo sistemą Ƴ
dvivamzdĊ atliekami tokie pakeitimai:
1) pakeiþiama stovǐ paskirtis: vienas iš jǐ padaromas tiekimo (1), o kitas – grąžinimo (2)
stovu;
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2) pašalinamas jungiamasis intarpas (1) ir trieigis þiaupas (2) (žr. 3.15 pav.) šildymo
prietaisǐ mazguose;
3) atvadai, kuriais karštas vanduo teka Ƴ šildymo prietaisus (5), jungiami prie vieno
(tiekimo) stovo, o kiti atvadai, kuriais vanduo išteka iš šildymo prietaisǐ (6), jungiami
prie kito (grąžinimo) stovo;
4) tiekimo atvaduose Ƴmontuojami termostatiniai ventiliai (4).
Galimi ir kitokie vienvamzdơs šildymo sistemos rekonstrukcijos variantai, taþiau jie susijĊ
su didesnơmis sąnaudomis.
Dvivamzdơs šildymo sistemos privalumai:
1) Ƴ kiekvieną šildymo prietaisą Ƴteka vienodos temperatǌros šilumnešis;
2) vieno kurio nors šildymo prietaiso šilumos srauto reguliavimas neturi Ƴtakos kitǐ šildymo
prietaisǐ veikimui.
Šildymo sistemǐ balansavimas. Norint, kad efektyviai veiktǐ šildymo sistema, kad ir kokia
bǌtǐ, vievamzdơ ar dvivamzdơ, ją reikia subalansuoti. Ką tai reiškia? Reikia šildymo sistemos
magistralơse, stovuose ir atšakose paskirstyti debitus taip, kad jie atitiktǐ projektinius. Be to, reikia
Ƴvertinti tai, kad prie šildymo prietaisǐ Ƴrengiami termostatiniai ventiliai, kurie reguliuodami
šildymo prietaisǐ atiduodamus šilumos srautus keiþia šildymo sistemos hidraulinƳ balansą. Dơl to
šildymo sistemoje reikia Ƴrengti balansinius ventilius, jie padơs išlaikyti pastovǐ jos hidraulinƳ
režimą. Tokios sistemos fragmentas pavaizduotas 3.17 paveiksle.

1

2
5
4

3
3.17 pav. Šildymo sistemos su balansiniais ventiliais fragmentas

1 – termostatinis ventilis; 2 – šildymo prietaisas; 3 – balansinis ventilis pastoviam slơgio
skirtumui tarp tiekimo ir grąžinimo stovǐ palaikyti; 4 – balansinis ventilis debito reguliavimui; 5 –
impulsinis vamzdelis
Šildymo sistemos, kurios fragmentas pavaizduotas 3.17 pav., hidraulinis reguliavimas
vyksta taip. Termostatiniai ventiliai nustatomi taip, kad jǐ hidraulinis pasipriešinimas bǌtǐ lygus 10
kPa. Po to tolimiausio stovo balansiniai ventiliai iki galo atidaromi. Magistralơje esanþiu balansiniu
ventiliu (4) nustatomas projektinis debitas. Tuomet balansiniu ventiliu (4) priešpaskutiniame stove
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nustatomas projektinis debitas ir vơl koreguojamas projektinis debitas magistralơje. Taip
sureguliuojami visi projektiniai debitai.
Veikiant termostatiniams ventiliams, dơl sumažơjusio stove debito turơtǐ keistis hidraulinis
režimas. Kad taip neatsitiktǐ, balansinis ventilis (3) pridaromas tiek, kad slơgio skirtumas tarp
tiekimo ir grąžinimo stovǐ išliktǐ pastovus.
Pastaruoju metu daugiabuþiuose namuose imta diegti individualias kiekvienam butui
vandens šildymo sistemas. Tokios šildymo sistemos schema pavaizduota 3.18 paveiksle.
Vienbutơs šildymo sistemos gali bǌti ir kitokios, pavyzdžiui, grindǐ šildymo, plintusinơs.
Visǐ šildymo sistemǐ, kuriose šilumnešis yra vanduo, bendras trǌkumas tas, kad šios
sistemos yra labai jautrios hidraulinio režimo pasikeitimams, todơl reikia skirti labai daug dơmesio
jǐ hidrauliniam reguliavimui. Kadangi šildymo sistemose pradơtas naudoti šildymo prietaisǐ
perduodamas šilumos srauto reguliavimas termostatiniais ventiliais, šildymo sistemoje nuolat
keiþiasi hidraulinis režimas. Pastoviam hidrauliniam režimui palaikyti naudojami balansiniai
ventiliai.

9
10

8
7

6
5

Butas

3

Butas

Laiptinơ

4

1
2
3.18 pav. Vienbutơ kolektorinơ šildymo sistema
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1 – tiekimo magistralơ; 2 – grąžinimo magistralơ; 3 – tiekimo stovas; 4 – grąžinimo stovas; 5 –
spinta Ƴvadui Ƴ butą su šilumos apskaitos mazgu; 6 – tiekimo ir grąžinimo kolektoriai; 7 –
radiatorius; 8 – termostatinis ventilis; 9 – atšaka vandens tiekimui Ƴ radiatoriǐ; 10 – atšaka
vandens grąžinimui iš radiatoriaus.

Garo šildymo sistemos kitose šalyse naudojamos dažniau, ypaþ daugiaaukšþiams pastatams
šildyti, bet Lietuvoje jos naudojamos retai, kartais pramoniniuose pastatuose, todơl jǐ þia
nenagrinơsime.
Orinio šildymo sistemos. Orinis šildymas dažniausiai naudojamas derinant jƳ kartu su
vơdinimo ir oro kondicionavimo sistemomis, todơl jo naudojimas ribotas. Orinis šildymas
dažniausiai taikomas tik tuose pastatuose, kuriuose Ƴrengtos mechaninơs vơdinimo sistemos arba
oras yra kondicionuojamas.

3.4 KARŠTO VANDENS TIEKIMAS
Karšto vandens sistemos, paprastai vadinamos „karštu vandentiekiu“, susideda iš karšto
vandens ruošimo Ƴrengimǐ (šilumokaiþiǐ), vamzdynǐ, kuriais karštas vanduo iš šilumokaiþiǐ
tiekiamas Ƴ vandens ơmimo Ƴrenginius, taip pat armatǌros ir prietaisǐ, skirtǐ vandens parametrams
reguliuoti ir matuoti.
Pagal karšto vandens ruošimo vietą karšto vandens sistemos bǌna vietinơs ir
centralizuotos.
Vietinơse sistemose šaltas vanduo šildomas netoli vandens naudojimo prietaisǐ esanþiame
šildytuve, naudojant elektrą, deginant dujas ar kitokƳ kurą. Vietinơs karšto vandens sistemos
dažniausiai naudojamos vienbuþiuose ir mažabuþiuose namuose.
Centralizuotomis sistemomis karštas vanduo tiekiamas grupei vartotojǐ iš katiliniǐ arba
grupiniǐ (centriniǐ) ir individualiǐ šilumos punktǐ. Tokias sistemas stengiamasi Ƴrengti
daugiabuþiuose namuose, nors, esant palankioms sąlygoms, tai galima daryti ir mažuose namuose.
Centralizuotos karšto vandens tiekimo sistemos yra uždaros ir atviros.
Uždaros – kai šaltas vandentiekio vanduo šildomas šilumokaiþiuose, esanþiuose katilinơse,
centriniuose arba individualiuose šilumos punktuose. Tokios sistemos labiausiai paplitusios, nes jos
pirmiausia patogios tuo, kad kokybiniai vandens rodikliai jose išlieka nepakitĊ.
Atviros – kai karštas vanduo naudojamas iš tǐ paþiǐ vamzdynǐ, kuriais tiekiamas šildymui.
Šiuo atveju tai tas pats vanduo, kuris teka per radiatorius ir šildo patalpas. Jo kokybiniai rodikliai
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skiriasi nuo šalto geriamo vandens. Be to, vanduo gali bǌti užteršiamas šildymo proceso metu, todơl
atviros sistemos naudojamos retai.
Pagal kitus klasifikacinius požymius:
–

viršutinio ir apatinio paskirstymo (kaip šildymo sistemos);

–

šakotosios ir žiedinơs;

–

su karšto vandens cirkuliacija ir be jos;

–

su atvirais ir uždarais bakais-akumuliatoriais arba be jǐ.

Gyvenamuosiuose daugiabuþiuose namuose labiausiai paplitusios yra centralizuotos uždaros
apatinio paskirstymo šakotosios su karšto vandens cirkuliacija be bakǐ-akumuliatoriǐ karšto
vandens sistemos. Tokios sistemos supaprastinta schema (be uždaromosios, reguliavimo ir
automatinio valdymo armatǌros ir prietaisǐ) pavaizduota 3.19 paveiksle.
Karšto vandentiekio sistemǐ elementai ir jǐ paskirtis. Vandens šildytuvas (šilumokaitis)
reikalingas sušildyti šaltą vandenƳ iki reikiamos temperatǌros. Karšto vandens tiekimo magistralơ
skirta tiekti karštą vandenƳ ir jƳ paskirstyti Ƴ stovus. Karšto vandens tiekimo
6
4
7
2
1
5

11
Iš šilumos
šaltinio
10

9

8

Iš šalto vandentiekio

11
3

3.19 pav. Karšto vandentiekio schema

1 – vandens šildytuvas (šilumokaitis); 2 – karšto vandens tiekimo magistralơ; 3 – cirkuliacinio
vandens magistralơ; 4 – karšto vandens tiekimo stovas; 5 – cirkuliacinio vandens stovas; 6 –
vandens ơmimo þiaupai; 7 – rankšluosþiǐ džiovintuvas; 8 – cirkuliacinio vandens siurblys; 9 – šalto
vandens skaitiklis; 10 – atbuliniai vožtuvai; 11 – ventiliai
stovai skirti tiekti karštą vandenƳ Ƴ butuose esanþius vandens ơmimo þiaupus. Vandens ơmimo
þiaupai skirti paimti iš karšto vandentiekio reikiamą kiekƳ karšto vandens. Rankšluosþiǐ
džiovintuvai skirti palaikyti reikiamą voniǐ patalpǐ temperatǌrą, taip pat jie gali bǌti naudojami
panaudotiems rankšluosþiams džiovinti. Cirkuliacinio vandens stovai ir magistralơs reikalingi
cirkuliacinio kontǌro sudarymui. Šiuo kontǌru tekantis vanduo nuolat šildomas šilumokaityje, taip
karšto vandentiekio sistemoje palaikoma reikalinga karšto vandens temperatǌra net ir tuomet, kai
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karštas vanduo nenaudojamas. Be to, cirkuliaciniu kontǌru tekantis vanduo šildo rankšluosþiǐ
džiovintuvus. Cirkuliacinio vandens siurblys verþia vandenƳ judơti cirkuliaciniu kontǌru. Šalto
vandens skaitiklis rodo Ƴ šilumokaitƳ patenkantƳ šalto vandens, kuris paverþiamas karštu, kiekƳ.
Suvartoto visame name karšto vandens kiekis yra lygus šio skaitiklio užregistruotam šalto vandens
kiekiui. Atbuliniai vožtuvai neleidžia vandeniui tekơti priešinga nei nustatyta kryptimi.
Karšto vandens parametrai. Karštas vanduo turi atitikti geriamam vandeniui keliamus
reikalavimus. Jo temperatǌra turi bǌti tarp +75 ºC ir +50 ºC vandens ơmimo vietoje. Bendrojo
lavinimo mokyklose, vaikǐ lopšeliuose, darželiuose, vaikǐ namuose karšto vandens temperatǌra
neturi viršyti +37 ºC. Slơgis karšto vandentiekio sistemoje turi bǌti toks, kad neviršytǐ sistemos
elementǐ atsparumo leistinos ribos, o ties aukšþiausiai esanþiu vandens ơmimo tašku bǌtǐ ne
mažiau kaip 30 kPa (3 m. v. st.). Kai vandentiekyje esamo slơgio neužtenka, šilumos punkte
Ƴrengiamas slơgio pakơlimo siurblys.
Karšto vandentiekio sistemos butuose. Karšto vandentiekio sistemos butuose gali bǌti
Ƴrengtos ir skirtis pagal šiuos požymius: 1) stovǐ kiekƳ bute ir vandens cirkuliaciją; 2) vandens
apskaitą.
Karšto vandentiekio sistemǐ stovai dažniausiai Ƴrengiami pagal 3.20 paveiksle pavaizduotas
schemas.
a)

b)

c)

1
2
6

3

5

1

1
2

4

3.20 pav. Karšto vandentiekio sistemǐ stovai butuose: a) tiekiamo ir cirkuliacinio vandens bendra
stovǐ pora virtuvei ir voniai; b) tiekiamo ir cirkuliacinio vandens stovǐ pora voniai ir tiekiamo
vandens stovas (be recirkuliacijos) virtuvei; c) tiekiamo ir cirkuliacinio vandens atskiros stovǐ
poros virtuvei ir voniai

1 – tiekimo stovas; 2 – cirkuliacinis stovas; 3 – rankšluosþiǐ džiovintuvas; 4 – vandens skaitiklis; 5
– ventilis; 6 – vandens ơmimo þiaupas
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Reþiau pasitaiko karšto vandentiekio sistemos visiškai be cirkuliaciniǐ stovǐ, kai vandens
cirkuliacija vyksta tik magistralơse, ir labai retai jos bǌna Ƴrengtos tik iš tiekimo vamzdynǐ, tuomet
jeigu karštas vanduo nenaudojamas, jis vamzdynais neteka.
Voniǐ patalpos dažniausiai apšildomos per rankšluosþiǐ džiovintuvus tekanþio cirkuliacinio
vandens šiluma. Kai cirkuliacijos nơra, jos apšildomos specialiai Ƴrengta šildymo sistema, kuri
veikia ištisus metus. Apšildoma vandeniu arba elektra.

Šilumos sąnaudos karšto vandentiekio sistemose. Šiluma naudojama: a) paruošti karštą
vandenƳ; b) šildyti voniǐ patalpas. Dalis šilumos prarandama dơl šilumos mainǐ tarp vamzdynǐ
karštǐ paviršiǐ ir juos supanþios aplinkos. Ši šilumos dalis laikoma šilumos nuostoliais.
Šiluma karštam vandeniui ruošti (kWh) apskaiþiuojama taip:
QKV = Gxcxȡx(tKV-tŠV)/3600,

(6)

þia G – sušildyto vandens kiekis, m3; c – vandens savitoji šiluma, kJ/(kg· ºC); ȡ – vandens tankis,
kg/m3; tKV – karšto vandens temperatǌra, ºC; tŠV – šalto vandens temperatǌra, ºC.
Pavyzdys. Šilumos kiekis, reikalingas sušildyti 1 m3 šalto vandens, kurio temperatǌra +10
ºC, iki +55 ºC, kai c = 4,187 kJ/(kg· ºC), o vandens tankis – 1000 kg/m3, apskaiþiuojamas pagal (6)
formulĊ:
QKV = Gxcxȡx(tKV-tŠV)/3600 = 1 x 4,187 x 1000 x (55–10)/3600 = 52,34 kWh.
Taip apskaiþiuotas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti yra tikslus tik tuo atveju, jeigu
šalto ir karšto vandens temperatǌros yra pastovios. Deja, tos temperatǌros labai dažnai, nors ir
nedaug (r 1–2 ºC), svyruoja. Tuomet vienintelis bǌdas tiksliai nustatyti šilumos kiekƳ karštam
vandeniui ruošti yra nepertraukiami vandens temperatǌrǐ ir suvartoto kiekio matavimai panaudojant
atitinkamus prietaisus.
Šiluma voniǐ patalpoms šildyti ir šilumos nuostoliai. Šią šilumos dalƳ galima teoriškai
apskaiþiuoti, taþiau skaiþiavimǐ rezultatai yra tik apytikriai. Tiksliems rezultatams gauti bǌtini
kompleksiniai matavimai, kuriǐ metu išmatuojamos visos šilumos sąnaudos karšto vandens
sistemoje, atskirai nustatant šilumos sąnaudas karštam vandeniui ruošti.
Šiluma voniǐ patalpoms šildyti ir šilumos nuostoliai pateikiami kartu, kadangi tiksliai
išskirti jǐ negalima dơl esamǐ karšto vandens sistemǐ ypatumǐ. Teoriniais skaiþiavimais ir
matavimais nustatyta, kad ši šilumos sąnaudǐ dalis esamose karšto vandentiekio sistemose
priklauso nuo jǐ Ƴrengimo schemos. Labai didelơs Ƴtakos turi stovǐ kiekis (žr. 3.20 pav.). Nustatyta,
kad esant vienai stovǐ porai bute (3.20 pav., a) šiluma, Ƴvertinant voniǐ patalpǐ šildymą ir šilumos
nuostolius vamzdynuose, skaiþiuojant vienai vonios patalpai per mơnesƳ, sudaro 160–190 kWh;
esant atskiram stovui virtuvơje be cirkuliacijos (3.20 pav., b) – 200–220 kWh; esant dviem stovǐ
poroms (3.20 pav., c) – 240–260 kWh. DidelĊ Ƴtaką šilumos nuostoliams turi ne tik stovǐ kiekis, bet
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ir visǐ vamzdynǐ Ƴrengimas bei izoliacijos kokybơ. Reikia pabrơžti, kad visuose tipinơs statybos
gyvenamuosiuose namuose, taip pat visuomeninơs paskirties pastatuose izoliuoti buvo tik karšto
vandens magistraliniai vamzdynai, o visi stovai palikti neizoliuoti. Dơl to šilumos nuostoliai labai
dideli.
Esamǐ karšto vandens sistemǐ trǌkumai. Pagrindiniai trǌkumai yra šie: 1) labai dideli
šilumos nuostoliai per vamzdynǐ paviršius; 2) netiksli suvartoto karšto vandens apskaita; 3) Ƴvykus
avariniam vamzdyno gedimui, bute tenka išjungti visą stovą; 4) rankšluosþiǐ džiovintuvǐ paviršiǐ
temperatǌros skirtingos (dalis jǐ blogai šyla); 5) voniǐ patalpos šildomos neatsižvelgiant Ƴ
poreikius.
Šilumos nuostoliai karšto vandentiekio sistemoje dideli, nes stovai nutiesti neracionaliai (žr.
3.20 pav., b, ir 3.20 pav., c.). Dơl to padidơjo vamzdynǐ kiekiai ir nuostoliai. Be to, visi stovai
visiškai neizoliuoti.
Karšto vandens apskaita netiksli, nes butuose esanþiǐ skaitikliǐ patikra neatliekama laiku, o
rodmenǐ kontrolơ nepatenkinama, kadangi ne visi butǐ savininkai juos deklaruoja pakankamai
tiksliai.
Ʋvykus avariniam vamzdyno gedimui bute išjungiamas visas stovas. Taip tenka dažnai
pasielgti, kadangi buto savininkǐ tuo metu nơra namuose ir Ƴ butą Ƴeiti negalima.
Rankšluosþiǐ džiovintuvǐ paviršiǐ temperatǌros skirtingos, nes cirkuliuojantis vanduo
paeiliui teka per visus džiovintuvus ir jo temperatǌra po truputƳ žemơja. Dơl to apatiniuose
aukštuose esantys džiovintuvai šyla prasþiausiai.
Voniǐ patalpos šildomos neatsižvelgiant Ƴ poreikius. Tais atvejais, kai buto gyventojai
išvykĊ arba retai bǌna vonios patalpoje, ši galơtǐ bǌti šildoma periodiškai. Taþiau esama karšto
vandentiekio sistemos schema tokia, kad šildymo reguliuoti neƳmanoma.

Karšto vandentiekio sistemǐ pertvarkymas. Minơtus trǌkumus karšto vandentiekio
sistemoje galima pašalinti jas atitinkamai pertvarkius. Tam reikia karšto vandentiekio sistemą
Ƴrengti pagal 3.21 paveiksle pavaizduotą schemą.
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1 – karšto vandens tiekimo magistralơ; 2 –

Laiptinơ

K.
3.21 pav. Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymo

cirkuliacinio vandens magistralơ; 3 – karšto vandens

10

schema

tiekimo stovas; 4 – cirkuliacinio vandens stovas; 5 –

rankšluosþiǐ džiovintuvas; 9 – vandens ơmimo

6
Butas

ventiliai buto vamzdynǐ atjungimui; 6 – cirkuliacinio
vandens skaitiklis; 7 – karšto vandens skaitiklis; 8 –

8

7

3

4
11

5

9

þiaupai; 10 – Ƴvado Ƴ butą spintą; 11 – termostatinis

Butas

ventilis
1

2

Pertvarkant karštą vandentiekƳ pagal 3.21 paveiksle pavaizduotą schemą, stovai Ƴrengiami
laiptinơse. Atšakose Ƴ butus montuojami atjungimo ventiliai (5) ir vandens kiekio skaitikliai (6, 7),
jie Ƴrengiami Ƴvado Ƴ butą spintose (10). Esant tokiai schemai, skaitikliǐ rodmenis galima registruoti
bet kuriuo metu, o Ƴvykus avarijai galima atjungti buto vamzdynus. Rankšluosþiǐ džiovintuvai (8)
jungiami prie stovǐ lygiagreþiai, todơl Ƴ visus juos Ƴtekanþio vandens temperatǌra vienoda. Be to,
prie jǐ Ƴrengtais termostatais (11) reguliuojamas pratekanþio vandens kiekis. Taip palaikoma
reikiama vonios patalpos temperatǌra.
Tais atvejais, kai voniǐ patalpǐ šildyti nereikia, rankšluosþiǐ džiovintuvus galima atjungti.
Termostatinio ventilio vietoje gali bǌti Ƴrengtas paprastas ventilis. Taip sistema bus pigesnơ, taþiau
neliks automatinio reguliavimo. Naudojantis cirkuliacinio vandens kiekio skaitiklio rodmenimis,
galima gana tiksliai apskaiþiuoti šilumos kiekƳ, sunaudotą vonios patalpos šildymui. Šilumos
nuostoliams sumažinti magistraliniai vamzdynai, stovai ir dalis atšakǐ Ƴ butus turi bǌti izoliuoti.
Esant tokiai karšto vandentiekio schemai, visiems vartotojams karšto vandens parametrai bus
vienodi.
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Eil.
Nr.

