
LŠTA gairė Nr. 4 Santykiai su rinka 

2004 05 10  Versija Nr. 1 

PATVIRTINTA                                           
LŠTA Tarybos nutarimu 
2004 m. gegužės 5 d. 
Protokolas Nr. 1. 

 
 
 
                       

 
 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

El. paštas ldha@ldha.lt   Interneto svetainė www.lsta.lt 
 
 
 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos gairės 

 
 
 
 

Gairė Nr.4 
 
 
 
 
 
 

SANTYKIAI SU RINKA

 

 



LŠTA gairė Nr. 4 Santykiai su rinka 

2004 05 10  Versija Nr. 1   2

 

TURINYS 

 

1. Įžanginė dalis. Lietuvos ir ES energetikos politika.............................................. 3 

2. Šilumą naudojančios sistemos ir apskaitos priemonės vartotojų pastatuose . 7 

2.1. Šilumos punktai................................................................................................... 7 

2.2. Šildymas............................................................................................................. 14 

2.3. Karštas vandentiekis......................................................................................... 21 

2.4. Šilumos skaitikliai ............................................................................................. 25 

2.5. Šilumą naudojančių sistemų energetinis auditas .......................................... 27 

3. LR Šilumos ūkio įstatymo apžvalga santykių su vartotojais aspektu.............. 30 

3.1. Teisės aktai, reglamentuojantys šilumos ūkio subjektų veiklą..................... 30 

3.2. Terminai ir apibrėžimai...................................................................................... 31 

3.3. Šilumos ūkio įstatymo nuostatos .................................................................... 33 

3.4. Šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiai aktai .................................................... 35 

3.5. Sutartys .............................................................................................................. 48 

3.6. Teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio subjektų tarpusavio santykius, 
ištraukos ....................................................................................................................... 51 

3.7. Šilumos ir karšto vandens tiekimo – vartojimo ribos .................................... 68 

4. Santykiai su vartotojais........................................................................................ 76 

4.1. Organizacija, jos įvaizdis ir komunikacijos priemonės ................................. 76 

4.2. Rinkodara ir įvaizdžio vadyba .......................................................................... 91 

5. Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų patirtis santykių su vartotojais aspektu. 93 

5.1. Laimutė Antanavičienė. „UAB Plungės šilumos tinklai“ ............................... 93 

5.2. Balys Stulpinas. „AB Kauno energija“ ............................................................ 94 

5.3. Virginijus Zutkis. „AB Klaipėdos energija“..................................................... 97 

 

 
 
 
 



LŠTA gairė Nr. 4 Santykiai su rinka 

2004 05 10  Versija Nr. 1   3

1. Įžanginė dalis. Lietuvos ir ES energetikos politika 

 

Šiame skyriuje trumpai pristatytos ES direktyvos, įtakojančios šilumos tiekimo įmonių 
santykius su vartotojais,  bendrai apžvelgta Lietuvos ir ES energetikos politika, pateikiant 
kitų svarbių šilumos sektoriui direktyvų sąrašą. Taip pat šiame skyriuje aprašytos veiklos 
rūšys šilumos sektoriuje, kurios galėtų gauti finansavimą iš  ES struktūrinių fondų. 
 
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys šilumos tiekimo įmonių ūkinę - komercinę 
veiklą, o tuo pačiu ir šilumos tiekėjų ir vartotojų santykius yra šie: 
 

• LR Civilinis kodeksas 
• Energetikos įstatymas 

o Poįstatyminiai teisės aktai: Nacionalinė energetikos strategija 
• Šilumos ūkio įstatymas 

o Poįstatyminiai teisės aktai: Šilumos ūkio plėtros kryptys. 
• Elektros energetikos įstatymas 

o Poįstatyminiai teisės aktai 
• Gamtinių dujų įstatymas 

o Poįstatyminiai teisės aktai 
• Kainų įstatymas 

o Poįstatyminiai teisės aktai 
• Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas  

o Statybos techniniai reglamentai 
o Respublikinės statybos normos 
o Poįstatyminiai teisės aktai 

• Geriamojo vandens įstatymas 
o Poįstatyminiai teisės aktai 

• Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas 
o Poįstatyminiai teisės aktai 

• Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas 
• Aplinkos apsaugos įstatymas 
• Aplinkos oro apsaugos įstatymas 
• Atliekų tvarkymo įstatymas 
• Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas 
• Biokuro įstatymas 

 
Nacionalinėje energetikos strategijoje nurodytos šios šilumos tiekimo sektoriaus plėtros 
strategijos nuostatos taip pat reglamentuoja šilumos tiekėjų ir vartotojų santykius: 

• šilumos ūkį tvarkyti pagal savivaldybių patvirtintus šilumos ūkio plėtros planus. 
Juose reikia numatyti svarbiausius šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros 
sprendimus ilgam laikotarpiui. Pagrindinis šilumos ūkio plėtros plano tikslas -  
tenkinti vartotojų poreikius šilumai, patiriant mažiausias sąnaudas ir esant 
minimaliai taršai, išskiriant zonas pagal pagrindinį šilumos tiekimo būdą ir 
nustatant ekonomiškai pagrįstą tvarką pagrindiniam šilumos tiekimo būdui 
pasirinkti, reglamentuojant prisijungimo ir atsijungimo sąlygas 

• Nuosekliai modernizuoti šilumos tiekimo sistemas – sudaryti vartotojams 
galimybę reguliuoti suvartojamos šilumos kiekį  ir vartojimo grafiką savo nuožiūra 

 
• Sudaryti sąlygas šilumos vartotojams patiems dalyvauti šilumos ūkio valdyme ir 

modernizavimo procesuose. Kontroliuoti natūralias monopolijas ir subalansuoti 
tiekėjų bei vartotojų interesus 
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Šilumos ūkio plėtros kryptys taip pat apibrėžia santykius tarp šilumos vartotojų ir tiekėjų: 

• Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros srityje – suteikti šilumos 
vartotojams galimybę pasirinkti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūros įmones, sudaryti sąlygas šių įmonių plėtrai 

• Numatyti vartotojams galimybę planuojamuose naujuose mikrorajonuose 
pasirinkti pageidaujamą pastato šildymo būdą 

• Didinti šilumos vartojimo efektyvumą namų ūkyje: 
o Įgyvendinant nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

programos priemones, atnaujinant pastatus, modernizuojant jų energetikos 
ūkį 

o Rekonstruojant šildymo ir karšto vandens sistemas daugiabučiuose 
namuose, laipsniškai likviduojant grupines boilerines ir gerinant pastatų 
šiluminę izoliaciją, mažinti gyventojų išlaidas patalpoms šildyti 

• Modernizuoti šilumos tiekimo (taip pat apskaitos ir parametrų kontrolės) sistemas, 
didinti šilumos vartotojų galimybes įsirengti reguliavimo įrenginius ir pagal 
poreikius reguliuoti temperatūrą patalpose, atsiskaityti su šilumos tiekėjais už 
realiai suvartotos šilumos kiekį 

• Įgyvendinant teisines ir ekonomines priemones, skatinančias ūkio subjektus 
dalyvauti renovuojant daugiabučius namus. 

 
Pagrindinės ES direktyvos, įtakojančios šilumos tiekimo įmonių veiklą, būtų šios: 
 

1. 2004/8/EC 
• Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 

11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful 
heat demand in the internal energy market and amending directive 
92/42/EEC 

• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kogeneracijos, pagrįstos 
naudingu šilumos energijos poreikiu vidaus energetikos rinkoje, 
skatinimo ir papildant direktyvą 92/42/EEC 

2. 2003/55/EC: 
• Directive on common rules for the internal market in natural gas and 

repealing Directive 98/30/EC 
3. 2002/91/EB: 

• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl pastatų energetinių savybių 
• Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 

December 2002 on the energy performance of buildings 
4. 2002/91/EB: 

• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl pastatų energetinių savybių 
• Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 

December 2002 on the energy performance of buildings 
5. 2001/80/EB: 

• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų, iš didelių kurą 
deginančių įrenginių, į orą išmetamų teršalų kiekio apribojimo  

• Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 
October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air 
from large combustion plants  

• Pasiūlymai dėl tam tikrų teršalų emisijos į orą mažinimo didelėse deginimo 
įmonėse, įgyvendinant ES Tarybos direktyvų 88/609/EEC, 2001/80/EC 
reikalavimus bei dėl sieros sunkiame kure sumažinimo iki 1 proc., 
įgyvendinant ES Tarybos direktyvos 1999/32/EC reikalavimus 
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6. 2001/77/EB : 

• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl elektros, pagamintos naudojant 
atsinaujinančius energijos šaltinius, naudojimo elektros vidaus rinkoje 
skatinimo 

• Directive 2001/77/EC of the European Parlament and of the Council of 27 
September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable 
energy sources in the internal electricity market 

7. 2001/81/EB: 
• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikriems atmosferos 

teršalams nustatomų nacionalinių didžiausių leistinų emisijos ribų 
2001/81/EB 2001 m. spalio 23 d  

• Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 
October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric 
pollutants  

8. 1999/32/EC: 
• Europos Tarybos direktyva dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose 

skystojo kuro rūšyse ir iš dalies pakeičianti Direktyvą 93/12/EEB 
1999/32/EB 1999 m. balandžio 26 d.  

• Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the 
sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC  

9. 98/30/EC 
• Direktyva dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 
• Directive on common rules for the internal market in natural gas  
 

10. 96/61/EC: 
• Europos Tarybos direktyva dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

96/61/EC  
• Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated 

pollution prevention and control (IPPC)  
11. 96/62/EC: 

• Europos Tarybos direktyva dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo 
96/62/EB  

• Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality 
assessment and management   

12. 93/76/EEB: 
• Europos Tarybos direktyva dėl anglies dioksido emisijos mažinimo gerinant 

energijos efektyvumą 
• Council Directive 93/76/EEC of 13 September 1993 to limit carbon dioxide 

emissions by improving energy efficiency (SAVE) 
 
ES direktyvos 2002/91/EB dėl pastatų energetinių savybių tikslas - skatinti efektyvų 
energijos suvartojimą pastatuose, atsižvelgiant į vidaus klimatines ir vietines sąlygas bei 
našumą. Direktyva įsigaliojo 2003 m. sausio mėn. 4 d. Visos šalys narės turės trijų metų 
bėgyje pasiruošti atitinkamą sistemą ir priemones tam, kad būtų tenkinami šie 
reikalavimai. 2006 m. sausio mėn. 6 d. šalyse narėse turės būti laikomasi minimalių 
reikalavimų pastatų energetinėms savybėms tenkinti, bus reikalaujama energijos 
sertifikatų, taip pat pagal atitinkamą sistemą bus tikrinami šildymo ir šaldymo įrengimai. 
 
Ši direktyva nusako reikalavimus dėl: 
•Bendros efektyvaus energijos suvartojimo pastatuose skaičiavimo metodologijos 
struktūros 
•Efektyvaus energijos suvartojimo naujuose pastatuose minimalių reikalavimų taikymo 
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•Efektyvaus energijos suvartojimo dideliuose esamuose pastatuose, kuriems labiausiai 
reikalinga renovacija, minimalių reikalavimų taikymo 
 
•Efektyvaus energijos suvartojimo pastatuose sertifikavimo 
•Reguliaraus katilų ir oro kondicionavimo sistemų pastatuose patikrinimo, dėl šildymo 
įrenginių, kai katilai senesni kaip 15 m., įvertinimo. 
 
Europos Komisija padės šalims narėms įgyvendinti direktyvos reikalavimus, kurdama 
tikslines grupes, kurios yra tiesiogiai susiję su direktyvoje nurodytomis priemonėmis. 
Remiant ES programoms, bus galima organizuoti informacines kampanijas.  
 
ES regioninės politikos tikslams siekti Lietuva gaus paramą iš keturių struktūrinių fondų: 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF), Europos 
žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondo orientavimo skyriaus (EŽŪ-GOF) ir 
Žuvininkystės orientavimo instrumento (ŽOFI) bei atskiro Sanglaudos fondo.  
 
Lietuvos šilumos tiekimo įmonės paramą galės gauti iš ERPF pagal Bendrajame 
programavimo dokumente numatytą priemonę:”Energijos tiekimo stabilumo, 
prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas”. Šios priemonės tikslas 
yra užtikrinti energijos tiekimo vartotojams stabilumą, patikimumą, lankstumą ir 
prieinamumą bei didinti energijos vartojimo efektyvumą, taip pat formuojant stabilesnio ir 
labiau prognozuojamo augimo pagrindą.  
Vienas iš šios priemonės uždavinių yra energetikos efektyvumo didinimas 
visuomeniniame sektoriuje. Bendrojo programavimo dokumento priede ši priemonė 
grindžiama taip: visuomeniniame sektoriuje energijos suvartojimo efektyvumą 
numatoma pasiekti, apšiltinant pastatus ir atnaujinant pastatų energetinius įrenginius, 
visų pirma atnaujinant ir modernizuojant esamus pastatus, vykdant atnaujintų pastatų 
priežiūrą (monitoringą) ir energetinį pastatų sertifikavimą, kad būtų įgyvendinamos ES 
direktyvos 2002/91/EB dėl pastatų energetinių savybių nuostatos. Vykdant šią veiklą, 
paramos gavėjų projektai, kuriuos remiant reikėtų taikyti valstybės pagalbos taisykles, 
nebus remiami. 
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2. Šilumą naudojančios sistemos ir apskaitos priemonės vartotojų 
pastatuose 

 
Ši medžiaga skirta glaustai supažindinti asmenis, užsiimančius šilumos tiekimu ir 
šilumą naudojančių sistemų bei apskaitos priemonių eksploatavimu pastatuose. 
 

2.1. Šilumos punktai 

 
 Šilumos punktai – centralizuoto šilumos tiekimo sistemų mazgai, kur su 
šilumnešiu gaunama šiluma transformuojama ir skirstoma vartotojų (o) šildymo, 
vėdinimo ir kitoms šilumą vartojančioms sistemoms. Juose montuojami įrenginiai bei 
armatūra, kuriais reguliuojami į vartotojo sistemas tiekiamo šilumnešio parametrai pagal 
tų sistemų poreikius. Netinkamai parinkus šilumos punktų įrengimus arba jų 
nesuderinus, netinkamai juos naudojant, dažnai sutrinka normalus šilumos tiekimas į 
vartotojo sistemas. 
 Šilumos punktai pagal paskirtį ir įrengimo vietą būna centriniai (grupiniai) ir 
vietiniai (individualūs). 
 Centriniai šilumos punktai (CŠP) skirti aprūpinti šiluma grupę pastatų. Jie yra 
tarytum tarpinis elementas tarp šilumos tiekimo tinklų ir atskirų vartotojų grupių. Juose 
įrengiami karšto vandens šildytuvai, iš kurių karštas vanduo į atskirus pastatus tiekiamas 
kvartaliniais tinklais lygiagrečiai, kaip ir šilumnešis šildymui (žr. 1 pav.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pav. Šilumos ir karšto vandens tiekimo schema nuo centrinio šilumos punkto iki 
vartotojų 
1 ir 3 – šilumokaičiai 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 

Pastatas 
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CŠP eksploatacija parodė esamus tokios schemos trūkumus: 1) reikia papildomų 
kvartalinių karšto vandens tinklų , kuriems sunaudojama daug medžiagų; 2) atsiranda 
papildomi šilumos nuostoliai; 3) sudėtingas cirkuliacinio vandens debitų sureguliavimas 
pastatuose; 4) vamzdynai greitai susidėvi, kadangi jais teka agresyvus vanduo. 
Centrinių šilumos punktų dėl šių trūkumų ir nepriklausomų schemų diegimo pastaruoju 
metu stengiamasi atsisakyti. 
 Vietiniai šilumos punktai (VŠP) įrengiami atskiruose pastatuose. Per juos 
šiluma tiekiama šilumą naudojančioms vartotojų sistemoms. Kai šiluma tiekiama tik 
pastatui šildyti, VŠP schema dažniausiai yra tokia, kaip atvaizduota 2 paveiksle. 

 
2 pav. Šilumos punkto schema gyvenamajame name:1 ir 2 – termofikacinio vandens 
tiekimo ir grąžinimo vamzdžiai; 3 – sklendės; 4 – purvo rinktuvai; 5 – debito reguliatorius; 
6 – srovinis siurblys; 7 – matavimo prietaisai; 8 – impulsinis vamzdelis. 
 
 Beveik visi masinės statybos gyvenamieji namai ir daugelis kitų pastatų gauna 
šilumą iš vienokių ar kitokių šilumos šaltinių, kuri tiekiama šilumos tinklais. Daugumos 
tokių pastatų šildymo sistemos prijungtos prie šilumos tinklų per šilumos punktus (žr. 2 
pav.), kuriuose esantys įrengimai yra parinkti kokybiniam reguliavimui, t.y. kintant lauko 
oro temperatūrai atitinkamai turi keistis tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūros. 
Toks temperatūrų derinių pavyzdys yra pateiktas 1. lentelėje. 
 

l. lentelė. Lauko oro ir šilumnešio temperatūrų deriniai 
Lauko oro 
temperatūra, 
°C 

Tiekiamo šilumnešio 
temperatūra T1, °C 

Grąžinamo 
šilumnešio 
temperatūra T2, °C 

Tiekiamo šilumnešio į 
šildymo sistemą 
temperatūra T3, °C 

-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 

- į šildymo sistemą tiekiamas vienodas šilumnešio debitas. Tuo tarpu temperatūra 
praktiškai nereguliuojama, nes ji priklauso nuo srovinio siurblio sumaišymo koeficiento, 
kuris nustatomas pastovus visam šildymo sistemos eksploatacijos laikui arba geriausiu 
atveju vienam šildymo sezonui. Sumaišymo koeficientas skaičiuojamas taip: 

PP

PP

TT

TT
u

23

31

−

−

= .      (1) 

T3 

T3
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Čia temperatūros pažymėtos taip pat, kaip 1. lentelėje, o indeksas “P” reiškia 
projektines sąlygas. 

Slėgis šilumos tiekimo tinkluose dėl įvairių priežasčių gali kisti. Dėl pasikeitusio 
slėgio įvade keistųsi į šildymo sistemą patenkančio šilumnešio debitas. Kad taip 
neatsitiktų, pastoviam debitui palaikyti naudojami debito reguliatoriai, kurie palaiko 
pastovų slėgio skirtumą reguliuojamame ruože tarp reguliatoriaus ir impulsinio 
vamzdelio prijungimo vietos. 

Šilumos tiekimo tinkluose temperatūra keičiama atsižvelgiant į lauko oro 
temperatūrą. Kuo lauke šalčiau, tuo aukštesnė tiekiamo šilumnešio temperatūra. 
Kadangi tiekiamo šilumnešio temperatūra būna aukšta, todėl, prieš patenkant jam į 
pastato šildymo sistemą, saugumo ir higieniniais sumetimais temperatūra sumažinama. 
Tai padaroma sroviniame siurblyje į tiekiamą šilumnešį įmaišant dalį šildymo sistemoje 
atvėsusio grąžinamo šilumnešio. Sumaišomų tiekiamo ir grąžinamo šilumnešių santykis 
yra pastovus. 

Debitas reguliuojamas debito reguliatoriumi, kuris palaiko pastovų šilumnešio 
debitą, patenkantį į šildymo sistemą ir pastovų slėgių skirtumą terp tiekimo ir grąžinimo 
vamzdynų. 
 Bet tokio reguliavimo neužtenka dėl to, kad: 

• ne visi pastatai yra vienodose sąlygose, todėl ir jų šilumos nuostoliai keisis 
neproporcingai; 

• atstumai tarp pastatų ir šilumos šaltinių yra labai nevienodi, todėl šilumnešio 
temperatūros įvaduose į tuos pastatus dėl didžiulių šilumos nuostolių tinkluose 
taip pat yra skirtingos; 

• didelė šilumos tinklų inercija ir todėl į lauko oro temperatūros pokyčius 
reaguojama pavėluotai;  

• šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje, kai lauko oro temperatūra dar yra 
aukšta, dėl kartu ruošiamo karšto vandens negalima palaikyti pagal kokybinio 
reguliavimo grafiką šildymui reikalingą atitinkamą tiekiamo šilumnešio 
temperatūrą; 

 Vien tik dėl čia nurodytų, nepriimant dėmesin kitų ne mažiau svarbių komforto 
palaikymo, ekonominių ir kt., priežasčių, šilumos reguliavimas šilumos punktuose turi 
apimti platesnę parametrų grupę nei pastovaus debito palaikymas. Panašiai galima 
pasakyti ir apie pačias šildymo sistemas, kuriose iš šilumnešio paimtós šilumos 
reguliavimo problemos yra labai aktualios. Dėl minėtų priežasčių būtini esminiai šilumos 
punktų pertvarkymai, kuriuose reguliavimas būtų atliekamas taip, kad esant priklausomai 
ar nepriklausomai jungimo schemai į pastatų sistemas patektų reikiamų parametrų 
šilumnešis ir karštas vanduo buitiniams reikalams. 

 Šilumos punktų pertvarkymas. Dabar jau yra užtektinai paruoštų 
efektyvių sprendimų kaip tai padaryti, tačiau dauguma jų susiję su nemažomis 
vienkartinėmis išlaidomis ir todėl nepaprasta juos įgyvendinti. Čia būtų galima paminėti 
plačiausiai taikomą individualių šilumos punktų įrengimą su nepriklausomu šildymo 
sistemų jungimu (žr. 5 pav.). Šiuo atveju šildymo sistemoje cirkuliuojantis vanduo 
šildomas šilumokaityje iki reikiamos temperatūros, taip pat, kaip ruošiant karštą vandenį 
buitiniams reikalams. Šis būdas turi daugelį privalumų, tačiau pagrindiniai būtų šie: 

1. galima reguliuoti šildymo sistemoje cirkuliuojančio vandens temperatūrą ir taip 
išvengti patalpų perkaitinimo ir bereikalingo šilumos vartojimo; 

2. pastato šildymo sistema apsaugoma nuo šilumos tiekimo tinkluose esančio 
didesnio vandens slėgio ir galimų plyšimų. Tai labai svarbu senesnėms sistemoms, kurių 
šildymo vamzdynai susidėvėję. 