Lietuvos Respublikos civilinis
kodeksas (Žin., 2000, Nr. 742262);

Dokumento pavadinimas

4.123 straipsnis. Kiti servitutai
Gali bǌti nustatomi servitutai, suteikiantys teisĊ tiesti požemines ir antžemines
komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis, taip pat kiti servitutai.
6.305 straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutarties samprata
1. Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavơjas) Ƴsipareigoja perduoti daiktą
(prekĊ) kitai šaliai (pirkơjui) nuosavybơs ar patikơjimo teise, o pirkơjas Ƴsipareigoja priimti
daiktą (prekĊ) ir sumokơti už jƳ nustatytą pinigǐ sumą (kainą).
6.350 straipsnis. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties samprata
1. Pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartƳ pardavơjas – asmuo, kuris verþiasi prekyba,
pardavơjo atstovas Ƴsipareigoja parduoti prekĊ – kilnojamąjƳ daiktą pirkơjui – fiziniam
asmeniui pastarojo asmeniniams, šeimos ar namǐ ǌkio poreikiams, nesusijusiems su
verslu ar profesija, tenkinti, o pirkơjas Ƴsipareigoja sumokơti kainą. Vyriausybơ tvirtina
mažmeninơs prekybos taisykles.
6.351 straipsnis. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties forma
Jeigu Ƴstatymai ar sutartis nenumato ko kita, laikoma, kad vartojimo pirkimo–pardavimo
sutartis sudaryta nuo to momento, kai pirkơjas išsirenka perkamą daiktą arba kitokiu bǌdu
pareiškia savo valią.

Reikalavimǐ turinys

4.1. ŠILUMINƠS ENERGIJOS GAMYBĄ IR TIEKIMĄ IKI PASTATǏ (GYVENAMǏJǏ NAMǏ)
REGLAMENTUOJANTYS TEISƠS AKTAI
Vykdo

Žymơjimai:
Rožine spalva pažymơtas tekstas – komentarai
Kitomis spalvomis – atkreipti dơmesƳ

4. ŠILUMOS ǋKIUI ƲTAKĄ DARANTYS TEISƠS AKTAI
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LR Energetikos Ƴstatymas
(Žin., 2002, Nr. 56-2224);

13. Valstybinơs svarbos energetikos objektai – 50 MW ir didesnơs galios elektrinơs bei katilinơs;...
4 straipsnis. Energetikos valdymo institucijos
1. Energetikos valstybinƳ valdymą Lietuvos Respublikoje šio Ʋstatymo nustatyta tvarka vykdo:
1) Vyriausybơ ar jos Ƴgaliotos institucijos;
2) ǋkio ministerija;
3) Aplinkos ministerija;
4) savivaldybơs.

2 straipsnis. Pagrindinơs šio Ʋstatymo sąvokos

1 straipsnis. Ʋstatymo paskirtis
1. Energetikos Ƴstatymas reglamentuoja bendrą energetikos veiklą, energetikos plơtojimo ir
valdymo pagrindus, efektyvǐ energijos ir energijos ištekliǐ vartojimą. Atskirǐ energetikos sektoriǐ
veiklos ir energetikos Ƴmoniǐ bei vartotojǐ santykiǐ ypatumus nustato kiti Ƴstatymai.

6.383 straipsnis. Energijos pirkimo–pardavimo sutarties samprata
6.390 straipsnis. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas
3. Energijos tiekimą nutraukti, sustabdyti ar apriboti leidžiama tik sutarties šaliǐ
susitarimu, išskyrus atvejus, kai valstybinơs energetikos priežiǌros institucijos nustato
tokius abonento Ƴrenginiǐ trǌkumus, dơl kuriǐ gresia avarija ar kyla pavojus žmoniǐ
gyvybei ir saugumui. Apie energijos tiekimo nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą
energijos tiekimo Ƴmonơ privalo iš anksto pranešti abonentui.
4. Energijos tiekimą nutraukti, sustabdyti ar apriboti be suderinimo su abonentu ar be jo
išankstinio Ƴspơjimo leidžiama tik tais atvejais, kai tai bǌtina siekiant išvengti avarijos ar
likviduoti energijos tiekimo tinklǐ avariją. Taþiau ir šiais atvejais abonentui privalo bǌti
nedelsiant pranešta apie energijos tiekimo nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą.
5. Draudžiama nutraukti elektros ir šilumos energijos, vandens ir dujǐ tiekimą
daugiabuþiams gyvenamiesiems namams dơl namo atskirǐ butǐ savininkǐ (nuomininkǐ)
skolǐ už sunaudotą energiją, vandenƳ ar dujas.
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1. Vyriausybơ, vykdydama valstybinƳ energetikos valdymą:
1) kuria ir Ƴgyvendina valstybơs politiką energetikos srityje;
2) teikia Seimui tvirtinti NacionalinĊ energetikos strategiją;
3) tvirtina Nacionalinơs energetikos strategijos Ƴgyvendinimo planą ir programas;
4) Ƴveda ekstremalią energetikos padơtƳ;
5) turi teisĊ reglamentuoti valstybơs reguliuojamǐ kainǐ nustatymo principus.
2. Vyriausybơ ar jos Ƴgaliotos institucijos, vykdydamos valstybinƳ energetikos valdymą:
7) nustato energijos apskaitos, matavimo priemoniǐ Ƴrengimo ir eksploatavimo tvarką;
9) nustato elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinanþiuosius energijos išteklius ir
kogeneracinơse jơgainơse, supirkimo tvarką;
10) tvirtina reguliuojamiesiems vartotojams ir fiziniams asmenims, energijos perdavimo,
skirstymo ir tiekimo sutarþiǐ privalomas standartines sąlygas;
11) tvirtina energetikos objektǐ, elektros tiekimo linijǐ ir vamzdynǐ apsaugos taisykles;
6 straipsnis. ǋkio ministerijos kompetencija
ǋkio ministerija:
3) rengia ir tvirtina teisơs aktus, reglamentuojanþius tiekimo saugumo, energetikos objektǐ ir
Ƴrenginiǐ Ƴrengimo, eksploatavimo, techninơs saugos, efektyvaus naudojimo bei kitus techninius
klausimus;
6) tvirtina energijos ir energijos ištekliǐ perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles;
7) nustato energijos ištekliǐ atsargǐ sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką;
8) nustato šalyje vartojamos energijos kokybơs reikalavimus;
9) nustato vartotojǐ, gamintojǐ energetikos objektǐ (tinklǐ, Ƴrenginiǐ, sistemǐ) prijungimo prie
veikianþiǐ energetikos Ƴmoniǐ objektǐ (tinklǐ, Ƴrenginiǐ, sistemǐ) tvarką ir sąlygas;
11) nustato energetikos valstybinơs kontrolơs ir vartotojǐ energetikos Ƴrenginiǐ kontrolơs tvarką;
13) tvirtina šio Ʋstatymo 21 straipsnio 1 dalyje išvardytǐ darbuotojǐ pareigybiǐ ir profesijǐ sąrašą,
nustato tǐ darbuotojǐ kvalifikacinius reikalavimus, tvirtina energetikos objektus, Ƴrenginius
statanþiǐ ir eksploatuojanþiǐ darbuotojǐ, kurie privalo bǌti atestuojami, sąrašą ir nustato
atestavimo tvarką;
14) nustato Ƴmoniǐ, turinþiǐ teisĊ eksploatuoti energetikos Ƴrenginius, atestavimo tvarką ir
sąlygas;
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7 straipsnis. Aplinkos ministerijos kompetencija
Aplinkos ministerija:
1) sprendžia klausimus, susijusius su aplinkos apsauga, statyba, ir atlieka jos kompetencijai
priklausanþias funkcijas;
2) organizuoja ir vykdo poveikio aplinkai stebơjimus energetikos veiklos padidintos taršos
zonose;
3) kartu su ǋkio ministerija nustato šalyje numatomǐ vartoti ir vartojamǐ energijos ištekliǐ
kokybơs reikalavimus ir teikia rekomendacijas juos vartoti;
4) dalyvauja rengiant atsinaujinanþiǐjǐ energijos ištekliǐ programas.
8 straipsnis. Savivaldybiǐ kompetencija
Savivaldybơ savo teritorijoje:
1) pagal Ƴstatymǐ nustatytą kompetenciją reguliuoja vartotojǐ aprǌpinimą tiekiama šiluma;
5) Ƴvedus ekstremalią energetikos padơtƳ, Ƴgyvendina Vyriausybơs ar jos Ƴgaliotos institucijos
patvirtintą vartotojǐ aprǌpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais planą, užtikrina kitǐ
Vyriausybơs sprendimǐ vykdymą;
6) dalyvauja rengiant švietơjiškas visuomenơs informavimo priemones, padedanþias efektyviai
vartoti energiją ir energijos išteklius.
11 straipsnis. Energetikos objektǐ statyba
1. Energetikos objektai statomi Statybos Ƴstatymo, Teritorijǐ planavimo Ƴstatymo, Aplinkos
apsaugos Ƴstatymo ir kitǐ teisơs aktǐ nustatyta tvarka. Valstybinơs svarbos energetikos objektai
plơtojami vadovaujantis Strategijos nuostatomis. Vartotojǐ aprǌpinimo energija ir energijos
ištekliais bendrieji ar specialieji planai rengiami vadovaujantis Strategija.
12 straipsnis. Energetikos veikla
1. Energetikos Ƴmonơs vykdo veiklą tokiu bǌdu, kad užtikrintǐ saugią, efektyvią, aplinką
tausojanþią energijos gamybą, tiekimą, perdavimą, skirstymą iki patiektos energijos apskaitos
prietaiso sujungimo su vartotojo sistema vietos, neviršydamos nustatytǐ valstybơs reguliuojamǐ
kainǐ. Energetikos Ƴmonơs, tiekianþios šilumą daugiabuþiams namams, šilumą tiekia butams,
jeigu vartotojai nepageidauja kitaip.

86

2. Energetikos Ƴmonơ perduoda, skirsto, tiekia energiją vartotojams pagal energijos perdavimo,
skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles. Energetikos Ƴmonơ teisơs aktǐ nustatyta tvarka turi teisĊ
sustabdyti vartotojǐ aprǌpinimą energija tik Ƴstatymǐ nustatytais atvejais.
3. Energetikos Ƴmonơs savo veikimo teritorijoje nustatyta tvarka prijungia energijos gamintojǐ,
vartotojǐ energiją gaminanþius ir (arba) naudojanþius Ƴrenginius prie veikianþiǐ energijos
perdavimo ar skirstymo tinklǐ. Prijungimo išlaidas pagal nustatytus Ƴkainius padengia atitinkami
gamintojai arba vartotojai. Prijungimo darbai atliekami pagal energetikos Ƴmonơs ir energijos
gamintojo arba vartotojo sutartƳ, kurią sudaryti yra privaloma.
4. Energetikos Ƴmonơs, nuosavybơs teise turinþios ar kitais teisơtais bǌdais valdanþios energijos
perdavimo ar skirstymo tinklus ir sistemas, nustatyta tvarka privalo treþiajai šaliai suteikti
perdavimo ar skirstymo paslaugas objektyviomis, nediskriminuojanþiomis sąlygomis,
atsižvelgdamos Ƴ technines tinklǐ bei sistemǐ galimybes.
5. Energetikos Ƴmonơs, nuosavybơs teise turinþios ar kitais teisơtais bǌdais valdanþios bendroje
energetikos sistemoje dirbanþius energetikos objektus, privalo bendradarbiauti ir dirbti bendru
suderintu režimu bei vykdyti tinklǐ ar sistemǐ operatoriaus nurodymus. Operatorius paskiriamas
išduodant licencijas nustatyta tvarka.
6. Energetikos Ƴmoniǐ tarpusavio santykiai, taip pat santykiai su energijos ištekliǐ ar energijos
vartotojais grindžiami sutartimis. Energijos tiekimo, perdavimo ir skirstymo sutartys yra viešos.
Energija reguliuojamiesiems vartotojams ir fiziniams asmenims tiekiama, perduodama, skirstoma
sudarius sutartƳ pagal privalomas standartines sąlygas.
7. Energetikos Ƴmonơs, perduodanþios, skirstanþios energiją, nustatyta tvarka turi teisĊ tikrinti, ar
vartotojǐ energetikos Ƴrenginiai atitinka nustatytus techninơs saugos reikalavimus.
10. Energetikos Ƴmonơs, besiverþianþios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, šioje veikloje
naudojamo ilgalaikio turto nusidơvơjimo (amortizacijos) normas nustato suderinusios su Komisija.
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14 straipsnis. Nekilnojamǐjǐ daiktǐ suteikimas naudotis
1. Žemơ energetikos objektams statyti išnuomojama ar kitaip suteikiama naudotis Ƴstatymǐ
nustatyta tvarka. Valstybei nuosavybơs teise priklausanti žemơ energijos gamybos, perdavimo ir
skirstymo objektams statyti parduodama ar išnuomojama ne aukciono bǌdu Vyriausybơs nustatyta
tvarka.
2. Privati žemơ energetikos objektams statyti gali bǌti naudojama energetikos Ƴmonơs ir žemơs
savininko susitarimu. Jeigu nesusitariama, žemơ Ƴstatymǐ nustatyta tvarka ir sąlygomis gali bǌti
paimama visuomenơs poreikiams.
3. Energetikos objektǐ apsaugai ir eksploatavimui užtikrinti nustatomos apsaugos zonos. Jose
statybos, želdinimo ir žemơs darbai yra ribojami. Apsaugos zonoje esanþiǐ žemơs ir kitǐ
nekilnojamǐjǐ daiktǐ servitutus nustato energetikos objektǐ apsaugos taisyklơs, kiti teisơs aktai.
Apsaugos zonoje esanþiǐ nekilnojamǐjǐ daiktǐ savininkai ar jǐ naudotojai turi leisti energetikos
Ƴmonơms patekti prie jiems priklausanþiǐ ar jǐ eksploatuojamǐ energetikos objektǐ ir atlikti
modernizavimo ar eksploatavimo darbus. Nuostolius, atsiradusius dơl energetikos Ƴmoniǐ veiklos
apsaugos zonose, atlygina energetikos Ƴmonơ, kuriai nuosavybơs teise priklauso apsaugos zonos
nekilnojamajame daikte esantis energetikos objektas.
15 straipsnis. Kainos
1. Energetikos sektoriuje yra sutartinơs ir valstybơs reguliuojamos kainos. Kainos reguliuojamos
tvirtinant paslaugos ar energijos kainas, nustatant jǐ viršutines ribas ar reguliavimo tvarką.
Valstybơs reguliuojamǐ kainǐ nomenklatǌra ir reguliavimo principai nustatomi energetikos
sektoriǐ Ƴstatymuose.
2. Nustatant valstybơs reguliuojamas kainas, turi bǌti numatytos bǌtinos išlaidos energijos ištekliǐ
gavybai, energijos gamybai, pirkimui, perdavimui, skirstymui, tiekimui, taip pat energetikos
sektoriaus plơtra ir energijos efektyvumas, vietiniǐ ir atsinaujinanþiǐjǐ energijos ištekliǐ
vartojimas, viešuosius interesus atitinkanþiǐ Ƴpareigojimǐ vykdymas bei nustatyta pelno norma.
3. Valstybơs reguliuojamos kainos turi bǌti skelbiamos viešai, ne vơliau kaip prieš mơnesƳ iki jǐ
taikymo pradžios, jei kiti Ƴstatymai nenustato kitaip, ir taikomos nuo mơnesio pirmos dienos.

88

17 straipsnis. Valstybinơ kainǐ ir energetikos kontrolơs komisija
5. Komisija atlieka šias funkcijas:
1) tvirtina valstybơs reguliuojamǐ kainǐ nustatymo metodikas;
2) nustato valstybơs reguliuojamǐ kainǐ viršutines ribas;
3) kontroliuoja valstybơs reguliuojamǐ kainǐ ir tarifǐ taikymą;
4) tvirtina energetikos objektǐ (tinklǐ, sistemǐ, Ƴrenginiǐ) prijungimo Ƴkainius;
5) turi teisĊ vienašališkai nustatyti valstybơs reguliuojamas kainas, jeigu energetikos Ƴmonơs
nesilaiko šiǐ kainǐ nustatymo reikalavimǐ;
6) –12)……..
18 straipsnis. Energetikos valstybinơ kontrolơ
2. ValstybinĊ energetikos kontrolĊ nustatyta tvarka atlieka Valstybinơ energetikos inspekcija prie
ǋkio ministerijos
4. Valstybinơ energetikos inspekcija:
1) nustatyta tvarka pagal kompetenciją išduoda, sustabdo, panaikina atestatus energetikos
Ƴrenginiǐ eksploatavimui ir kontroliuoja, ar laikomasi teisơs aktǐ nustatytǐ reikalavimǐ;
2) nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektǐ, energetikos Ƴrenginiǐ techninĊ saugą,
eksploatavimą, energijos ir energijos ištekliǐ gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo
patikimumą bei vartojimo efektyvumą;
3) tiria energetikos objektǐ, Ƴrenginiǐ avarijas ir jǐ darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus
atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu;
4) kontroliuoja, kaip laikomasi specialiǐjǐ reikalavimǐ Ƴrengiant ir rekonstruojant energetikos
Ƴrenginius, taip pat energetikos Ƴrenginiǐ atitiktƳ ir tinkamumą naudoti;
5) organizuoja šio Ʋstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytǐ energetikos specialistǐ ir vadovǐ
atestavimą;
6) kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytǐ energijos kokybơs reikalavimǐ;
7) kontroliuoja energijos ištekliǐ valstybơs ir rezervines atsargas;
22 straipsnis. Energijos ištekliǐ rezervinơs atsargos
Energetikos Ƴmonơs, turinþios daugiau kaip 5 MW galios šilumos ar elektros energijos gamybos
objektǐ ir gaminanþios parduoti skirtą šilumos ar elektros energiją, privalo turơti energijos ištekliǐ
rezervines atsargas. Energijos ištekliǐ rezervinơs atsargos kaupiamos, laikomos, atnaujinamos
energetikos Ƴmoniǐ bei kitomis lơšomis. Energijos ištekliǐ rezerviniǐ atsargǐ kiekis turi bǌti ne
mažesnis, negu yra suvartojama per 1 mơnesƳ.
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LR Šilumos ǌkio Ƴstatymas
(Žin., 2003, Nr. 51-2254);

1 straipsnis. Ʋstatymo paskirtis ir tikslai
1. Šis Ʋstatymas reglamentuoja šilumos ǌkio valstybinƳ valdymą, šilumos ǌkio subjektǐ veiklą, jǐ
santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybĊ.
2 straipsnis. Pagrindinơs šio Ʋstatymo sąvokos
2. Bazinơ šilumos kaina – ilgalaikơ šilumos gamybos ir (ar) šilumos perdavimo kaina,
apskaiþiuota pagal VKEKK patvirtintas šilumos ir karšto vandens kainǐ nustatymo metodikas,
komisijos nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metǐ laikotarpiui ir taikoma kasmet perskaiþiuojant
šilumos gamybos ir (ar) šilumos perdavimo kainas.
3. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba – šilumos ir elektros energijos gamyba
bendrame technologiniame cikle.
4. Bendras šilumos ir elektros energijos gamintojas – Ƴmonơ ar jos padalinys, kurio
pagrindinơ veikla yra bendra šilumos ir elektros energijos gamyba.
5. Buitinis šilumos vartotojas – fizinis asmuo, vartojantis šilumą ir (ar) karštą vandenƳ
savo buities reikmơms.
6. Karštas vanduo – geriamasis vanduo, pašildytas iki higienos normomis nustatytos
temperatǌros.
7. Karšto vandens tiekơjas – juridinis asmuo, tiekiantis karštą vandenƳ pagal karšto
vandens pirkimo–pardavimo sutartƳ, arba šilumos tiekơjas, tiekiantis karštą vandenƳ pagal šilumos
ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartƳ.
9. Mokơjimo už šilumą pranešimas – pagal Vyriausybơs ar jos Ƴgaliotos institucijos
nustatytą formą šilumos tiekơjo parengta ir privalomus apskaitos dokumentǐ rekvizitus turinti
informacija buitiniam šilumos vartotojui apie jam už atsiskaitymo laikotarpƳ apskaiþiuotas
mokơtinas už patiektą šilumą ir (ar) karštą vandenƳ sumas.
10. Nenutrǌkstamo aprǌpinimo šiluma vartotojai – savivaldybiǐ patvirtintuose
sąrašuose numatytos Ƴstaigos ar organizacijos, kurioms bǌtinas nenutrǌkstamas aprǌpinimas
šiluma.

28 straipsnis. Ʋstatymo Ƴgyvendinimo tvarka
2. …Valstybinơ mokesþiǐ inspekcija prie Finansǐ ministerijos arba savivaldybơs institucija
pareiškimą dơl bešeimininkio energetikos objekto perdavimo valstybơs arba savivaldybơs
nuosavybơn teismui paduoda suơjus keturiems mơnesiams nuo tos dienos, kurią šis objektas
Ƴtrauktas Ƴ apskaitą. Bešeimininkiai energetikos objektai, kurie teismo sprendimu perduoti
valstybơs arba savivaldybơs nuosavybơn, atitinkamu Vyriausybơs ar savivaldybơs tarybos
sprendimu parduodami, išnuomojami ar kitaip suteikiami naudotis jǐ teritorijoje veikianþiai
energijos perdavimo ar skirstymo Ƴmonei.
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11. Nepriklausomas šilumos gamintojas – juridinis asmuo, gaminantis ir parduodantis
šilumą ir (ar) karštą vandenƳ šilumos tiekơjui arba vartotojui, jeigu nepriklausomas šilumos
gamintojas turi šilumos tiekimo licenciją.
12. Pastato šildymo bǌdas – techninis sprendimas pastato patalpoms šildyti, Ƴskaitant ir
karšto vandens tiekimo sistemoje Ƴrengtus šildymo prietaisus, nustatytas jo projektavimo
dokumentuose.
13. Pastato šildymo ir karšto vandens sistema – pastate Ƴrengtas techniniǐ priemoniǐ
kompleksas, skirtas Ƴ pastatą perduotai arba pastate gaminamai šilumai ir (ar) karštam vandeniui Ƴ
patalpas pristatyti.
15. Sąskaita už šilumą – Buhalterinơs apskaitos Ƴstatymo reikalavimus atitinkantis
dokumentas apie atsiskaitymo laikotarpiu vartotojui patiektą šilumą ar karštą vandenƳ, jǐ kainą ir
sumą, kurią turi sumokơti vartotojas.
16. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybiǐ
sprendimais pagal statybos techniniais reglamentais apibrơžtą lauko oro temperatǌrą, kuriai esant
privaloma pradơti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybiǐ pastatǐ šildymą.
17. Šilumnešis – specialiai paruoštas vanduo, geriamasis vanduo, garas, kondensatas,
kitas skystis ar dujos, naudojami šilumai transportuoti.
18. Šilumos Ƴrenginys – techniniǐ priemoniǐ kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) karštam
vandeniui gaminti, transportuoti ar kaupti.
19. Šilumos Ƴvadas – šilumos perdavimo tinklo atšaka iki pastato pirmǐjǐ uždaranþiǐjǐ
Ƴtaisǐ, atskirianþiǐ pastato šilumos Ƴrenginius nuo šilumos perdavimo tinklo.
20. Šilumos perdavimas – šilumos transportavimas šilumnešiu šilumos perdavimo tinklo
vamzdynais.
21. Šilumos perdavimo tinklas – sujungtǐ vamzdynǐ ir Ƴrenginiǐ sistema, skirta
transportuoti šilumnešiu šilumą iš gamintojo vartotojams.
22. Šilumos punktas – prie šilumos Ƴvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos Ƴrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis ir pristatantis Ƴ pastato
šildymo prietaisus.
23. Šilumos tiekơjas – juridinis asmuo, valdantis šilumos perdavimo tinklą,
organizuojantis šio tinklo eksploatavimą gaminant (perkant) šilumą ir tiekiant ją vartotojams.
24. Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos ir (ar) karšto vandens
pristatymas ir pardavimas šilumos vartotojams.
25. Šilumos tiekimo licencija – dokumentas, suteikiantis licencijos turơtojui teisĊ verstis
šilumos tiekimu apibrơžtoje teritorijoje.
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33. Tiekimo–vartojimo riba – vieta šilumnešio vamzdynuose, iki kurios tiekơjas
yra atsakingas už šilumos ar karšto vandens tiekimą.
34. Valdymo perdavimas – šilumos ǌkio ar jo dalies valdymo teisơs perdavimas
ǌkio subjektui nuomos, koncesijos ar kitǐ valdymo perdavimo sutarþiǐ pagrindu.
35. Viešuosius interesus atitinkanþios paslaugos – šilumos ǌkio paslaugos,
kurias nustato Ƴstatymai, Vyriausybơ ar jos Ƴgaliota institucija vadovaudamasi visuomenơs
interesais.

32. Šilumos vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai
nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklǐ ar pastatǐ šildymo ir karšto vandens
sistemǐ.

26. Šilumos tiekimo nutraukimas – šilumnešƳ perduodanþio vamzdyno
išardymas padarant šilumos tiekimą techniškai negalimą.
27. Šilumos tiekimo sistema – organizacinis-techninis kompleksas, skirtas tiekti
šilumos vartotojams šilumą, valdomas šilumos tiekơjo ir susidedantis iš šilumos
perdavimo tinklo bei vieno ar daugiau prie tinklo prijungtǐ šilumos gamintojǐ.
28. Šilumos ǌkio plơtros kryptys – Vyriausybơs programinis dokumentas
Nacionalinei energetikos strategijai Ƴgyvendinti šilumos ǌkyje.
29. Šilumos ǌkio specialusis planas – savivaldybiǐ specialiojo planavimo
dokumentas, kuriame apibrơžiamos naujai planuojamos šilumos vartotojǐ teritorijos,
nurodomi galimi ir alternatyvǌs šildymo bǌdai ir kurio tikslas yra tenkinti vartotojǐ
šilumos poreikius vartotojui mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo
poveikio aplinkai.
30. Šilumos ǌkis – energetikos ǌkio sritis, tiesiogiai susijusi su šilumos ir karšto
vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu.
31. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos
tiekơjo ar gamintojo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens, vartojanþio šilumą ir
(ar) karštą vandenƳ patalpose, kuriose neƳrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos
prietaisai.
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3 straipsnis. Konkurencija šilumos ǌkyje
1.Konkurencija tarp alternatyviǐ energijos rǌšiǐ tiekơjǐ vartotojǐ poreikiams šilumai tenkinti
Ƴgyvendinama šilumos ǌkio specialiaisiais planais, nustatanþiais vartotojǐ poreikiǐ šilumai
tenkinimą vartotojui mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinant saugǐ tiekimą ir neviršijant leidžiamo
neigiamo poveikio aplinkai pagal galiojanþias taršos normas, bei kitomis šio Ʋstatymo
nustatytomis priemonơmis. Šilumos vartotojai turi teisĊ pasirinkti alternatyviǐ energijos rǌšiǐ
šilumos tiekơjus, Ƴsirengti vietinĊ šildymo sistemą, jei tai neprieštarauja teritorijǐ planavimo
dokumentams.
2. Šilumos gamyba grindžiama konkurencija tarp šilumos gamintojǐ. Reorganizuojant ar
privatizuojant savivaldybiǐ kontroliuojamas šilumos tiekimo Ƴmones, savivaldybơs užtikrina, kad
jǐ kontroliuojamoms Ƴmonơms nuosavybơs teise priklausytǐ šilumos perdavimo tinklai, kuriais
realizuojama ne mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos ir ne mažiau kaip 30 procentǐ šilumos
vartotojǐ poreikiams patenkinti reikalingǐ šilumos gamybos pajơgumǐ kiekviename tinkle,
Ƴskaitant reikalingą šiluminơs galios rezervą.
7 straipsnis. Savivaldybiǐ šilumos ǌkio specialieji planai
8 straipsnis. Savivaldybiǐ šilumos ǌkio specialieji planai ir nacionaliniai energetikos tikslai
2. Savivaldybiǐ šilumos ǌkio specialieji planai privalo atitikti valstybơs strategiją, nacionalinius
energetikos tikslus bei Vyriausybơs patvirtintas šilumos ǌkio plơtros kryptis.
10 straipsnis. Šilumos supirkimas iš nepriklausomǐ gamintojǐ
16 straipsnis. Nenutrǌkstamo aprǌpinimo šiluma vartotojai
25 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarþiǐ nutraukimas vartotojo iniciatyva
1. Šilumos vartotojai turi teisĊ nutraukti šilumos pirkimo–pardavimo sutartis pagal sutartyse
nustatytas jǐ nutraukimo sąlygas arba, jeigu sutartyse šios sąlygos nenustatytos, Ƴstatymǐ
nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
28 straipsnis. Šilumos tiekimo licencija
1. Šilumos tiekơjas privalo turơti šilumos tiekimo licenciją.
2. Šilumos tiekimo licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybơ. Šilumos tiekơjui, tiekianþiam ne
mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos, šilumos tiekimo licenciją išduoda VKEKK, o mažiau
šilumos tiekianþiam tiekơjui – savivaldybơ.
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Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2003/55/EB
2003 m. birželio 26 d.
dơl gamtiniǐ dujǐ vidaus rinkos
bendrǐjǐ taisykliǐ, panaikinanti
Direktyvą 98/30/EB

30 straipsnis. Šilumos kainodara
4. Šilumos tiekơjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos, pagal šilumos ir
(ar) karšto vandens kainǐ nustatymo metodikas parengia ir teikia VKEKK nustatyti bazines
šilumos ir (ar) karšto vandens kainas ne trumpesniam kaip 3 metǐ laikotarpiui. Nustatant bazines
kainas kvieþiamos dalyvauti šilumos vartotojǐ teises ginanþios organizacijos. Kartu nustatomi
tiekimo efektyvumo rodikliai. VKEKK nustatytos bazinơs kainos skelbiamos „Valstybơs žiniǐ“
priede „Informaciniai pranešimai“. Šilumos tiekơjas, valdantis skirtingose savivaldybơse esanþias
šilumos tiekimo sistemas, gali teikti VKEKK nustatyti skirtingas bazines kainas šioms sistemoms.
Šilumos tiekơjas, teikdamas siǌlymą nustatyti skirtingas bazines kainas šilumos tiekimo
sistemoms, esanþioms skirtingose savivaldybơse, privalo teikti tokƳ pasiǌlymą dơl visǐ skirtingose
savivaldybơse esanþiǐ šilumos tiekimo sistemǐ.
5. Savivaldybiǐ tarybos nustato:
1) vadovaudamosi VKEKK nustatytomis bazinơmis kainomis bei šilumos ir (ar) karšto vandens
kainǐ nustatymo metodikomis – savivaldybiǐ kontroliuojamǐ Ƴmoniǐ tiekiamǐ šilumos ir (ar)
karšto vandens kainas kiekvienam šilumos ir (ar) karšto vandens tiekơjui, kuris realizuoja ne
mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos;
2) vadovaudamosi šilumos ir (ar) karšto vandens kainǐ nustatymo metodikomis – savivaldybiǐ
kontroliuojamǐ Ƴmoniǐ tiekiamǐ šilumos ir (ar) karšto vandens kainas kiekvienam šilumos ir (ar)
karšto vandens tiekơjui, kuris realizuoja mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos;
6. Šilumos ir karšto vandens tiekơjai, realizuojantys ne mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos,
vadovaudamiesi Valstybinơs kainǐ ir energetikos kontrolơs komisijos nustatytomis bazinơmis
kainomis bei šilumos ir (ar) karšto vandens kainǐ nustatymo metodikomis, Ƴmonơs Ƴstatuose
nustatyta tvarka nustato šios Ƴmonơs tiekiamos šilumos ir (ar) karšto vandens kainas.
7. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekơjai, realizuojantys mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos,
vadovaudamiesi šilumos ir karšto vandens kainǐ nustatymo metodikomis, Ƴmonơs Ƴstatuose
nustatyta tvarka nustato šios Ƴmonơs tiekiamos šilumos ir (ar) karšto vandens kainas.
1 straipsnis
Taikymo sritis
1. Šia direktyva nustatomos gamtiniǐ dujǐ perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir laikymo bendros
taisyklơs. Joje nustatomos taisyklơs, reglamentuojanþios gamtiniǐ dujǐ sektoriaus organizavimą ir
funkcionavimą, Ƴơjimą Ƴ rinką, kriterijus ir tvarką, pagal kurią suteikiami leidimai perduoti,
paskirstyti, tiekti ir laikyti gamtines dujas bei eksploatuoti sistemas.
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Nauja Ƴstatymo redakcija nuo 2007
m. balandžio 19 d.:
Nr. X-1054, 2007-03-20, Žin., 2007,
Nr. 43-1626 (2007-04-19)

Gamtiniǐ dujǐ Ƴstatymas

TARYBOS DIREKTYVA
2004/67/EB
2004 m. balandžio 26 d.
dơl priemoniǐ, skirtǐ gamtiniǐ
dujǐ tiekimo patikimumui
užtikrinti

2 straipsnis. Pagrindiniai Ʋstatymo tikslai
Pagrindiniai šio Ƴstatymo tikslai:
1) sukurti teisines sąlygas konkurencijai gamtiniǐ dujǐ sektoriuje skatinti;
2) užtikrinti galimybĊ laisviesiems vartotojams pasirinkti tiekimo ƳmonĊ;
Ši galimybơ negali bǌti Ƴgyvendinta, nes nơra iš ko pasirinkti, kai Gazprom’as nustato kiek dujǐ
gali parduoti Lietuvoje esantys jo du dujǐ perpardavơjai. Kitaip bǌtǐ, jei tai bǌtǐ savarankiški
dujǐ tiekơjai.
3) užtikrinti ekonomiškai pagrƳstą gamtiniǐ dujǐ perdavimo, skirstymo, laikymo ir tiekimo
saugumą;
Šio punkto formuluotơ turơtǐ bǌti skirta taip pat ir skirstymo kainǐ skaidrumui. Šiuo metu
egzistuojanti tvarka to neužtikrina. Pavyzdys: Vilniaus 3-ios ir 2-os TEC sujungimas dujotiekiu ir
to dujotiekio atsipirkimas.
4) užtikrinti vartotojǐ apsaugą.6 straipsnis. Dujǐ Ƴmoniǐ, vartotojǐ ir sistemos naudotojǐ santykiai bei sudaromos sutartys
1. Dujǐ Ƴmoniǐ santykiai su vartotojais ir sistemos naudotojais grindžiami sutartimis. Dujǐ Ƴmoniǐ
sutartys su buitiniais vartotojais yra viešosios.
2. … Dujǐ Ƴmonơs apie sutarþiǐ sąlygas informuoja sistemos naudotojus ir vartotojus iš anksto, ne
vơliau kaip prieš vieną mơnesƳ iki sutarþiǐ sudarymo ar sutarþiǐ sąlygǐ pakeitimo.

3 straipsnis Viešuosius interesus atitinkanþios paslaugos ir vartotojǐ apsauga
3. …Valstybơs narơs užtikrina, kad laisvieji vartotojai galơtǐ veiksmingai pasirinkti kitą tiekơją.
Lietuvoje ši teisơ neužtikrinama, kadangi realiai yra tik du tiekơjai: AB “Lietuvos dujos” ir UAB
“Dujotekana”. Abi jos dujas perperka iš “Gazprom” ir gali parduoti Lietuvos vartotojams tik tiek,
kiek joms leidžiama nusipirkti. Taigi, dujǐ pardavimą Lietuvoje reguliuoja “Gazprom”.
1 straipsnis
Tikslas Ši direktyva nustato priemones, skirtas tinkamam dujǐ tiekimo patikimumo lygiui
užtikrinti. Šios priemonơs taip pat prisideda prie tinkamo dujǐ vidaus rinkos veikimo. Ji nustato
bendrą sistemą, padedanþią valstybơms narơms apibrơžti bendras, skaidrias ir
nediskriminuojanþias tiekimo patikimumo politikos kryptis, neprieštaraujanþias konkurencingos
dujǐ vidaus rinkos reikalavimams; išaiškina bendrus Ƴvairiǐ rinkos dalyviǐ vaidmenis ir pareigas
bei Ƴgyvendina konkreþią nediskriminuojanþią dujǐ tiekimo patikimumo užtikrinimo tvarką.
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2. Nuo 2007 m. liepos 1 d. laisvieji vartotojai yra visi vartotojai.

7 straipsnis. Vartotojǐ apsauga
5. Vartotojai turi teisĊ:
1) laisvai pasirinkti tiekimo ƳmonĊ….;
2) gauti iš dujǐ Ƴmoniǐ šią informaciją: dujǐ Ƴmonơs pavadinimas, buveinơs adresas, kodas ir
teisinơ forma; teikiamos paslaugos ir jǐ teikimo sąlygos; dujǐ, paslaugǐ kainos ir pranešimǐ apie
kainas pateikimo bǌdai; sutarþiǐ terminai, jǐ sudarymo ir nutraukimo sąlygos; kompensacijǐ
teikimo sąlygos; ginþǐ nagrinơjimo bǌdai;
3) nutraukti sutartis, jei keiþiamos sutarþiǐ sąlygos ir jos vartotojams yra nepriimtinos. Buitiniai
vartotojai turi teisĊ nutraukti sutartis vienašališkai ir neatlygintinai Civilinio kodekso 6.390
straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis;
4) gauti iš dujǐ Ƴmoniǐ pasiǌlymus dơl atsiskaitymo bǌdǐ ir pasirinkti atsiskaitymo bǌdą.
8 straipsnis. Ilgalaikis planavimas, sistemǐ plơtra ir naujǐ vartotojǐ prijungimas
8. Dujǐ Ƴmonơs turi teisĊ tiekti laisviesiems vartotojams dujas tiesioginiu vamzdynu. Laisvieji
vartotojai turi teisĊ gauti dujas iš dujǐ Ƴmoniǐ tiesioginiu vamzdynu, kai dujǐ Ƴmonơ atsisako
suteikti teisĊ naudotis dujǐ sistema šio Ƴstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais. Dujǐ
Ƴmonei atsisakius suteikti teisĊ naudotis dujǐ sistema šio Ƴstatymo 19 straipsnio 4 dalyje
nustatytais atvejais, ginþą sprendžia Komisija. Sprendimą dơl tiesioginio vamzdyno Ƴrengimo ir
sąlygǐ priima Komisija. Komisijos priimti sprendimai dơl tiesioginiǐ vamzdynǐ Ƴrengimo yra
privalomi vykdyti abiem šalims, jie turi bǌti pagrƳsti, objektyvǌs, skaidrǌs ir nediskriminuojantys
kitǐ vartotojǐ. Leidimai tiesioginiam vamzdynui Ƴrengti neišduodami, jeigu nepanaudojami visi
esami pajơgumai.
16 straipsnis. Tiekimas
3. Paskirtasis tiekimas gali bǌti vykdomas buitiniams vartotojams ir vartotojams Ƴ tuos objektus,
kuriǐ energijos gamybos galia mažesnơ kaip 5 MW ir kuriuose nơra kuro rezerviniǐ atsargǐ.
Laisvasis vartotojas turi teisĊ pasirinkti kitą nei paskirtąjƳ tiekimą vykdanþią tiekimo ƳmonĊ.
4. Paskirtoji tiekimo Ƴmonơ privalo sudaryti sutartis su sistemǐ operatoriais dơl dujǐ
transportavimo ir yra atsakinga už dujǐ patiekimą iki vartotojǐ sistemǐ.
21 straipsnis. Rinkos liberalizavimas
1. Nuo šio Ƴstatymo Ƴsigaliojimo laisvieji vartotojai yra visi nebuitiniai vartotojai.
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VKEKK nutarimas
Dơl gamtiniǐ dujǐ kainǐ
viršutiniǐ ribǐ skaiþiavimo
metodikos pakeitimo
2007 m. liepos 31 d. Nr. O3-54
Vilnius
( in., 2007, Nr. 86-3460)

23 straipsnis. Kainǐ reguliavimas
1. Dujǐ sektoriuje reguliuojamos šios kainos, nustatant jǐ viršutines ribas:
1) perdavimo;
2) skystinimo;
3) laikymo;
4) skirstymo;
5) tiekimo.
8. Šilumos tiekimo Ƴmonơms, vartotojams tiekianþioms šilumą iš dviejǐ ar daugiau šaltiniǐ,
nustatoma viena, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, atitinkama reguliuojama kaina.
24 straipsnis. Saugumo užtikrinimas
5. Nebuitiniai vartotojai, kurie naudoja dujas energijai gaminti, kai ta energija parduodama ar
naudojama visuomeniniams ar gyventojǐ poreikiams tenkinti, privalo turơti 1 mơnesio energijos
ištekliǐ rezervines atsargas. Energijos ištekliǐ rezerviniǐ atsargǐ rǌšƳ pasirenka patys vartotojai.
6. Buitiniǐ vartotojǐ nenutrǌkstamo dujǐ tiekimo išlaidos Ƴtraukiamos Ƴ dujǐ tiekimo kainą,
nustaþius atskirą tiekimo kainos dedamąją. Nebuitiniai vartotojai pagal sutartis nenutrǌkstamo
dujǐ tiekimo išlaidas padengia patys savo lơšomis.
IX. Gamtiniǐ dujǐ perdavimo, skirstymo ir tiekimo kainǐ diferencijavimas
67. Gamtiniǐ dujǐ perdavimo, skirstymo bei tiekimo kainos gali bǌti diferencijuojamos
pagal vartotojǐ (sistemos naudotojǐ) kategorijas ar grupes, dujǐ suvartojimo kiekƳ, dujǐ slơgƳ,
galią, trukmĊ, vartojimo paskirtƳ, dujǐ tiekimo patikimumą, taip pat pagal kitus dujǐ Ƴmonơs
pasirinktus objektyvius požymius, sudaranþius galimybĊ siekti didesnio veiklos efektyvumo, ir
neprieštarauja teisơs aktams. Nustatant bei diferencijuojant kainas, draudžiama diskriminuoti
vartotojus, taikyti kryžminƳ subsidijavimą tarp vartotojǐ ar jǐ grupiǐ. Diferencijuojant kainas
bǌtina vadovautis susidariusiomis sąnaudomis.
68. Konkreþios kainos skaiþiuojamos pagal dujǐ perdavimo, skirstymo ir tiekimo kainǐ
nustatymo metodikas. Šias metodikas parengia ir kartu su kainǐ skaiþiavimais Komisijai pateikia
dujǐ Ƴmonơs.
69. Komisija, nustaþiusi, kad dujǐ Ƴmoniǐ nustatytos kainos diskriminuoja vartotojus,
kryžmiškai subsidijuoja skirtingas veiklas ar vartotojǐ grupes, nurodo Ƴmonơms jǐ klaidas. Ʋmonơs
privalo jas ištaisyti per 15 dienǐ. Jei Ƴmonơ nevykdo Komisijos reikalavimo, Komisija turi teisĊ
vienašališkai nustatyti konkreþias reguliuojamas kainas.
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Gamtiniǐ dujǐ perdavimo,
paskirstymo, laikymo ir tiekimo
taisyklơs
(Žin., 2002, nr. 15-598)