Tačiau tokius darbus sunku vykdyti daugiabučiuose namuose, kurių gyventojai 
dar nesusibūrę į bendrijas, dėl lėšų stokos. Tų namų gyventojams labai svarbios pigiau 
įgyvendinamos priemonės. Viena iš jų yra srovinio siurblio (dažnai vadinamo 
elevatoriumi) pakeitimas elektros siurbliu ir dviejų ar trijų eigų ventiliu, automatiškai 
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reguliuojančiu tiekiamo į šildymo sistemą vandens temperatūrą. Pažiūrėkime kaip tai 
padaryti.  

3 paveikslėlyje atvaizduota esamo šilumos punkto su sroviniu siurbliu fragmento 
schema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 pav. Esamo šilumos punkto su sroviniu siurbliu fragmento schema: 1 – sklendės;  

2 – srovinis siurblys 

 
Šioje schemoje parodytas srovinis siurblys sumaišo tiekiamą iš šilumos tinklų ir 

grąžinamą iš pastato šildymo sistemos vandenį iš anksto nustatytu santykiu, kurio 
reguliuoti negalima. Dėl to negalima reguliuoti į šildymo sistemą patenkančio vandens 
temperatūros. Kitaip įrengimai veikia 4 paveikslėlyje atvaizduotoje siūlomoje schemoje, 
kai srovinis siurblys pakeistas trijų eigų ventiliu ir siurbliu su elektros varikliu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 pav. Šilumos punkto su trijų eigų ventiliu ir siurbliu fragmento schema: 1 – 

sklendės; 2 – trijų eigų ventilis; 3 – siurblys su elektros varikliu; 4 – valdymo blokas 
 

Palyginus šias dvi schemas matyti, kad padaryti pakeitimai yra minimalūs, tačiau į 
šildymo sistemą tiekiamo vandens temperatūros reguliavimas pakeistas iš esmės. Trijų 
eigų vožtuvas, keisdamas tiekiamo ir grąžinamo vandens santykį, pagal lauko oro 
temperatūrą palaiko reikiamą vandens temperatūrą šildymo sistemoje. Esant tokiam 
reguliavimui išvengiama patalpų peršildymo ir nenaudingo šilumos naudojimo.  

Dar paprastesnė ir pigesnė schema yra su dviejų eigų ventiliu, atbuliniu vožtuvu ir 
siurbliu su elektros varikliu. 
 Čia paminėti tik du šilumos punktų pertvarkymo būdai. Jų, kaip minėta, yra 
daugiau. Todėl kiekvienu konkrečiu 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 keičiamas šiuolaikiniu 
nauju šilumos punktu, parodytu 5 paveiksle. Tokiu atveju esamo šilumos punkto 
įrenginiai yra demontuojami, o jų vietoje įmontuojamas gamykloje sukomplektuotas ir 
surinktas šilumos punktas. Jeigu surinkto šilumos punkto negalima įnešti į šilumos 
punkto patalpą, tuomet surinkimas gali būti atliekamas šilumos punkto patalpoje. 
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i t

2 

1 
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5 pav. Tipinė šilumos punkto schema: nepriklausoma šildymo sistema su dviejų laipsnių 
karšto vandens ruošimu 
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 Pagrindiniai skirtumai tarp minimaliai renovuojamų šilumos punktų ir naujo 
šilumos punkto įrengimo: 

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 temperatūra yra 
programuojama ir palaikoma automatiškai pagal nustatyta režimą ir nepriklauso 
nuo šilumnešio parametrų svyravimo šilumos tinkluose; 

3. naujajame šilumos punkte namui ruošiamas karštas vanduo ir yra įrengta jo 
temperatūros automatinė kontrolė; 

Temperatūros ir slėgio režimai. Šilumos tiekimo tinkluose šilumnešio temperatūros 
yra laikomos pagal kokybinio reguliavimo grafiką. Tai reiškia, kad šilumnešio 
temperatūra priklauso nuo lauko oro temperatūros. Kuo lauke šalčiau, tuo šilumnešio 
temperatūra yra aukštesnė. Tai matyti iš 1 lentelėje pateiktų duomenų apie lauko ir 
šilumnešio temperatūras. Šios temperatūros apskaičiuojamos pagal žemiau pateiktas 
formules: 

( ) QttQttT
ST

r
PV

×∆×−∆+×∆+= +
//

1

1

/
5,01    (2) 

 

QtQttT
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r
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×∆×−×∆+= +
/

1

1

/
5,02     (3) 

 

QtQttT
S

r
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×∆×+×∆+= +
/

1

1

/
5,03     (4) 

 
Čia T1, T2, T3 – šilumnešio temperatūros, atitinkamai: tiekiamo, grąžinamo ir 

tiekiamo į šildymo sistemą; tV – patalpos temperatūra; r – šildymo prietaiso parametras 
(daugumai šiuolaikinių šildymo prietaisų r = 0.32); (�) – reiškia parametrus projektinėmis 

sąlygomis; ///
21 TTt

T
−=∆ ; ///

23 TTt
S
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tTTt −+=∆ 2/23

/// ; 

Q
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t t
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v i
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/ /
; ti – lauko oro temperatūra. 

Pagal šias formules sudarytas šilumnešio temperatūrų grafikas atvaizduotas 6 
paveiksle. 
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6 pav. Šilumnešio temperatūros esant kokybiniam reguliavimui 
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Toks šilumnešio temperatūrų reguliavimas šilumos tiekimo tinkluose yra būtinas, 
kadangi dar daug šilumos punktų yra nerenovuotų. Pakeitus senuose šilumos punktuose 
srovinius siurblius (jie dar vadinami elevatoriais) elektriniais siurbliais būtų galima pereiti 
prie kiekybinio – kokybinio reguliavimo. Reguliuojant tokiu būdu šildymo sezonas 
skirstomas į atskirus laikotarpius ir kiekviename iš jų palaikomas pastovus, tačiau vis 
kitoks debitas. Kylant lauko oro temperatūrai šilumnešio debitas yra mažinamas. Tai 
reikštų, kad esant lauko oro temperatūrai tam tikrose ribose, pavyzdžiui nuo -15°C iki -
20°C, šilumnešio debitas būtų pastovus, o temperatūra kistų. Perėjus į kitą temperatūrų 
diapazoną, pavyzdžiui nuo -10°C iki -15°C, šilumnešio debitas būtų mažesnis, tačiau ir 
vėl pastovus. 

Kitaip yra su slėgiais šilumos tiekimo tinkluose ir tuo pačiu šilumos punktuose. 
Šilumos tiekimo vamzdynų sistemose, kai jose cirkuliuoja šilumnešis vanduo yra griežti 
ribojimai, apibrėžiantys leistinų slėgių ribas tiek tiekimo, tiek grąžinimo vamzdynuose. 
Šie ribojimai įvesti dėl didelio vandens stulpo slėgio ir dėl aukštos vandens temperatūros 
įtakos. Skiriami du slėgių režimai: dinaminis ir statinis. Dinaminis režimas yra tada, kai 
šilumos tinklais cirkuliuoja šilumnešis, o statinis – kai cirkuliacijos nėra  

Kai vartotojų individualios šilumos tiekimo sistemos prijungtos pagal nepriklausomą 
schemą, slėgių režimui keliami tokie reikalavimai. 

1. Slėgis neturi viršyti leistinos atsparumo ribos, nustatytos vamzdynams, armatūrai, 
šilumokaičiams ir kitiems įrenginiams. Šilumos tiekimo sistemose vartojamiems 
vamzdžiams, armatūrai tokia riba dažniausiai yra 1,6-2,0 MPa, o vandens-vandens 
šildytuvuose 1,0 MPa.  

2. Slėgis visuose tiekimo vamzdyno taškuose turi būti didesnis už slėgį, atitinkantį 
sočiojo garo temperatūrą. Laikantis šio reikalavimo, neleidžiama užvirti vandeniui 
šilumos tiekimo sistemos elementuose. 

3. Visuose grąžinimo vamzdyno taškuose turi būti toks minimalus slėgis, kad 
siurbliuose nevyktų kavitacija ir į vamzdyną nepatektų oras.Tokiu slėgiu priimta laikyti 
0,05 MPa.  

Esant tiesioginei abonentų šilumos tiekimo sistemų jungimo schemai, jų hidraulinis 
režimas priklauso nuo šilumos tiekimo tinklų hidraulinio režimo. Slėgis vietinių šilumos 
tiekimo sistemų grąžinimo vamzdyne yra lygus slėgiui šilumos tinklų grąžinimo 
vamzdyne. Reikalavimai slėgiui šiuo atveju yra tokie. 

1. Galimas didžiausias slėgis grąžinimo vamzdyne lygus didžiausiam leidžiamam 
slėgiui pastato šildymo sistemos silpniausiuose elementuose, kurį priimta laikyti 0,6 
MPa. 

2. Mažiausias slėgis tiekimo vamzdyne turi būti 5 m didesnis už aukščiausią pastatą, 
kurio šildymui šiluma tiekiama iš šilumos tiekimo tinklų. Tuomet pastato šildymo sistema 
visada bus užpildyta vandeniu ir į ją nepateks oras. 

Sistemai perėjus į statinį režimą laikoma, kad tuo metu šilumnešio temperatūra yra 
100ºC. Statinis slėgis tuo metu turi būti toks, kad niekur sistemoje nesusidarytų 
vakuumas ir nesuirtų sistemų elementai. Todėl statinis slėgis turi būti ne žemiau kaip 5 
m virš aukščiausio pastato ir ne aukščiau kaip 60 m virš žemiausio šildymo sistemos 
prietaiso. 

Šilumos nuostoliai. Atlikti matavimai grupiniuose šilumos punktuose parodė, kad 
šilumos nuostoliai juose yra apie 3%, skaičiuojant nuo patiektos per juos šilumos. 
Individualiuose šilumos punktuose dėl nedidelio šilumos srauto šilumos nuostolių tiksliai 
nustatyti nepavyko, nes jie yra artimi šilumos kiekio matavimo prietaisų paklaidoms jų 
tikslumo ribose. Gauti rezultatai skirtingu metu tuose pačiuose individualiuose šilumos 
punktuose svyravo tarp (0,5 – 3,0)%. 
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2.2. Šildymas 

 
Šildymas yra naudojamas palaikyti patalpose reikiamą temperatūrą šaltuoju metų 

laiku, tačiau atskirais atvejais ( ligoninėse, ikimokyklinėse vaikų įstaigose ir kitur ) jis gali 
būti panaudotas tada, kai atšalus lauko orui patalpų temperatūra nukrinta žemiau 
nurodytosios higienos normoje ar nustatytosios kitais dokumentais. 

Patalpos gali būti šildomos įvairiai. Šildymo sistemos pagal įrengimą skirstomos į 
vietines ir centrines.  

Vietinė šildymo sistema yra tokia, kai šilumą generuojantis įrenginys yra 
apšildomoje patalpoje ir šiluma nuo jo sklinda į tą patalpą. Geriausias tokios sistemos 
pavyzdys yra krosninis šildymas. 

Centrinė šildymo sistema yra tokia, kai šilumą generuojantis įrenginys yra 
įrengtas atskirai, o šilumą nuo jo į šildomas patalpas perneša šilumnešis. Šildymo 
sistemos pagal šilumnešio rūšį skirstomos į vandens, garo ir orinio šildymo. 

Vandens šildymo sistemos yra naudojamos dažniausiai, nes jos turi daug 
privalumų:  

a) lengvai įrengiamos ir paprastos eksploatuoti;  
b) ilgaamžės; 
c) veikia tyliai, nekeldamos triukšmo; 
d) higieniškos, nes šildymo prietaisų temperatūra yra neaukšta; 
e) šildymo prietaisų temperatūra lengvai reguliuojama. 
Vandens šildymo sistemos pagal įvairius požymius skirstomos į atskiras grupes, 

būdingiausios yra šios:  
a) pagal šilumnešio cirkuliaciją - natūralios ir priverstinės cirkuliacijos; 
b) pagal magistralinių vamzdynų pravedimą - viršutinio ir apatinio paskirstymo; 
c) pagal šilumnešio tekėjimą į šildymo prietaisus - dvivamzdės ir vienvamzdės; 
Yra dar ir pagal kitus požymius klasifikuojamų sistemų, tai vertikalios ir 

horizontalios, lygiažiedės ir nelygiažiedės, atviros ir slėptos, su uždaru ir atviru 
išsiplėtimo indu ir t.t. 

Vandens šildymo sistemos, kaip ir kitos, susideda iš atskirų elementų. Nors jos 
skirstomos į atskiras grupes, tačiau dauguma iš jų turi tuos pačius elementus. Be to ta 
pati šildymo sistema gali turėti kelių grupių požymius. Tai labai akivaizdžiai matyti iš 7 ir 
8 paveikslų.  

Šiose schemose atvaizduotose šildymo sistemose parodytas šilumos šaltinis yra 
tų sistemų neatsiejama dalis, tačiau gali būti ir kitaip, kai šiluma tiekiama centralizuotai 
daugeliui pastatų iš miesto šilumos tinklų. Tuomet generatoriaus vietoje yra įrengiamas 
šilumos punktas. 

 
Šildymo sistemų elementai ir jų paskirtis. Šildymo katilas (generatorius) 

reikalingas šildymo sistemoje cirkuliuojančiam vandeniui šildyti. Šildymo prietaisai 
(radiatoriai) yra skirti perduoti šilumą iš šildymo sistemoje cirkuliuojančio vandens į 
patalpas ir taip jas šildyti. Išsiplėtimo indas yra naudojamas kaip kompensacinė vandens 
talpa, kurioje kaupiasi dalis vandens dėl šildant padidėjusio jo tūrio arba iš kurio vanduo 
išteka ir palaiko užpildytą sistemą, kai aušta. Išsiplėtimo indai yra atviri, kai juose esantis 
vanduo susisiekia su aplinkos oru ir uždari, kai jie yra hermetiški. Siurblys yra skirtas 
vandens cirkuliacijai palaikyti šildymo sistemoje, kai natūralios cirkuliacijos slėgis yra 
nepakankamas arba ekonomiškai neapsimoka naudoti natūralios cirkuliacijos sistemą. 
Pagrindinis stovas skirtas karštam vandeniui tiekti į tiekimo magistrales. Apatinio 
paskirstymo sistemose pagrindinio stovo nėra. Tiekimo magistralės reikalingos 
paskirstyti ir tiekti karštą vandenį į stovus. Grąžinimo magistralėmis atvėsęs vanduo 
grąžinamas iš stovų į šildymo katilą (arba į šilumos punktą). Tiekimo stovais karštas 
vanduo tiekiamas į šildymo prietaisus. Grąžinimo stovuose surenkamas iš šildymo 
prietaisų atvėsęs vanduo, o po to patenka į grąžinimo magistrales. 
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Natūralios cirkuliacijos šildymo sistema (žr. 7 pav.). Katile (1) sušilęs vanduo 
tampa lengvesnis už šaltą vandenį ir todėl jis pagrindiniu stovu (4) kyla aukštyn, o jo 
vietą užima šaltas vanduo. Radiatoriuose (2) vanduo atiduoda šiluma ir atšąla. Dėl 
karšto ir šalto vandens tankių skirtumo tokio paties vandens stulpo aukštyje (h1 arba h2) 
susidaro slėgių skirtumas (toliau- slėgis), kuris verčia vandenį tekėti šildymo sistemos 
vamzdynais. Šis slėgis yra vadinamas natūralios cirkuliacijos slėgiu, o sistemos – 
natūralios cirkuliacijos sistemomis. 

Natūralios cirkuliacijos slėgis, matuojamas Pa, apskaičiuojamas pagal (1) 
formulę: 

 
 ∆p = g·h·(ρŠV – ρKV),      (5) 
 

čia g – kūno laisvo kritimo pagreitis, m/s2; h – vandens stulpo aukštis tarp katilo ir 
radiatoriaus centrų, m; ρŠV ir ρKV – atitinkamai šalto ir karšto vandens tankiai, kg/m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 pav. Natūralios cirkuliacijos dvivamzdė   8pav. Priverstinės cirkuliacijos 
dvivamzdė  
viršutinio paskirstymo šildymo sistema   apatinio paskirstymo šildymo sistema 
1 – šildymo katilas (generatorius); 2 – šildymo   1 – šildymo katilas (generatorius); 2 
– šildymo 
prietaisai (radiatoriai);3 – atviras išsiplėtimo  prietaisai (radiatoriai);3 – uždaras išsiplėtimo 
indas; 4 – pagrindinis stovas; 5 – tiekimo   indas; 4 – siurblys; 5 – tiekimo magistralė; 
magistralė; 6 – grąžinimo magistralė; 7 – tiekimo ; 6 – grąžinimo magistralė; 7 – tiekimo stovas; 
stovas; 8 – grąžinimo stovas.    8 – grąžinimo stovas. 

 
Iš (5) formulės matyti, kad slėgis, verčiantis tekėti vandenį per radiatorių tuo 

didesnis, kuo aukščiau katilo atžvilgiu yra tas radiatorius ir atvirkščiai, kuo radiatorius 
žemiau, tuo mažesnis šis slėgis. Dėl tos priežasties yra rekomenduojama tarp žemiausio 
radiatoriaus centro ir katilo centro išlaikyti ne mažesnį kaip 1,0 m aukščių skirtumą. Kuo 
tas skirtumas mažesnis, tuo mažesnis bus sistemos veikimo spindulys, t.y. horizontalus 
atstumas nuo katilo iki tolimiausio žemiausiai esančio radiatoriaus. Reikia nepamiršti to, 
kad vanduo, tekėdamas vamzdžiais, trinasi į jų sieneles ir todėl jis yra stabdomas. Taip 
susidaro slėgio nuostoliai dėl trinties. Be to dar yra slėgio nuostoliai vietinėse kliūtyse  
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(įvairios jungiamosios detalės – kampai, trišakiai ir t.t.), t.y. tokiose vietose, 
kuriose vanduo keičia savo tekėjimo kryptį arba greitį. Tais atvejais, kai slėgio nuostoliai 
susilygina su slėgiu, atsiradusiu dėl vandens tankių skirtumo, vanduo nustoja tekėjęs. 
Kadangi natūralios cirkuliacijos slėgis yra nedidelis, todėl tokių sistemų taikymas yra 
ribotas. Kiekvienu konkrečiu atveju reikia atlikti slėgių skirtumo ir slėgių nuostolių 
vamzdynuose skaičiavimus.  

Natūralios cirkuliacijos šildymo sistemos pagrindinis privalumas yra tai, kad ji 
labai paprasta, nereikalingi siurbliai. 

Jos trūkumai yra šie:  
1. sistema gali būti naudojama tik nedideliems pastatams šildyti, nes 

nedidelis jos veikimo spindulys; 
2. jai įrengti reikalingi didesnių skersmenų vamzdžiai, lyginant su priverstinės 

cirkuliacijos; 
3. šilumnešis cirkuliuoja lėtai, todėl ilgai tenka laukti kol šildymo prietaisai 

įšils. 
 
Priverstinės cirkuliacijos šildymo sistema (žr. 8 pav.). Šioje sistemoje vandenį 

tekėti verčia sistemoje esantis siurblys (4), todėl ši sistema yra vadinama priverstinės 
cirkuliacijos. Siurblys parenkamas toks, kad jo perpumpuojamas vandens debitas atitiktų 
šildymo sistemoje cirkuliuojančio vandens debitą, o sudaromas slėgis būtų apie 10% 
didesnis už slėgio nuostolius visoje sistemoje. Šildymo sistemos vamzdynų skersmenys 
parenkami taip, kad slėgio nuostoliai mažesnių sistemų vamzdynuose sudarytų apie 10 
kPa, o didesnių apie 20 kPa. Šie rodikliai yra orientaciniai, todėl parenkant vamzdynų 
skersmenis atsižvelgiama taip pat į leistiną vandens tekėjimo greitį, kurį viršijus 
sistemoje gali atsirasti triukšmas (žr. 2. lentelę). Aukštesniuose pastatuose, skaičiuojant 
slėgio nuostolius, įvertinamas papildomas slėgis atsirandantis dėl vandens tankių 
skirtumo. 

 
2. lentelė. Ryšys tarp vamzdynų skersmenų ir šilumnešio tekėjimo rodiklių 

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 
∆p, 
Pa/m 

332 352 337 296 271 265 256 242 200 156 

Pastaba: Gyvenamosiose patalpose pravestuose vamzdynuose greitis apribojamas 
iki 1,2 m/s. 

 
Kiti vandens šildymo sistemų klasifikaciniai požymiai. Kaip jau buvo minėta, 

ta pati šildymo sistema gali būti skirstoma pagal įvairus požymius, pavyzdžiui, 1 
paveiksle atvaizduotą šildymo sistemą dar galime vadinti dvivamzde, viršutinio 
paskirstymo. 

Viršutinio paskirstymo vadinama tokia sistema (žr. 7 pav.), kurioje tiekimo 
magistralė (5) yra sistemos viršuje ir vanduo iš jos į stovus (7) patenka iš viršaus. 

Apatinio paskirstymo vadinama tokia sistema (žr. 8 pav.), kurioje tiekimo 
magistralė (5) yra sistemos apatinėje dalyje ir vanduo iš jos į stovus (7) patenka iš 
apačios. 

Dvivamzde vadinama tokia sistema, kurioje vanduo į radiatorius patenka vienu 
vamzdžiu (tiekimo stovu – 7), o iš jų išteka į kitą vamzdį (grąžinimo stovą – 8). 8 
paveiksle atvaizduota sistema taip pat yra dvivamzdė.  

Vienvamzde vadinama tokia sistema, kurioje vanduo į radiatorius patenka ir iš jų 
išteka į grąžinimo magistralę tuo pačiu vamzdžiu (stovu – 4). 9 ir 10  paveiksluose 
atvaizduoti vienvamzdės sistemos stovai.  
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Vienvamzdė sistema, kaip ir dvivamzdė, taip pat gali būti viršutinio (žr. 9 pav.) ir 
apatinio (žr. 10 pav.) paskirstymo. Be to, vienvamzdės sistemos abi magistralės gali būti 
pravestos sistemos viršuje. Vienvamzdėje sistemoje šildymo prietaisai dažniausiai prie 
stovo gali būti jungiami tik iš vienos pusės, kaip parodyta 19 paveiksle arba iš abiejų 
pusių, kaip 10 paveiksle, tačiau pasitaiko ir kitokios formos stovų. Šildymo prietaisų 
jungimo būdas nepriklauso nuo to ar tai viršutinio ar apatinio paskirstymo sistema. 
Jungiant šildymo prietaisus prie stovų daugelyje vienvamzdžių sistemų yra sumontuoti 
jungiamieji intarpai, kurių paskirtis, esant reikalui, leisti vandeniui iš dalies ar net visiškai 
aplenkti šildymo prietaisą, tačiau yra sistemų ir be jungiamųjų intarpų. 