70. Dujǐ vartotojai skirstomi Ƴ buitinius ir nebuitinius.
71. Vartotojams nustatoma vienanarơ arba dvinarơ perdavimo ir (ar) skirstymo kaina.
72. Dujǐ perdavimo ir skirstymo kainos taikomos „pašto ženklo“ principu,
nepriklausomai nuo perdavimo ir skirstymo atstumo.
Nors deklaruojamas “pašto ženklo” principas, taþiau iš esmơs jo nesilaikoma. Pašto siuntose
Ƴvertinamas siuntos svoris. Kuo siunta sunkesnơ, tuo svorio vienetui mokestis mažesnis. Todơl ir
dujǐ vartotojams skirstymo mokestis turơtǐ bǌti diferencijuojamas panašiai pagal perkamǐ dujǐ
kiekƳ. Dabar paskirstymo kainos atskiroms vartotojǐ grupơms skaiþiuojamos naudojant grupơs
koeficientą, kuris nustatytas nežinia kaip.
143. Vartotojas (sistemos naudotojas) privalo apmokơti už patiektas (pristatytas) dujas ir
suteiktas paslaugas. Vartotojas (sistemos naudotojas) už patiektas ar pristatytas dujas (perdavimą,
paskirstymą) apmoka pagal konkreþioje pristatymo vietoje apskaitytą dujǐ kiekƳ ir šiǐ taisykliǐ 73
bei 109 punktuose nurodytai vartotojǐ (sistemos naudotojǐ) grupei nustatytą dujǐ (perdavimo,
paskirstymo) kainą.
2002 m. birželio 26 d. Nr.222, Vilnius
P a k e i þ i u Lietuvos Respublikos ǌkio ministro 2002 m. vasario 5 d. Ƴsakymo Nr. 43 „Dơl
gamtiniǐ dujǐ perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisykliǐ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.
15-598, Nr. 23-869) 2.3 punktą ir jƳ išdơstau taip:
„2.3 Gamtiniǐ dujǐ perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisykliǐ 143 punktas
Ƴsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos. 143 punkto antrojo sakinio nuostatos netaikomos trejǐ
metǐ gamtiniǐ dujǐ perdavimo ir paskirstymo kainǐ reguliavimo laikotarpiu šilumos tiekimo
Ƴmonơms, Ƴsteigtoms iki 2002 m. liepos 1 d. Šios šilumos tiekimo Ƴmonơs laikomos vienu
vartotoju su viena pristatymo vieta.“
2005 m. balandžio 19 d. Nr. 4-160, Vilnius
P a k e i þ i u Lietuvos Respublikos ǌkio ministro 2002 m. vasario 5 d. Ƴsakymą Nr. 43 „Dơl
Gamtiniǐ dujǐ perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisykliǐ patvirtinimo“ (Žin., 2002,
Nr. 15-598, Nr. 113-5080; 2003, Nr. 5-224; 2004, Nr. 19-602):
1. Ʋ r a š a u 2.3 punkte vietoj žodžio „trejǐ“ žodƳ „šešeriǐ“.
2006 m. gegužơs 18 d. Nr. 4-171, Vilnius
1. P r i p a ž Ƴ s t u netekusiais galios:
1.5. Lietuvos Respublikos ǌkio ministro 2005 m. balandžio 19 d. Ƴsakymo Nr. 4-160 „Dơl
Lietuvos Respublikos ǌkio ministro 2002 m. vasario 5 d. Ƴsakymo Nr. 43 „Dơl Gamtiniǐ dujǐ
perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisykliǐ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005,
Nr. 52-1754) 1 punktą.
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Techninio projekto daliǐ sudơtis. Šildymo, vơdinimo ir oro kondicionavimo dalis
21.4. Brơžiniai. Parengiami šie brơžiniai:
21.4.1. šildymo, vơdinimo, oro kondicionavimo, oro valymo technologijos proceso bei
tiekimo funkcinơs schemos;
21.4.2. oro kondicionavimo proceso atvaizdavimo (h-x) diagrama;
21.4.3. pastatǐ (patalpǐ) aukštǐ planai su šildymo, vơdinimo, oro kondicionavimo, oro
valymo technologijos pagrindiniǐ Ƴrenginiǐ išdơstymu ir techniniais rodikliais (M1:50–M1:100);
Ši dalis papildyta pataisytais ir naujais papunkþiais:
1.7. išdơstau 8 priedo 21.4.4 papunktƳ taip:
„21.4.4. pastatǐ aukštǐ planai su šildymo prietaisǐ ir vamzdynǐ, ortakiǐ Ƴrengimo
vietomis ir pagrindiniais techniniais rodikliais (M1:50–M1:100).“;
1.8. papildau 8 priedą naujais 21.4.5 ir 21.4.6 papunkþiais:
„21.4.5. šildymo, vơdinimo ir oro kondicionavimo sistemǐ aksonometrinơs schemos, su
jose nurodytomis šildymo prietaisǐ šiluminơmis galiomis ir šilumnešio (vandens ar oro) debitais,
vamzdynǐ ar ortakiǐ skersmenimis ir jǐ pravedimo altitudơmis, vamzdynǐ nuolydžiais ir oro bei
vandens išleidimo Ƴranga;
21.4.6. šilumos apskaitos mazgǐ Ƴrengimo planai (M1:25) ir schemos.“.
6. Statybos leidimą, Ƴskaitant statybos leidimą griauti statinƳ, išduoda:
6.1. statiniui, išdơstytam keliǐ savivaldybiǐ valdomoje teritorijoje, statiniui, kurio
statytojas (užsakovas) yra savivaldybơ (jos institucija, savivaldybơs kontroliuojama Ƴmonơ, kiti
savivaldybơs administravimo subjektai) – apskrities viršininko administracija [9.2];
6.2. statiniui, skirtam krašto apsaugos reikmơms, Ƴrašytam Ƴ Vyriausybơs nustatyta tvarka
tvirtinamą sąrašą – apskrities viršininko administracija Vyriausybơs nustatyta tvarka [9.2], [9.18];
6.3. neteko galios
6.4. bet kuriam kitam statiniui – savivaldybơs administracijos direktorius arba jo Ƴgaliotas

Dơl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m.
gruodžio 30 d. Ƴsakymo nr. D1708 „Dơl statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2005
„Statinio projektavimas“
patvirtinimo“ pakeitimo

STR 1.07.01:2002 „Statybos
leidimas“
(Žin., 2002, Nr. 55-2203)

Taisyklơs koreguotos net 7 kartus ir net 5-iuose keitimuose taisytas 143 punktas. Tai rodo
stiprią politikǐ sąsają su dujǐ verslu ir jǐ didelĊ Ƴtaką pastarajam.
Taisykliǐ 143 p. tampa neaktualus, priơmus GDƲ (2007 balandžio 19 d), kurio 23 str. 8 p.
reglamentuoja dujǐ tiekimą šilumos tiekimo Ƴmonơms.

Projektǐ autoriai,
KontrolĊ vykdo:
Projektǐ užsakovai ir projektus
derinanþiǐ org-jǐ
atstovai
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dơl tam tikrǐ teršalǐ, išmetamǐ Ƴ
orą iš dideliǐ kurą deginanþiǐ
Ƴrenginiǐ, kiekio apribojimo

2001 m. spalio 23 d.

EUROPOS PARLAMENTO IR
TARYBOS DIREKTYVA
2001/80/EB

kitas savivaldybơs administracijos tarnautojas
Statybos leidimas yra privalomas, išskyrus [9.2]:
2.1. nesudơtingus (tarp jǐ – laikinus) statinius [9.25];
2.2. statinio paprastąjƳ remontą (kai šis remontas vykdomas saugomose teritorijose,
Reglamento 42 punkte nurodytais atvejais reikalingi jame nurodyti raštiški pritarimai [12]);
2.3. statinio (patalpos) pagrindinơs tikslinơs naudojimo paskirties keitimą, taip pat naujǐ
kadastro objektǐ formavimą statinio (patalpos) padalinimo, atidalinimo, sujungimo ar
amalgamacijos bǌdu, kai šiais atvejais nereikia atlikti jokiǐ statybos darbǐ arba atliekamas tik
paprastasis remontas.
2.4. savavališkǐ statiniǐ [9.1], [9.2] griovimą, kai jƳ vykdo (organizuoja) pats statytojas
(užsakovas), arba kai tokie statiniai griaunami vykdant teismǐ sprendimus, bešeimininkiǐ griautinǐ
(pripažintǐ nereikalingais ar netinkamais naudoti [9.16]) statiniǐ, teismǐ sprendimais perduotǐ
valstybơs ar savivaldybơs nuosavybơn, taip pat nebaigtǐ statiniǐ griovimą, kai jie griaunami
statytojo sprendimu; šiais atvejais privaloma nustatyta tvarka parengti statinio griovimo projektą
(ypatingo statinio griovimo atveju) ar statinio griovimo darbǐ technologijos aprašymą (neypatingo
statinio griovimo atveju).
Siǌloma papildyti 2.5 punktu:
2.5. šilumos gamybos ir perdavimo technologinius Ƴrenginius, kai jǐ rekonstrukcija ar
remontas neturi jokio poveikio pastatui (pastato bǌklei), kuriame jie yra.
1 straipsnis
Ši direktyva taikoma kurą deginantiems Ƴrenginiams, kuriǐ nominalus šiluminis našumas yra
lygus arba didesnis kaip 50 MW, nepriklausomai nuo naudojamos kuro rǌšies (kietasis, skystasis
arba dujinis).
2 straipsnis
7)…j)…Jeigu du ar keli nauji Ƴrenginiai Ƴmontuojami yra Ƴrengti tokiu bǌdu, kad atsižvelgiant Ƴ
techninius ir ekonominius veiksnius, kompetentingǐ institucijǐ sprendimu jǐ išmetamos
išmetamosios dujos galơtǐ bǌti išleistos per bendrą kaminą, tokiǐ Ƴrenginiǐ junginys yra turơtǐ
bǌti laikomas vienu elementu;
Jeigu Ƴmonơ valdo kelis kurą deginanþius Ƴrenginius, kuriǐ dǌmai išmetami per skirtingus kaminus
ir techniniu bei ekonominiu požiǌriu jǐ dǌmus nukreipti Ƴ vieną kaminą netikslinga, tai tokiu
atveju šie Ƴrenginiai turi bǌti laikomi atskirais ir jǐ nominalios galios neturi bǌti sumuojamos.
9) „naujas Ƴrenginys“ – tai bet kuris kurą deginantis Ƴrenginys, kuriam statybos licencijos
originalas arba, jeigu tokios tvarkos nơra, eksploatacijos licencijos originalas buvo išduotas 1987
m. liepos 1 d. arba vơliau;
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LR Geriamojo vandens
Ʋstaty mas
(Žin., 2001 Nr. 64-2327)

Vadovaujantis Ger. Vandens Ʋstatymu paruoštas vanduo, pavyzdžiui (pašildytas) sriubai
virti, ar arbatai užpilti, yra taip pat geriamas vanduo.
Ger. V.Ʋstatyme. termino „Paruoštas vanduo“ nơra.

2. Geriamasis vanduo:
1) bet koks gamtinis ar paruoštas vanduo, skirtas gerti, virti, ruošti valgiui ar naudoti kitoms
namǐ ǌkio reikmơms,……….

SO2=535,5+137=672,5 mg/nm3; Bendra ribinơs taršos vertơ 672,5 mg/nm3

c) treþia, sudedant ribines vertes kiekvienai kuro rǌšiai ir teršalui atskirai.

SO2(mazutui)

1700 u 6 . 3
535 ,5 mg/nm3
20 , 0
200 u 8 . 6  5,1
137 mg/nm3
SO2(biokuruiui)
20 , 0

b) antra, nustatydama kiekvienai kuro rǌšiai ir išmetamam teršalui atskirai ribines vertes, kurios gaunamos dauginant
pirmiau nurodytą atskirą išmetamo teršalo ribinĊ vertĊ iš šiluminio našumo, gauto kiekvienai kuro rǌšiai; ši sandauga
dalijama iš visǐ kuro rǌšiǐ šiluminiǐ našumǐ sumos,
Turint ribines vertes apskaiþiuojamos svertinơs teršalǐ reikšmơs. Skaiþiavimuose priimtos šios reikšmơs :iš mazuto
gauta šiluminơ galia – 6,3 MW; iš biokuro gauta šiluminơ galia – 8,6 MW ir 5,1 MW; Iš viso gauta galia – 20 MW.

Pagal šią dalƳ iš priedǐ nustatoma teršalǐ ribinơ vertơ kiekvienai kuro rǌšiai. Pvz. mazutui – 1700 mg/nm3,
biokurui – 200 mg/nm3 ir t.t., kai katilǐ, išleidžianþiǐ dǌmus per tą patƳ katilą, nominali galia (P) 50 MW
P<100 MW.

8 straipsnis
1. Jeigu tai yra Ƴvairǐ kurą naudojantis Ƴrenginys, leidžiantis vienu metu naudoti dvi arba kelias kuro rǌšis, suteikdama 4
straipsnio 1 dalyje arba 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą licenciją ir tuo atveju, jeigu tai yra 4 straipsnio 3 dalyje ir 10
straipsnyje nagrinơjami Ƴrenginiai, kompetentinga institucija taip nustato išmetamǐ teršalǐ ribines vertes:
a) pirma, imdama kiekvienai atskirai kuro rǌšiai ir išmetamam teršalui taikomą ribinĊ vertĊ, atitinkanþią to kurą
deginanþio Ƴrenginio nominalǐ šiluminƳ našumą kaip nurodyta III – VII prieduose,
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Lietuvos higienos norma HN
24:2003 “Geriamojo vandens
saugos ir kokybơs rodikliai”
(Žin., 2003, Nr. 79-3606)

VII. Naudojamo buityje karšto vandens saugos ir kokybơs reikalavimai
25. Iš geriamojo vandens pagaminto naudojamo buityje karšto vandens (toliau  karštas
vanduo) sauga ir kokybơ turi bǌti užtikrinama iki vandens vartojimo vietǐ (toliau  vartotojǐ
þiaupai).
28. Geriamasis vanduo negali bǌti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu šios higienos
normos VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens programinơ priežiǌra.
Pagal 25 p. karštas vanduo gaminamas, o pagal 28 p. karštas vanduo ruošiamas.
Visur turơtǐ bǌti rašoma “ruošiamas”, nes atšalĊs vơl Ƴgyja pirminĊ bǌseną (su gaminiais
taip nebǌna, jie pirminơs bǌsenos neƳgyja).

5.11. nuolatinơ programinơ priežiǌra – programinơ priežiǌra, atliekama nenutrǌkstamai
arba dažnai, siekiant patikrinti, ar geriamasis vanduo atitinka šios higienos normos nustatytus
atitinkamus rodiklius.

5 str. 2. Vandentiekio skirstomuoju tinklu geriamąjƳ vandenƳ tiekiantys tiekơjai už vandens saugą
ir kokybĊ atsako iki Ƴvadǐ Ƴ geriamojo vandens vartotojams priklausanþiǐ pastatǐ vidaus
vandentiekƳ.
3. Už vartotojams priklausanþiǐ pastatǐ vidaus vandentiekyje esanþio geriamojo vandens saugą ir
kokybĊ atsako patys vartotojai.
Šilumos tiekơjai, nusipirkĊ vandenƳ daugiabuþio namo Ƴvade, atsako už jo saugą ir kokybĊ iki pas
vartotojus esanþiǐ (žiǌr. HN 24:2003) ơmimo þiaupǐ!!!
11 straipsnis. Geriamojo vandens programinơ priežiǌra
1. Tiekti geriamąjƳ vandenƳ draudžiama, jeigu nơra nuolatinơs geriamojo vandens
programinơs priežiǌros.
Karštas vanduo yra tas pats geriamas vanduo net ir tuo požiǌriu, kad visi rodikliai
higienos normoje yra nurodomi bendrai tiek šaltam, tiek ir karštam vandeniui.
3. Viešai tiekiantys geriamąjƳ vandenƳ vartotojams vandentiekio skirstomuoju tinklu
vandens tiekơjai tiekiamo vandens programinĊ priežiǌrą atlieka iki vandens vartojimo vietǐ:
vandens vartotojams priklausanþiǐ pastatǐ vidaus vandentiekio þiaupǐ, vandens kolonơliǐ ir
vandens naudojimo maisto Ƴmonơse vietǐ. Programinơ priežiǌra atliekama pasirinktinai
Vyriausybơs nustatyta tvarka.
Perkant šaltą vandenƳ šilumos tiekơjams, šalto vandens tiekimas tampa ne viešasis ir tada
programinĊ priežiǌrą turi atlikti šilumos tiekơjas. Todơl labai svarbu, kad šilumos tiekơjas nebǌtǐ
karšto vandens tiekơjas.
Programinơ priežiǌra reglamentuota HN 24:2003 (tai yra Vyriausybơs nustatyta tvarka)
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Paskirstymo metodas Nr. 4
VKEKK 2005 m. gegužơs 5 d.
nutarimu Nr. O3-19

Metrologinis šilumos
paskirstymo metodas Nr. 2
VKEKK 2004 m. lapkriþio 11 d.
nutarimu Nr. O3-122
Paskirstymo metodas Nr. 3
VKEKK 2005 m. gegužơs 5 d.
nutarimu Nr. O3-19

Balansinis šilumos paskirstymo
metodas Nr. 1
VKEKK 2004 m. lapkriþio 11 d.
nutarimu Nr. O3-122

1. Šis paskirstymo metodas gali bǌti taikomas, kai:
1.1. šiluma šildymui ir karštas vanduo tiekiami iš pastato individualaus šilumos punkto
"keturvamzde" kolektorine sistema;
1.2. per atsiskaitymo laikotarpƳ pastate suvartotas šilumos kiekis (QP) nustatomas pagal
pastato Ƴvade Ƴrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis;
1.3. per atsiskaitymo laikotarpƳ pastato naudingojo ploto šildymui suvartotas šilumos
kiekis (QPŠ) nustatomas pagal butuose, patalpose ar laiptinơse Ƴrengtǐ šilumos apskaitos prietaisǐ
rodmenis (nuskaitomus ar deklaruojamus);
1.4. per atsiskaitymo laikotarpƳ butuose ar patalpose suvartoto karšto vandens kiekis
(GBKv) nustatomas pagal butuose ar laiptinơse Ƴrengtǐ karšto vandens apskaitos prietaisǐ rodmenis
(nuskaitomus ar deklaruojamus);
1.5. šilumos bei karšto vandens suvartojimas pastate, butuose ar patalpose nustatomas
(nuskaitomas ar deklaruojamas) sutartimi ir teisơs aktais nustatytu laiku.
1. Šis paskirstymo metodas gali bǌti taikomas, kai:
1.1. šiluma šildymui ir karštas vanduo tiekiami iš individualaus šilumos punkto stovais;
1.2. per atsiskaitymo laikotarpƳ pastate suvartotas šilumos kiekis (QP) nustatomas pagal
pastato Ƴvade Ƴrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis;
1.3. per atsiskaitymo laikotarpƳ butuose ar patalpose suvartotas karšto vandens kiekis
nustatomas:
1.3.1. pagal karšto vandens apskaitos prietaisǐ butuose rodmenis (GBKv metr) (nuskaitomus

26.2. Legionelioziǐ prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatǌra turi
bǌti 50–60 0C, sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatǌrą
padidinti iki 66 0C, o vartotojǐ þiaupuose  iki 60 0C.
29. Karšto vandens mơginiai imami pagal LST ISO 5667-7.
Neteisingai nurodytas standartas, nes šis skirtas perkaitinto vandens ir garo bandiniams imti.
Turơtǐ bǌti kaip ir šaltam vandeniui LST ISO 5667-5:2002
1. Šis paskirstymo metodas gali bǌti taikomas, kai šiluma šildymui ir karštam vandeniui pastato
Ƴvade matuojama atskirai bei Ƴrengta šildymo ir karšto vandens sistema:
1.1. tiekiant šilumą šildymui bei karštą vandenƳ iš grupinio šilumokaiþio;
1.2. tiekiant šilumą šildymui bei karštą vandenƳ iš šilumos šaltinio;
1.3. tiekiant karštą vandenƳ atvira sistema (Visagino mieste).
1. Šis paskirstymo metodas gali bǌti taikomas, kai kiekviename bute Ƴrengtas kompaktinis šilumos
punktas, skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti su šilumos apskaitos prietaisu;
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Šilumos šildymui
paskirstymo dalikliais
metodas Nr. 6 VKEKK
2005 m. gruodžio 30 d.
nutarimu Nr. O3-86

2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.
O3- 41

Šilumos bendrojo naudojimo
patalpoms šildyti kiekio
nustatymo ir paskirstymo
metodas Nr. 5 VKEKK

ar deklaruojamus);
1.3.2. pagal karšto vandens suvartojimo normas (GBKv norm);
1.4. šilumos bei karšto vandens suvartojimas pastate ir butuose nustatomas sutartimi ar
teisơs aktais nustatytu laiku;
1.5. visǐ daugiabuþio namo vartotojǐ butai ar patalpos šildomos centralizuotai tiekiama
šiluma be individualios apskaitos.
1. Šis paskirstymo metodas gali bǌti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos
rekomenduojamu ar vartotojǐ siǌlomu su Komisija suderintu šilumos paskirstymo metodu, kuriuo
nustatomas (išmatuotas ar apskaiþiuotas) šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ ), kai:
1.1. dalis vartotojams priklausanþiǐ patalpǐ prijungtos prie centralizuoto šildymo
sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nematuojamas;
1.2. dalis vartotojams priklausanþiǐ patalpǐ prijungtos prie centralizuoto šildymo
sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal individualiǐ šilumos
apskaitos prietaisǐ, teisơtai Ƴrengtǐ po Ƴvadinio šilumos apskaitos prietaiso, rodmenis;
1.3. dalis vartotojams priklausanþiǐ patalpǐ prijungtos prie centralizuoto šildymo
sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nustatomas pagal individualiǐ šilumos
apskaitos prietaisǐ, teisơtai Ƴrengtǐ prieš ƳvadinƳ šilumos apskaitos prietaisą, rodmenis;
1.4. dalis vartotojams priklausanþiǐ patalpǐ teisơtai atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos
ir šildomos kitokiu bǌdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.).
1. Šis paskirstymo metodas gali bǌti taikomas, kai:
1.1. parengtas šilumos dalikliǐ Ƴrengimo, rodmenǐ registravimo bei jǐ paskirstymo
vartotojams projektas, vadovaujantis Šilumos apskaitos butuose projektavimo rekomendacijomis,
Ƴregistruotomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. birželio 30 d.
Ƴsakymu Nr. 187 (Žin., 1997, Nr. 71-1929) arba kitais teisơs aktais;
1.2. šilumos kiekis pastato šildymui (QPŠ) nustatomas pagal Ƴvadinio šilumos apskaitos
prietaiso rodmenǐ ataskaitas arba pagal Komisijos rekomenduotą ar vartotojǐ siǌlomą ir su ja
suderintą šilumos paskirstymo metodą, kai Ƴvadinis šilumos apskaitos prietaisas matuoja šilumą
šildymui, šalto vandens pašildymui bei karšto vandens temperatǌrai palaikyti (cirkuliacijai);
1.3. Ƴrengti vieno tipo šilumos dalikliai, vadovaujantis Europos standartu EN 834 arba
kitais teisơs aktais;
1.4. pastate Ƴrengta "dvivamzdơ" arba "kolektorinơ" šildymo sistema. "Vienvamzdei"
šildymo sistemai pagal šio metodo 1.1 punkto reikalavimą parengtame projekte privalomas
šilumnešio temperatǌros bei šildymo prietaisǐ plotǐ nevienodumo, šildymo sąnaudǐ reguliavimo
ypatybiǐ Ƴvertinimas bei vartotojǐ supažindinimas su galimomis šilumos paskirstymo
problemomis;

104

Komisijos rekomenduojamas
Klaipơdos miesto I.
Simonaitytơs g. 27 daugiabuþio
namo savininkǐ bendrijos „
dvyniai“ siǌlytas šilumos
paskirstymo metodas Nr. 7
2007 m. vasario 19 d. nutarimu
Nr. O3-14

1.5. vartotojai sprendimus priima teisơs aktais nustatyta tvarka.
1. Šis paskirstymo metodas gali bǌti taikomas, kai:
1.1. šiluma šildymui ir karštas vanduo tiekiami iš individualaus šilumos punkto stovais;
1.2. per atsiskaitymo laikotarpƳ pastate suvartotas šilumos kiekis (QP) nustatomas pagal
pastato Ƴvade Ƴrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis;
1.3. per atsiskaitymo laikotarpƳ butuose ar patalpose suvartotas karšto vandens kiekis
nustatomas:
1.3.1. pagal karšto vandens apskaitos prietaisǐ butuose rodmenis (GBKv metr );
1.3.2. pagal karšto vandens suvartojimo normas (GBKv norm);
1.4. šilumos bei karšto vandens suvartojimas pastate ir butuose deklaruojamas sutartimi ar
teisơs aktais nustatyta tvarka ir laiku;
1.5. visǐ daugiabuþio namo vartotojǐ butai ar patalpos šildomos centralizuotai tiekiama
šiluma be individualios apskaitos.
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Eil.
Nr.

7 straipsnis
Negalioja joks Ƴstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
23 straipsnis
Nuosavybơ nelieþiama.
Nuosavybơs teises saugo Ƴstatymai.
24 straipsnis
Žmogaus bǌstas nelieþiamas.
Be gyventojo sutikimo Ƴeiti Ƴ bǌstą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba
Ƴstatymo nustatyta tvarka tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltơlƳ, gelbơti
žmogaus gyvybĊ, sveikatą ar turtą.
Kas yra viešoji tvarka? Ar namo inžineriniǐ tinklǐ priežiǌra gali bǌti laikoma susijusia su viešąja
tvarka?
120 straipsnis
Savivaldybơs pagal Konstitucijos bei Ƴstatymǐ apibrơžtą kompetenciją veikia laisvai ir
savarankiškai.
123 straipsnis
Ar savivaldybơs laikosi Konstitucijos ir Ƴstatymǐ, ar vykdo Vyriausybơs sprendimus,
prižiǌri Vyriausybơs skiriami atstovai.

4.83 straipsnis. Butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkǐ teisơs ir pareigos naudojantis
bendrąja daline nuosavybe
5. Buto ir kitǐ patalpǐ savininkas (naudotojas) privalo leisti Ƴgaliotiems asmenims
remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esanþią bendrojo naudojimo
mechaninĊ, elektros, techninĊ ir kitokią Ƴrangą.
Labai geras reikalavimas, taþiau ar tai neprieštarauja Konstitucijos 23 str.?

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJA
(Lietuvos Respublikos pilieþiǐ
priimta 1992 m. spalio 25 d.
referendume)

Lietuvos Respublikos civilinis
kodeksas (Žin., 2000, Nr. 742262);

(Žin., 1992, Nr. 33-1014);

Reikalavimǐ turinys

Dokumento pavadinimas

4.2 DAUGIABUýIUS NAMUS IR JǏ APRǋPINIMĄ ŠILUMINE ENERGIJA IR KARŠTU VANDENIU
SIEJANTYS TEISƠS AKTAI
Vykdo

Žymơjimai:
Rožine spalva pažymơtas tekstas – komentarai
Kitomis spalvomis – atkreipti dơmesƳ
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LR Energetikos Ƴstatymas
(Žin., 2002, Nr. 56-2224);

4.85 str. 3. Butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkǐ susirinkimus šaukia gyvenamojo namo butǐ ir
kitǐ patalpǐ savininkǐ bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butǐ ir kitǐ patalpǐ
savininkǐ jungtinơs veiklos sutarties dalyviǐ Ƴgaliotas asmuo, arba butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkǐ
bendrosios dalinơs nuosavybơs administratorius.
Kaip turi elgtis tarnybos, teikianþios paslaugas gyventojams, kai reikia sprĊsti klausimus,
susijusius su paslaugǐ teikơjǐ interesais, taþiau kurie taip pat lieþia gyventojus. Kas šiuo atveju
kvieþia gyventojus Ƴ susirinkimus? Logiška seka turơtǐ bǌti tokia: suinteresuota Ƴmonơ
(organizacija) kreipiasi Ƴ bendrijos valdybą (bendrijos pirmininką) arba jvs Ƴgaliotą asmenƳ, arba
administratoriǐ. Toliau, kaip numatyta 4.85 str.
6.387 straipsnis. Pirkơjo pareigos, susijusios su Ƴrenginiǐ priežiǌra
2. Kai abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją buitinơms reikmơms,
energijos tiekimo tinklǐ, energijos vartojimo apskaitos prietaisǐ techninĊ bǌklĊ ir saugǐ
naudojimą turi užtikrinti energijos tiekimo Ƴmonơ, jeigu sutartis ar Ƴstatymai nenumato ko kita.
CK 6.387 str. 2 punkto nuostata prieštarauja LR Konstitucijos 23 straipsniui (nuosavybơ
nelieþiama)
8 str. Savivaldybiǐ kompetencija
Savivaldybơ savo teritorijoje:
1) pagal Ƴstatymǐ nustatytą kompetenciją reguliuoja vartotojǐ aprǌpinimą tiekiama
šiluma;
12 str. 1. Energetikos Ƴmonơs, tiekianþios šilumą daugiabuþiams namams, šilumą tiekia
butams, jeigu vartotojai nepageidauja kitaip.
Norint tiekti šilumą butams, tenka pasinaudoti gyventojǐ bendrąja nuosavybe (namo
šildymo sistema), o tai pažeidžia nuosavybơs nelieþiamumą (LR Konstitucijos 23 str.)
2. Energetikos Ƴmonơ perduoda, skirsto, tiekia energiją vartotojams pagal energijos
perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles.

Bendrosios dalinơs nuosavybơs administravimas
4.84 str. 2. Administratoriǐ skiria savivaldybơs meras (valdyba) arba jo (jos) Ƴgaliotas
atstovas. Administratorius administruoja turtą šio kodekso 4.240 straipsnio pagrindu.
3. Administratorius veikia pagal savivaldybơs mero (valdybos) patvirtintus nuostatus.

Energetikos
Ƴmonơs

Savivaldybơ

1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius

Administratorius

Savivaldybơs
meras
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Šia direktyva siekiama skatinti pastatǐ energiniǐ eksploataciniǐ charakteristikǐ gerinimą Šioje
direktyvoje nustatomi reikalavimai dơl:
a) pastatǐ energiniǐ eksploataciniǐ charakteristikǐ kompleksinio skaiþiavimo metodikos bendros
sistemos;
b) minimaliǐ reikalavimǐ taikymo naujǐ pastatǐ energinơms eksploatacinơms charakteristikoms ;
c) minimaliǐ reikalavimǐ esamǐ dideliǐ pastatǐ, kuriuos reikia kapitališkai renovuoti, energinơms
dơl pastatǐ energinio naudingumo
eksploatacinơms charakteristikoms;
(CELEX32002L0091)
d) pastatǐ energiniam sertifikavimui; ir
e) pastatuose esanþiǐ šildymo katilǐ ir oro kondicionavimo sistemǐ reguliariǐ tikrinimǐ ir,
papildomai, šildymo Ƴrangos, kurios šildymo katilai yra senesni kaip 15 metǐ, Ƴvertinimo.
LR Statybos Ƴstatymas
40 straipsnis. Statiniǐ naudotojǐ pareigos prižiǌrint statinƳ
1. Statinio techninĊ priežiǌrą organizuoja statinio naudotojas ǌkio bǌdu arba sutarties pagrindu
(Žin., 1996, Nr. 32-788);
paskirdamas statinio techninƳ prižiǌrơtoją. Statinio techninis prižiǌrơtojas gali bǌti paskirtas ir
kitais Ƴstatymǐ nustatytais pagrindais.
6) leisti statiniǐ naudojimo priežiǌrą atliekanþiǐ viešojo administravimo subjektǐ
pareigǌnams atliekant savo funkcijas netrukdomai patekti Ƴ naudojamą statinƳ ir apžiǌrơti jƳ,
pateikti jiems su statinio naudojimu ir jo technine priežiǌra susijusius dokumentus. Šie
reikalavimai netaikomi butǐ ir kitǐ gyvenamǐjǐ patalpǐ savininkams.
Savivaldybiǐ
42 straipsnis. Statiniǐ naudojimo priežiǌra
administracijos
1. Statiniǐ naudojimo priežiǌrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai:
3) gyvenamǐjǐ namǐ ir kitǐ statiniǐ, nenurodytǐ šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, –
savivaldybiǐ administracijos;
3. Viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiǌrą, turi teisĊ:
5) savo funkcijoms atlikti netrukdomai patekti Ƴ naudojamą statinƳ, išskyrus butus ir kitas
gyvenamąsias patalpas, apžiǌrơti jƳ, gauti su statinio naudojimu ir jo technine priežiǌra susijusius
dokumentus.
Kas gali suteikti teisĊ atlikti butǐ ir juose esanþiǐ energetiniǐ sistemǐ apžiǌrą ir priežiǌrą? Neretai
Ƴvyksta vandentiekio avarijos, tai gali atsitikti ir su šildymo sistemomis, kurios yra bendroji
nuosavybơ.

Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2002/91/EB 2002 m.
gruodžio 16 d. dơl pastatǐ
energiniǐ eksploataciniǐ
charakteristikǐ (išversta kaip:
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LR Šilumos ǌkio Ƴstatymas
(Žin., 2003, Nr. 51-2254);

14. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiǌrơtojas (eksploatuotojas) –
fizinis ar juridinis asmuo, atitinkantis nustatytus kvalifikacinius reikalavimus
eksploatuoti pastatǐ šildymo ir karšto vandens sistemas ir teikiantis šiǐ sistemǐ
priežiǌros paslaugas.

12. Pastato šildymo bǌdas – techninis sprendimas pastato patalpoms šildyti, Ƴskaitant ir
karšto vandens tiekimo sistemoje Ƴrengtus šildymo prietaisus, nustatytas jo projektavimo
dokumentuose.
13. Pastato šildymo ir karšto vandens sistema – pastate Ƴrengtas techniniǐ priemoniǐ
kompleksas, skirtas Ƴ pastatą perduotai arba pastate gaminamai šilumai ir (ar) karštam vandeniui Ƴ
patalpas pristatyti.

1. Atsiskaitomieji šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisai –
vartotojams patiektos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio matavimo priemonơs, pagal
kuriǐ rodmenis atsiskaitoma su tiekơju.

3. Pastatǐ energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:
1) statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkơjui ar
nuomininkui šiǐ pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi bǌti ne
ilgesnis kaip 10 metǐ. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties
atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali bǌti išduodamas
vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame paþiame daugiabuþiame
pastate sertifikatu;
Taikyti pastato sertifikato duomenis vienam butui, taip pat ir kito tokio paties buto tame paþiame pastate yra
nekorektiška. Butas gali turơti labai gerus arba labai blogus langus. Panašiai gali bǌti ir su sienomis. Bǌna sienos
suskylinơjusios, kai per plyšius sunkiasi vanduo. Bǌna sienos iš vidaus izoliuotos šilumine izoliacija. Taigi, butas nuo
buto gali labai skirtis savo energinơmis eksploatacinơmis savybơmis. (Šis abejotinas reikalavimas Ƴrašytas 2002/91EB
direktyvoje)
2 straipsnis. Pagrindinơs šio Ʋstatymo sąvokos

2) rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems pastatams, kuriǐ bendras naudingasis vidaus
patalpǐ plotas didesnis kaip 1000 kvadratiniǐ metrǐ ir kuriǐ rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu
atliekamǐ darbǐ, susijusiǐ su pastato energinio efektyvumo pagerinimu, kaina sudaro daugiau kaip 25
procentus pastato vertơs, neƳskaitant žemơs sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertơs.

43(1) straipsnis. Minimalǌs pastatǐ energinio naudingumo reikalavimai ir pastatǐ energinio naudingumo
sertifikavimas
1. Minimalǌs pastatǐ energinio naudingumo reikalavimai privalomi:
1) naujai statomiems pastatams;
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1. Šilumos tiekơjas atsako už sutartyse nustatytos kokybơs šilumnešio pristatymą šilumos
vartotojams iki tiekimo–vartojimo ribos.

11 str. Tiekimo–vartojimo riba tarp šilumos tiekơjo ir šilumos vartotojo

16. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybiǐ
sprendimais pagal statybos techniniais reglamentais apibrơžtą lauko oro temperatǌrą, kuriai esant
privaloma pradơti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybiǐ pastatǐ šildymą.
28. Šilumos ǌkio plơtros kryptys – Vyriausybơs programinis dokumentas Nacionalinei
energetikos strategijai Ƴgyvendinti šilumos ǌkyje.
29. Šilumos ǌkio specialusis planas – savivaldybiǐ specialiojo planavimo dokumentas,
kuriame apibrơžiamos naujai planuojamos šilumos vartotojǐ teritorijos, nurodomi galimi ir
alternatyvǌs šildymo bǌdai ir kurio tikslas yra tenkinti vartotojǐ šilumos poreikius vartotojui
mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.
31. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekơjo ar
gamintojoir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens, vartojanþio šilumą ir (ar) karštą
vandenƳ patalpose, kuriose neƳrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.
32. Šilumos vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai
nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklǐ ar pastatǐ šildymo ir karšto vandens
sistemǐ.
33. Tiekimo–vartojimo riba – vieta šilumnešio vamzdynuose, iki kurios tiekơjas yra
atsakingas už šilumos ar karšto vandens tiekimą.
3 str 3. Karšto vandens ruošimas ir tiekimas grindžiami konkurencija vartotojams pasirenkant
karšto vandens tiekơją ar apsirǌpinimo karštu vandeniu bǌdą. Savivaldybơs skatina konkurenciją
karšto vandens ǌkyje.
4. Valstybơ (savivaldybơs) skatina konkurenciją pastatǐ šildymo ir karšto vandens
sistemǐ priežiǌros srityje.
5 straipsnis. Šilumos vartotojǐ teises ginanþiǐ organizacijǐ teisơ kontroliuoti šilumos
tiekơjǐ veiklą
7 str.1. Savivaldybơs tvarko šilumos ǌkƳ pagal savivaldybiǐ tarybǐ patvirtintus šilumos
ǌkio specialiuosius planus.
9 str. Savivaldybơ, remdamasi šilumos ǌkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos
tiekimą šilumos vartotojams pagal jǐ poreikius patalpoms šildyti, vơdinti ir karštam vandeniui
ruošti.
Tiekơjas

Savivaldybơ

Savivaldybơ

Savivaldybơ

Savivaldybơ,
Vartotojai
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2. Tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynǐ vietose,
kuriose atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su vartotojo šilumos Ƴrenginiais,
kai jis Ƴrengtas namo Ƴvade arba vartotojo bute. Sutartimis gali bǌti nustatytos kitos tiekimo–
vartojimo ribos. Pirmenybơ pasirinkti tiekimo–vartojimo ribą suteikiama buitiniam šilumos
vartotojui.
12 str. Atsiskaitymai su šilumos tiekơju
1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekơju už patiektą šilumą ir (ar) karštą vandenƳ
pagal atsiskaitomǐjǐ šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisǐ rodmenis, jeigu sutartimis
nenustatyta kitaip.
2. Kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos
kiekis, nustatytas pagal atsiskaitomǐjǐ šilumos apskaitos prietaisǐ rodmenis, paskirstomas
(išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekƳ, išmatavus,
Ƴvertinus ar kitaip pagal Valstybinơs kainǐ ir energetikos kontrolơs komisijos rekomenduojamus
taikyti ar su ja suderintus metodus nustaþius, kokia visǐ vartotojǐ bendrai suvartoto šilumos
kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šiǐ daliǐ matavimo, nustatymo ar Ƴvertinimo metodą
pasirenka šilumos vartotojai iš VKEKK rekomenduotǐ taikyti metodǐ. Kiti šilumos vartotojǐ
siǌlomi metodai gali bǌti taikomi tik suderinti suVKEKK.
Visiškai logiška, kad už name suvartotą šilumą ir vandenƳ apmoka namo gyventojai,
taþiau kaip turi bǌti išsprĊstas apmokơjimas už nežinia kur dingusią šilumą ar vandenƳ, kuriǐ
negalima paaiškinti kaip prarastǐ bendrosios nuosavybơs valdomuose tinkluose?
3. Atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą. Savivaldybơ turi teisĊ nustatyti, kad
buitiniams šilumos vartotojams vietoj sąskaitǐ už šilumą bǌtǐ išduodami mokơjimo už šilumą
pranešimai. Buitinio šilumos vartotojo reikalavimu šilumos tiekơjas privalo išduoti sąskaitą, kai
vartotojas apmoka su tuo susijusias papildomas tiekơjo sąnaudas.

Savivaldybơ
Tiekơjas

Paskirsto:
namo savininkas
(bendraturþiai):
1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius

Vartotojas

Vartotojas
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2. Savivaldybơ organizuoja naują, su suinteresuotais šilumos vartotojais suderintą jǐ
pastatǐ šildymo bǌdą.

17 str. Šilumos tiekimo nutraukimas
1. Šilumos tiekơjas gali nutraukti šilumos tiekimą tik suderinĊs su šilumos
vartotojais, išskyrus atvejus, kai Valstybinơ energetikos inspekcija prie ǋkio ministerijos
nustato tokius vartotojo Ƴrenginiǐ trǌkumus, dơl kuriǐ gresia avarija ar kyla pavojus
žmoniǐ gyvybei ar saugumui.