Masinės statybos daugiaaukščiuose tipiniuose gyvenamuosiuose namuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose, kurie pastatyti iki 1995 m. labiausiai paplitusios yra 
vienvamzdės apatinio paskirstymo šildymo sistemos su perstumtu jungiamuoju intarpu 
(žr. 10 pav.). Jos suprojektuotos taip, kad esant normalioms sąlygoms, šilumnešis tekėtų 
per visus šildymo prietaisus nuosekliai. Dėl tos priežasties pirmieji šildymo prietaisai 
pagal vandens tekėjimą yra šilčiausi, o kiti vėsesni, nes vanduo palaipsniui aušta. 
Mažėjant šildymo prietaisų paviršiaus temperatūrai yra didinamas jų paviršius, todėl 
paskutinieji prietaisai yra didžiausi (jeigu jie turi atiduoti vienodą šilumos kiekį). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 pav. Vienvamzdės viršutinio paskirstymo  10 pav. Vienvamzdės apatinio 
paskirstymo 
šildymo  sistemos stovas su radiatoriais  šildymo sistemos stovas su radiatoriais 
1 – tiekimo magistralė; 2- grąžinimo magistralė;  1 – tiekimo magistralė; 2- grąžinimo 
magistralė; 
3 – radiatoriai; 4 – stovas; 5 – jungiamasis   3 – radiatoriai; 4a ir 4b – stovas; 5 – 
jungiamasis 
intarpas; 6 - trieigis čiaupas.    intarpas; 6 - trieigis čiaupas. 

 
Pagrindinis vienvamzdės šildymo sistemos trūkumas yra tai, kad šilumos 

srauto reguliavimas, kurį perduoda šios sistemos šildymo prietaisai, praktiškai 
negalimas. Vienvamzdėse šildymo sistemose, kaip atvaizduota 10 paveiksle, šildymo 
prietaisai jungiami prie stovų naudojant trieigius čiaupus, kuriais teoriškai turėtų būti 
reguliuojamas į šildymo prietaisą patenkantis šilumnešio debitas, o tuo pačiu į patalpą 
perduodamas šilumos kiekis. 

Sakykime, kad gyventojas reguliuoja į šildymo prietaisą patenkantį šilumnešio 
debitą. Tuomet į kitą šildymo prietaisą patenkančio šilumnešio temperatūra keisis taip 
pat. Tokiu būdu, reguliuojant temperatūrą viename bute bus pažeidžiamas šiluminis 
režimas kitame bute. Dėl to vienvamzdės sistemos šildymo prietaisų reguliavimas 
praktiškai yra neįmanomas.  

Šį trūkumą mažiausiomis sąnaudomis galima pašalinti perdirbant vienvamzdę 
šildymo sistemą į dvivamzdę. Kaip tai reikia padaryti priklauso nuo vienvamzdžių 
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šildymo sistemų stovų schemų. Dažniausiai pasitaikančių šildymo prietaisų jungimo prie 
stovų variantai atvaizduoti 11 paveiksle. 
 
  a)   b)    c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 pav. Šildymo prietaisų jungimo variantai vienvamzdėse šildymo sistemose: a) – iš 
vienos stovo pusės; b) iš abiejų stovo pusių; c) kai stovą sudaro trys vamzdžiai 
  
 Visais šiais atvejais, kurie atvaizduoti 11 paveiksle vienvamzdę šildymo sistemą 
galima perdirbti į dvivamzdę, atliekant mažiausiai pakeitimų, kaip parodyta 12 paveiksle. 
 
  a)   b)    c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 pav. Šildymo prietaisų jungimo variantai perdirbtose šildymo sistemose iš 
vienvamzdžių į dvivamzdes: a) – iš vienos stovo pusės; b) iš abiejų stovo pusių; c) kai 
stovą sudaro trys vamzdžiai 
1 – tiekimo stovas; 2 – grąžinimo stovas; 3 – šildymo prietaisas; 4 – termostatinis ventilis 
 

 Palyginus 11 ir 12 paveikslus, matyti, kad, perdarant vienvamzdę šildymo sistemą 
į dvivamzdę, atliekami tokie pakeitimai: 

1) dalinai pakeičiama stovų paskirtis: vienas iš jų padaromas tiekimo (1), o kitas 
grąžinimo (2) stovu; 

2) pašalinamas jungiamasis intarpas (1) ir trieigis čiaupas (2) (žr. 11 pav.) 
šildymo prietaisų mazguose;  

3) atvadai, kuriais teka karštas vanduo į šildymo prietaisus (5), jungiami prie 
vieno (tiekimo) stovo, o kiti atvadai, kuriais vanduo išteka iš šildymo prietaisų 
(6), jungiami prie kito (grąžinimo) stovo; 

4)  tiekimo atvaduose įmontuojami termostatiniai ventiliai (4). 
Galimi ir kitokie vienvamzdės šildymo sistemos rekonstrukcijos variantai, tačiau 

jie susiję su didesnėmis sąnaudomis. 
Dvivamzdės šildymo sistemos privalumai: 
1. į kiekvieną šildymo prietaisą įteka vienodos temperatūros šilumnešis; 
2. bet kurio šildymo prietaiso šilumos srauto reguliavimas neturi įtakos kitų 

šildymo prietaisų veikimui. 
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Šildymo sistemų balansavimas. Nežiūrint to, kokia bebūtų šildymo sistema, 
vievamzdė ar dvivamzdė, norint kad ji efektyviai veiktų, ją reikia subalansuoti. Ką tai 
reiškia? Reikia šildymo sistemoje paskirstyti magistralėse, stovuose ir atšakose debitus 
taip, kad jie atitiktų projektinius. Be to, reikia įvertinti tai, kad prie šildymo prietaisų yra 
įrengiami termostatiniai ventiliai, kurie, reguliuodami šildymo prietaisų atiduodamus 
šilumos srautus, keičia šildymo sistemos hidraulinį balansą. Dėl to šildymo sistemoje 
reikia įrengti balansinius ventilius, kurių pagalba būtų išlaikomas pastovus hidraulinis 
režimas joje. Tokios sistemos fragmentas atvaizduotas 13 paveiksle. 

Šildymo sistemos, kurios fragmentas atvaizduotas 13 pav., hidraulinis 
reguliavimas vyksta taip. Termostatiniai ventiliai nustatomi taip, kad jų hidraulinis 
pasipriešinimas būtų lygus 10 kPa. Po to tolimiausio stovo balansiniai ventiliai pilnai 
atidaromi. Magistralėje esančiu balansiniu ventiliu (4) nustatomas projektinis debitas. 
Tuomet balansiniu ventiliu (4) priešpaskutiniame stove nustatomas projektinis debitas ir 
vėl koreguojamas projektinis debitas magistralėje. Taip sureguliuojami visi projektiniai 
debitai. 

Veikiant termostatiniams ventiliams, dėl sumažėjusio stove debito turėtų keistis 
hidraulinis režimas. Kad taip neatsitiktų, balansinis ventilis (3) prisidaro tiek, kad slėgio 
skirtumas tarp tiekimo ir grąžinimo stovų išlieka pastovus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. pav. Šildymo sistemos su balansiniais ventiliais fragmentas. 
1 – termostatinis ventilis; 2 – šildymo prietaisas; 3 – balansinis ventilis pastoviam 

slėgio skirtumui palaikyti tarp tiekimo ir grąžinimo stovų; 4 - balansinis ventilis debito 
reguliavimui; 5 – impulsinis vamzdelis. 
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Pastaruoju metu daugiabučiuose namuose imta diegti individualias kiekvienam 
butui vandens šildymo sistemas. Tokios šildymo sistemos schema atvaizduota 14 
paveiksle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 pav. Vienbutė kolektorinė šildymo sistema 
1 - tiekimo magistralė; 2 – grąžinimo magistralė; 3 – tiekimo stovas; 4 – grąžinimo 
stovas; 5 – spinta įvadui į butą su šilumos apskaitos mazgu; 6 – tiekimo ir grąžinimo 
kolektoriai; 7 – radiatorius; 8 – termostatinis ventilis; 9 –atšaka vandens tiekimui į 
radiatorių; 10 - atšaka vandens grąžinimui iš radiatoriaus. 

 
Vienbutės šildymo sistemos gali būti ir kitokios, pavyzdžiui, grindų šildymo, 

plintusinės. 
Visų šildymo sistemų, kuriose šilumnešis yra vanduo bendras trūkumas yra tai, 

kad šios sistemos yra labai jautrios hidraulinio režimo pasikeitimams, todėl reikia skirti 
labai didelį dėmesį jų hidrauliniam reguliavimui. Kadangi šildymo sistemose pradėtas 
naudoti šildymo prietaisų perduodamas šilumos srauto reguliavimas termostatiniais 
ventiliais, todėl nuolat keičiasi hidraulinis režimas šildymo sistemoje. Pastoviam 
hidrauliniam režimui palaikyti yra naudojami; 

Garo šildymo sistemos kitose šalyse yra naudojamos dažniau, ypač 
daugiaaukščių pastatų šildymui, tačiau Lietuvoje jos naudojamos retai, kartais 
pramoniniuose pastatuose, todėl jų čia nenagrinėsime.  

Orinio šildymo sistemos. Orinis šildymas dažniausiai yra taikomas derinant jį 
kartu su vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemomis, todėl jo naudojimas ribotas. Orinis 
šildymas dažniausiai taikomas tik tuose pastatuose, kuriuose įrengtos mechaninės 
vėdinimo sistemos arba oras yra kondicionuojamas.  
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2.3. Karštas vandentiekis 

 
 Karšto vandens sistemos, paprastai vadinamos “karštu vandentiekiu”, susideda iš 
karšto vandens ruošimo įrengimų (šilumokaičių), vamzdynų, kuriais karštas vanduo iš 
šilumokaičių tiekiamas į vandens ėmimo įrenginius, taip pat armatūros bei prietaisų, 
skirtų vandens parametrams reguliuoti ir matuoti. 
 Pagal karšto vandens ruošimo vietą karšto vandens sistemos būna vietinės ir 
centralizuotos.  

Vietinėse sistemose šaltas vanduo šildomas netoli vandens naudojimo prietaisų 
esančiame šildytuve, naudojant elektrą, deginant dujas ar kitokį kurą. Vietinės karšto 
vandens sistemos dažniausiai naudojamos vienbučiuose ir mažabučiuose namuose. 

 Centralizuotomis sistemomis karštas vanduo tiekiamas grupei vartotojų iš 
katilinių arba grupinių (centrinių) ir individualių šilumos punktų. Tokias sistemas 
stengiamasi įrengti daugiabučiuose 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 šilumokaičiuose, esančiuose 
katilinėse, centriniuose arba individualiuose šilumos punktuose. Tokios sistemos yra 
labiausiai paplitusios, nes jos visų pirma patogios tuo, kad vandens kokybiniai rodikliai 
jose išlieka nepakitę. 

Atviros - kai karštas vanduo naudojamas iš tų pačių vamzdynų, kuriais yra 
tiekiamas šildymui. Šiuo atveju tai tas pats vanduo, kuris teka per radiatorius ir  šildo 
patalpas. Jo kokybiniai rodikliai skiriasi nuo šalto geriamo vandens. Be to, vanduo gali 
būti užteršiamas šildymo proceso metu, todėl atviros sistemos naudojamos retai. 

Pagal kitus klasifikacinius požymius: 
– viršutinio ir apatinio paskirstymo (kaip šildymo sistemos); 
– šakotosios ir žiedinės; 
– su karšto vandens cirkuliacija ir be jos; 
– su atvirais ir uždarais bakais-akumuliatoriais arba be jų. 

Gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose labiausiai paplitusios yra centralizuotos 
uždaros apatinio paskirstymo šakotosios su karšto vandens cirkuliacija be bakų-
akumuliatorių karšto vandens sistemos. Tokios sistemos supaprastinta schema (be 
uždaromosios, reguliavimo ir automatinio valdymo armatūros ir prietaisų) atvaizduota 15 
paveiksle. 
 
 Karšto vandentiekio sistemų elementai ir jų paskirtis. Vandens šildytuvas 
(šilumokaitis) reikalingas sušildyti šaltą vandenį iki reikiamos temperatūros. Karšto 
vandens tiekimo magistralė skirta tiekti karštą vandenį ir jį paskirstyti į stovus. Karšto 
vandens tiekimo stovai skirti tiekti karštą vandenį į butuose esančius vandens ėmimo 
čiaupus. Vandens ėmimo čiaupai skirti paimti iš karšto vandentiekio reikiamą kiekį karšto 
vandens. Rankšluosčių džiovintuvai skirti palaikyti reikiamą vonių patalpų temperatūrą, 
taip pat jie gali būti naudojami panaudotų rankšluosčių džiovinimui. Cirkuliacinio 
vandens stovai ir magistralės reikalingi cirkuliacinio kontūro sudarymui. Šiuo kontūru 
tekantis vanduo nuolat yra šildomas šilumokaityje ir taip karšto vandentiekio sistemoje 
palaikoma reikalinga karšto vandens temperatūra, net ir tuomet, kai karštas vanduo 
nenaudojamas. Be to, cirkuliaciniu kontūru tekantis vanduo šildo rankšluosčių 
džiovintuvus. Cirkuliacinio vandens siurblys verčia vandenį judėti cirkuliaciniu kontūru. 
Šalto vandens skaitiklis rodo į šilumokaitį patenkantį šalto vandens, kuris paverčiamas 
karštu, kiekį. Suvartoto visame name karšto vandens kiekis yra lygus šio skaitiklio 
užregistruotam šalto vandens kiekiui. Atbuliniai vožtuvai neleidžia vandeniui tekėti 
priešingai nei nustatyta kryptis. 
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 Karšto vandens parametrai. Karštas vanduo turi atitikti geriamam vandeniui 
keliamus reikalavimus. Jo temperatūra turi būti tarp +75 ºC ir +50 ºC vandens ėmimo 
vietoje. Bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų lopšeliuose, darželiuose, vaikų namuose 
karšto vandens temperatūra neturi viršyti +37 ºC. Slėgis karšto vandentiekio sistemoje 
turi būti toks, kad neviršytų sistemos elementų atsparumo leistinos ribos, o ties 
aukščiausiai esančiu vandens ėmimo tašku būtų ne mažiau kaip 30 kPa (3 m. v. st.). Kai 
vandentiekio tinkle esamo slėgio neužtenka, šilumos punkte įrengiamas slėgio pakėlimo 
siurblys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 pav. Karšto vandentiekio schema 
1 – vandens šildytuvas (šilumokaitis); 2 – karšto vandens tiekimo magistralė; 3 – cirkuliacinio 

vandens magistralė; 4 - karšto vandens tiekimo stovas; 5 – cirkuliacinio vandens stovas; 6 – 

vandens ėmimo čiaupai; 7 – rankšluosčių džiovintuvas; 8 – cirkuliacinio vandens siurblys; 9 – 

šalto vandens skaitiklis; 10 – atbuliniai vožtuvai; 11 – ventiliai. 

  
 Karšto vandentiekio sistemos butuose. Karšto vandentiekio sistemos butuose 
gali būti įrengtos ir skirtis pagal šiuos požymius: 1) stovų kiekį bute ir vandens 
cirkuliaciją; 2) vandens apskaitą. 
 Karšto vandentiekio sistemų stovai dažniausiai įrengiami pagal 16 paveiksle 
atvaizduotas schemas  
 a)    b)    c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 pav. Karšto vandentiekio sistemų stovai butuose: a) tiekiamo ir cirkuliacinio vandens 
bendra stovų pora virtuvei ir voniai; b) tiekiamo ir cirkuliacinio vandens stovų pora voniai 
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ir tiekiamo vandens stovas (be recirkuliacijos) virtuvei; c) tiekiamo ir cirkuliacinio 
vandens atskiros stovų poros virtuvei ir voniai. 
1 – tiekimo stovas; 2 – cirkuliacinis stovas; 3 – rankšluosčių džiovintuvas; 4 - vandens skaitiklis; 

5 – ventilis; 6 – vandens ėmimo čiaupas. 

 Rečiau pasitaiko karšto vandentiekio sistemos visiškai be cirkuliacinių stovų, kai 
vandens cirkuliacija vyksta tik magistralėse, ir labai retai jos būna įrengtos tik iš tiekimo 
vamzdynų, tuomet, jeigu karštas vanduo nenaudojamas, jis vamzdynais neteka.  
 Vonių patalpos dažniausiai apšildomos rankšluosčių džiovintuvais per juos 
tekančio cirkuliacinio vandens šiluma. Kai cirkuliacijos nėra, jos apšildomos specialiai 
įrengta šildymo sistema, kuri veikia ištisus metus. Apšildoma vandeniu arba elektra. 
 

Šilumos sąnaudos karšto vandentiekio sistemose. Šiluma naudojama: a) 
paruošti karštą vandenį; b) šildyti vonių patalpas. Dalis šilumos prarandama dėl šilumos 
mainų tarp vamzdynų karštų paviršių ir juos supančios aplinkos. Ši šilumos dalis laikoma 
šilumos nuostoliais. 
 Šiluma karštam vandeniui ruošti (kWh) apskaičiuojama taip: 
  QKV = Gxcxρx(tKV-tŠV)/3600      (6) 
čia G – sušildyto vandens kiekis, m3; c – vandens savitoji šiluma, kJ/(kg·ºC); ρ – 
vandens tankis, kg/m3; tKV – karšto vandens temperatūra,·ºC; tŠV – šalto vandens 
temperatūra,·ºC. 
 Pavyzdys. Šilumos kiekis, reikalingas sušildyti 1 m3 šalto vandens, kurio 
temperatūra +10·ºC iki +55·ºC, kai c=4,187 kJ/(kg·ºC), o vandens tankis 1000 kg/m3, 
apskaičiuojamas pagal (6) formulę: 
  QKV = Gxcxρx(tKV-tŠV)/3600 = 1x4,187x1000x(55-10)/3600 = 52.34 kWh. 
 Taip apskaičiuotas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti yra tikslus tik tuo 
atveju, jeigu šalto ir karšto vandens temperatūros yra pastovios. Deja, tos temperatūros 
labai dažnai, nors ir nedaug (± 1 - 2 ºC), tačiau kinta. Tuomet vienintelis būdas tiksliai 
nustatyti šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti yra nepertraukiami vandens temperatūrų 
ir suvartoto kiekio matavimai panaudojant atitinkamus prietaisus. 
 Šiluma vonių patalpoms šildyti ir šilumos nuostoliai. Šią šilumos dalį galima 
teoriškai apskaičiuoti, tačiau skaičiavimų rezultatai yra tik apytikriai. Tiksliems 
rezultatams gauti būtini kompleksiniai matavimai, kurių metu išmatuojamos visos 
šilumos sąnaudos karšto vandens sistemoje, tuo pat metu atskirai nustatant šilumos 
sąnaudas karštam vandeniui ruošti. 
 Šiluma vonių patalpoms šildyti ir šilumos nuostoliai pateikiami kartu, kadangi 
tiksliai išskirti jų negalima dėl esamų karšto vandens sistemų ypatumų. Teoriniais 
skaičiavimais ir matavimais nustatyta, kad ši šilumos sąnaudų dalis karšto vandentiekio 
esamose sistemose priklauso nuo jų įrengimo schemos. Labai didelę įtaką turi stovų 
kiekis (žr. 16 pav.). Nustatyta, kad, esant vienai stovų porai bute (18 pav., a), šiluma, 
įvertinant vonių patalpų šildymą ir šilumos nuostolius vamzdynuose, skaičiuojant vienai 
vonios patalpai per mėnesį, sudaro 160-190 kWh; esant atskiram stovui virtuvėje be 
cirkuliacijos (18 pav., b) – 200 – 220 kWh; esant dviems stovų poroms (18 pav., c) – 240 
– 260 kWh. Didelę įtaką šilumos nuostoliams turi ne tik stovų kiekis, bet ir visų 
vamzdynų įrengimas bei izoliacijos kokybė. Reikia pažymėti, kad visuose tipinės 
statybos gyvenamuosiuose namuose, taip pat visuomeninės paskirties pastatuose 
izoliuotos buvo tik karšto vandens magistraliniai vamzdynai, o visi stovai palikti 
neizoliuoti. Dėl to šilumos nuostoliai yra labai dideli. 
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 Esamų karšto vandens sistemų trūkumai. Pagrindiniai trūkumai yra šie: 1) 
labai dideli šilumos nuostoliai per vamzdynų paviršius; 2) netiksli suvartoto karšto 
vandens apskaita; 3) vamzdyno avarinio gedimo atveju bute tenka išjungti visą stovą; 4) 
rankšluosčių džiovintuvų paviršių temperatūros skirtingos (dalis jų blogai šyla); 5) vonių 
patalpos šildomos neatsižvelgiant į poreikius.  
 Šilumos nuostoliai karšto vandentiekio sistemoje dideli, nes stovai pravesti 
neracionaliai (žr. 16 pav., b ir 16 pav., c.). Dėl to padidėjo vamzdynų kiekiai ir nuostoliai. 
Be to visi stovai visiškai neizoliuoti. 
 Karšto vandens apskaita netiksli nes butuose esančių skaitiklių patikra 
neatliekama laiku, o rodmenų kontrolė nepatenkinama, kadangi ne visi butų savininkai 
juos deklaruoja pakankamai tiksliai.  
 Vamzdyno avarinio gedimo atveju bute išjungiamas visas stovas. Taip tenka 
dažnai pasielgti, kadangi buto savininkų tuo metu nėra namuose ir į butą įeiti negalima. 
 Rankšluosčių džiovintuvų paviršių temperatūros skirtingos, nes cirkuliuojantis 
vanduo paeiliui teka per visus džiovintuvus ir jo temperatūra palaipsniui žemėja. Dėl to 
apatiniuose aukštuose esantys džiovintuvai šyla prasčiausiai. 