1. Šilumos vartotojui, neapmokơjusiam sąskaitos už šilumą daugiau kaip 30 kalendoriniǐ dienǐ,
skaiþiuojant nuo vơliausios leistinos sąskaitos apmokơjimo dienos, (Ƴsiskolinusiam vartotojui)
šilumos tiekơjas turi teisĊ sutartyse nustatyta tvarka sustabdyti šilumos ir (ar) karšto vandens
pristatymą Ƴ Ƴsiskolinusio vartotojo šildymo ir (ar) karšto vandens prietaisus. Daugiabuþiame name
leidžiama sustabdyti tik karšto vandens pristatymą Ƴ Ƴsiskolinusio vartotojo karšto vandens
prietaisus.
2. Sutartyse nustatoma šilumos tiekơjo prievolơ ne vơliau kaip prieš 10 kalendoriniǐ dienǐ
iki numatomos šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo sustabdymo datos raštu Ƴspơti ƳsiskolinusƳ
vartotoją.
15 str. 1. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekơjas savo lơšomis Ƴrengia atsiskaitomuosius
šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus, užtikrina jǐ tinkamą techninĊ bǌklĊ,
reikalaujamą matavimǐ tikslumą ir organizuoja patikrą.
Sąnaudos atsiskaitomǐjǐ prietaisǐ Ƴrengimui ir priežiǌrai Ƴtraukiamos Ƴ šilumos ir karšto vandens
kainą. Dar geriau bǌtǐ išbraukti žodžius savo lơšomis ir to užtektǐ

14 str. Šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo sustabdymas Ƴsiskolinusiems
šilumos vartotojams

3. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabuþiame name privalo bǌti
šildomi, jeigu to reikalauja bent 1/3 to namo butǐ savininkǐ, neturinþiǐ Ƴsiskolinimǐ šilumos
tiekơjui.

13 str. Šilumos tiekimo sezoniškumas
1. Šilumos vartotojai turi teisĊ nusprĊsti dơl savo pastatǐ šildymo pradžios ir
pabaigos, <…>
2. Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisĊ nusprĊsti dơl savo pastatǐ šildymo
pradžios ir pabaigos, nusprendơ pradơti arba baigti savo pastatǐ šildymą kitu laiku negu
savivaldybiǐ nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą
<…>Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklơse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekơjui ne
vơliau kaip prieš 2 darbo dienas iki sprendimo Ƴgyvendinimo.

Šilumos tiekơjas
Karšto v. tiekơjas

Vartotojas
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2. Jeigu butǐ savininkai nenusprendơ dơl šildymo ir karšto vandens sistemos prižiǌrơtojo
pasirinkimo ir dơl to nebuvo sudaryta šios sistemos priežiǌros sutartis, laikinai, kol toks
pasirinkimas bus padarytas, šilumos tiekơjas yra ir daugiabuþio namo, kurio butǐ ir kitǐ patalpǐ
savininkams jis tiekia šilumą, šildymo ir karšto vandens sistemos prižiǌrơtojas. Daugiabuþio namo
šildymo ir karšto vandens sistemos priežiǌros sutartys sudaromos atskirai nuo šilumos ir (ar)
karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarþiǐ.
Negalima Ƴpareigoti juridinƳ ar fizinƳ asmenƳ prižiǌrơti kieno nors turtą be Savininko sutikimo.
“Statinio techninĊ priežiǌrą organizuoja statinio naudotojas” (St.Ʋ. 40 str. 1 p.)
3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiǌrơtojas atlieka šildymo ir karšto
vandens sistemos priežiǌrą Vyriausybơs ar jos Ƴgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Turơtǐ bǌti ne prižiǌrơtojas, o savininkas !!!!!!
21 str. 2. Daugiabuþio namo buto ir (ar) kitǐ patalpǐ savininkas apmoka jam tenkanþią
dalƳ šilumos, suvartotos daugiabuþio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nepaisydamas
to, kokiu bǌdu šildomos jam priklausanþios patalpos

1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtǐ daugiabuþiǐ namǐ šildymo ir karšto vandens
sistemas turi prižiǌrơti butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkǐ pasirinktas prižiǌrơtojas (eksploatuotojas).
Su juo sudaroma daugiabuþio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiǌros sutartis. SutartƳ
butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkǐ sprendimu sudaro butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkǐ bendrijos valdyba
(bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinơs veiklos
sutarties partneriǐ Ƴgaliotas asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektǐ administratorius. Šios
sutartys sudaromos šio Ʋstatymo 18 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.

Vartotojas

Prižiǌrơtojas

Prižiǌrơtojas
SutartƳ su
prižiǌrơtoju sudaro:
1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius
Šilumos tiekơjas
Karšto v. tiekơjas

4. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarþiǐ standartines sąlygas tvirtina Vyriausybơ
arba jos Ƴgaliota institucija ir paskelbia „Valstybơs žiniose“. Šilumos pirkimo–pardavimo
sutarþiǐ su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas tvirtina Vyriausybơ arba jos
Ƴgaliota institucija, suderinusi su Nacionaline vartotojǐ teisiǐ apsaugos taryba prie
Teisingumo ministerijos, ir paskelbia „Valstybơs žiniose“.
Priežiǌrą atlieka:
19 str. Pastatǐ šildymo ir karšto vandens sistemǐ priežiǌra

2. Standartinơs sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos
neprieštarauja šaliǐ individualiai aptartoms sąlygoms ir Ƴstatymams.

sąlygǐ.

18 straipsnis. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarþiǐ standartinơs sąlygos
1. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos ar keiþiamos laikantis standartiniǐ
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3. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekơjas sutartyje nurodytoje vietoje Ƴrengia
atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus.
25 str. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarþiǐ nutraukimas vartotojo iniciatyva
26 str. Savivaldybiǐ sprendimas dơl atskirǐ butǐ ar kitǐ patalpǐ daugiabuþiuose Savivaldybơ
namuose šildymo bǌdo keitimo
1.Savivaldybơ priima sprendimą dơl daugiabuþiǐ namǐ atskirǐ butǐ ar kitǐ patalpǐ
savininkǐ prašymǐ derinti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą ir norimą
keisti atskirǐ butǐ ar kitǐ patalpǐ daugiabuþiuose namuose šildymo bǌdą ne vơliau kaip per 30
kalendoriniǐ dienǐ nuo savininko prašymo Ƴregistravimo savivaldybơje dienos.
Savivaldybơ
27 str. Savivaldybơs sprendimas dơl šildymo bǌdo keitimo visam pastatui
Savivaldybơ ne vơliau kaip per 30 kalendoriniǐ dienǐ nuo šilumos vartotojo prašymo
Ƴregistravimo savivaldybơje dienos priima sprendimą dơl šilumos vartotojo (arba vartotojǐ
daugiabuþiuose namuose, toliau – vartotojo) prašymo derinti šilumos pirkimo–pardavimo sutarties Savivaldybơ
nutraukimą ir jo norimą keisti šildymo bǌdą visam pastatui.
Savivaldybơ
30 straipsnis. Šilumos kainodara

24 str. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekơjo teisơs, pareigos ir atsakomybơ Tiekơjas
buitiniam šilumos vartotojui
1. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekơjas privalo parduoti buitiniam šilumos
vartotojui sutartyje numatytą šilumos ir (ar) karšto vandens kiekƳ laikydamasis šaliǐ
suderinto <…> tiekimo režimo.
2. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekơjas privalo užtikrinti:
1) šilumos ir (ar) karšto vandens perdavimo tinklǐ techninĊ bǌklĊ, atitinkanþią
teisơs aktǐ reikalavimus, iki tiekimo–vartojimo ribos;
Reikalavimas 1) nekorektiškas, nes pastato vidaus tinklai yra gyventojǐ bendroji
nuosavybơ
2) atsiskaitomǐjǐ šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisǐ techninĊ bǌklĊ,
atitinkanþią teisơs aktǐ reikalavimus;
3) šilumos ir (ar) karšto vandens kokybĊ, nustatytą sutartimis ir atitinkanþią teisơs
aktǐ reikalavimus, iki tiekimo–vartojimo ribos.

22 str. Šilumos tiekơjo arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiǌrơtojo teisơ
patekti Ƴ butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkams priklausanþias patalpas (dơl prižiǌrơtojo teisơs þia
neturơtǐ bǌti rašoma, nes tai turơtǐ bǌti aptarta prižiǌrơtojo ir jƳ samdanþio savininko sutartyje)
23 str. Šilumos vartotojo daugiabuþiame name teisơs ir pareigos
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Butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkǐ
bendrosios nuosavybơs
administravimo pavyzdiniai
nuostatai (Žin., 2002, Nr. 542123);

Iš LRV 2001 m. gegužơs 23 d. Nr. 603 nutarimo:
Butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkǐ bendrosios nuosavybơs administratoriais (toliau vadinama –
administratorius) gali bǌti skiriamos biudžetinơs ir viešosios Ƴstaigos, savivaldybơs Ƴmonơs,
akcinơs bendrovơs, kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys teisĊ teikti nekilnojamojo turto
administravimo paslaugas.
Administravimo faktas registruojamas Nekilnojamojo turto registre ir nurodomas
administratorius.
Iš nuostatǐ: Pagrindinis administratoriaus uždavinys – Ƴgyvendinti Ƴstatymǐ ir kitǐ teisơs aktǐ
nustatytus privalomuosius reikalavimus

3. Butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkams per nustatytą laiką neƳvykdžius šio straipsnio 2
dalyje nustatyto savivaldybơs Ƴpareigojimo, savivaldybơ Ƴgyja teisĊ nebetaikyti šiam
daugiabuþiam namui maksimaliǐ šilumos suvartojimo normǐ.

2. Savivaldybơ turi teisĊ Ƴpareigoti daugiabuþio namo, kuriame buvo viršyta maksimali
šilumos suvartojimo norma, butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkus Vyriausybơs nustatyta tvarka
rekonstruoti namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą pagal privalomuosius reikalavimus.
Ʋpareigojimo butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkams terminas negali bǌti trumpesnis negu 18 mơnesiǐ.

Administratorius

savivaldybơs meras
(valdyba) arba jo
(jos) Ƴgaliotas
atstovas

Savivaldybơ

Gyventojǐ prašymu Valstybinơ energetikos inspekcija prie ǋkio ministerijos VEI
nustato, ar namǐ šildymo ir karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus.

1. VKEKK nustato ir prireikus pakeiþia maksimalias šilumos suvartojimo normas
daugiabuþiǐ namǐ butams ir kitoms patalpoms šildyti. Šios normos skelbiamos viešai. Jos
taikomos daugiabuþiuose namuose, kuriǐ šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos neatitinka
privalomǐjǐ reikalavimǐ. Šilumos tiekơjas neturi teisơs reikalauti, kad tokiǐ namǐ butǐ ir kitǐ
patalpǐ savininkai mokơtǐ už suvartotos šilumos kiekƳ, viršijantƳ maksimalias šilumos suvartojimo
normas.
Taþiau niekur nepasakyta, kas turi atlyginti šilumos tiekơjui už šilumą, už kurią
neapmokơjo vartotojai, kai buvo viršytos maksimalios šilumos suvartojimo normos.

5. Savivaldybiǐ tarybos nustato:
3) vadovaudamosi VKEKK patvirtinta daugiabuþiǐ namǐ šildymo ir karšto VKEKK
vandens sistemǐ priežiǌros maksimaliǐ tarifǐ nustatymo metodika – daugiabuþiǐ namǐ
šildymo ir karšto vandens sistemǐ priežiǌros maksimalius tarifus.
31 straipsnis. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabuþiuose VKEKK
namuose
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11. Privalomǐjǐ reikalavimǐ visumą sudaro:
11.1. reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijǐ ir inžineriniǐ sistemǐ savybes,
atitinkanþias esminius statinio reikalavimus:
11.1.1. mechaninio atsparumo ir pastovumo [4.8, 4.9];
11.1.2. gaisrinơs saugos [4.10, 4.18];
11.1.3. higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos [4.11];
11.1.4. saugaus naudojimo [4.12];
11.1.5. apsaugos nuo triukšmo [4.13];
11.1.6. energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo [4.14, 4.15, 4.16, 4.17];
11.2. reikalavimai gyvenamąjƳ namą ir jo aplinką naudoti, prižiǌrơti ir tvarkyti taip, kad:
11.2.1. patalpǐ naudojimas atitiktǐ paskirtƳ, Ƴregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre;
11.2.2. bǌtǐ išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda;
11.2.3. bǌtǐ nepažeistos treþiǐjǐ asmenǐ gyvenimo ir veiklos sąlygos.
12. Gyvenamojo namo savybơs turi atitikti privalomǐjǐ reikalavimǐ visumą per visą
ekonomiškai pagrƳstą statinio naudojimo trukmĊ arba iki sprendimo statinƳ nugriauti priơmimo
datos.
17. Gyvenamojo namo ir jo elementǐ apžiǌras atlieka:
17.1. nuolatinius stebơjimus – gyvenamojo namo priežiǌros vadybininkas, turintis ne
žemesnƳ kaip aukštesnƳjƳ inžinerinƳ techninƳ išsilavinimą;
17.2. kasmetines ir neeilines apžiǌras – specialistǐ grupơ (komisija), kurios vadovas
privalo turơti bet kurios statybos techninơs veiklos pagrindinơs srities vadovo atestatą [4.6];
17.3. statybinius tyrinơjimus – atestuotos inžineriniǐ paslaugǐ Ƴmonơs (laboratorijos),
ekspertai, turintys eksperto kvalifikacijos atestatą;
17.4. energetinƳ auditą – energetikos konsultavimo paslaugas teikianþios Ƴmonơs, Ƴstaigos
ar organizacijos.
Naujǐ namǐ sistemǐ privalomieji reikalavimai
2. Naujǐ namǐ, gaunanþiǐ šilumą iš miesto ar gyvenvietơs šilumos tinklǐ arba grupiniǐ
katiliniǐ, sistemos privalo atitikti statybos techniniǐ reglamentǐ STR 2.09.02:1998 „Šildymas,
vơdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin.,1999, Nr. 13-333) ir STR 2.09.01:1998 „Šilumos
tiekimo tinklai ir šilumos punktai“ (Žin., 1998, Nr. 34-923) reikalavimus.
Senǐ namǐ sistemǐ privalomieji reikalavimai
3. Senuose namuose turi bǌti:
3.1. šiǐ namǐ projektinơje dokumentacijoje arba, jeigu tokios dokumentacijos nơra,
normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkanti Sistema (šildymo prietaisǐ

STR 1.12.05:2002. “Gyvenamǐjǐ
namǐ naudojimo ir priežiǌros
privalomieji reikalavimai ir jǐ
Ƴgyvendinimo tvarka”
(Žin., 2002, Nr. 81-3504);

Daugiabuþio namo šildymo ir
karšto vandens sistemos
privalomieji reikalavimai
(Žin., 2003, Nr. 65-2975);

namo savininkas
(bendraturþiai):
1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius

26. G. namo
priežiǌrą org-ja
namo savininkas
(bendraturþiai):
1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius

36. G. n. naudojimo priežiǌrą
vykdo sav. meras
(jo Ƴgaliotas sav.
administratorius ar
kitas sav.
administracijos
tarnautojas) [4.3].
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Dơl Namo šildymo ir (ar) karšto
vandens sistemos atitikimo
privalomiesiems reikalavimams
nustatymo tvarkos patvirtinimo
(Žin., 2003, Nr. 93-4239)

Pastato šildymo ir karšto vandens
sistemos priežiǌros tvarka
(Žin., 2003, Nr. 70-3194)

Priežiǌrą vykdo:
Asmuo, turintis
VEI atestatą
priežiǌros verslui

Priežiǌrą
organizuoja:
namo savininkas
(bendraturþiai):
1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius

Ši tvarka nustato daugiabuþio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos (toliau –
Sistemos) atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo eigą ir reikalavimus.
4. Sistemos atitiktis privalomiesiems reikalavimams nustatoma gavus gyventojǐ
argumentuotą prašymą arba šilumos ir (ar) karšto vandens tiekơjǐ, šiǐ Sistemǐ priežiǌros Ƴmoniǐ
ar savivaldybiǐ institucijǐ kreipimąsi (toliau – Prašymą).
6. VEI teritorinio skyriaus vedơjas skiria inspektoriǐ, kuris esant reikalui gali nuvykti Ƴ Tikrina:
daugiabuþio namo bendrojo naudojimo patalpas pateiktos dokumentacijos duomenǐ teisingumo VEI inspektorius
nustatymui ar nesuprantamǐ duomenǐ patikslinimui. Inspektoriui užeidinơti Ƴ namo butus
neprivaloma.
14. Atlikus Sistemos kapitalinƳ remontą ar rekonstravimo darbus, Sistema pripažƳstama

galia, šilumnešio debitǐ paskirstymas, vamzdynǐ šiluminơ izoliacija);
3.2. hidraulinio balansavimo priemonơs;
3.3. atsiskaitomieji apskaitos prietaisai suvartojamos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui
nustatyti ties tiekimo-vartojimo riba;
3.4. Ƴrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.
4. Bendruosius gyvenamǐjǐ namǐ šildymo ir karšto vandens sistemǐ naudojimo ir
priežiǌros privalomuosius reikalavimus ir jǐ Ƴgyvendinimo tvarką nustato:
4.1. statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamǐjǐ namǐ naudojimo ir
priežiǌros privalomieji reikalavimai ir jǐ Ƴgyvendinimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. Ƴsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr.81-3504);
4.2. Šilumos tiekimo tinklǐ ir šilumą naudojanþiǐ Ƴrenginiǐ eksploatavimo taisyklơs,
4.3. Elektriniǐ ir elektros tinklǐ eksploatavimo taisyklơs, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ǌkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. Ƴsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6–252).
5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemǐ priežiǌros dalyviǐ tarpusavio Ƴsipareigojimus
ir jǐ vykdymo tvarką be kitǐ Lietuvos Respublikos teisơs aktǐ taip pat nustato:
5.1. Pastatǐ šildymo ir karšto vandens sistemǐ priežiǌros sutarþiǐ standartinơs sąlygos,
tvirtinamos Lietuvos Respublikos ǌkio ministro Ƴsakymu;
5.2. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklơs, tvirtinamos Lietuvos Respublikos ǌkio
ministro Ƴsakymu;
5.3. Lietuvos Respublikos ǌkio ministro nustatyta leidimǐ (atestatǐ) šilumos Ƴrenginiǐ
eksploatavimo (priežiǌros) verslui išdavimo tvarka.
24. Šios Tvarkos 18 ir 20 punktuose išvardytǐ pastatǐ šildymo ir karšto vandens sistemǐ
priežiǌrą gali vykdyti tik turintis Valstybinơs energetikos inspekcijos prie ǋkio ministerijos
leidimus (atestatus) šilumos Ƴrenginiǐ eksploatavimo (priežiǌros) verslui asmuo.
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Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklơs
(Žin., 2003, Nr. 70-3193)

Namo šildymo ir (ar) karšto
vandens sistemos rekonstravimo
pagal privalomuosius
reikalavimus ir šiǐ darbǐ rơmimo
tvarka
(Žin., 2003, Nr. 75-3481)

127. Pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas atsako už:
127.1. jam nuosavybơs teise priklausanþiǐ šilumos Ƴrenginiǐ bei pastato išorơs atitvơriǐ
(langǐ, durǐ, sienǐ, stogo ir pan.) bǌklĊ ir priežiǌrą;
130. Pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas privalo:
„130.1. šiose taisyklơse ir teisơs aktuose [3.1], [3.12], [3.13], [3.14],[3.16], [3.22], [3.26],
[3.31], [3.32], [3.33] nustatyta tvarka prižiǌrơti pastato išorơs atitvơres (langǐ, durǐ, sienǐ, stogo ir
pan.), jam priklausanþius šilumos ir (ar) karšto vandens Ƴrenginius arba sudaryti sutartƳ su šilumos
ir (ar) karšto vandens tiekơju arba kita Ƴmone, turinþia Valstybinơs energetikos inspekcijos leidimą
(atestatą) verstis šilumos Ƴrenginiǐ eksploatavimo (priežiǌros) verslu, atlikti šiose taisyklơse
nurodytas šildymo ir (ar) karšto vandens sistemǐ priežiǌros pareigas;“.
244. Buitiniai šilumos vartotojai daugiabuþiuose namuose teisơs akto [3.1] ir šiǐ taisykliǐ
nustatyta tvarka iki 2007 m. liepos 1 d. pasirenka pastato šildymo ir karšto vandens sistemǐ
prižiǌrơtoją, o butǐ ir kitǐ patalpǐ savininkǐ bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), pastato
bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinơs veiklos sutarties partneriǐ Ƴgaliotas
asmuo arba pastato bendrojo naudojimo objektǐ administratorius pasirašo su prižiǌrơtoju pastato
šildymo ir karšto vandens sistemǐ priežiǌros sutartƳ ar darbo sutartƳ dơl šiǐ sistemǐ priežiǌros. Po
2007 m. liepos 1 d., nepasirašius pastato šildymo ir karšto vandens sistemǐ priežiǌros sutarties,
daugiabuþiǐ namǐ šildymo ir karšto vandens sistemǐ priežiǌrą atlieka esamas prižiǌrơtojas, o jo
nesant – šilumos tiekơjas, vadovaudamasis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiǌros
tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ǌkio ministro 2003 m. birželio 30 d. Ƴsakymu Nr. 4-259

atitinkanti privalomuosius reikalavimus ir tinkama naudoti vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.11.01:2002 „Statiniǐ pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr.602475) bei VEI 2001-03-28 Ƴsakymo Nr.06 „Dơl EVI pareigǌnǐ dalyvavimo statiniǐ pripažinimo
tinkamais naudoti komisijose“ nustatyta tvarka.
8. Daugiabuþio namo, kurio šildymo ir (ar) karšto vandens sistema neatitinka privalomǐjǐ
reikalavimǐ, butǐ ir patalpǐ savininkai pertvarkyti namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą
Ƴpareigojami savivaldybơs administracijos direktoriaus Ƴsakymu, kuriame nurodomas Ƴpareigojimo
Ƴvykdymo terminas – ne trumpesnis kaip 18 mơnesiǐ.
9. Savivaldybơs institucija nurodytąjƳ Ƴpareigojimą gali duoti gavusi Valstybinơs
energetikos inspekcijos pažymą, fiksuojanþią neatitiktƳ privalomiesiems reikalavimams.