Vonių patalpos šildomos neatsižvelgiant į poreikius. Tais atvejais, kai buto 
gyventojai yra išvykę arba retai būna vonios patalpoje ši gali būti šildoma periodiškai. 
Tačiau esama karšto vandentiekio sistemos schema yra tokia, kad bet koks šildymo 
reguliavimas neįmanomas. 

Karšto vandentiekio sistemų pertvarkymas. Paminėtus trūkumus karšto 
vandentiekio sistemoje galima pašalinti jas atitinkamai pertvarkius. Tam reikia karšto 
vandentiekio sistemą įrengti pagal 17 paveiksle pavaizduotą schemą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. 
 
 
 
 
 
Tais atvejais, kai vonių patalpų šildyti nereikia, rankšluosčių džiovintuvus galima 

atjungti. Termostatinio ventilio vietoje gali būti įrengtas paprastas ventilis. Taip sistema 
bus pigesnė, tačiau neliks automatinio reguliavimo. Naudojantis cirkuliacinio vandens 
kiekio skaitiklio rodmenimis galima pakankamai tiksliai apskaičiuoti šilumos kiekį, 
sunaudotą vonios patalpos šildymui. Šilumos nuostoliams sumažinti magistraliniai 
vamzdynai, stovai ir dalis atšakų į butus turi būti izoliuoti. Esant tokiai karšto 
vandentiekio schemai visiems vartotojams karšto vandens parametrai bus vienodi.  
 
 

17 pav. Karšto vandentiekio sistemos pertvarkymo schema 
1 – karšto vandens tiekimo magistralė; 2 – cirkuliacinio 
vandens magistralė; 3 – karšto vandens tiekimo stovas; 4 – 
cirkuliacinio vandens stovas; 5 – ventiliai buto vamzdynų 
atjungimui; 6 – cirkuliacinio vandens skaitiklis; 7 – karšto 
vandens skaitiklis; 8 – rankšluosčių džiovintuvas; 9 – 
vandens ėmimo čiaupai; 10 – įvado į butą spintą; 11 – 
termostatinis ventilis 

Pertvarkant karštą vandentiekį pagal 19 paveiksle 
atvaizduotą schemą stovai įrengiami laiptinėse. Atšakose į 
butus montuojami atjungimo ventiliai (5) ir vandens kiekio 
skaitikliai (6 ir 7), kurie įrengiami įvado į butą spintose (10). 
Esant tokiai schemai, skaitiklių rodmenis galima registruoti 
bet kuriuo metu, o įvykus avarijai galima atjungti buto 
vamzdynus. Rankšluosčių džiovintuvai (8) jungiami prie 
stovų lygiagrečiai, todėl į visus juos įtekančio vandens 
temperatūra vienoda. Be to, prie jų įrengtais termostatais 
(11) reguliuojamas pratekančio vandens kiekis. Taip 
palaikoma reikiama vonios patalpos temperatūra.  
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2.4. Šilumos skaitikliai 

 
 Šilumos skaitikliai susideda iš šių pagrindinių dalių: 1) šilumnešio debito 
matuoklio; 2) elektroninio bloko; 3) maitinimo (jėgos) bloko; 4) temperatūros jutiklių (žr. 
18 pav.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 pav. Šilumos skaitiklio įrengimo schema: 1 – šilumnešio tiekimo vamzdis; 2 - 
šilumnešio grąžinimo vamzdis; 3 – debito matuoklis; 4 – elektroninis blokas; 5 – 
maitinimo (jėgos) blokas; 6 ir 7 – temperatūros jutikliai atitinkamai tiekimo ir grąžinimo 
vamzdyne; 8 - kabeliai 

 
Klasifikacija. Šilumos skaitikliai, kurie yra skirti sunaudotos šilumos kiekio 

nustatymui gyvenamuosiuose namuose ir kituose ne pramoninės paskirties pastatuose, 
pagal debito matuoklio veikimo principą yra skirstomi į tokias pagrindines grupes: 1) 
mechaniniai; 2) elektromagnetiniai; 3) ultragarsiniai.  

Mechaniniai yra tokie šilumos skaitikliai, kuriuose pratekantis šilumnešis suka 
matuoklio sparnuotę arba turbinėlę. Kiekvieno sparnuotės ar turbinėlės apsisukimu metu 
iš debito matuoklio yra pasiunčiamas impulsas į elektroninį bloką. Pagal užregistruotą jų 
sūkių skaičių yra nustatomas pratekėjusio šilumnešio kiekis. Šių skaitiklių tikslumas ± 
3%, kai matuojamas debitas ne mažesnis kaip dešimtadalis nominalaus. Esant 
matuojamam debitui mažesniam už 1/10 nominaliojo tikslumas sumažėja iki ± 5%. 

Elektromagnetiniuose šilumos skaitikliuose debito matavimas yra paremtas 
elektromagnetinės indukcijos dėsniu: laidžiam elektros srovei skysčiui tekant magnetinio 
lauko aplinkoje, kaip ir judančiame laidininke indukuojama elektrovaros jėga, 
proporcinga vidutiniam skysčio tekėjimo greičiui, o tuo pačiu ir debitui. Elektrovaros jėga 
elektrodų, įmontuotų vamzdžio intarpe, pagalba perduodama ekranuotu kabeliu į 
elektroninį bloką. Šių skaitiklių tikslumas ± 2%. 

3. Ultragarsiniuose šilumos skaitikliuose debito matavimas yra paremtas 
ultragarsinių bangų sklidimo greičiu vandenyje. Ultragarsiniai jutikliai, įmontuoti 
vamzdžio intarpe, pakaitomis siunčia ir priima signalą. Signalo praėjimo laikas prieš ir 
pagal šilumnešio tekėjimo kryptį skiriasi ir tas skirtumas priklauso nuo šilumnešio 
tekėjimo greičio. Signalai patenka į elektroninį bloką. 
 Sūkuriniai, kaip, pavyzdžiui, VORTEX. Juose yra įtaisyta kliūtis, kurią aptekant 
skystyje susiformuoja sūkuriai. Dėl to įstatyti slėgio jutikliai fiksuoja skirtingą slėgį pagal 
kurį nustatomas tekėjimo greitis ir debitas. Tikslumas ± 0,8%.  

Veikimo principas. Visų debito matuoklių, nepriklausomai nuo jų rūšies, pasiųsti 
signalai patenka į elektroninį bloką, kuriame perskaičiuojami į debitą. Pratekėjusio 
šilumnešio tūris skaičiuojamas integruojant momentines debito reikšmes. Tuo pat metu 
tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūros matuojamos temperatūros jutikliais iš 
kurių informacija patenka į elektroninį bloką. Šiame bloke pagal debitą ir temperatūras 
apskaičiuojamas sunaudotos šilumos kiekis. Informacija apie sunaudotą šilumos kiekį, 
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priklausomai nuo skaitiklio gamintojo, gali būti kaupiama įvairiai: 1) pastoviai sumuojant 
sunaudotą šilumos kiekį; 2) nustatytais laiko tarpais (pagal pasirinktą trukmę) įrašoma į 
atmintį: sunaudotas šilumos kiekis, pratekėjęs šilumnešio debitas, tiekiamo ir grąžinamo 
šilumnešio temperatūros; 3) displėjuje rodomas tuo metu naudojamas šilumos srautas, 
tekantis šilumnešio debitas ir šilumnešio temperatūros.  

Duomenis apie sunaudotą šilumos kiekį ir kitus rodiklius galima nuskaityti iš 
skaitiklio tiesiogiai, naudojant specialią programinę įrangą perrašyti į informacines kortas 
arba portatyvinius kompiuterius. Taip pat plinta šilumos apskaitos prietaisai, su nuotoliniu 
rodmenų nuskaitymo sistemomis.  

Šiuo metu naudojami įvairūs šilumos skaitikliai, pagaminti Lietuvoje ir kitose 
šalyse. Iš Lietuvoje pagamintų plačiausiai naudojami UAB “Katra” pagaminti įvairių 
modifikacijų skaitikliai SKM-1 ir UAB “Rubikon apskaitos sistemos” skaitikliai”Rubikon Z2 
Total”, kurie yra taip pat įvairių modifikacijų. 

Parinkimas. Šilumos skaitikliai parenkami naudojantis skaitiklių gamintojo 
pateiktais duomenimis – dažniausiai nomogramomis, taip pat lentelėmis, kuriose 
pateiktos skaitiklių charakteristikos. Renkama pagal didžiausią matuojamą šilumos 
srautą ir šilumnešio temperatūrų skirtumą, taip pat pagal didžiausią galimą šilumnešio 
debitą. Parenkant skaitiklį labai svarbu, kad jis nebūtų per didelis. Visuomet reikia 
atsiminti, kad skaitiklio tikslumas neleistinai sumažėja, kai debitas tampa mažesnis už 
nurodytą tam skaitikliui leistiną mažiausią (Qmin), todėl kuo mažesnė Qmin reikšmė, tuo 
tiksliau galima išmatuoti mažus debitus. 

Šilumos ir karšto vandens matavimas daugiabučiuose namuose ir 
atskiruose butuose. Šiluma šiuose namuose yra matuojama įvade (namo šilumos 
punkto patalpoje) šilumos kiekio matavimo prietaisais, kurie aprašyti aukščiau.. Visa 
šildymui į pastatą patekusi šiluma yra išmatuojama ir paskirstoma gyventojams. Kai 
kuriais atvejais butuose yra įrengtos atskiros šildymo sistemos ir tose sistemose yra 
sumontuoti butuose sunaudotos šilumos apskaitos prietaisai. Tuomet pagal namui 
bendro šilumos skaitiklio ir visų butų šilumos skaitiklių rodmenų skirtumą surandamas 
šilumos kiekis bendrų patalpų šildymui, kurį reikia padalinti atskiriems butams. Taip pat 
yra namų, kai butuose prie šildymo prietaisų yra įrengti šilumos dalikliai. Naudojantis 
daliklių rodmenimis, pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą metodiką „Daugiabučio 
gyvenamojo namo (pastato) patalpų šildymui suvartoto šilumos kiekio paskirstymo 
vartotojams, pagal daliklių rodmenų ataskaitas, tvarka“, visa name suvartota šiluma 
šildymui yra padalinama atskiriems butams. 

Karšto vandens suvartotas kiekis, kaip taisyklė, yra matuojamas butuose. Jam 
matuoti naudojami mechaniniai vandens kiekio skaitikliai. Bendras name suvartotas 
karšto vandens kiekis, kai yra įrengti individualūs šiuolaikiniai šilumos punktai, kuriuose 
ruošiamas karštas vanduo, matuojamas prieš šilumokaitį arba kai kuriais atvejais 
nematuojamas. Kai karštas vanduo tiekiamas iš grupinių šilumos punktų, tuomet 
šildomo vandens kiekis matuojamas pačiuose punktuose, tačiau atskirai namuose 
nematuojamas. 

Aktuali problema, susijusi su karšto vandens tiekimu, yra jo norminės 
temperatūros palaikymas ir vonių patalpų šildymas rankšluosčių džiovintuvais. Namo 
karšto vandens sistemos cirkuliaciniame kontūre sunaudota šiluma yra nematuojama, 
jeigu karštas vanduo tiekiamas iš grupinio šilumos punkto. Specialiais matavimais ir 
skaičiavimais nustatyta, kad cirkuliaciniame kontūre sunaudojama 160 – 190 kWh/mėn. 
šilumos, skaičiuojant vienam butui, jeigu tame bute yra viena karšto vandens (tiekimo ir 
cirkuliacinio) stovų pora. Šis šilumos kiekis atskirai nematuojamas ir todėl grupinių 
šilumos punktų atveju: 

1. jam išmatuoti turi būti įrengti šilumos apskaitos prietaisai kiekviename name; 
2. turi būti priimamas kaip tam tikro dydžio norma ir išdalinama butams, jeigu 

atsisakoma įrengti šilumos matavimo prietaisą. 
Matavimo prietaisai įrengiami ir matavimai atliekami laikantis „Šilumos apskaitos 

taisyklių“. 
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2.5. Šilumą naudojančių sistemų energetinis auditas 

 
Šildymą naudojančios sistemos energetinis auditas – tai studija, kurios metu 

nustatomas sunaudotas energijos kiekis pastatui šildyti, vėdinti ar kuriai nors kitai 
reikmei tenkinti. ir tos energijos kaina per tam tikrą laikotarpį.  
 Auditas gali būti atliktas trimis lygiais. 1) Supaprastintas auditas, kai apsiribojama 
tik pateiktomis apmokėti sąskaitomis už sunaudotą energiją. Joms peržiūrėti nereikia 
specialių žinių. 2) Atliekama gilesnė analizė – lygiagrečiai su sąskaitomis peržiūrimi 
apskaitos prietaisų užregistruoti rodmenys ir patikrinamas jų patikimumas. 3) Pilnas 
auditas, kurio metu detaliai išanalizuojamos energijos sąnaudos. Tam naudojamasi 
matavimais ir tiesioginiu įvertinimu. Tokia informacija gali būti surinkta tik betarpiškai 
stebint ir analizuojant objektą. Informacija apie šildymo sistemas renkama įvairiais 
būdais tarpusavyje juos derinant. Šie būdai yra: a) vizualinis, b) bendraujant su šildymo 
sistemas aptarnaujančiu personalu, c) bendraujant su asmenimis, kurie tiesiogiai 
naudojasi šildymo sistemomis, d) naudojantis esamais projektais, paleidimo ir derinimo 
darbų dokumentacija, e) eksploatacijos metu sukauptais duomenimis, f) naudojant 
matavimo ir registravimo prietaisus. 1.Vizualinis. Šis būdas labai paprastas. 
Tenkinamasi šildymo sistemų apžiūra. Naudojantis šiuo būdu , priklausomai nuo 
sistemos lygio, gali būti surenkama labai daug informacijos ir tai atliekama per labai 
trumpą laiką (vieną - dvi valandas). 

Toliau, kaip pavyzdį, imsime šildymo sistemą. 
 2. Bendravimas su aptarnaujančiu personalu. Šildymo sistemas 
aptarnaujantysis personalas gali suteikti daug vertingos informacijos, jeigu Jūs įgysite 
pasitikėjimą. Dėl to reikia juos supažindinti su atliekamo energetinio audito tikslais ir 
įtikinti, jog jiems dėl to nekils jokių nemalonumų. Iš kitos pusės gaunamą informaciją 
reikia vertinti kritiškai, nes dėl kvalifikacijos stokos aptarnaujantysis personalas faktus 
gali vertinti nepakankamai teisingai. 
 3. Bendravimas su asmenimis, besinaudojančiais šildymo sistemomis. Jų 
vertinimai ir pastebėjimai gali būti labai vertingi, kadangi yra kaupti per ilgą laikotarpį. 
Tačiau taip pat gautą informaciją reikia vertinti atsargiai, kadangi šiuo atveju daugiausia 
bus kalbama apie radiatorių ir patalpų temperatūrą.  
 4. Naudojantis esama dokumentacija. Tai būtinas etapas bent kiek 
sudėtingesnio objekto tyrime, jeigu ši dokumentacija dar neprarasta. Kitaip Jums reikės 
atlikti daug matavimų ir stebėjimų natūroje arba neteksite vertingos pirminės 
informacijos. Taip pat labai svarbu gauti sąskaitas už suvartotą energiją arba suvartotos 
energijos apskaitos duomenis. Tai padeda geriau įvertinti energijos vartojimą. 
 5. Naudojantis prietaisais. Ne visada ir ne visą reikalingą informaciją galima 
susirinkti aukščiau paminėtais būdais. Tais atvejais, kai objektai sudėtingesni, reikia 
užfiksuoti kai kurių parametrų ne tik momentines reikšmes, tačiau ir jų kitimą laike. 
Tuomet naudojami registruojantys prietaisai. Ypatingai svarbu tai daryti, kuomet 
reikalinga analizuoti vienų veiksnių įtaką kitiems. Apibendrinant galima pasakyti, jog 
registruojantys prietaisai padeda nustatyti daugelio, kartais iš pirmo žvilgsnio 
nesuprantamų reiškinių priežastis. 

Pagrindiniai energetinio audito etapai yra: a) duomenų surinkimas; b) duomenų 
analizė; c) duomenų pateikimas; d) prioritetų nustatymas. 

Duomenų surinkimas, kaip jau buvo minėta, grindžiamas sąskaitomis, apskaitos 
prietaisų rodmenimis, papildomų trūkstamų duomenų registravimu ir užrašymu. 
Sudėtingesnis audito etapas yra duomenų analizė. Visiems tikriausiai aišku, kad kuo 
lauke šalčiau, tuo daugiau reikia šilumos patalpų šildymui, norint palaikyti jose tokią pat 
temperatūrą. Tačiau norint išsiaiškinti kiek reikės šilumos vienu ar kitu laikotarpiu reikia 
tą laikotarpį tinkamai įvertinti. Tam naudojami dienolaipsniai, kuriais nustatomas 
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santykinis šilumos poreikis kurio nors laikotarpio metu. Jie surandami laikotarpio trukmę, 
matuojamą paromis, dauginant iš vidutinių patalpos ir lauko oro temperatūrų skirtumo. 
Pavyzdžiui, norime sužinoti kiek dienolaipsnių turėjo 2000 metų gruodžio ir 2001 metų. 
sausio mėnesiai. Iš klimatologinių duomenų surandame, kad vidutinės tų mėnesių 
temperatūros buvo +0,7 ºC ir – (minus)1,6 ºC. Laikydami, kad patalpose buvo +18 ºC, 
dienolaipsnius apskaičiuojame taip: 

a) gruodžio mėnesį   (18 - (+0,7)) x 31 = 536,3 DL (dienolaipsnių); 
b) sausio mėnesį    (18 - (-1,6)) x 31 = 607,6 DL (dienolaipsnių). 

Toliau, iš šių rezultatų santykio (607,3 : 536,3 = 1,13) apskaičiuojame, kad sausio 
mėnesį toms pačioms patalpoms šildyti reikėjo apytikriai 1,13 karto daugiau šilumos, 
lyginant su gruodžio mėnesiu. Sakome apytikriai, kadangi šilumos sąnaudoms įtakos turi 
ne tik lauko temperatūra, bet ir kiti reiškiniai (vėjas, saulė), kurie dienolaipsniais 
neįvertinami.  
 Tais atvejais, kai pastatai šildomi centralizuotai tiekiama šiluma, reikia nustatytas 
šilumos sąnaudas apskaičiuoti dienolaipsniui ir lyginti su rezultatais, kurie pripažinti 
etaloniniais. Iš to galima spręsti ar pastate šiluma naudojama efektyviai.  

Pavyzdys. Per šildymo sezoną, kuris turėjo nf=3211 dienolaipsnių, Vilniuje 
esančiam pastatui šildyti sunaudota qf=126,4 kWh/m2. Perskaičiuoti šilumos sąnaudas 
norminiam šildymo sezonui qn, kuris Vilniuje turi nn=3815 dienolaipsnius. 
Skaičiavimo eiga.  
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Gautąjį rezultatą galime lyginti su kitų pastatų šilumos sąnaudomis, perskaičiuotomis 
taip pat norminiam sezonui, ir pagal tai spręsti ar šiame pastate efektyviai naudojama 
šiluma. 

Tam, kad rezultatai būtų pakankamai patikimi, audito metu reikia registruoti 
patalpų vidaus temperatūras per atitinkamą periodą. Iš jų tiksliau apskaičiuojami 
dienolaipsniai, taip pat galima spręsti ar palaikomas reikiamas temperatūrinis režimas, 
t.y. ar patalpos neperšildomos ir atvirkščiai, ar visos patalpos šildomos tolygiai, ar 
sumažinama temperatūra ne darbo metu (jeigu tai ne gyvenamieji namai) ir kita. Kartu 
reikia registruoti į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūras. 
Remiantis jomis kartais galima paaiškinti neefektyvų šilumos naudojimą.  

Atskirai reikia išskirti pačios sistemos techninio įrengimo įvertinimą, t.y. sistemos 
schema, kontrolės ir reguliavimo įrangos kokybinis ir kiekybinis lygis, vamzdynų izoliacija 
ir jos atitikimas normatyvinių dokumentų reikalavimams. 

Tais atvejais, kai pastatas šildomas iš vietinės katilinės reikia nustatyti: 1) katilų 
tipą, jų galią, įrengimo metus bei juose naudojamus degiklius ir kuro rūšį, kuri gali būti 
naudojama; 2) metinį kuro sunaudojimą; 3) katilo ir jo šilumos pernašos paviršių stovį; 4) 
ar katilo kūrenimo valdymas atitinka reikalavimus, ar vandens temperatūros atitinka 
nustatytosioms riboms – aukščiausiai ir žemiausiai; 5) ar degiklis(ai) išsijungia ir įsijungia 
ne per daug dažnai; 6) katilo efektyvumą ir degimo produktų sudėtį. 

 
Sutaupytos energijos apskaičiavimas, atsipirkimo trukmė. Sutaupytos 

energijos kiekis gali būti įvertintas nuošimčiais nuo metinio suvartojimo arba tiesiogiai 
apskaičiuojant sumažėjusį kuro suvartojimą, mažesnes šilumos sąnaudas ar energijos 
nuostolius. Nuošimčiais įvertinama tada, kai konkrečių skaičių negalima nustatyti. 
Normaliai įprasta sąnaudų sumažėjimą apskaičiuoti remiantis konkrečiais skaičiais, 
gaunamais pakeitus kokius nors parametrus, pavyzdžiui eksploatacijos laiką, kitas 
temperatūras ir kita. Kartais tokiems skaičiavimams visiškai nebūtina žinoti faktinį 
energijos suvartojimą. 

 Pavyzdžiui, apskaičiuojama, kad pagerinus vamzdžio, kurio ilgis 100 m, 
izoliaciją, jo šilumos nuostolių srautas sumažėja 10 W/m. Tuomet per metus (8400 
valandų) bus sutaupoma šiluminės energijos: 
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Q= 10 x 100 x 8400 = 8400 kWh 
Taupymo priemonėms įdiegti reikalingos lėšos, todėl visuomet reikia įvertinti 

panaudotų lėšų efektyvumą. Ekonominei naudai įvertinti naudojami du metodai: 1) 
atsipirkimo trukmės periodas; 2) grynųjų pinigų srauto diskontas. Dažniausiai taikomas 
pirmasis metodas. Skaičiavimai atliekami taip: S=C/(F-E). Čia S – atsipirkimo trukmė 
metais; C – išlaidos taupymo priemonei įdiegti; F – per metus sutaupytos lėšos; E – 
papildomos eksploatacinės sąnaudos per metus. 
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3.    LR Šilumos ūkio įstatymo apžvalga santykių su vartotojais aspektu 

3.1. Teisės aktai, reglamentuojantys šilumos ūkio subjektų veiklą 

 
1) Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin.,'2003 Nr.51-2254); 
2)  Statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų 

sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54–2153); 
3)  Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais 

naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60–2475); 
4)  Statybos techninis reglamentas STR 2.09.01:1998 „Šilumos tiekimo tinklai ir šilumos 

punktai“ (Žin., 1998, Nr. 34–923); 
5)  Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas“ (Žin., 1999, Nr. 13–333; 2002, Nr. 39–1446); 
6)  Respublikines statybos normos RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“; 
7)  Respublikines statybos normos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (Žin., 1994, Nr. 

24–394; 2002, Nr. 96–4230); 
8)  Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:1999 „Pastatų atitvarių šiluminė technika“ 

(Žin., 1999, Nr. 41–1297); 
9)  Higienos normos HN 28: 1998 „Geriamasis vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė 

priežiūra“ (Žin., 1998, Nr. 105–2926); 
10)  Šilumos ir (ar) karšto vandens kainų nustatymo metodika. Patvirtinta Valstybinės 

energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisijos 2002 m. .... ... d. 
Nutarimu Nr. ... (Žin. ..... ... ....); 

11)  Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės (Žin., 1999, 112–3270); 
12)  Šilumą naudojančių įrenginių ir šiluminių tinklų eksploatavimo taisyklės ir saugumo 

technikos taisyklės, eksploatuojant šilumą naudojančius įrenginius ir šiluminius tinklus. 
Vilnius, 1976 m.; 

13)  Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56–2224);  
14)  Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32–788; 2001, Nr. 101–3597);  
15)  Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 

20–449; 2000, Nr. 56–1639); 
16)  Elektrinių ir tinklų techninio eksploatavimo taisyklės. Vilnius, 1991 m.; 
17)  Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodiką (Žin., 2001, Nr. 74–2613); 
18)  SNiP 2.04.01-85 “Pastatų vidaus vandentiekis ir kanalizacija”;  
19)  Statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55–

2203); 
20)  Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2002, 

Nr. 54–2144, Nr. 89–3814); 
21)  Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo valstybinėje kainų ir  energetikos kontrolės 

komisijoje tvarka (Žin., 2003, Nr. 12–475); 
22)  Lietuvos Respublikos civilinį kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74–2262); 
23)  Šilumos paskirstymo metodika (Žin. ..... ... ....); 
24)  Šilumos pirkimo pardavimo sutarčių standartinės sąlygos. Patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. .... ... d. Nutarimu Nr. ... , (Žin. ..... ... ....); 
25)  Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio 

įvertinimo metodika. Patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. ... ... d. 
Įsakymu Nr. ... (Žin. ..... ... ....); 

26)  Rezervinės galios mokesčio nustatymo metodika. Patvirtinta Valstybinės energetikos 
išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisijos 2002 m. .... ... d. Nutarimu Nr. ... 
(Žin. ..... ... ....). 
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3.2. Terminai ir apibrėžimai 

 

Terminai ir jų apibrėžimai atitinkantys šilumos ūkio įstatyme (Žin. ..... ... ....) 
naudojamas pagrindines sąvokas: 

 Atsiskaitomieji šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisai – 
nurodytos šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse vartotojams patiektos šilumos ir (ar) 
karšto vandens kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su 
tiekėju.   

 Bazinė šilumos kaina – ilgalaikė šilumos gamybos ir (ar) šilumos perdavimo 
kaina, apskaičiuota pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
patvirtintas šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikas, komisijos nustatyta ne 
trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir naudojama kasmet perskaičiuojant šilumos 
gamybos ir (ar) šilumos perdavimo kainas. 

 Buitinis šilumos vartotojas – fizinis asmuo, vartojantis šilumą ir (ar) karštą 
vandenį savo buities reikmėms. 

 Karštas vanduo – geriamasis vanduo, pašildytas iki higienos normomis 
nustatytos temperatūros.  

 Karšto vandens tiekėjas – juridinis asmuo, tiekiantis karštą vandenį pagal 
karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį, arba šilumos tiekėjas, tiekiantis karštą 
vandenį pagal šilumos ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.  

 Mokėjimų už šilumą pranešimas – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos 
institucijos nustatytą formą šilumos tiekėjo parengta ir turinti privalomus apskaitos 
dokumentų rekvizitus informacija buitiniam šilumos vartotojui apie jam atsiskaitymo 
laikotarpiu apskaičiuotus mokėjimus už patiektą šilumą ir (ar) karštą vandenį. 

 Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai – savivaldybių patvirtintuose 
sąrašuose numatytos įstaigos ar organizacijos, kurioms būtinas nenutrūkstamas 
aprūpinimas šiluma. 

 Pastato šildymo būdas – techninis sprendimas pastato patalpoms šildyti, 
įskaitant ir karšto vandens tiekimo sistemoje įrengtus šildymo prietaisus, nustatytas jo 
projektavimo dokumentuose.  

 Pastato šildymo ir karšto vandens sistema – pastate įrengtas techninių 
priemonių kompleksas, skirtas į pastatą perduotai arba pastate gaminamai šilumai ir (ar) 
karštam vandeniui į patalpas pristatyti. 

 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) 
– fizinis ar juridinis asmuo, atitinkantis nustatytus kvalifikacinius reikalavimus 
eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas ir teikiantis šių sistemų 
priežiūros paslaugas. 

 Rezervinės galios mokestis – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 
patvirtintą metodiką apskaičiuojama šilumos kainos dalis, mokama vartotojo, 
naudojančio šilumos tiekimo sistemą kaip rezervinį šildymo būdą. Šiame Įstatyme 
nustatytais atvejais rezervinės galios mokestis taip pat gali būti taikomas vartotojui, 
atjungusiam savo šildymo ar karšto vandens įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos, 
taip pat įsiskolinusiam vartotojui, kuriam buvo sustabdytas šilumos ar karšto vandens 
pristatymas. 

 Sąskaita už šilumą – buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus atitinkantis 
dokumentas apie atsiskaitymo laikotarpiu vartotojui patiektą šilumą ar karštą vandenį, jų 
kainą ir sumą, kurią turi sumokėti vartotojas. 

 Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių 
sprendimais pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, 
kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų 
šildymą. 
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 Šilumnešis – specialiai paruoštas vanduo, geriamasis vanduo, garas, 
kondensatas, kitas skystis ar dujos, naudojami šilumai transportuoti. 

 Šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) 
karštam vandeniui gaminti, transportuoti ar kaupti. 

 Šilumos įvadas – šilumos perdavimo tinklo atšaka iki pastato pirmųjų 
uždarančiųjų įtaisų, atskiriančių pastato šilumos įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklo.  

 Šilumos perdavimas – šilumos transportavimas šilumnešiu šilumos perdavimo 
tinklo vamzdynais. 

 Šilumos perdavimo tinklas – sujungtų vamzdynų ir įrenginių sistema, skirta 
transportuoti šilumnešiu šilumą iš gamintojo vartotojams.  

 Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis ir 
pristatantis į pastato šildymo prietaisus.  

 Šilumos tiekėjas – juridinis asmuo, valdantis šilumos perdavimo tinklą, 
organizuojantis šio tinklo eksploatavimą gaminant (perkant) šilumą ir tiekiant ją 
vartotojams. 

 Šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos ir (ar) karšto vandens 
pristatymas ir pardavimas šilumos vartotojams.  

 Šilumos tiekimo licencija – dokumentas, suteikiantis licencijos turėtojui teisę 
verstis šilumos tiekimu apibrėžtoje teritorijoje. 

 Šilumos tiekimo nutraukimas – šilumnešį perduodančio vamzdyno išardymas 
padarant šilumos tiekimą techniškai negalimą.  

 Šilumos tiekimo sistema – organizacinis-techninis kompleksas, skirtas tiekti 
šilumos vartotojams šilumą, valdomas šilumos tiekėjo ir susidedantis iš šilumos 
perdavimo tinklo bei vieno ar daugiau prie tinklo prijungtų šilumos gamintojų. 

 Šilumos ūkio plėtros kryptys – Vyriausybės programinis dokumentas 
Nacionalinei energetikos strategijai įgyvendinti šilumos ūkyje.  

 Šilumos ūkio plėtros planas – savivaldybių planavimo dokumentas, kuriame 
numatyti svarbiausi šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros sprendimai ilgam laikotarpiui.  

 Šilumos ūkis – energetikos ūkio sritis, tiesiogiai susijusi su šilumos gamyba, 
perdavimu, tiekimu ir vartojimu. 

 Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo 
ir buitinio šilumos vartotojo. 

 Šilumos vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo 
prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir 
karšto vandens sistemų. 

 Tiekimo–vartojimo riba – vieta šilumnešio vamzdynuose, iki kurios tiekėjas yra 
atsakingas už šilumos ar karšto vandens tiekimą. 

 Valdymo perdavimas – šilumos ūkio ar jo dalies valdymo teisės perdavimas 
ūkio subjektui nuomos, koncesijos ar kitų valdymo perdavimo sutarčių pagrindu. 

 Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos – šilumos ūkio paslaugos, 
kurias nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija vadovaudamasi visuomenės 
interesais. 

 Ataskaitinis periodas - laikotarpis, nurodytas šilumnešio ir šilumos tiekimo, 
vartojimo, atsiskaitymo sutartyse, per kurį turi būti nustatyti suvartoti šilumos ir 
šilumnešio kiekiai bei tiekėjo pateiktas apmokėjimo dokumentas vartotojui (mokėtojui). 

 Atsakingas už šilumos ūkį asmuo - savininko raštu paskirtas asmuo, turintis 
techninį išsilavinimą ir kvalifikacinės komisijos išduotą galiojantį pažymėjimą, suteikiantį 
teisę būti atsakingam už šilumos ūkį.  

 Centralizuotai gaminamą ir (ar) tiekiamą šilumą ir (ar) karštą vandenį 
vartojantis namas (toliau – namas) – daugiabutis gyvenamas namas, pastatas, 
statinys (arba jų grupė), kurio šilumos punktai, šilumos tiekimo ir (ar) vartojimo, ir (ar) 
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karšto vandens ruošimo ir (ar) tiekimo ir (ar) vartojimo įrenginiai prijungti prie šilumos 
perdavimo tinklo. 

 Centralizuotai gaminamą ir (ar) tiekiamą šilumą vartojančio namo 
savininkas (toliau - namo savininkas) - juridinis arba fizinis asmuo, kuriam 
nuosavybės arba patikėjimo teise priklauso namas ir (ar) namo šilumos tiekimo ir 
vartojimo įrenginiai arba šie asmenys kuriems bendros nuosavybės arba patikėjimo teise 
priklauso namas ir (ar) namo šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginiai, pasirašę ar 
nepasirašę jungtinės veiklos sutartį. 

 Įgaliota įmonė - šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginius, namo šildymo 
ir (ar) karšto vandens sistemas prižiūrinti arba su šilumos ir (ar) karšto vandens 
gamybos, perdavimo, pristatymo, ir (ar) šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo – 
pardavimo veikla tiesiogiai susijusias paslaugas teikianti organizacija arba įmonė, kuri su 
šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju, namo savininku, namo buto (patalpos) savininku 
(jo įgaliotu juridiniu arba fiziniu asmeniu) arba juos administruojančia institucija yra 
pasirašiusi šilumos įrenginių nuomos, koncesijos, valdymo, operatoriaus, priežiūros ar 
kitas sutartis ir kuriai perduotos vykdyti visos arba tam tikros šiomis taisyklėmis 
apibrėžtos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba vartotojo teisės, pareigos ir 
atsakomybė. 

 Įrengtoji šilumos galia - namo projekte nurodytų ir sumontuotų įrenginių 
šilumos galia. 

 Namo šilumos ūkio parengties pasas - šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo 
išduodamas dokumentas, kuriame fiksuojamas privalomų namo savininkui darbų ir 
įsipareigojimų įvykdymas. 

 Pareikštoji šilumos galia - name sumontuotų ir veikiančių įrenginių vidutinė 
šilumos vartojimo galia.  

 Sutartinė šilumos galia - namo projekte arba šilumos įrenginių inventorizavimo 
projekte nurodyta sumontuotų ir veikiančių įrenginių šilumos galia.  

 Šilumnešio parametrų grafikas - šilumnešio temperatūros, srauto, slėgio 
skaičiuojamoji priklausomybė nuo šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo režimo ir 
aplinkos temperatūros.  

 Šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo pardavimo sutartis – sutartis tarp 
šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ir namo savininko (jo įgaliotos įmonės) - šilumos ir 
(ar) karšto vandens vartotojo. 

 Šilumos vogimas (grobimas) - juridinių ar fizinių asmenų neteisėti veiksmai, 
sąmoningai pasisavinant šilumą arba šilumnešį. 
 

3.3. Šilumos ūkio įstatymo nuostatos 

 
Valdymo lygmenyje numatoma sustiprinti strateginį šilumos ūkio valdymą. 

Savivaldybės įpareigojamos rengti ilgalaikius specialiuosius šilumos ūkio plėtros planus 
ir pagal juos tvarkyti savo šilumos ūkį. Ūkio ministras įpareigojamas rengti Lietuvos 
šilumos ūkio plėtros kryptis ir teikti metodinę paramą savivaldybėms jų planams 
parengti, taip pat derinti savivaldybių planuose numatomus sprendimus su nacionaliniais 
energetikos prioritetais. Svarbiausias planavimo principas – mažiausios šilumos tiekimo 
sąnaudos ir poveikis aplinkai. 

Numatoma įsteigti ūkio ministrui patariančią ir jo sprendimų projektus rengiančią 
Šilumos tarybą, kombinuotąją elektros energijos ir šilumos gamybą, taip pat šilumos 
pagamintos iš biokuro ir atsinaujinančių energijos šaltinių taip pat iš geoterminės 
energijos supirkimą į šilumos tiekimo sistemas pripažinti viešuosius interesus 
atitinkančiomis paslaugomis, sustiprinti šilumos vartotojų teises ginančių organizacijų 
įtaką šilumos tiekimo valdymui. 
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Siūloma nustatyti reikalavimus šilumos ūkio valdymo perdavimo sutarčių 
rengimui. Šilumos ūkio nuomininkui bus privaloma vykdyti pirkimus, vadovaujantis 
Viešųjų pirkimų įstatymu. 

Įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis šilumos tiekimą, didinama 
konkurencija šilumos gamyboje, nustatant privalomą šilumos supirkimą iš nepriklausomų 
gamintojų į šilumos tiekimo sistemas, jeigu siūloma pirkti šiluma atitinka supirkimo 
reikalavimus ir parduodama už mažesnę kainą negu šilumos tiekėjo palyginamosios 
šilumos gamybos sąnaudos. Ši nuostata leis atpiginti šilumos gamybos sąnaudas, kai 
yra alternatyvių gamintojų, pavyzdžiui, pramonės įmonių, norinčių parduoti atliekinę 
šilumą. Kartu nustatoma savivaldybės prievolė išlaikyti nuosavybės teisę didesniems 
šilumos perdavimo tinklams kaip natūralioms monopolijoms ir daliai šilumos gamybos 
pajėgumų tinkluose. Apibrėžiama šilumos tiekėjo atsakomybės riba ir vartotojų 
atsiskaitymo už suvartotą šilumą principai. Apibrėžiama komercinių šilumos ir karšto 
vandens apskaitos prietaisų kategorija ir įtvirtinama tiekėjo atsakomybė už šių prietaisų 
įrengimą ir eksploatavimą.  

Reglamentuojamas šilumos tiekimo nutraukimas. Nustatoma šilumos vartotojų 
įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų tvarka. Vartotojai atsijungimus privalo 
derinti su savivaldybe, kuri reguliuoja procesą šilumos ūkio plėtros plano pagrindu. 
Kadangi šilumos tiekimo sistemos yra kolektyvinės, savivaldybė sprendžia dėl 
atsijungimų, atsižvelgiant į likusių sistemos vartotojų padėtį. Jeigu vartotojo atsijungimas 
nedidina vidutinių tiekimo sąnaudų likusiems vartotojams, atsijungti galima tuoj pat. 
Jeigu didina – savivaldybei suteikiama teisė panaudoti du reguliavimo būdus. Ji turi teisę 
iki 3 metų atidėti vartotojo atsijungimą. Be to, savivaldybė turi teisę įpareigoti atsijungusį 
vartotoją mokėti šilumos tiekėjui kompensaciją dėl sąnaudų padidėjimo likusiems 
vartotojams, kuri negali viršyti rezervinės galios dedamosios šilumos kainoje ir negali 
būti mokama ilgiau kaip 3 metus. Minėtų reguliavimo būdų savivaldybė gali ir nenaudoti - 
jie neprivalomi. Tačiau jai suteikiama pakankamai galimybių kartu su šilumos tiekėjais 
kompleksiškai išspręsti problemas per atidėjimo laiką.  

Vartotojai, pažeidę nustatytą atsijungimo tvarką, laikomi neatsijungusiais.  
Įvedamos daugianarės šilumos kainos, turinčios mažiausiai dvi –instaliuotos 

galios ir sunaudojamos energijos dedamąsias. Tai leis padidinti energetinių pajėgumų 
panaudojimo efektyvumą. Naudojant Europos šalyse plačiai paplitusį dvinarių kainų 
metodą, dideli mokesčiai gyventojams už šildymo paslaugas mažiau priklausys nuo 
temperatūros svyravimų ir bus gyventojams lengviau pakeliami. Atitinkamai sumažės 
mažas pajamas gaunančių asmenų, kuriems taikomos mokesčių už šilumą ir karštą 
vandenį kompensacijos, bei jiems išmokamų kompensacijų sumos. 

Nustatoma, kad duomenys apie šilumos gamybos ir perdavimo sąnaudas yra 
vieši.  

Šilumos vartojimas (ypač santykiai su buitiniais vartotojais) paprastai būna 
reglamentuojami kituose įstatymuose, liečiančiuose būsto tvarkymą. Apie 80% 
daugiabučių namų neįsteigtos bendrijos, nėra juridinio asmens, administratoriai arba 
nepaskirti, arba jų pareigas laikinai pavesta eiti savivaldybių butų ūkio eksploatavimo 
įmonėms (užsakovas ir vykdytojas viename asmenyje - tai įtvirtina monopolinę paslaugų 
teikėjo padėtį). Tokių namų gyventojai yra neorganizuoti ir realiai neturi galimybių gauti 
geresnes paslaugas ir sutvarkyti būstą, todėl įstatymo projekte detaliau reglamentuotas 
daugiabučių namų šildymas.  

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos su kiekvienu buto ir kitų 
patalpų savininku. Esant name įkurtai bendrijai, galima sutartis tarp šilumos tiekėjo ir 
bendrijos.  

Tada bendrija yra abonentas, paskirstantis (išdalinantis) šilumą subabonentams – 
butų ir kitų patalpų savininkams. 
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Nustatoma, kad prie šilumos tiekimo sistemos prijungtų daugiabučių namų 
šildymo ir karšto vandens sistemas turi eksploatuoti butų ir kitų patalpų savininkų 
pasirinktas eksploatuotojas. Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 
eksploatuotojas yra bendrija, jungtinės veiklos sutartimi namo bendrojo naudojimo 
objektams prižiūrėti įgaliotas asmuo arba administratorius, jie privalo turėti nustatytus 
kvalifikacinius reikalavimus eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas. 
Taip pat nustatoma šilumos tiekėjo prievolė kartu būti ir namo šildymo ir karšto vandens 
sistemos eksploatuotoju, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nenusprendžia kitaip. 

Iš pagrindų praplečiamos buitinių vartotojų daugiabučiuose namuose teisės. 
Jeigu daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistema neatitinka privalomųjų 
reikalavimų, pagal projekto 31 straipsnio 1 dalį butų šilumos tiekėjas neturi teisės 
reikalauti iš butų ir kitų patalpų savininkų apmokėti už suvartotos šilumos kiekį, viršijantį 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas maksimalias normas. 
Tačiau kartu vartotojai privalo įvykdyti savivaldybės įpareigojimus dėl sistemos 
sutvarkymo jų lėšomis. Neįvykdžius šių įpareigojimų, savivaldybė turi teisę nebetaikyti 
šiems vartotojams maksimalių šilumos suvartojimo normų. Toks mechanizmas turėtų 
paskatinti gyventojus mobilizuoti savo lėšas jų šilumos sistemų sutvarkymui. 

Įvedami privalomieji reikalavimai namo šildymo ir karšto vandens sistemai. 
 

3.4. Šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiai aktai  

 
1. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pakeitimas. 