Vartotojai
1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius

1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius
Savininkas
1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius

Rekonstruoti
Ƴpareigoja:
savivaldybơs
administracijos
direktorius
Vykdo:
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31. Daugiabuþio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektǐ (bendro naudojimo
patalpǐ, pagrindiniǐ namo konstrukcijǐ, bendro naudojimo mechaninơs, elektros, sanitarinơstechninơs Ƴrangos ir kitokios Ƴrangos) rekonstravimo projektavimo sąlygos yra privalomos [4.1.4].

2. Taþiau nustatyti atvejai, kai šie techniniai pertvarkymai vykdomi nesilaikant Ƴstatymǐ ir
normatyviniǐ statybos dokumentǐ reikalavimǐ.
a) Pažeidžiant Daugiabuþiǐ namǐ savininkǐ bendrijǐ Ƴstatymo (Žin., 2000, Nr. 56-1639) 8
straipsnƳ, sprendimai dơl bendrojo naudojimo šilumos punktǐ modernizavimo priimami ir
Ƴgyvendinami be daugiabuþiǐ namǐ savininkǐ daugumos arba bendrijǐ| valdybǐ pritarimo.
b)
Šilumos punktǐ rekonstrukcijos projektai nesuderinami statybos reglamentu STR
1.05.03:1997 "Statiniǐ projektavimo sąlygǐ nustatymo, statiniǐ projektǐ derinimo ir jǐ tvirtinimo
tvarka" (Žin., 1997, Nr. 101-2559; 1999, Nr. 85-2534) nustatyta tvarka.
Pagal STR 1.05.07:2002 “Statinio projektavimo sąlygǐ sąvadas” (Žin., 2002, Nr. 542153):
10. Statinio projektavimo sąlygǐ sąvadui gauti statytojas (užsakovas) pateikia
savivaldybơs administracijos direktoriui (jo Ƴgaliotam savivaldybơs administracijos valstybơs
tarnautojui) prašymą ir:
10.3. statinio bendrosios nuosavybơs bendraturþiǐ sutikimą, kai rekonstruojami
daugiabuþio namo bendro naudojimo objektai;
13. Projektavimo sąlygas nagrinơja, derina, jeigu reikia, siǌlo pakeisti ir joms pritaria
savivaldybơs administracijos direktorius (jo Ƴgaliotas savivaldybơs administracijos valstybơs
tarnautojas).

1.… Atsisakoma pasenusiǐ grupiniǐ boileriniǐ, rekonstruojami daugiabuþiǐ namǐ šilumos
Dơl daugiabuþiǐ namǐ šilumos
punktai,
juose Ƴrengiami vietiniai karšto vandens ruošimo Ƴrenginiai.
punktǐ modernizavimo tvarkos
PripažƳstama,
kad rekonstruojamos pasenusios grupinơs boilerinơs.
vykdymo

Šilumos tinklǐ ir šilumos
vartojimo Ƴrenginiǐ priežiǌros
(eksploatavimo) taisyklơs
(Žin., 2005, Nr. 100-3735)

(Žin., 2003, Nr. 70-3194), ir Pastatǐ šildymo ir karšto vandens sistemǐ priežiǌros sutarþiǐ
standartinơmis sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ǌkio ministro 2003 m. birželio 30
d. Ƴsakymu Nr. 4-260 (Žin., 2003, Nr. 70-3195).“
Gyvenamuosiuose namuose už šilumos punktǐ, šildymo ir karšto vandens sistemǐ priežiǌrą
atsako Savininkas (1.bendrijos v-ba ar pirmininkas, 2.jvs Ƴgaliotas asmuo, 3.administratorius) arba
jo pavedimu Prižiǌrơtojas: 21 p., 29.2 p., 31 –32 p.,246 p.,264p.,282p.,291p.,29.,309 – 310p.,

Kas privalo pasirǌpinti sutikimu?
Savivaldybơs
administracijos
direktorius

Statytojas
(Užsakovas)

8 str. panaikintas
Žin., 2001, Nr. 913187 (2001-10-26)
Negalioja nuo 2002
06 29 (Žin., 2002,
Nr. 65-2690)

1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius
Prižiǌrơtojas
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c) Montavimo darbai vykdomi negavus apskrities viršininko administracijos valstybinơs
teritorijǐ planavimo ir statybos inspekcijos leidimo, kurio privalomumas nustatytas statybos
reglamentu STR 1.07.01:1999 "Leidimǐ statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" (Žin., 1999,
Nr. 84-2510, Nr. 90-2667; 2000, Nr. 11-273, Nr. 68-2730).
Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rǌšys“
Statinio paprastasis remontas: 14.18. pakeiþiami atskiri susidơvơjĊ šiǐ sistemǐ elementai
to paties ar kito tipo elementais (tarp jǐ – šilumos punktai), nekeiþiant visos sistemos pralaidumo;
Vadovaujantis STR’o 14.18 punktu šilumos punktǐ remontas yra paprastasis remontas ir
jam leidimai nereikalingi.
d) Modernizuoti šilumos punktai laikomi juos montavusiǐ Ƴmoniǐ nuosavybe, taþiau
patalpos iiems Ƴrengti neišsinuomojamos.
Modernizavus šilumos punktus, šilumos ir karsto vandens tiekimo paslaugos kartais
pabrangsta. Tai kelia daugiabuþiǐ namǐ patalpǐ savininkǐ nepasitenkinimą, gaunami skundai.
Šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugǐ kainą sutaria gyventojǐ interesus
atstovaujanti institucija ir prižiǌrơtojas
e) Kadangi daugiabuþiǐ namǐ šilumos punktai yra šiǐ namǐ patalpǐ savininkǐ bendroji
dalinơ nuosavybơ, jǐ rekonstrukcija galima tik šios nuosavybơs dalyviams sutikus. Todơl
rekonstrukciją inicijuojanti savivaldybơs institucija privalo organizuoti daugiabuþio namo patalpǐ
savininkǐ susirinkimą, pateikti jiems šilumos punkto rekonstravimo schemą, išaiškinti
rekonstrukcijos tikslus, sąlygas bei lơšǐ šaltinius ir užprotokoluoti daugumos patalpǐ savininkiǐ
pritarimą, o jei Ƴsteigta namo savininkǐ bendrija, - gauti bendrijos valdybos sutikimą bendrijos
Ƴstatǐ nustatyta tvarka. Šilumos punkto rekonstrukcijos projektas turi bǌti suderintas ir su
bendrijos valdyba, o jeigu bendrija neƳkurta, - su namo bendrojo naudojimo objektǐ
administratoriumi.

44. Daugiabuþio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektǐ rekonstravimo [4.1.4]
projektavimo sąlygose išvardijami pagrindiniai rekonstravimo darbai, nurodomas butǐ ir kitǐ
patalpǐ savininkǐ susirinkimo ar balsavimo raštu protokolo, kuriuo pritarta šiems darbams, data ir
numeris.

Tai gali daryti tik:
1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius

Leidimas
nereikalingas
STR 1.07.01:2002
(Žin., 2002, Nr. 552203)

Negalioja (Žin.,
2002, Nr. 55-2203)

Statytojas
(Užsakovas)
1.bendrijos v-ba ar
pirmininkas
2.jvs Ƴgaliotas
asmuo
3.administratorius
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Nacionalinơ energetikos strategija

(Žin., 2007, Nr. 11-430)

Siekiant spartinti daugiabuþiǐ gyvenamǐjǐ namǐ šiltinimą ir jǐ energetiniǐ sistemǐ
modernizavimą, bus peržiǌrơta Daugiabuþiǐ namǐ modernizavimo programa, patvirtinta
Vyriausybơs 2004 m. rugsơjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232), numatant
papildomas finansines ir kitokias priemones, kurios skatintǐ butǐ savininkus renovuoti
daugiabuþius gyvenamuosius namus ir leistǐ Ƴgyvendinant tokius projektus dalyvauti mažas
pajamas gaunantiems gyventojams.

f) Rekonstrukcijos darbus galima pradơti tik gavus apskrities valstybinơs teritorijǐ
planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos leidimą. Šioms tarnyboms pavesta griežtai kontroliuoti
nustatytosios tvarkos vykdymą. Nustaþius, kad daugiabuþiǐ namǐ šilumos punktai rekonstruojami
be šiǐ tarnybǐ leidimo, rekonstrukcijos užsakovai ir rangovai bus baudžiami administracinơmis
baudomis iki 5 000 litǐ, o Ƴmonơs, savavališkai vykdanþios šilumos punktǐ rekonstrukcijos
darbus, gali netekti kvalifikacijos atestatǐ.

Neteisingas reikalavimas (žr.c)
punkto komentarą.
Leidimas
nereikalingas

5. LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO ǋKIO PADƠTIES APŽVALGA
IR ANALIZƠ NUO 1990 M. IKI 2007 M.
Laikotarpiu nuo 1990 m. iki 2006 m., kaip jau buvo rašyta 2 skyriuje, šilumos tiekimo Ƴmonơs
(ŠTƲ) patyrơ kelis priklausomumo kaitos etapus. Kartu reikia pabrơžti, kad ta kaita ŠTƲ palietơ
nevienodai. Tai iš dalies priklausơ ir nuo paþiǐ Ƴmoniǐ pirminio statuso, t.y. buvo skirtinga jǐ
startinơ pozicija.
ýia pateikiama informacinơ medžiaga apie tas Ƴmones, kurios priklausơ atitinkamoms
struktǌroms ir kuriǐ techniniai rodikliai buvo sisteminami. Pagal gaminamos ir tiekiamos energijos
kiekƳ, taip pat ir šilumos energiją, didžiausia dalis priklausơ Ƴmoniǐ grupei, kurias jungơ SPAB
„Lietuvos energija“.

Šilumos šaltiniai. Kadangi SPAB „Lietuvos energija“ gamino ir elektros energiją, ir šilumą,
savaime suprantama, kad jos valdomi šilumos šaltiniai sudarơ didžiąją dalƳ visǐ energiją
generuojanþiǐ Ƴrenginiǐ Lietuvoje 1990–1997 metais. Tuo laikotarpiu padơtis buvo tokia, kaip
pavaizduota 5.1. paveiksle.
Galia t/h

Galia M W
9000

12000

11240

11240

11240

11210

11225

11225

8000

10000

Garo katilai ŠTƲ (t/h).
Garo katilai el. (t/h)
Vandens kat. ŠTƲ (MW).
Vandens kat. el. (MW)

8000

7000
6000
5975
5570

5000

6000
4460

4460

4000

4365
3714

3698

4000
2516

2516

3000

2520
2000

2000

0
1990

1686

1686

1686

1991

1992

1993

1896

1994

1872

1995

1872

1996

1000
0
1997

Metai

5.1 pav. Katilǐ galia SPAB „Lietuvos energija“ Ƴmonơse 1990–1996 m.
Kaip matyti iš 5.1 paveikslo, garo katilai elektrinơse pagal bendrą galią viršijo garo katilǐ,
esanþiǐ šilumos tiekimo Ƴmonơse, galią beveik 5 kartus. Kitokia buvo vandens katilǐ padơtis. ýia
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vyraujanþią dalƳ sudarơ šilumos tiekimo Ƴmonơse esantys katilai. Jǐ galia buvo apie 2,5 karto
didesnơ nei esanþiǐ elektrinơse.
Decentralizavus SPAB „Lietuvos energija“, vơlesnơ informacija teikiama pagal Lietuvos
šilumos tiekơjǐ asociacijos duomenis. Pasikeitus prioritetams, pakito ir informacijos pobǌdis. Todơl
turime sukauptą informaciją apie katilǐ instaliuotas ir panaudotas galias. Ši informacija pateikiama
5.2 paveiksle.
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5.2 pav. Katilǐ bendra galia šilumos tiekimo Ƴmonơse 1997–2006 m.
Iš šio paveikslo matyti, kad ŠTƲ turimǐ katilǐ galia, nors ji po truputƳ mažinama, vis dơlto
išnaudojama nepakankamai. Štai 2006 metais išnaudota galia tesiekơ tik 33,1 proc. (2005 m. apie
panaudotą galią duomenǐ nesurinkta, todơl priimta interpoliuojant). Ne ką geresnơ padơtis ir
ankstesniais metais, kai panaudota galia svyravo tarp 35