 
Parengta nauja Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių redakcija. Pagrindiniai 

pakeitimai: 
- sunorminta buvusi objekto savininko – šilumos vartotojo kategorija 

atsižvelgiant į Civilinio kodekso ir Šilumos ūkio įstatymo projekto 
nuostatas; 

- sunormintos šilumos pirkimo pardavimo sutarčių nuostatos atsižvelgiant 
į Civilinio kodekso ir Šilumos ūkio įstatymo projekto nuostatas; 

- sunorminta techninių sąlygų išdavimo tvarka išskiriant į atskirus skirsnius 
naujų sistemų prijungimą, esamų sistemų rekonstravimą ir sistemų 
atsijungimą; 

- įvestas atskiras skirsnis reglamentuojantis šilumos punktų 
modernizavimą 

- įvestas atskiras skirsnis reglamentuojantis karšto vandens tiekėjo ir 
vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę; 

- sunormintos sąvokos ir apibrėžimai atsižvelgiant į Civilinio kodekso ir 
Šilumos ūkio įstatymo projekto nuostatas; 

- sunormintos šilumos tiekėjų ir vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė 
atsižvelgiant į Civilinio kodekso ir Šilumos ūkio įstatymo projekto 
nuostatas;  

 
2. Daugiabučiuose namuose suvartojamos šilumos išdalinimo metodikos. 
 

Šilumos paskirstymo metodikų struktūros aprašymas 
Šilumos paskirstymo daugiabučiuose namuose problemos sprendimui, paskirstymo 

galimi variantai buvo išskaidyti į atskiras dedamąsias pagal technologinį ciklą. Tokiu 
būdu formaliai sudarant 10 metodikų. Kiekvienu konkrečiu atveju, vartotojų pasirinkimu 
gali būti naudojama kelių dedamųjų (metodikų) kombinacija. Pateikiama jų taikymo 
schema priklausomai šilumos ir karšto vandens schemos tipo. Metodikos yra tokios: 

1. Šilumos kiekio suvartoto pastato šildymo (vėdinimo) sistemose nustatymo 
skaičiavimo metodika. 
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2. Šilumos kiekio suvartoto pastato šildymo (vėdinimo) sistemose 
paskirstymo šilumos vartotojams metodika. 

3. Šilumos kiekio suvartoto pastato karšto vandentiekio sistemose (karšto 
vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui) nustatymo skaičiavimo 
metodika. 

4. Šilumos kiekio suvartoto pastato karšto vandentiekio sistemose (karšto 
vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui) paskirstymo šilumos 
(karšto vandens) vartotojams metodika. 

5. Šilumos kiekio, išmatuoto įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu uždarose 
sistemose, paskirstymo šildymo (vėdinimo), karšto vandens pašildymo ir 
jo temperatūros palaikymo sistemoms metodika. 

6. Šilumos kiekio, išmatuoto įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu atvirose 
sistemose, paskirstymo šildymo (vėdinimo), karšto vandens pašildymo ir 
jo temperatūros palaikymo sistemoms metodika. 

7. Šilumos kiekio suvartoto grupinėse karšto vandentiekio sistemose (karšto 
vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui) nustatymo skaičiavimo 
metodika 

8. Šilumos kiekio suvartoto grupinėse karšto vandentiekio sistemose (karšto 
vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui) paskirstymo pastatams 
metodika. 

9. Šilumos kiekio suvartoto pastato šildymo (vėdinimo) sistemose 
paskirstymo šilumos vartotojams pagal šildymo prietaisų daliklių rodmenų 
ataskaitas metodika. 

10. Šilumos tiekimo sistemos šilumos balanso sudarymo metodika. 
1-ma metodika skirta skaičiavimo būdų aprašymui (išeities duomenys: 

instaliuotos šilumos galios, pareikštos šilumos galios, normos, pastatų charakteristikos, 
lauko ir vidaus temperatūros ir pan.), kurių pagalba skaičiavimo būdu gali būti nustatoma 
pastato šildymui suvartotas šilumos kiekis. Taip paskaičiuotas šilumos kiekis gali būti 
naudojamas: 

- įvertinti skaitiklių rodmenų ataskaitų pagrįstumą (analizei, vogimų prevencijai, 
prognozėms, sudarant analitinį šilumos tiekimo sistemos balansą ir pan.); 

- nustatyti pagal 2-rą, 5-tą, 6-tą ir 9-tą metodikas priskiriamo pastato šildymui 
suvartotą šilumos kiekį; 

- nustatyti pastato šildymui suvartoto šilumos kiekį, kada laikinai negalima 
naudotis šilumos skaitiklių, įrengtų tik pastato šildymo sistemos įvade, 
rodmenų ataskaitomis (sugedę, pasibaigęs patikros laikas ir pan.); 

- nustatyti pastato šildymui suvartoto šilumos kiekį, kuris paskirstomas patalpų 
savininkams – šilumos vartotojams, kada pastato suvartotas šilumos 
nustatomas pagal bendro įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenų 
ataskaitas. 

2-ra metodika skirta skaičiavimo būdų aprašymui (išeities duomenys: instaliuotos 
šilumos galios, pareikštos šilumos galios, normos, pastatų ir šildymo sistemų 
charakteristikos, patalpų plotai ir tūriai, lauko ir vidaus temperatūros ir pan.), kurių 
pagalba šilumos kiekis suvartotas pastato šildymo sistemoje paskirstomas patalpų 
savininkams – šilumos vartotojams. Taip paskaičiuotas šilumos kiekis patalpų 
savininkams – šilumos vartotojams gali būti naudojamas: 

- mokesčių už patalpų šildymą apskaičiavimui; 
- subsidijų skaičiavimui; 
- neapmokestinamo šilumos kiekio (jeigu bus nuostata dėl viršnorminio šilumos 

suvartojimo vartotojų neapmokestinimo) nustatymui; 
- įvertinti paskaičiuoto šilumos kiekio patalpų savininkams – šilumos 

vartotojams pagrįstumą (skirtingų skaičiavimo būdų analizei, vogimų 
prevencijai, prognozėms, ir pan.); 
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3-čia metodika skirta skaičiavimo būdų aprašymui (išeities duomenys: instaliuotos 
šilumos galios, pareikštos šilumos galios, normos, pastatų ir karšto vandentiekio sistemų 
charakteristikos, karšto vandens ėmimo taškų ir vonių šildytuvų skaičius, karšto vandens 
vartotojų skaičius ir pan.), kurių pagalba skaičiavimo būdu gali būti nustatoma pastato 
karšto vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui suvartotas šilumos kiekis. Taip 
paskaičiuotas šilumos kiekis gali būti naudojamas: 

- įvertinti skaitiklių (įvadinių šilumos ir šalto vandens, karšto vandens skaitiklių 
butuose ir pan.) rodmenų ataskaitų pagrįstumą (analizei, vogimų prevencijai, 
prognozėms, sudarant analitinį šilumos tiekimo sistemos balansą ir pan.); 

- nustatyti pagal 4-tą, 5-tą, 6-tą ir 9-tą metodikas priskiriamo pastato šildymui 
suvartotą šilumos kiekį; 

- nustatyti pastato karštam vandentiekiui suvartoto šilumos kiekį, kada laikinai 
negalima naudotis šilumos skaitiklių, įrengtų tik pastato karšto vandentiekio 
sistemos įvade, rodmenų ataskaitomis (sugedę, pasibaigęs patikros laikas ir 
pan.); 

- nustatyti pastato karštam vandentiekiui suvartoto šilumos ir karšto vandens 
kiekį, kada laikinai negalima naudotis šilumos ir karšto vandens kiekio 
skaitiklių, įrengtų tik pastato karšto vandentiekio sistemos įvade, rodmenų 
ataskaitomis (sugedę, pasibaigęs patikros laikas ir pan.); 

- nustatyti pastato karštam vandentiekiui suvartoto šilumos kiekį, kuris 
paskirstomas patalpų savininkams – šilumos vartotojams, kada pastato 
suvartotas šilumos nustatomas pagal bendro įvadinio šilumos apskaitos 
prietaiso rodmenų ataskaitas; 

- nustatyti pastato karštam vandentiekiui suvartoto šilumos ir karšto vandens 
kiekį, kuris paskirstomas patalpų savininkams – šilumos vartotojams, kada 
pastato suvartotas šilumos nustatomas pagal bendro įvadinio šilumos 
apskaitos prietaiso ir įvadinio karšto vandens kiekio skaitiklio rodmenų 
ataskaitas; 

4-ta metodika skirta skaičiavimo būdų aprašymui (išeities duomenys: instaliuotos 
šilumos galios, pareikštos šilumos galios, normos, pastatų ir karšto vandentiekio sistemų 
charakteristikos, karšto vandens ėmimo taškų ir vonių šildytuvų skaičius, karšto vandens 
vartotojų skaičius ir pan.), kurių pagalba skaičiavimo būdu pastato karšto vandens 
pašildymui ir jo temperatūros palaikymui suvartotas šilumos kiekis paskirstomas patalpų 
savininkams – šilumos ir karšto vandens vartotojams. Taip paskaičiuotas šilumos kiekis 
patalpų savininkams – šilumos ir karšto vandens vartotojams gali būti naudojamas: 

- mokesčių už karšto vandens pašildymą, jo temperatūros palaikymą ir karštą 
vandenį apskaičiavimui; 

- subsidijų skaičiavimui; 
- neapmokestinamo šilumos kiekio karšto vandens pašildymui ir jo 

temperatūros palaikymui (jeigu bus nuostata dėl viršnorminio šilumos 
suvartojimo vartotojų neapmokestinimo) nustatymui; 

- įvertinti paskaičiuoto šilumos kiekio karšto vandens pašildymui ir jo 
temperatūros palaikymui ir karšto vandens kiekio patalpų savininkams – 
šilumos vartotojams pagrįstumą (skirtingų skaičiavimo būdų analizei, vogimų 
prevencijai, prognozėms, ir pan.); 

5-ta metodika skirta uždarose šilumos tiekimo sistemose (karštas vanduo 
ruošiamas individualiame šilumokaityje) skaičiavimo būdų aprašymui (išeities 
duomenys: instaliuotos šilumos galios, pareikštos šilumos galios, normos, pastatų ir 
šilumos vartojimo sistemų charakteristikos ir pan.), kurių pagalba skaičiavimo būdu 
pastato suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal įvadinių šilumos (ir/ar karšto 
vandens) skaitiklių rodmenų ataskaitas, paskirstomas (priskiriamas) pastato šildymo 
(vėdinimo), karšto vandens pašildymo ir jo temperatūros palaikymo sistemoms. Taip 
paskaičiuotas šilumos kiekis gali būti naudojamas: 
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- šilumos kiekių reikalingų paskirstymui pagal 2-rą, 4-tą ir 9-tą metodikas 
nustatymui; 

- neapmokestinamo šilumos kiekio (jeigu bus nuostata dėl viršnorminio šilumos 
suvartojimo vartotojų neapmokestinimo) nustatymui; 

- įvertinti paskaičiuoto šilumos kiekio šildymo (vėdinimo) ir karšto vandentiekio 
sistemoms pagrįstumą (skirtingų skaičiavimo būdų analizei, vogimų 
prevencijai, prognozėms, ir pan.); 

6-ta metodika skirta atvirose šilumos tiekimo sistemose (karštas vanduo 
tiekiamas iš šilumos tiekimo vamzdyno) skaičiavimo būdų aprašymui (išeities duomenys: 
instaliuotos šilumos galios, pareikštos šilumos galios, normos, pastatų ir šilumos 
vartojimo sistemų charakteristikos ir pan.), kurių pagalba skaičiavimo būdu pastato 
suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal įvadinių šilumos (ir/ar karšto vandens) 
skaitiklių rodmenų ataskaitas, paskirstomas (priskiriamas) pastato šildymo (vėdinimo), 
karšto vandens pašildymo ir jo temperatūros palaikymo sistemoms. Taip paskaičiuotas 
šilumos kiekis gali būti naudojamas: 

- šilumos kiekių reikalingų paskirstymui pagal 2-rą, 4-tą ir 9-tą metodikas 
nustatymui; 

- neapmokestinamo šilumos kiekio (jeigu bus nuostata dėl viršnorminio šilumos 
suvartojimo vartotojų neapmokestinimo) nustatymui; 

- įvertinti paskaičiuoto šilumos kiekio šildymo (vėdinimo) ir karšto vandentiekio 
sistemoms pagrįstumą (skirtingų skaičiavimo būdų analizei, vogimų 
prevencijai, prognozėms, ir pan.); 

7-ta metodika skirta skaičiavimo būdų aprašymui (išeities duomenys: instaliuotos 
šilumos galios, pareikštos šilumos galios, normos, karšto vandens ruošimo įrenginių ir 
kvartalinių karšto vandens tinklų charakteristikos, pastatų ir karšto vandentiekio sistemų 
juose bei karšto vandens vartojimo režimų charakteristikos, išorės oro ir grunto 
temperatūros ir pan.), kurių pagalba ir naudojant pagal 3-čią metodiką nustatytus 
dydžius, skaičiavimo būdu nustatomi šilumos ir karšto vandens kiekiai visoje sistemoje: 
grupinis ruošimo įrenginys, karšto vandentiekio tinklas iki pastatų, pastatai. Taip 
paskaičiuotas šilumos kiekis gali būti naudojamas: 

- šilumos kiekių reikalingų paskirstymui (priskyrimui) pastatams;  
- neapmokestinamo šilumos kiekio (jeigu bus nuostata dėl viršnorminio šilumos 

suvartojimo vartotojų neapmokestinimo) nustatymui; 
- įvertinti paskaičiuoto šilumos kiekio karšto vandentiekio sistemoms pagrįstumą 

(skirtingų skaičiavimo būdų analizei, vogimų prevencijai, prognozėms, ir pan.); 
8-ta metodika skirta skaičiavimo būdų aprašymui (išeities duomenys: instaliuotos 

šilumos galios, pareikštos šilumos galios, normos, karšto vandens ruošimo įrenginių ir 
kvartalinių karšto vandens tinklų charakteristikos, pastatų ir karšto vandentiekio sistemų 
juose bei karšto vandens vartojimo režimų charakteristikos, išorės oro ir grunto 
temperatūros ir pan.), kurių pagalba ir naudojant pagal 3-čią metodiką nustatytus 
dydžius, skaičiavimo būdu visas šilumos kiekis nustatytas pagal 7-tą metodiką 
paskirstomas pastatams, kurių karšto vandentiekio sistemos prijungtos prie grupinio 
karšto vandens ruošimo įrenginio ir karšto vandentiekio tinklų. Taip paskaičiuotas 
šilumos kiekis gali būti naudojamas: 

- šilumos kiekių priskirtų pastatui paskirstymui pagal 4-tą metodiką nustatymui; 
- neapmokestinamo šilumos kiekio (jeigu bus nuostata dėl viršnorminio šilumos 

suvartojimo vartotojų neapmokestinimo) nustatymui; 
- įvertinti paskaičiuoto šilumos kiekio karšto vandentiekio sistemoms pagrįstumą 

(skirtingų skaičiavimo būdų analizei, vogimų prevencijai, prognozėms, ir pan.); 
9-ta metodika skirta skaičiavimo būdų aprašymui (išeities duomenys: instaliuotos 

šilumos galios, pareikštos šilumos galios, normos, pastatų ir šildymo sistemų 
charakteristikos, patalpų plotai ir tūriai, lauko ir vidaus temperatūros, šildymo sistemos ir 
šildymo prietaisų charakteristikos, šilumos daliklių charakteristikos ir pan.), kurių pagalba 
šilumos kiekis suvartotas pastato šildymo sistemoje paskirstomas patalpų savininkams – 
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šilumos vartotojams pagal šilumos daliklių rodmenų ataskaitas. Taip paskaičiuotas 
šilumos kiekis patalpų savininkams – šilumos vartotojams gali būti naudojamas: 

- mokesčių už patalpų šildymą apskaičiavimui; 
- subsidijų skaičiavimui; 
- neapmokestinamo šilumos kiekio (jeigu bus nuostata dėl viršnorminio šilumos 

suvartojimo vartotojų neapmokestinimo) nustatymui; 
- įvertinti paskaičiuoto šilumos kiekio patalpų savininkams – šilumos 

vartotojams pagrįstumą (skirtingų skaičiavimo būdų analizei, vogimų 
prevencijai, prognozėms, ir pan.); 

10-ta metodika skirta skaičiavimo būdų aprašymui (išeities duomenys: pastatų 
instaliuotos šilumos galios ir/ar pareikštos šilumos galios, šilumos nuostolių 
vamzdynuose normos, šilumos šaltinių ir šilumos tiekimo tinklų charakteristikos, šilumos 
šaltinių ir įvadinių šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitos, lauko ir vidaus 
temperatūros, ir pan.), kurių pagalba nustatomi šilumos kiekiai visoje šilumos tiekimo 
grandinėje: šilumos šaltiniai, nuostoliai vamzdynuose, šiluma suvartota pastatuose. Taip 
paskaičiuoti šilumos kiekiai gali būti naudojami: 

- įvertinti skaitiklių rodmenų ataskaitų pagrįstumą (analizei, vogimų prevencijai, 
prognozėms, sudarant analitinį šilumos tiekimo sistemos balansą ir pan.); 

- nustatyti pagal 1-rą, 3-čią, ir 7-tą metodikas priskiriamo pastatams suvartotą 
šilumos kiekį; 

- neapmokestinamo šilumos kiekio (jeigu bus nuostata dėl viršnorminio šilumos 
suvartojimo vartotojų neapmokestinimo) nustatymui; 

- įvertinti paskaičiuoto šilumos kiekio šildymo (vėdinimo) ir karšto vandentiekio 
sistemoms pagrįstumą (skirtingų skaičiavimo būdų analizei, vogimų 
prevencijai, prognozėms, ir pan.); 

- nustatant pagrįstas šilumos perdavimo sąnaudų dedamąsias (norminių, 
leistinų ir/ar viršnorminių technologinių nuostolių tinkluose dydį) 

- nustatant komercinių nuostolių dydį. 
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Šilumos paskirstymo metodikų schema 
      Šilumos kiekis 

buto šildymui 
(vėdinimui) 

            Šilumos kiekis 
buto karštam 

vandeniui 

    

                                  
                                  
 Šildymo dalikių 

indikatorių 
metodika 

             Šilumos kiekis 
buto karšto 

vandens 
pašildymui 

 Šilumos kiekis 
buto karšto 

vandens 
temperatūros 

palaikymui 
                                  
                                  
   Šilumos kiekio suvartoto pastato 

šildymo (vėdinimo) sistemose 
paskirstymo šilumos vartotojams 

metodika. 

     Šilumos kiekio suvartoto pastato 
karšto vandentiekio sistemose 

(karšto vandens pašildymui ir jo 
temperatūros palaikymui) 

paskirstymo šilumos (karšto 
vandens) vartotojams metodika. 

                                  
                                  
      Šilumos kiekio, išmatuoto 

įvadiniu šilumos 
apskaitos prietaisu 

uždarose sistemose, 
paskirstymo šildymo 
(vėdinimo), karšto 

vandens pašildymo ir jo 
temperatūros palaikymo 

sistemoms metodika. 

Šilumos kiekio, išmatuoto 
įvadiniu šilumos apskaitos 

prietaisu atvirose sistemose, 
paskirstymo šildymo 

(vėdinimo), karšto vandens 
pašildymo ir jo temperatūros 

palaikymo sistemoms 
metodika. 

       

                                  
       Uždara sistema su 

vienu įvadiniu 
šilumos apskaitos 

prietaisu 

  Atvira sistema su vienu 
įvadiniu šilumos 

apskaitos prietaisu 

        

                                  
                      Šilumos kiekio suvartoto 

grupinėse karšto vandentiekio 
sistemose (karšto vandens 

pašildymui ir jo temperatūros 
palaikymui) paskirstymo 

pastatams metodika 
                                  
   Šilumos tiekimo sistemos šilumos 

balanso sudarymo metodika. 
      Šilumos kiekio suvartoto 

grupinėse karšto vandentiekio 
sistemose (karšto vandens 

pašildymui ir jo temperatūros 
palaikymui) nustatymo 
skaičiavimo metodika 

                                  
                      Grupinis karšto vandens 

ruošimo įrenginys 
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3. Nepriklausomų gamintojų pagamintos šilumos supirkimo į 
centralizuotas šilumos tiekimo sistemas tvarka 

 
Dokumentas skirtas reglamentuoti Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsniu numatomą 
šilumos privalomą supirkimą iš nepriklausomų šilumos gamintojų į šilumos tiekimo 
sistemas. Šis dokumentas taip pat siejasi su ŠŪ įstatymo: 
⋅ 4 straipsnio 1 punkto deklaracija, kad „bendra šilumos ir elektros energijos gamyba 

yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga”, ir  
⋅ 4 straipsnio 3 punkto reikalavimu vyriausybei (savivaldybėms) skatinti iš biokuro, 

atsinaujinančių energijos šaltinių, deginant atliekas, taip pat iš geoterminės energijos 
pagamintos šilumos supirkimą į šilumos tiekimo sistemas.  

 
Parengtame norminio dukumento projekte reglamentuojami šie klausimai: 

1. Bendroji dalis. – Nurodant tikslus, taikymo tvarką, įsigaliojimą 
2. Terminai ir apibrėžimai – Pateikiami būtinų naudojamų terminų apibrėžimai, 

nesantys kituose teisės aktuose – Energetikos, Šilumos ūkio įstatymuose. 
3. Reikalavimai parduodamos šilumos kokybei, patikimumui ir aplinkos 

apsaugai – Nustatomi techniniai reikalavimai, galia, patikimumas, kurie būtini, 
kad šilumos tiekėjas supirkdamas šilumą nedidintų tiekimo sąnaudų ir tarifo 
vartotojams. 

4. Tiekėjo palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų nustatymo metodika. – 
remiamasi pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 str. nustatomomis šilumos tiekėjo 
gamybos sąnaudomis.  

5. Šilumos tiekėjo (rinkos operatoriaus) ir dispečerinio valdymo veikla – 
įpareigoja šilumos tiekėją vykdyti supirkimo dispečerinį valdymą tokiu būdu, kad 
suminės šilumos gamybos ir tiekimo sąnaudos būtų minimalios. 

6. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos prioritetų 
nustatymo tvarka. – nustato kriterijus ir prioritetus, pagal kuriuos šiluma 
superkama į šilumos tiekimo sistemas tais atvejais, kai nepriklausomi šilumos 
gamintojai konkuruoja tarpusavyje  

7. Tiekėjo atsisakymas prijungti šilumos gamybos įrenginius ir supirkti šilumą 
iš nepriklausomų gamintojų – reglamentuojami atvejai, kai šilumos tiekėjas gali 
atsisakyti prijungti šilumos gamintojo įrenginius, ir atvejai, kai gali atsisakyti 
supirkti šilumą. 

8. Bendrieji reikalavimai šilumos gamybos sutartims – nurodomi privalomi 
šilumos supirkimo sutartyse reglamentuojami klausimai. 

9. Informacijos apie prisijungimo ir supirkimo sąlygas teikimas- tvarka, kuria 
šilumos tiekėjas įpareigojamas suteikti informaciją šilumos gamintojams, 
ketinantiems gaminti ir parduoti šilumą į šilumos tiekimo sistemas.  

 
Ši Tvarka pagal Energetikos įstatymu nustatytą energetikos valdymo 

kompetenciją turėtų būti tvirtinama Ūkio ministro įsakymu. 
 
4. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės. 
 
Licencijavimo taisyklės parengtos vadovaujantis Energetikos įstatymo ir 

Šilumos ūkio įstatymo projekto nuostatomis. Recenzuotos VKEKK ir Valstybinės 
energetikos komisijos. 

 
5. Leidimų išdavimo energetikos (elektros, šilumos, dujų) įrenginių 

eksploatavimui taisyklių pakeitimas 
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Šis dokumentas parengtas Ūkio ministerijos vadovaujantis energetikos įstatymo 
nuostatomis ir neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo projektui. Atskiro dokumento 
siūloma nerengti. 

 
6. Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodika 

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos 
 

Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų sudarymo schema, 
pateikiame pagal centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens tiekimo 
technologines grandis. 

T1 – centralizuotai tiekiamos šilumos, iš visų šilumos gamintojų patiektos į 
šilumos tinklus, vidutinė svertinė šilumos gamybos kaina. 

T2 – centralizuotai tiekiamos šilumos perdavimo kainą. Nustatant perdavimo 
kainą į sąnaudas įskaičiuojama normatyviniai šilumos perdavimo technologiniai 
nuostoliai, šilumos tinklų eksploatacijos sąnaudos ir atsiskaitomųjų šilumos apskaitos 
prietaisų, įrengtų pastatų įvaduose , įrengimo ir eksploatacijos sąnaudos ir kitos. 

Tšp – centralizuotai tiekiamos šilumos, patiektos į pastato šilumos punktą, kaina.  
Tšp = T1 + T2. 
T3 - Centralizuotai tiekiamos šilumos pardavimo kainą, perdavimo kainos 

sudėtinė dalis. Nustatant šią kainą įskaičiuojamos sąnaudos, susijusios su šilumos 
energijos realizavimo sąnaudomis galutiniame taške.Prie šių sąnaudų priskiriama 
tarnybų (abonento, realizavimo), susijusių su šilumos realizavimu ir kitos sąnaudos, 
atsirandančios aptarnaujant šilumos vartotoją. Prie šių sąnaudų priskiriama dalis 
bendrųjų ir administracinių sąnaudų. 

Jeigu butuose yra įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, tai šių 
prietaisų įrengimo ir eksploatacijos sąnaudos įskaičiuojamos į šilumos pardavimo kainą  
tik tam namui, kuriame įrengti minėti prietaisai.  .  

Tšv – centralizuotai tiekiamos šilumos kaina vartojimo vietoje.  
Tšv = T1 + T2 + T3, arba  Tšv = Tšp + T3.    
 

Karšto vandens kainos 
 
T4 – kai karštas vanduo tiekiamas iš grupinių šilumokaitinių. Nustatant šią kainą 

įskaičiuojamos šios sąnaudos: 
1) grupinių šilumokaitinių ir karšto vandens tinklų eksploatacijos sąnaudos (jeigu minėti 

objektai nėra karšto vandens tiekėjo nuosavybė, šiuo atveju įskaičiuojamas nuomos 
mokestis); 

2) normatyviniai šilumos ir šalto vandens perdavimo technologiniai nuostoliai išorės 
karšto vandens tinkluose; 

3) atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatacijos 
sąnaudos; 

4) bendrosios ir administracinės sąnaudos, tenkančios karšto vandens verslui; 
5) karšto vandens pardavimų sąnaudos. 

Tkvvg – Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš grupinių 
šilumokaitinių:  

 
[(Tšp x Q)+(Ttv x G) +T4] Tkvvg = 

G 
 
Q – šilumos kiekis šaltam vandeniui pašildyti. 
Ttv - šalto vandens kaina Lt už kubą. 
G - realizuotas karšto vandens kiekis kubiniais metrais. 
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T5 - kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaitinių. Nustatant šią 
kainą, įskaičiuojamos tokios sąnaudos: 
1) atsiskaitomųjų  karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatacijos 

sąnaudos; 
2) bendrosios ir administracinės sąnaudos, tenkančios karšto vandens verslui; 
3) karšto vandens pardavimų sąnaudos. 

Tkvvį – karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių 
šilumokaitinių: 

 
[(Tšp x Q) + (Ttv x G) + T5] Tkvvį = 

G 
 
Anksčiau paminėtos visos šilumos ir karšto vandens kainos gali būti dvinarės ir 

vienanarės.
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7. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo 

maksimalių tarifų nustatymo metodika 
 

Maksimalus  tarifas - tai  savivaldybės  nustatytas  didžiausias  galimas  
mokestis  už  gyvenamojo  namo šildymo  ir  karšto  vandens  sistemų  priežiūrą  ir  
eksploatavimą, apskaičiuotas  pagal  privalomųjų  darbų  sąrašą  bei  šią  metodiką  ir  
perskaičiuotas  vienam  kvadratiniam  metrui  bendrojo (naudingojo)  ploto. 
 Privalomųjų  darbų  sąrašo  sudarymui  rengiamas  įstatymą  lydinčio  teisės  
akto - "Statybos  techninio  reglamento STR 1.12.05:2002 "Gyvenamųjų  namų  
priežiūra. Privalomieji  reikalavimai" papildymas. 
 Būtinų (normuojamų) sąnaudų  I = Idu + Isoc dr + Ipridėt  nustatymas: 

- Darbo  užmokesčio  sąnaudos  Idu skaičiuojamos  darbo  laiko  sąnaudų  
priežiūrai bei  eksploatacijai  sumą, nustatytą  pagal UAB "Sistela" normatyvus, 
pagal  analogus  arba  ekspertinio  vertinimo  būdu, dauginant  iš  atitinkamo 
įkainio. Darbo  laiko  sąnaudos  nustatomos  namams, sugrupuotiems  pagal  
įvadų, šilumos  punktų  bei  šildymo  ir  karšto  vandens  sistemų  tipus. 
- sąnaudos socialiniam draudimui Isoc dr  skaičiuojamos  vadovaujantis 

norminiais aktais nustatyta tvarka. 
- pridėtinės  sąnaudos  Ipridėt skaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais 

normatyvais ir limitais pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas ir atitinkamus 
Vyriausybės, jos įgaliotų institucijų bei vietos savivaldos sprendimus. 

Rentabiliai  veiklai  reikalingų  pajamų  P nustatymas: 
  P = I + NP        Lt 
 čia: I - būtinos  sąnaudos  Lt; 
     NP - normatyvinio  pelno  dydis, Lt, ne  didesnis  kaip  5 proc. šilumos  ir  

karšto  vandens  sistemų  priežiūros  ir  eksploatavimo  būtinų  sąnaudų, nustatomas  
savivaldybės. 

Priežiūros  ir eksploatavimo  maksimalus  tarifas  sąlyginiam  200 m2  namui (ar  
namų  grupei) pagal  šilumos  punkto, vidaus  vamzdynų  tipus  nustatomas  pagal  
priklausomybę: 

Tmaks = Pi x 200 / Fi x k       Lt/m2 
Čia: Pi - vertinamo  namo  apskaičiuotos  sąnaudos (pajamos), Lt; 

200 – koeficientas, naudojamas  perskaičiuojant  priežiūros  ir  eksploatavimo  
sąnaudas  sąlyginiam  minimalaus  ploto  namui; 

 Fi - vertinamo  namo  plotas, m2; 
 k - vertinamojo namo sąnaudų (pajamų)  perskaičiavimo  sąlyginiam  

minimalaus  ploto  namui  diferenciacijos  pagal  namo  dydį  koeficientas. 
Maksimalaus  tarifo  diferenciacija: 

- pagal  namo  dydį: 
        namams  kurių  F =  300 - 1000 m2; 
        namams  kurių  F = 1000 - 2000 m2; 
        namams  kurių  F = 2000 - 3000 m2; 
        namams  kurių  F = 3000 - 4000 m2; 

namams  kurių  F daugiau  nei 4000 m2. 
- pagal  atitinkamos  kvalifikacijos  darbuotojų  darbo  laiko  kainą  rinkoje. 

Kai  maksimalių  tarifų  reikšmės  namams  ar  namų  grupėms  skiriasi  iki  25 proc 
ir  šias  sistemas  prižiūri  ir  eksploatuoja  viena  įmonė, galima  taikyti  vidutinį  
svertinį  tarifą: 

 Tmaks
svert = (T1F1 + T2F2 + … + TnFn) / (F1 + F2 … +Fn) 

Maksimalių  tarifų  nustatymo  peržiūrėjimo  ir  taikymo  tvarką  nustato  
savivaldybė. 
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8. Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų 

ekonominio įvertinimo metodika 
 

Skirta Šilumos ūkio įstatymo 27 str. įgyvendinimui. Nustato procedūras bendrų 
sąnaudų pokyčio įvertinimui dėl vartotojo įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo 
sistemos. Gali būti naudojama kompensacijai, kurią atsijungiantis vartotojas 
įsipareigoja mokėti šilumos tiekėjui, apskaičiuoti. 

Papildomai metodika gali būti naudojama: 
- finansinei vartotojo įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų 

analizei ir racionaliai projekto finansavimo schamai parinkti; 
- ribinėms šilumos kainoms apskaičiuoti, įgyvendinant Šilumos ūkio 

įstatymo 30 str. 9 dalį; 
- kitų su šilumos ūkiu susijusių projektų ekonominei ir finansinei analizei.   
Metodikos sudėtine dalimi yra priedai: 
- skaičiavimuose naudojamų duomenų (kainų, sustambintų sąnaudų ir kt.); 
- elektroninė skaičiuoklė parengta EXCEL – 2000 formate. 

Tvirtina ūkio ministras. 
 

9. Metodika savivaldybės šilumos ūkio plėtros planui parengti 
 

Ši metodika bus sudedamoji šilumos ūkio specialiojo plano taisyklių dalis 
 

10. Sutarčių standartinės sąlygos 
 

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos 
 

Skirta Šilumos ūkio įstatymo  18 str. įgyvendinimui. Nustato standartines 
sąlygas, taikomas šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse tarp šilumos tiekėjo ir buitinio 
vartotojo.  

Tvirtina Vyriausybė arba Vyriausybės įgaliojimu ūkio ministras.   
 

Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos 

 
Skirta Šilumos ūkio įstatymo  18 str. įgyvendinimui. Nustato standartines 

sąlygas, taikomas šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse tarp šilumos tiekėjo ir visų 
vartotojų, išskyrus buitinius vartotojus.  

Tvirtina Vyriausybė arba Vyriausybės įgaliojimu ūkio ministras.   
 

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos 
 

Nustato standartines sąlygas, taikomas karšto vandens pirkimo-pardavimo 
sutartyse tarp karšto vandens tiekėjo ir buitinio vartotojo.  

Tvirtina Vyriausybė arba Vyriausybės įgaliojimu ūkio ministras.   
 

Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos 

 
Nustato standartines sąlygas, taikomas karšto vandens pirkimo-pardavimo 

sutartyse tarp karšto vandens tiekėjo ir visų vartotojų, išskyrus buitinius vartotojus.  
Tvirtina Vyriausybė arba Vyriausybės įgaliojimu ūkio ministras.   
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11. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) 
sutarčių standartinės sąlygos 

 
Skirta Šilumos ūkio įstatymo  19 str. 1 dalies įgyvendinimui. Nustato 

standartines sąlygas, taikomas pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 
(eksploatavimo) sutaryse tarp butų savininkų bendrijos ar daugiabušio namo 
administratoriaus ir prižiūrėtojo.  

Tvirtina Vyriausybė arba Vyriausybės įgaliojimu ūkio ministras.   
 

12. Šilumos tarybos nuostatai 

 
Skirta Šilumos ūkio įstatymo  6 str. įgyvendinimui. Nustato tarybos veiklos 

tikslus, sudėtį, darbo procedūras. 
Tvirtina Vyriausybė arba ūkio ministras. 

 
LR Vyriausybės nutarimo “Dėl šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimo” projektas 

 
 Skirtas Šilumos ūkio įstatymo 36 str. 2 dalies įgyvendinimui. 

 
13. Statybos techninis reglamentas „Gyvenamųjų namų priežiūra. 

Privalomieji reikalavimai“. 
 

Suformuluoti pasiūlymai Statybos techninio reglamento STR 2.09.02:1998 
“Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas” papildymui. Privalomieji reikalavimai 
šildymo sistemoms formuluoti taip, kad būtų aiškiai apibrėžtos vartotojo ir šilumos 
tiekėjo galimybės palaikyti norimą šiluminio komforto lygį patalpose.  

 
Papildymai ir pataisymai yra susiję Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsniu 

(Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai). 
 
Privalomieji reikalavimai šildymo sistemoms nustatomi pagal šilumos vartotojo 

pageidaujamą patalpų šiluminio komforto lygį. Tam šildymo sistemos suskirstytos į tris 
kategorijas pagal jų įranga pasiekiamą patalpų temperatūros reguliavimo tikslumą. 
Tokia sistemų klasifikacija įgalina objektyviai įvertinti esamų ar pageidaujamų įsirengti 
sistemų technines galimybes, mažina galimų konfliktinių situacijų skaičių ir skatina 
šiuolaikinės apskaitos ir reguliavimo technikos naudojimą. Tais atvejais, kai šilumos 
vartotojo ar šilumos tiekėjo techninės ar ekonominės galimybės neleidžia užtikrinti 
vartotojo pageidaujamo šiluminio komforto lygio, privalomųjų reikalavimų lygis 
nustatomas šalių susitarimu pagal esamas technines ir ekonomines galimybes, o 
esant reikalui, trečiųjų šalių sprendimu. 

 
14. Maksimalios šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir 

kitoms patalpoms šildyti normos 
 
Parengtos maksimalaus šilumos suvartojimo normos daugiabučiuose 

namuose. Jos taikomos daugiabučiuose namuose, kurių šildymo ir (ar) karšto vandens 
sistemos neatitinka privalomųjų reikalavimų. Šilumos tiekėjas neturi teisės reikalauti iš 
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butų ir kitų patalpų savininkų apmokėti už šias normas viršijantį suvartotos šilumos 
kiekį. 

 
Šis dokumentas susijęs su šilumos sąnaudų apskaita ir atsiskaitymu už jas, 

sutinkamai su Šilumos ūkio įstatymo 31 straipsniu. 
 
Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučio gyvenamojo namo 

šildymui ir karšto vandens ruošimui nustatomos priklausomai nuo ataskaitinio mėnesio 
ar kito ataskaitinio periodo trukmės, namo ploto, aukštingumo, oro temperatūros ir 
šilumos kiekio apskaitos prietaisų pastatymo. 

Rengiant maksimalaus šilumos suvartojimo normas, šalia kitų pasinaudota ir 
Olandijos techninės pagalbos lėšomis finansuoto tarptautinio projekto “Energetiškai 
efektyvus būstas Lietuvoje”, kuriame dalyvavo ruošėjai, medžiaga. Atkreiptinas 
dėmesys, kad šio projekto išdavoje ruošiamasi parengti Lietuvoje pastatų energetinio 
sertifikavimo sistemą, sutinkamai su Europos Sąjungos direktyva 2002/657/EC. 

 
15. Geriamojo vandens higienos normos papildymas reikalavimais 

buitiniam karštam vandeniui 
 
Suformuluoti pasiūlymai higienos normai HN 24:1999. “Geriamasis vanduo” ir 

Statybos techninio reglamento teisėmis veikiančio SniP 2.04.01-85 “Pastatų vidaus 
vandentiekis ir kanalizacija” papildymams ir pataisymams. 

 
Papildymai ir pataisymai yra susiję Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsniu 

(Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai), 
būtent su karšto vandens temperatūros reglamentavimu. 

 
Nuo 1985 metų, kai dokumentas SniP 2.04.01 buvo įteisintas, šildymo ir 

karšto vandentiekio sistemose pradėta naudoti naujos medžiagos, kitokia įranga, 
išaiškėjo anksčiau nežinomi mikrobiologiniai teršalai, todėl pakito reikalavimai tiek 
šaltam geriamajam vandeniui ir  iš jo ruošiamam karšto vandentiekio ir šildymo 
sistemų vandeniui, tiek vandens ruošimo, saugojimo, transportavimo ir paskirstymo 
įrangai. 

Papildymai parengti, remiantis kitų šalių, pirmiausia, Europos Sąjungos šalių 
reikalavimais.  

Įvedant šiuos reikalavimus susidurta su išsamaus norminio akto , 
apibrėžiančio karšto vandens sistemų projektavimą ir naudojimą, stoka - iki šiol 
Lietuvoje galioja neskatinančios efektyviai naudoti energiją pasenusios 1985 metų 
Statybos normos ir taisyklės. 
 

3.5. Sutartys 

Sutarčių struktūra 
 
Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, namo savininko ar namo buto (patalpos) 

savininko ir namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojo teisės, pareigos, 
atsakomybė ir tarpusavio teisiniai sutartiniai santykiai nustatomi norminiuose aktuose: 
Civiliniame Kodekse, Energetikos Įstatyme ir (jeigu bus Prezidento pasirašytas) 
Šilumos ūkio Įstatyme nurodyta tvarka tarpusavyje sudarytomis šilumos tiekėjo, karšto 
vandens tiekėjo, namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo sutartimis su 
šilumos vartotojais bei daugiabučiuose namuose su buitiniais šilumos vartotojais. 

Sutarčių paketą sudaro:  
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1) šilumos pirkimo pardavimo sutartis; 
arba 
2) šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartis; 
3) karšto vandens pirkimo pardavimo sutartis; 
arba 
4) karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartis; 
5) daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis; 
6) šilumos pristatymo buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams 

sutartis. 
Civilinis Kodeksas, Energetikos Įstatymas ir (jeigu bus Prezidento pasirašytas) 

Šilumos ūkio Įstatymas numato, kad su butų patalpų savininkais – buitiniais šilumos 
vartotojais šilumos tiekėjas privalo pasirašyti šilumos vartojimo pirkimo pardavimo 
sutartį ir atsakyti už kokybišką šilumos tiekimą (šildymui, karšto vandens pašildymui ir 
jo temperatūros palaikymui). Šios sutartys bus viešos, sudaromos pagal vyriausybės 
patvirtintas standartines sąlygas, jeigu šalys nesutars kitaip. Ši nuostata apsaugos 
buitinius vartotojus nuo galimų nesąžiningų sutarčių sąlygų. Kita vertus, minėti 
norminiai aktai numato ir tam tikras prievoles buitiniam šilumos vartotojui. Aišku, kad 
pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma su vartotoju tik tuo atveju, kai jis turi šilumą 
naudojančius įrenginius ar nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius vidaus 
tinklus, kurie yra prijungti prie šilumos tiekimo tinklų, nustatyta, kad vartotojas privalo 
užtikrinti tinkamą jam priklausančių šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių ir 
prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, laikytis nustatyto energijos vartojimo 
režimo. Kadangi daugiabučiuose namuose šildymo ir karšto vandens sistemos yra 
bendra butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybė, šių sistemų priežiūrą turės vykdyti 
savininkų pasirinktas prižiūrėtojas, turintis Valstybinės energetikos inspekcijos 
leidimus verstis šią veikla. Buto savininkas įpareigojamas pasirinkimą realizuoti, 
suteikiant įgaliojimus priežiūros sutartį pasirašyti namą administruojančios institucijos 
atstovui. Siekiant, kad šilumos tiekėjas galėtų užtikrinti buto savininkui tiekiamos 
šilumos kokybę, savininkų pasirinktas prižiūrėtojas privalės pasirašyti su šilumos 
tiekėju šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį. Tokia sutarčių 
sistema reglamentuoja visų šilumos ūkio subjektų tarpusavio santykius ir santykius su 
buto savininku ir kas svarbu, buto savininkas turi tik vieną tiesioginę sutartį su šilumos 
tiekėju ir reikalavimo teisę iš jo vieno atsakyti už šilumos kokybę jo bute. Be to 
nustatyta, kad jeigu buto savininkai dėl kokių tai priežasčių nepasirinko prižiūrėtojo iki 
tokio sprendimo priėmimo, vadovaujantis minėtų norminių aktų nuostatomis, šilumos 
tikėjas vykdys prižiūrėtojo funkcijas. 

Karšto vandens tiekimo organizavimas paliekamas spręsti daugiabučio namo 
butų ir kitų patalpų savininkams. Šiuo atveju nustatyta teisė ir galimybė pasirinkti 
karšto vandens tiekėją iš keleto arba atsisakyti jo paslaugų. Nesant pasirinkto karšto 
vandens tiekėjo ir neturint karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutarties 
Civilinis Kodeksas, Energetikos Įstatymas ir (jeigu bus Prezidento pasirašytas) 
Šilumos ūkio Įstatymas numato, kad šilumos tiekėjas tiekia vartotojui šilumą iki buto 
patalpų šildymui, karšto vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui, o šalto 
vandens tiekėjas pagal Civilinio Kodekso nuostatas privalo patiekti patį vandenį iki 
buto. Šiuo atveju garantuojamas butų savininkui galutinis produktas karštas vanduo 
(šiluma ir vanduo) pagal tiekėjo kompetenciją. Beje, šis būdas apsirūpinti karštu 
vandeniu butų savininkui būtų pigiausias, nes netektų mokėti už karšto vandens 
tiekėjo pridėtines karšto vandens tiekimo sąnaudas. Jeigu butų savininkai nusprendžia 
pasirinkti iš tokias paslaugas tiekiančių juridinių asmenų karšto vandens tiekėją (juo 
gali būti šilumos tiekėjas, šalto vandens tiekėjas, prižiūrėtojas ar kita įmonė) ir 
pasirašyti karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartis, tokiu atveju iš tiekėjo 
buto savininkas perka galutinį produktą – karštą vandenį (šiluma plius vanduo) ir turi 
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vieną sutartį su tiekėju iš kurio gali pareikalauti ne tik kokybės bet ir papildomų 
paslaugų. Tačiau šiuo atveju privalomi atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos 
prietaisai (jie nemažai kainuoja, o jų įrengimo bei priežiūros sąnaudos bus įtrauktos į 
karšto vandens kainą), be to reikės padengti karšto vandens tiekėjo sąnaudas 
susijusias su šilumos ir šalto vandens pirkimais, galimais nuostoliais vidaus 
sistemose, ir kitas pagrįstas tiekėjo išlaidas, kurios bus įtrauktos į karšto vandens 
kainą. Kadangi šios visos papildomos sąnaudos ženkliai padidins karšto vandens 
kainą, buto savininkai patys nuspręs ar tokia paslauga jiems naudinga. 