ir 40 procentǐ. Panaudotos galios

sumažơjimą 2006 m. galima laikyti tik santykiniu dydžiu, nes absoliutus galios panaudojimas
išaugo apie 100 MW. Tai galima paaiškinti tuo, kad didơja katilǐ, deginanþiǐ biokurą, galia, o seni
katilai paliekami rezervui. Pavyzdžiui, 2006 m. biokurą deginanþiǐ katilǐ bendra galia sudarơ 328
MW.
Šilumos gamyba ir vartojimas. Pokyþius šioje srityje galima paaiškinti staigiu šilumos
vartotojǐ struktǌros pasikeitimu ir šilumos energijos taupymu didơjant jos kainai. Jeigu
paanalizuosime duomenis apie šilumos vartojimą nuo 1990 m. iki 2006 m., pateiktus 5.1 lentelơje ir
5.3 paveiksle, tai matysime, kad beveik neliko centralizuotai tiekiamo garo vartotojǐ. Tai susijĊ su
pramonơs Ƴmoniǐ restruktǌrizacija. Buvusios stambios Ƴmonơs likviduotos, kadangi pasikeitơ rinka,
jǐ produkcija tapo nepaklausi. Šios Ƴmonơs naudojo ne tik daug garo, bet ir šilumos, tiekiamos
termofikacinio vandens pavidalu. Nemažą reikšmĊ šilumos vartojimui turơjo šalies ekonominơ
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blokada, dơl kurios, nesant pakankamai kuro, priverstinai mažintas naudojimas. Šis naudojimo
nuosmukis 1992–1993 m. labai gerai matyti iš 5.3 paveikslo.
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5.3 pav. Šilumos energijos vartojimo balansas 1990–2006 m.
Pradedant 2000 m., centralizuotai tiekiamos šilumos vartojimas stabilizavosi ir Ƴgavo
didơjimo tendenciją. Kartu galima konstatuoti, kad pagrindiniu šilumos vartotoju tapo gyventojai.
Teigiamai reikia vertinti ir tą faktą, kad aiškiai mažơja šilumos tinklais perduodamos šilumos
nuostoliai. Tą galime pastebơti ir iš 5.1 lentelơs, ir iš 5.4 paveikslo. Matome, kad 2006 m. šilumos
nuostoliai sumažơjo iki 17,78 proc. ir toliau mažơja. Taip pat labai svarbus rodiklis yra
lyginamosios kuro sąnaudos, kurios 2006 m. sumažơjo iki 98,3 kg vienai šilumos MWh pagaminti.
Pastaruoju metu šilumos gamybos šaltiniai skirstomi Ƴ dvi grupes:
1) šaltinius, kurie per metus pagamina 5 GWh šilumos ir daugiau;
2) šaltinius, kurie per metus pagamina mažiau kaip 5 GWh šilumos.
Pagal UAB „Termosistemǐ projektai“ atliktą analizĊ 2006 m. šilumos gamybos šaltiniai
Lietuvoje buvo pasiskirstĊ taip, kaip parodyta 1.1 lentelơje.
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Šilumos tiekimo vamzdynai. Kaip matyti iš 5.3 paveikslo, labai ženkliai sumažơjus
centralizuotai tiekiamo garo vartojimui, tai netruko atsiliepti ir garo bei kondensato vamzdynǐ
kiekiui bendrame šilumos tiekimo tinklǐ balanse.
Termofikaciniǐ perkaitinto vandens, garo ir kondensato vamzdynǐ dinamika 1991–2006 m.
pateikta 5.5 paveiksle (stulpeliuose „Iš viso“ pateikti tinklǐ ilgiai neƳskaiþiavus „nebalansiniǐ“). Jau
anksþiau buvo konstatuota, kad sumenkus stambiosios pramonơs Ƴmonơms, kurios technologinơms
reikmơms naudojo didelius garo kiekius, mažơjo garo poreikiai. Taigi teko atsisakyti stambiǐ garo
tiekimo ir kondensato grąžinimo vamzdynǐ, kadangi tiekti nedidelius garo kiekius technologiškai
tapo neƳmanoma, o kita vertus – ir ekonomiškai nepateisinama. Dơl to garo ir kondensato vamzdynǐ
kiekis nuo 1993 m. iki 2006 m. sumažơjo daugiau kaip 4 kartus, iki 33,7 km. Dabar vartotojai,
išskyrus tuos, kurie yra arti šilumos gamybos Ƴmoniǐ, aprǌpinami garu jiems Ƴrengiant garo
generavimo šaltinius.
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5.4 pav. Šilumos balansas 1990–2006 m.
Sunykus kai kuriems naudotojams, dalis jiems priklausiusiǐ termofikacinio vandens
vamzdynǐ liko be šeimininkǐ, arba esantys tikrieji vamzdynǐ savininkai, neišgalơdami jǐ tinkamai
eksploatuoti, paliko be priežiǌros ir jǐ atsisakơ. Kaip matyti iš 5.5 paveikslo, Ƴ vamzdynus be
šeimininkǐ buvo atkreiptas dơmesys jau 1995 metais. Tuomet jie pradơti registruoti ir taip atsirado
niekieno vamzdynai, vadinami nebalansiniais. Reikia pasakyti, kad tie nebalansiniai vamzdynai
nơra nereikalingi. Kai kurie iš jǐ yra gana svarbǌs šilumos tiekimui, kadangi per juos šiluma
tiekiama ne tik Ƴ buvusiǐ šeimininkǐ pastatus, bet ir Ƴ greta esanþius. Todơl šilumos tiekimo
Ƴmonơms iškilo reikalas juos prižiǌrơti, taþiau kartu atsirado teisinơ problema – disponavimas
svetimu turtu. Siekiant išsprĊsti šią problemą, šilumos tiekimo Ƴmonơs turi formalizuoti
nebalansiniǐ vamzdynǐ nuosavybơs klausimą ir juos Ƴsigyti.
Vertinant šilumos tinklus pagal jǐ Ƴrengimo metus (žr. 5.7 pav., sudarytą pagal UAB
„Termosistemǐ projektai“ informaciją), tenka konstatuoti, kad didžiąją dalƳ sudaro iki 1991 metǐ
pakloti vamzdynai. Pagal tuo metu galiojusią projektavimo praktiką šilumos poreikiai šildymui ir
ypaþ karšto vandens ruošimui, kaip parodơ faktinio vartojimo analizơ (darbas „Vilniaus šilumos
tinklǐ techniniǐ rodikliǐ apibendrinimas”, darbo vadovas E. Tuomas), buvo suskaiþiuojami daug
didesni, nei reikia. Šios analizơs metu gauti instaliuotos ir didžiausios pareikalautos galios
palyginimo rezultatai, pagal 1999 m. duomenis, pavaizduoti 5.6 paveiksle.
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5.5 pav. Šilumos tiekimo tinklǐ plơtros dinamika 1991–2006 m.
Galia, MW
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5.6 pav. Instaliuotos ir didžiausios pareikalautos galiǐ lyginamoji tarpusavio išraiška.
ŠV – šildymui ir vơdinimui; KV – karštam vandeniui
Dơl to šilumos tiekimo vamzdynǐ projektinis pralaidumas taip pat neišnaudojamas. Iš to
galima daryti išvadą, kad per dideli vamzdynǐ skersmenys didina šilumos nuostolius. Ʋvertinus dar
ir šilumos nuostolius per susidơvơjusią izoliaciją, reikơtǐ rekonstruoti esamus vamzdynus ar bent
pakeisti šilumos izoliaciją, taþiau ekonomiškai tai neapsimoka dơl labai dideliǐ lơšǐ poreikio.
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5.7 pav. CŠT vamzdynǐ paskirstymas pagal statybos metus
Dơl to pastaruoju metu keiþiami tik susidơvơjĊ vamzdynai arba Ƴrengiami nauji statomiems
objektams tiekti šilumą. Tuo galima paaiškinti mažą naujǐ šilumos tiekimo tinklǐ statybos apimtƳ
pastaraisiais metais. Taþiau reikia Ƴvertinti tai, kad po 2000 m. dauguma šilumos tinklǐ yra statomi
panaudojant iš anksto gamykloje izoliuotus vamzdynus, taikant šiuo metu pažangiausią bekanalƳ
klojimo bǌdą.
Informacija apie šilumos tiekimo vamzdynǐ paskirstymą pagal skersmenis parodyta 5.8
paveiksle (pagal UAB „Termosistemǐ projektai“ duomenis).
Gyvenamasis sektorius. Kaip jau matơme iš 5.3 paveikslo ir 5.1 lentelơs, pagrindiniu šilumos
vartotoju tapo gyvenamasis sektorius. Nepaisant pereinamuoju laikotarpiu iškilusiǐ sunkumǐ, kai
intensyviai buvo vedama agitacija dơl centralizuotai tiekiamos šilumos nuostolingumo,
centralizuotai apšildomas gyvenamojo sektoriaus plotas, išskyrus 1992–1993 metus, nesumažơjo.
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5.8 pav. CŠT vamzdynǐ ilgiai pagal skersmenis
Analizuodami duomenis apie centralizuotai apšildomą gyvenamąjƳ plotą, kurie pateikti 5.2
lentelơje ir grafiškai pavaizduoti 5.9 paveiksle, matome centralizuotai apšildomo gyvena-
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5.9 pav. Gyvenamasis plotas, apšildomas iš CŠT 1991–2006 m.
mojo ploto mažơjimą procentais. Tą galima paaiškinti nepakankamai tiksliai esamą padơtƳ
atspindơjusiais duomenimis. Pirmoji priežastis buvo ta, kad 1991–1996 m. vadovautasi SPAB
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„Lietuvos energija“ duomenimis, kurie neapơmơ jos pavaldumui nepriklausiusiǐ šilumos tiekimo
Ƴmoniǐ, veikusiǐ mažesniuosiuose miesteliuose ir gyvenvietơse. Iš þia ir tokia gana aukšta
centralizuotai apšildomo gyvenamojo ploto dalis, viršijanti net 80 procentǐ. Tai visiškai
suprantama, kadangi iš esmơs tai buvo duomenys apie didžiuosius miestus. Vơlesniais metais
duomenys imti pagal LŠTA šilumos tiekimo bendroviǐ ǌkinơs veiklos apžvalgas ir ilgainiui, augat
jos nariǐ skaiþiui, apơmơ vis daugiau miestǐ, miesteliǐ ir gyvenvieþiǐ. Tokiu bǌdu Ƴ apskaitą pateko
vis daugiau vietoviǐ, kuriose centralizuotas šilumos tiekimas buvo silpniau išplơtotas, iš þia ir
mažesnis procentais išreikštas rodiklis. Dabar galima tvirtinti, kad Ƴ statistinius duomenis patenka
visos vietovơs, turinþios centralizuotą šilumos tiekimą.
Kita priežastis ta, kad statistiniai duomenys buvo tikslinami ir dơl to pakito informacija apie
bendrą gyvenamąjƳ fondą.
Žvelgiant Ƴ absoliuþius skaiþius, galima konstatuoti, kad gyvenamasis plotas, apšildomas
centralizuotai tiekiama šiluma, nelabai sparþiai, taþiau nuolat didơja.
Kuras ir jo kainos. Centralizuotai tiekiamos šilumos vartojimui ir šilumos tinklǐ jai tiekti
plơtrai labai didelơs Ƴtakos turi kuro kainos, kadangi šilumos kainoje kuras sudaro apie 50 procentǐ.
Su kuro kainǐ 1990–2006 m. kitimo dinamika galime susipažinti ir konkreþius duomenis pamatyti
5.10 paveiksle.
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5.10 pav. Daugiausiai centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai naudoto kuro kainǐ dinamika 1996–
2006 m.
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5.11 pav. Šilumos kainą sudaranþios sąnaudos
Pavyzdžiui, 2006 m. šilumos kainą sudaranþios sąnaudos pasiskirstơ taip, kaip pavaizduota
5.11 paveiksle. Kaip matyti, sąnaudos kurui sudarơ 47,5 proc. ir turi tendenciją didơti, nes kuro
kainos sparþiai kyla. Pagal 2007 m. I pusmeþio rezultatus sąnaudos kurui sudarơ jau 54,1 proc., o
prognozơ 2008 metams yra 66,7 procentai.
Iš 5.10 pav. matyti, kad apytikriai iki 2004 m. mazuto kainos nežymiai svyravo, taþiau jǐ
kainos vidurkis išliko panašus. Dujǐ kainos 1999–2000 m. ryškiai sumažơjo, taþiau vơliau pradơjo
augti, 2001 m. viršijo buvusias 1996 m. ir nežymiai svyruodamos tokios išliko iki 2005 metǐ.
Biokuro kaina nekito iki 2001 metǐ. Vơliau nuo 2004 m. mazutas pradơjo staigiai brangti, metais
vơliau, t.y. nuo 2005-ǐjǐ, juo pasekơ dujos, mat jǐ kaina susieta su mazuto; nuo 2003 m. taip pat
pabrango biokuras, kadangi jo paklausa padidơjo dơl didơjanþio poreikio šilumos gamybos
šaltiniuose, dơl biokuro klasei priskiriamos medienos padidơjusio poreikio baldǐ pramonei ir dơl
eksporto.
Kaip kito suvartojamo kuro sudơtis procentais, galime pamatyti iš 5.12 paveikslo.
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5.12 pav. Suvartoto kuro pagal atskiras rǌšis dinamika 1990–2006 m. procentais
Kaip matyti iš šio paveikslo, pagrindinis kuras iki 2002 m. buvo gamtinơs dujos ir mazutas.
Kitos kuro rǌšys sudarơ tik nedidelƳ kiekƳ, ne daugiau kaip 10 procentǐ. Po 2002 m. mazuto
vartojimas sumenko ir jo vietą po truputƳ užơmơ dujos ir biokuras.
Atskirǐ kuro rǌšiǐ suvartojimui Ƴtakos turơjo du veiksniai: kainǐ skirtumas ir taršos
mažinimo reikalavimai. 1997–1998 m., atpigus dujoms, sumažơjo mazuto ir išaugo dujǐ
suvartojimas. Kita vertus, dơl aplinkosaugos keliamǐ reikalavimǐ mažinti taršą, Ƴmonơs buvo
priverstos mažinti mazuto naudojimą dơl didelio jo sieringumo. Mažai sieros turinþio mazuto
galima pirkti iš Vakarǐ Europos šaliǐ, taþiau jis labai brangus ir dơl to neperkamas. Taigi
pastaraisiais metais beliko dujos, importuojamos iš užsienio, ir biokuras bei kiti atsinaujinantys
energijos šaltiniai, kuriais disponuoja Lietuvos valstybơ. Kokia atsinaujinanþiǐ ir pirminiǐ energijos
šaltiniǐ Lietuvoje padơtis ir kiek jǐ panaudojama, matyti iš 5.13 paveikslo.
Žvelgiant Ƴ šƳ paveikslą matyti, kad pagrindiniǐ energijos šaltiniǐ (medienos, šiaudǐ,
komunaliniǐ atliekǐ, biodujǐ ir biomasơs), kuriuos galima gana nesunkiai panaudoti, potencialas yra
labai panašus ir sudaro iš viso apie 600 tǌkst. t.n.e. Išnaudojamas jis akivaizdžiai nevienodai.
Plaþiausiai naudojama mediena, pastarojo meto skaiþiavimais jos panaudojama apie 87 proc., nors
kalbant apie potencialą duomenys labai skirtingi, skiriasi iki 2 kartǐ. Šiaudai, kuriǐ potencialas
panašus, panaudojami labai menkai, tik apie 1 procentą. Kiti ištekliai panaudojami dar mažiau.
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5.13 pav. Pirminiǐ ir atsinaujinanþiǐ energijos šaltiniǐ potencialas ir jo panaudojimas
Atskirai reikơtǐ aptarti geoterminĊ energiją. Geologijos instituto duomenimis geoterminơs
energijos potencialas yra 100 Tt.n.e. Tai neišsenkantis energijos šaltinis. Jeigu jƳ palyginsime su
1990 m. sunaudotu kuru, kai kuro buvo sudeginta daugiausia (4333,6 tǌkst. t.n.e.), tai matysime,
kad taip naudojant geoterminơs energijos užtektǐ 25 milijonams metǐ. Todơl ir 5.13 paveikslo
grafike ties panaudota geotermine energija Ƴrašyta 0 proc., nes panaudotas kiekis (11 980 t.n.e. –
2006 m.) yra niekingai mažas dydis. Taþiau blogiausia, kad panaudoti net ir mažą geoterminơs
energijos dalƳ, kaip parodơ praktika, mǌsǐ sąlygomis yra sudơtinga ir brangu.
Šilumos kainos ir vartotojǐ skolos. Susipažinus su naudojamo kuro kiekiais ir sudơtimi bei
jǐ Ƴtaka šilumos kainoms, galima pereiti prie šilumos energijos kainǐ apžvalgos. Kaip kito šilumos
kainos nuo 1990 m. iki 2006 m., galima matyti iš 5.14 paveikslo.
Stebint kainǐ dinamiką matyti nuolatinis jǐ augimas, susijĊs su joms Ƴtaką daranþiais
veiksniais: kuro kainǐ didơjimas, technologinơs Ƴrangos brangimas, augantis darbo apmokơjimas ir
kitos didơjanþios išlaidos. Atskirai reikia atkreipti dơmesƳ Ƴ 1990–1992 m. laikotarpƳ, kai
atsiskaitoma buvo rubliais ir talonais. Taip pat negalima ignoruoti ir infliacijos Ƴtakos.
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5.14 pav. Centralizuotai patiektos šilumos kainǐ dinamika 1990–2007 m.
Taþiau kalbant apie šilumos kainas privalu konstatuoti, kad jos pastaruosius aštuonerius metus, nuo
1998 m. iki 2006 m., buvo beveik stabilios, ir tai nemažas šilumos tiekimo Ƴmoniǐ laimơjimas,
Ƴvertinant ir tai, kad buvo ir yra ekonominiǐ trukdymǐ sơkmingai jǐ veiklai.
Viena iš tokiǐ labai rimtǐ priežasþiǐ yra nuolatinơs vartotojǐ skolos už panaudotą, bet
neapmokơtą šilumos energiją. Pažiǌrơjus Ƴ 5.15 paveikslą matyti, kokia didelơ šilumos vartotojǐ
skola už panaudotą šilumą. 2002 m. ji sudarơ net daugiau kaip 213 mln. Lt. Galima tik teigiamu
dalyku laikyti tai, kad baigiantis 2006 m. vartotojǐ skolos sumažơjo beveik 100 mln. Lt – iki 127
mln. Lt.
Jeigu pažiǌrơtume, kaip tos skolos išsidơsþiusios pagal atskiras vartotojǐ grupes, tai
pamatytume, kad didžiausią skolininkǐ grupĊ sudaro gyventojai. Tik 2006 m. jǐ skolos šiek tiek
sumažơjo, taþiau vis tiek sudaro net 76 proc. visǐ skolǐ.
Skolos labai apsunkina šilumos tiekimo Ƴmoniǐ veiklą, kadangi jos sudaro didelĊ dalƳ nuo
patiektos šilumos vertơs (žr. 5.16 paveikslą) ir sumažina Ƴmoniǐ apyvartines lơšas, todơl Ƴmonơs
priverstos skolintis iš bankǐ ir už tai mokơti palǌkanas.
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5.15 pav. Šilumos vartotojǐ skolos 2001–2006 m.
Iš 5.15 paveiksle pavaizduotǐ rodikliǐ matyti, kad vartotojǐ skolos 2003–2005 metais laikơsi
gana stabiliai ties 150 mln. Lt riba ir tik 2006 m. sumažơjo iki 127 mln. Lt, taþiau tai menkai
paguodžiantis rodiklis. Šilumos vartotojǐ grupiǐ skolos procentais pavaizduotos 5.16 paveiksle.
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5.16 pav. Šilumos vartotojǐ grupiǐ skolos procentais nuo visos skolos
Iš šio paveikslo matyti, kad nuo 2003 metǐ gyventojǐ skolos sudaro daugiau nei tris
ketvirtadalius visǐ skolǐ už šilumą.
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Pagal 2007 m. I pusmeþio rezultatus skola vơl pakilo virš 20 proc. ribos, o turint omenyje
kainǐ šuolƳ, reikia manyti, kad vartotojǐ skolos išaugs dar labiau. Tą galima prognozuoti todơl, kad
didžiausi skolininkai yra gyventojai ir jie yra labiausiai kainǐ didơjimo pažeidžiama vartotojǐ
grupơ.
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6. IŠVADOS
Atlikus šilumos ǌkio padơties apžvalgą ir analizĊ konstatuojama, kad siekiant efektyvesnơs
centralizuotai tiekiamo šilumos ǌkio veiklos reikia:
1. Igyvendinti Nacionalinơ energetikos strategijos (V. Ž., 2007, Nr. 11-431) nuostatas.
2. Ʋgyvendinti Nacionalinơs energetikos strategijos Ƴgyvendinimo 2008-2012 metǐ priemoniǐ
planą (V.Ž. 2008, Nr. 4-131).
3. Parengti ir priimti Energijos tiekimo buitiniams vartotojams pastato viduje Ƴstatymo ir jo
Ƴgyvendinimą lydinþiǐ teisơs aktǐ, tikslu atskirti monopolinơs veiklos iki Ƴvado
reglamentavimą,

3.1

koncepciją.

Koncepcijoje

turi

bǌti

priimtos

tokios

nuostatos:

energetikos (elektros, dujǐ, šilumos, vandens) ǌkio veiklą reglamentuojantys Ƴstatymai

bei jǐ Ƴgyvendinimą lydintys teisơs aktai aiškiai reglamentuotǐ energetikos ǌkio sektoriuose
veikianþiǐ natǌraliǐ monopolijǐ veiklą ir atsakomybĊ bei valstybinƳ energijos monopoliniǐ
paslaugǐ apskaitos ir pardavimo vartotojams kainǐ reguliavimą iki jiems nuosavybơs teise
priklausanþiǐ

3.2

energijos

perdavimo

ar

skirstymo

Ƴrenginiǐ

ribos;

energetikos (elektros, dujǐ, šilumos, vandens) ǌkio sektoriuose veikianþiǐ ǌkio

subjektǐ veikla nuo vartotojui nuosavybơs (buitiniams vartotojams - bendrosios dalinơs
nuosavybơs) teise priklausanþiǐ energijos perdavimo ar skirstymo Ƴrenginiǐ ribos, energijos
pristatymas Ƴ vartojimo vietą, energijos vartojimo sistemǐ priežiǌra (eksploatavimas),
energetinio efektyvumo didinimas bǌtǐ traktuojama kaip paslauga. Šią veiklą turi
reglamentuoti kiti teisơs aktai. Valstybơ turi reglamentuoti minimalias šiǐ paslaugǐ apimtis,
kokybơs reikalavimus bei reguliuoti maksimalias kainas. Valstybơ turi skatinti, kad šia
veikla užsiimantys ǌkio subjektai veiktǐ konkurencijos sąlygomis, o teikiamǐ paslaugǐ
galutinĊ kainą reguliuotǐ rinka.

137

7. NAUDOTI INFORMACIJOS ŠALTINIAI
1. Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybơs, Lietuvos Respublikos
ǌkio ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos priimti teisơs aktai.
2. Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybơs informacija
<http//www.stat.gov.lt>.
3. SPAB „Lietuvos energija“ ǌkinơs veiklos apžvalgos 1990–1996 m.
4. Lietuvos šilumos tiekơjǐ asociacijos ǌkinơs veiklos apžvalgos 1997–2006 m.
5. Valstybinơs kainǐ ir energetikos kontrolơs komisijos metinơs ataskaitos.
6. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2001/80/EB, 2002/91/EB, 2004/8/EB ir kt.
7. Šilumos tiekimo sistemǐ bǌklơs analizơ, jǐ Ƴvertinimas dơl sisteminiǐ avarijǐ tikimybơs bei
rekomendacijos savivaldybơms dơl šiǐ sistemǐ tobulinimo, mažinant avaringumo galimybĊ.
UAB „Termosistemǐ projektai“, 2006.
8. Pirminơs energijos, kuro, diversifikacijos laipsnio Ƴtaka Lietuvos centralizuoto šilumos
tiekimo sektoriaus techninei, ekonominei ir aplinkosauginei aplinkai. UAB „Ekomodus“,
2005.
9. Vietinio kuro rǌšiǐ (medienos) naudojimas. Lietuvos miškǐ institutas, 2005.
10. Vilniaus šilumos tinklǐ techniniǐ rodikliǐ apibendrinimas. Lietuvos energetikǐ MTD ƲƲ
„Energetika“, 2000.
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LIETUVOS MIESTǏ
ŠILUMOS TIEKIMO TINKLǏ SCHEMOS
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Klaipëdos miesto ðilumos tinklø schema
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Elektrënø CST schema
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III Vilniaus elektrinë (UAB "Vilniaus energija")

II Vilniaus elektrinë (UAB "Vilniaus energija")

Klaipëdos elektrinë (AB "Klaipëdos energija")

Gargþdø ÐT (AB "Klaipëdos energija")

Kauno termofikacijos eklektrinë, UAB

Petraðiûnø elektrinë (AB "Kauno energija")
Paneveþio elektrinë (AB "Panevëþio energija")
Ðiauliø elektrinë (AB "Ðiauliø energija")
Druskininkø elektrinë (UAB "Litesko")
Jonavos elektrinë (AB "Jonavos ðilumos tinklai")
"Plungës ðilumos tinklai", UAB
Noreikiðkiø kat. (AB "Kauno energija")
Marijampolës ðiluma (UAB "Litesko")
Pasvalio RK-1 (AB "Panevëþio energija)
Ðalèininkø ÐT

Ðilutës ÐT

Salininkø (UAB "Vilniaus energija")
Utenos ÐT, UAB
Tauragës ÐT, UAB
Kaiðiadoriø ÐT, UAB
Alytaus energija (UAB "Litesko")

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23

Pavadinimas

1

Nr.

VISO:

t. sk:

584,50

0,61
0,16
0,75
0,05

0,02

8,00
2,50
3,00
0,75
0,17
0,34
0,75
2,50
0,02
0,04

170,00

0,04

10,80

12,00

24,00

360,00

dujos/mazutas
dujos/mazutas
dujos/mazutas
dujos/mazutas
dujos
dujos
biodujos/dujos
mediena
dujos

dujos/mazutas

dujos

dujos/mazutas

mediena

dujos/mediena

dujos/mazutas

naudojamas
kuras

Esamos

1377,69

0,93
0,24
12,00
0,10

dujos
dujos
biokuras
dujos

0,23 suskystintos dujos

115,00
25,00
44,00
23,50
0,27
0,35
1,05
16,00
0,05
0,09

389,00

0,09

43,80

48,00

102,00

604,00

elektrinë ðiluminë
galia
galia
(MW_el.) (MW_ðil.)

VDV
VDV
GT
VDV

VDV

GT
GT
GT
GT
VDV
VDV
VDV
GT
VDV
VDV

GT

VDV

GT

GT

GT

GT

pastabos

Kogeneraciniø jëgainiø s¹raðas (2007)

52,00

9,00

35,00

17,00

elektrinë
galia
(MW_el.)

dujos

biokuras

naudojamas
kuras

Statomos

73,70

40,70 dujos/mazutas

33,00

ðiluminë
galia
(MW_ðil.)

garo turbina

KC (2009 m.)

GT (20072008)

pastabos
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9.

8.

7.

6.

5.

4.

2.

Galima instaliuoti maksimali kogeneracijos jëgainiø elektros energijos
galia, MW_el.
Galima instaliuoti minimali kogeneracijos jëgainiø elektros energijos galia,
MW_el.
Galima maksimali metinë elektros energijos gamyba CÐT sektoriuje po
plëtros plano ágyvendinimo, TWh_el.
Galima minimali metinë elektros energijos gamyba CÐT sektoriuje po
plëtros plano ágyvendinimo, TWh_el.
Galima maksimali metinë ðilumos energijos gamyba CÐT sektoriuje po
plëtros plano ágyvendinimo, TWh_ðil.
Galima minimali metinë ðilumos energijos gamyba CÐT sektoriuje po
plëtros plano ágyvendinimo, TWh_ðil.

Kogeneracijos jëgainiø metinis, á tinkl¹ patiektos elektros energijos,kiekis,
TWh_el.

1. Esamø kogeneracijos jëgainiø instaliuota elektrinë galia, MW_el.

Kogeneraciniø jëgainiø rodikliai

6,16

8,08

5,16

9,10

825,85

1.821,89

1,36

584,50
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Metinë elektros energijos gamyba, GWh

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1360

Esamø kogeneraciniø
jëgainiø metinis á tinkl¹
patiektos elektros
energijos kiekis

2000

Esamø kogeneraciniø
jëgainiø metinis á tinkl¹
patiektos elektros
energijos kiekis

Maksimalus
potencialas:
galima maksimali
metinë elektros
gamyba

9100

Minimalus
potencialas:
galima minimali
metinë elektros
gamyba

5160
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Elektrinë galia, MW_el.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

584,50

825,85

Galima instaliuoti maksimali kogeneracijos jëgainiø elektros
energijos galia, MW_el.

Galima instaliuoti minimali kogeneracijos jëgainiø elektros
energijos galia, MW_el.

Esamø kogeneracijos jëgainiø instaliuota elektrinë galia, MW_el.

1.821,89
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Metinë ðilumos energijos gamyba, GWh

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Esamø kogeneraciniø
jëgainiø metinis, á tinkl¹
patiektos ðilumos
energijos kiekis

5400

Maksimalus
potencialas:
Galima maksimali
metinë ðilumos
energijos gamyba
kogeneraciniame cikle
CÐT sektoriuje

8080

Minimalus potencialas:
Galima minimali metinë
ðilumos energijos
gamyba kogeneraciniame
cikle CÐT sektoriuje

6160
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GWh

Kauno energija

356

414

315

1

1

3

Vilniaus
energija

836

940

1057

1084

1111

614

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

16

21

26

21

19

18

Klaipëdos
energija

8

14

8

7

7

5

Panevëþio
energija

580

609

599

271

Kauno TE

7

7

Ðiauliø
energija

1

1

1

1671

1230

1763

1718

1671

1380

1215

1230

1763

VISO

1718

1380
1215

Litesko

Ðiluminiø elektriniø elektros energijos kiekis patiektas á tinkl¹