Mažiausia pasikeitimų ir problemų su šilumos pirkimo pardavimo sutartimis, 
kurios šilumos tiekėjo yra sudaromos su šilumos vartotojais įmonėmis ir 
organizacijomis, individualių namų savininkais, daugiabučių namų savininkų 
bendrijomis (jeigu butų savininkai taip nusprendžia, beje šiuo atveju šiluma turėtų būti 
pigiausia). Praktiškai šiuo atveju keičiasi tik sutarties pavadinimas iš Šilumos ir 
šilumnešio tiekimo vartojimo ir atsiskaitymo sutarties į šilumos pirkimo pardavimo 
sutartį. Be abejo tai ne tik naujas pavadinimas, bet ir nauja santykių tarp tiekėjo ir 
vartotojų kokybė, padiktuota naujais aukščiau minėtais norminiais aktais. 

 
 
 
 
 



LŠTA gairė Nr. 4 Santykiai su rinka 

2004 05 10  Versija Nr. 1 51

 

3.6. Teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio subjektų tarpusavio 
santykius, ištraukos 

CIVILINIS KODEKSAS 
 

6.390 straipsnis. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas 
1. Abonentas, kai pagal energijos pirkimo–pardavimo sutartį jis yra fizinis 

asmuo – vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, turi teisę 
nutraukti sutartį vienašališkai apie tai pranešdamas energijos tiekimo įmonei, 
jeigu yra visiškai sumokėjęs už sunaudotą energiją. Daugiabučiame name 
gyvenantis vartotojas šia teisę gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu toks sutarties 
nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. 

 
6.391 straipsnis. Taikymo ribos 
Šio skirsnio normos taikomos aprūpinant elektros, šilumos energija, dujomis, 

naftos ir naftos produktais, vandeniu ir kitų rūšių energija per jų tiekimo tinklus, jeigu 
įstatymai nenustato ko kita arba kitokia išvada nedarytina atsižvelgiant į prievolės 
esmę 

 
6.383 straipsnis. Energijos pirkimo–pardavimo sutarties samprata 
1. Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos 

tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo 
tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja 
už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, 
užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei 
naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. 

2. Energijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma su abonentu tik tuo atveju, 
kai jis turi energiją naudojančius įrenginius ar nustatytus techninius reikalavimus 
atitinkančius vidaus tinklus, kurie yra prijungti prie energijos tiekimo tinklų, ir kai įrengti 
energijos apskaitos prietaisai. Kai tiesiami nauji energijos tiekimo tinklai, sudaromoms 
išankstinėms energijos pirkimo–pardavimo sutartims šios dalies reikalavimai 
netaikomi. Šilumos energijos, karšto ir šalto vandens pirkimo–pardavimo 
sutartis su buitiniu vartotoju gali būti sudaroma ir tuo atveju, kai nėra 
tiesioginės šių energijos išteklių apskaitos tarp energijos tiekėjo ir vartotojo. 

 
6.387 straipsnis. Pirkėjo pareigos, susijusios su įrenginių priežiūra 
1. Abonentas privalo užtikrinti tinkamą jam priklausančių energijos 

tiekimo tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, 
laikytis nustatyto energijos vartojimo režimo, taip pat nedelsdamas pranešti 
energijos tiekimo įmonei apie avariją, gaisrą, tiekiamos energijos apskaitos 
prietaisų gedimus ar kitokius pažeidimus naudojant energiją. 

2. Kai abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją 
buitinėms reikmėms, energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos 
prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą turi užtikrinti energijos tiekimo 
įmonė, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita. 

 
6.383 straipsnis. Energijos pirkimo–pardavimo sutarties samprata 
1. Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos 

tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo 
tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja 
už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, 
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užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei 
naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. 

2. Energijos pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma su abonentu tik tuo atveju, 
kai jis turi energiją naudojančius įrenginius ar nustatytus techninius 
reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus, kurie yra prijungti prie energijos 
tiekimo tinklų, ir kai įrengti energijos apskaitos prietaisai. Kai tiesiami nauji energijos 
tiekimo tinklai, sudaromoms išankstinėms energijos pirkimo–pardavimo sutartims šios 
dalies reikalavimai netaikomi. Šilumos energijos, karšto ir šalto vandens pirkimo–
pardavimo sutartis su buitiniu vartotoju gali būti sudaroma ir tuo atveju, kai 
nėra tiesioginės šių energijos išteklių apskaitos tarp energijos tiekėjo ir 
vartotojo. 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGETIKOS 

ĮSTATYMAS 

2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884 
 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 

1. Energetikos įstatymas reglamentuoja bendrą energetikos veiklą, energetikos 

plėtojimo ir valdymo pagrindus, efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą. 

Atskirų energetikos sektorių veiklos ir energetikos įmonių bei vartotojų santykių 

ypatumus nustato kiti įstatymai. 

 
 
12 straipsnis. Energetikos veikla 
1. Energetikos įmonės vykdo veiklą tokiu būdu, kad užtikrintų saugią, 

efektyvią, aplinką tausojančią energijos gamybą, tiekimą, perdavimą, skirstymą iki 
patiektos energijos apskaitos prietaiso sujungimo su vartotojo sistema vietos, 
neviršydamos nustatytų valstybės reguliuojamų kainų. Energetikos įmonės, 
tiekiančios šilumą daugiabučiams namams, šilumą tiekia butams, jeigu 
vartotojai nepageidauja kitaip. 

6. Energetikos įmonių tarpusavio santykiai, taip pat santykiai su energijos 
išteklių ar energijos vartotojais grindžiami sutartimis. Energijos tiekimo, perdavimo ir 
skirstymo sutartys yra viešos. Energija reguliuojamiesiems vartotojams ir fiziniams 
asmenims tiekiama, perduodama, skirstoma sudarius sutartį pagal privalomas 
standartines sąlygas. 

7. Energetikos įmonės, perduodančios, skirstančios energiją, nustatyta tvarka 
turi teisę tikrinti, ar vartotojų energetikos įrenginiai atitinka nustatytus techninės 
saugos reikalavimus 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VIETOS SAVIVALDOS 

ĮSTATYMAS 
 

1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533 
Vilnius 

 
Nauja įstatymo redakcija: Nr. VIII-2018, 2000 10 12, Žin., 2000, Nr. 91-2832 

(2000 10 27) 
 
7 straipsnis. Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos  

Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos yra: 

9) teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų 
sprendinių įgyvendinimas;  

11) statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinių reikalavimų 
nustatymas statinio projektavimo sąlygų sąvade įstatymų nustatyta tvarka; 

13) statinių naudojimo priežiūra, statinio projektavimo sąlygų sąvado bei 
statybos leidimų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka; 

14) infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, turizmo, būsto, 
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas; 

16) šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotėkų surinkimo ir valymo 
organizavimas; 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ 

ĮSTATYMAS 
 

1995 m. vasario 21 d. Nr. I-798 
Vilnius 

 
Nauja įstatymo redakcija: Nr. VIII-1741, 2000 06 20, Žin., 2000, Nr. 56-1639 

(2000 07 12) 
 
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 
Šis įstatymas nustato daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimą, valdymą 

ir veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą bei daugiabučių namų savininkų bendrosios 

nuosavybės valdymą. 

 
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 
5. Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo 

savininkų nuosavybė. Tai yra:  
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, 

dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, 
vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos 
kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo 
įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo 
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naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems 
gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise 
priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės 
įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė; 

 
4 straipsnis. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybė 
ir bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimas  
1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir 

kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe, taip pat 
bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą nustato Civilinis kodeksas. 

 
28 straipsnis. Bendrijos nario teisės 
1. Bendrijos narys turi teisę: 
3) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrosios nuosavybės naudojimas bei 

priežiūra atitiktų visų bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;  
4) be kitų namo patalpų savininkų sutikimo imtis būtinų priemonių, kad būtų 

išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų 
patalpų savininkų atlyginti išlaidas proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje; 

2. Bendrijos narys, jo šeimos nariai, laikinieji gyventojai ir asmenys, kurie 
naudojasi savininko patalpomis sutarties pagrindu, turi teisę naudotis gyvenamojo 
namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami 
kitų patalpų savininkų, jų šeimos narių, laikinųjų gyventojų ir asmenų, kurie 
naudojasi savininko patalpomis sutarties pagrindu, teisių bei teisėtų interesų. 

 
29 straipsnis. Bendrijos nario pareigos 
1. Bendrijos narys privalo: 
6) apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo 

naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų 
teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat 
žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje; 

7) savavališkai, be bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) ar jų įgalioto 
asmens leidimo nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti namo bendrosios inžinerinės 
įrangos, bendrųjų konstrukcijų ir bendrojo naudojimo patalpų; 

 
ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLĖS 

(PROJEKTAS) 
 

SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA 
 
43. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, pastato savininko ar pastato buto 

(patalpos) savininko ir pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojo 
teisės, pareigos, atsakomybė ir tarpusavio teisiniai sutartiniai santykiai nustatomi 
sutartimis:  

1) šilumos pirkimo pardavimo sutartimi; 
arba 

    šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartimi; 
2) karšto vandens pirkimo pardavimo sutartimi; 

arba 
    karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartimi; 
3) daugiabučio pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 
sutartimi; 
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4) šilumos pristatymo buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams 
sutartimi. 

43.1. Draudžiama tiekti arba savavališkai vartoti šilumą ir (ar) karštą vandenį, 
jei: 

1) šalys nepasirašę 43 punkte nurodytų sutarčių ar jos neįsigaliojusios 
šiame punkte nurodytu būdu; 

2) pasibaigęs sutarčių galiojimo laikas; 
3) viena iš šalių sutartis yra nutraukusi. 

44. Šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartis sudaroma tarp šių šalių: 
1) šilumos tiekėjo iš vienos pusės ir butų bei kitų patalpų savininkų buitinių 

šilumos vartotojų iš kitos pusės; 
2) pastato savininko arba jo įgaliotos įmonės - iš vienos pusės ir butų bei 

kitų patalpų savininkų buitinių šilumos vartotojų iš kitos pusės, jeigu 
priimamas pastato butų bei kitų patalpų savininkų buitinių šilumos 
vartotojų sprendimas sudaryti šiose taisyklėse 57 punkte nurodytą sutartį 
ir šias sutartis; 

45. Neatskiriama šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutarties dalis yra šalių 
šilumos perdavimo tinklų, šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių nuosavybės, šildymo ir 
karšto vandens sistemų priežiūros ir tiekimo–vartojimo ribų nustatymo aktas. Tiekimo–
vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose 
namo įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su 
pastato šilumos įrenginiais. Sutartimis gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo 
ribos. 

46. Jeigu pastato (daugiabučio gyvenamo namo) butai ar kitos patalpos turi 
autonominius įvadus sujungtus su šilumos tiekėjo perdavimo tinklais, vartotojų 
prašymu tiekimo-vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų 
vietose, kuriose vartotojo buto ar kitos patalpos autonominiame įvade įrengtas 
atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su buto ar kitos patalpos 
šilumos įrenginiais. Šiuo atveju 45 punkte nustatyta tiekimo-vartojimo riba taikoma 
pastato bendro naudojimo patalpoms. 

47. Šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar 
pakeistomis pagal teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytas standartines sąlygas, jeigu 
šalys nesitarė ar nesutarė kitaip. 

48. Standartinės sąlygos įsigalioja nuo teisės aktuose [24)] nustatytos datos ir 
šioms sutartims galioja tol, kol šalys individualiai neaptaria šių sutarčių sąlygų ir 
nepasirašo pagal jas sutarčių. 

49. Standartinės sąlygos šioms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja 
šalių individualiai aptartoms sąlygoms. 

50. Visos šilumos tiekėjo ir daugiabučių namų butų patalpų savininkų sudarytos 
iki šių taisyklių įsigaliojimo sutartys laikomos sudarytomis Šilumos vartojimo pirkimo 
pardavimo sutartimis su joms neprieštaraujančiais pakeitimais pagal teisės aktuose 
[1), 22), 24)] nurodytas standartines sąlygas, jeigu šalys nesitarė arba nesutarė kitaip. 

51. Visos šilumos tiekėjo ir daugiabučių namų butų patalpų savininkų sudarytos 
iki šių taisyklių įsigaliojimo sutartys laikomos sudarytomis Šilumos vartojimo pirkimo 
pardavimo sutartimis pagal teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytas standartines 
sąlygas, jeigu viena iš šalių apie tai raštu pranešė kitai šaliai. Šiuo atveju šilumos 
tiekėjas savo sprendimą turi teisę paskelbti spaudoje arba išsiusti buitiniams šilumos 
vartotojams kartu su mokėjimo dokumentais. 

52. Šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių 
individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta: 

1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių reikalavimais; 
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2) standartinių sąlygų nuostatos dėl kurių šalys individualiai nesutarė ar 
nesitarė; 

3) šalių suderintas šilumos ir šilumnešio tiekimo - vartojimo režimas; 
4) visų pastato buitinių šilumos vartotojų pasirinktas (pagal VKEKK 

patvirtintas metodikas) šilumos kiekio, nustatyto tiekimo-vartojimo riboje 
pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitą ir 
suvartoto pastato šildymo (vėdinimo) ir karšto vandens sistemose, 
išdalinimo butų (patalpų) savininkams būdas; 

5) mokėjimų už suvartotą šilumą buto (patalpos) šildymo, vėdinimo ir karšto 
vandens sistemose apskaičiavimo būdas, mokėjimo dokumento forma 
bei jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai; 

6) pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros organizavimas; 
7) šilumos ir šilumnešio kiekių, suvartotų bendruose pastato šilumos 

įrenginiuose, nustatymo bei mokėjimų už juos butų (patalpų) 
savininkams apskaičiavimo būdas, mokėjimo dokumento forma bei jo 
įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai; 

8) pastato ir buto (patalpos) šildymo, vėdinimo ir karšto vandens sistemų 
darbo režimų projektiniai parametrai ir rodikliai; 

9) mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato, buto (patalpos) ir (arba) 
prijungto kito pastato techninės charakteristikos; 

10) šalių tarpusavio santykiai ir įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos 
paskirstymo ir vartojimo įrenginius, palaikyti nustatytus arba šalių 
suderintus jų darbo režimus; 

53. Šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių 
individualiai aptartas sąlygos, negali būti nuostatų prieštaraujančių teisės aktų [1), 22)] 
nuostatoms. 

54. Jeigu abi šalys arba viena iš jų šiomis taisyklėmis apibrėžtas visas (arba kai 
kurias) teises, pareigas ir atsakomybę perduoda įgaliotai įmonei, šilumos pirkimo 
pardavimo sutartyje arba jos papildyme nurodomos įgaliojimų perdavimo sąlygos. 

55. Šilumos tiekėjas pagal šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartį tiekia 
(pristato ir parduoda) pastato buto (patalpos) savininkui buitiniam šilumos vartotojui tik 
pastato bendro naudojimo šilumą ir šilumą buto (patalpos) šildymui, vėdinimui, karšto 
vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui. 

56. Šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutarties pakeitimai ir papildymai 
daromi vadovaujantis šių taisyklių ir teisės aktų [1), 22), 24)] sutarties sudarymo 
nuostatomis ir įsigalioja šalims pasirašius juos patvirtinančius sutarties priedus arba 
naują sutartį, išskyrus pakeitimus ir papildymus, kurie sutartyje yra aptarti kaip 
kintantys arba kurie yra reglamentuoti teisės aktų [1), 22), 24)] nuostatomis ir įsigalioja 
juose nurodytu būdu ir terminais. 

57. Šilumos pirkimo pardavimo sutartis sudaroma tarp šilumos tiekėjo iš vienos 
pusės ir pastato savininko arba daugiabučio (kelių bendrasavininkių) namo butų ir kitų 
patalpų savininkų ar teisėtai juos atstovaujančio asmens - šilumos vartotojo iš kitos 
pusės; 

58. Jeigu prie pastato šilumos tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemų yra 
prijungti kito pastato (ar kitų pastatų) šilumos perdavimo tinklai, šildymo ir karšto 
vandens sistemos, sudaroma daugiašalė šilumos pirkimo pardavimo sutartis tarp 
šilumos tiekėjo iš vienos pusės ir visų pastatų savininkų arba daugiabučių namų butų 
ir kitų patalpų savininkų ar teisės aktuose [1), 15), 22), 24)] nurodytų juos 
atstovaujančių asmenų - šilumos vartotojų iš kitos pusės.  

59. Neatskiriama šilumos pirkimo pardavimo sutarties dalis yra šalių šilumos 
perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemų nuosavybės, taip pat šildymo ir 
karšto vandens sistemų priežiūros ribų ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas (2 
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priedas). Tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų 
vietose, kuriose atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su 
vartotojo šilumos įrenginiais. Sutartimis gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo 
ribos. 

60. Šilumos pirkimo pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis, 
išskyrūs 63 punkte nurodytus atvejus, pagal teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytas 
standartines sąlygas, jeigu šalys nesutarė kitaip.  

61. Standartinės sąlygos šioms sutartims galioja tol, kol šalys individualiai 
neaptaria šių sutarčių sąlygų ir nepasirašo pagal jas sutarčių. 

62. Standartinės sąlygos šioms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja 
šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams. 

63. Visos šilumos tiekėjo ir pastatų savininkų sudarytos iki šių taisyklių 
įsigaliojimo sutartys laikomos sudarytomis Šilumos pirkimo pardavimo sutartimis su 
joms neprieštaraujančiais pakeitimais pagal teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytas 
standartines sąlygas, jeigu šalys nesitarė arba nesutarė kitaip. 

63.1. Visos šilumos tiekėjo ir pastatų savininkų sudarytos iki šių taisyklių 
įsigaliojimo sutartys laikomos sudarytomis Šilumos pirkimo pardavimo sutartimis pagal 
teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytas standartines sąlygas, jeigu viena iš šalių apie 
tai raštu pranešė kitai šaliai. Šiuo atveju šilumos tiekėjas savo sprendimą turi teisę 
paskelbti spaudoje arba išsiusti šilumos vartotojams kartu su mokėjimo dokumentais. 

64. Šilumos pirkimo pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai 
aptartas sąlygos, privalo būti nurodyta: 

1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių reikalavimais; 
2) teisės aktais [24)] nustatytos ir šalių priimtos standartinės sutarčių 

sąlygos; 
3) šalių sutartos individualios sutarčių sąlygos; 
4) šalių sutartas šilumos tiekimo ir vartojimo režimas; 
5) pastato šilumos perdavimo tinklų bei šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros organizavimas; 
6) pasirinktas (pagal VKEKK aprobuotas metodikas) šilumos išdalinimo 

buitiniams šilumos vartotojams būdas ir priemonės; 
7) mokėjimų už suvartotą šilumą ir šilumnešį apskaičiavimo būdas, 

dokumento forma, jo pristatymo būdas ir terminai, atsiskaitymo būdas ir 
terminai; 

8) pastato šildymo, vėdinimo ir karšto vandens sistemų įrenginių bei jų 
darbo režimų projektiniai parametrai ir rodikliai. 

65. Jeigu pastato savininkas yra bendrija arba pastato bendrojo naudojimo 
objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutartimi partnerių įgaliotas asmuo, 
neatskiriama sutarties dalis turi būti pridedamas buitinių šilumos vartotojų sprendimas 
dėl sutarties sudarymo, suteiktų įgaliojimų bei jų vykdymo sąlygos. 

65.1. Pastato butų (patalpų) savininkų buitinių šilumos vartotojų sprendime, 
kuris yra neatskiriama šilumos pirkimo pardavimo sutarties dalis ir priimtame 
vadovaujantis teisės aktų [1), 15), 22), 24)] nuostatomis, privalo būti nurodyta: 

1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių reikalavimais; 
2) standartinių sąlygų nuostatos dėl kurių šalys individualiai nesutarė ar 

nesitarė; 
3) šalių suderintas šilumos ir šilumnešio tiekimo - vartojimo režimas; 
4) visų pastato buitinių šilumos vartotojų pasirinktas (pagal VKEKK 

patvirtintas metodikas) šilumos kiekio, nustatyto tiekimo-vartojimo riboje 
pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitą ir 
suvartoto pastato šildymo (vėdinimo) ir karšto vandens sistemose, 
išdalinimo butų (patalpų) savininkams būdas; 
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5) mokėjimų už suvartotą šilumą buto (patalpos) šildymo, vėdinimo ir karšto 
vandens sistemose apskaičiavimo būdas, mokėjimo dokumento forma 
bei jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai; 

6) pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros organizavimas; 
7) šilumos ir šilumnešio kiekių, suvartotų bendruose pastato šilumos 

įrenginiuose, nustatymo bei mokėjimų už juos butų (patalpų) 
savininkams apskaičiavimo būdas, mokėjimo dokumento forma bei jo 
įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai; 

8) pastato ir buto (patalpos) šildymo, vėdinimo ir karšto vandens sistemų 
darbo režimų projektiniai parametrai ir rodikliai; 

9) mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato, buto (patalpos) ir (arba) 
prijungto kito pastato techninės charakteristikos; 

66. Jeigu abi šalys arba viena iš jų šiomis taisyklėmis apibrėžtas visas (arba kai 
kurias) teises, pareigas ir atsakomybę perduoda įgaliotai įmonei, šilumos pirkimo 
pardavimo sutartyje arba jos papildyme nurodomos įgaliojimų perdavimo sąlygos.  

67. Šilumos tiekėjas pagal šilumos pirkimo pardavimo sutartį tiekia (pristato ir 
parduoda) pastato savininkui šilumos vartotojui ir buitiniams šilumos vartotojams (65 
punkte nurodytu atveju) tik šilumą viso pastato ir butų (patalpų) šildymui, vėdinimui, 
karšto vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui. 

68. Šilumos pirkimo pardavimo sutarties pakeitimai ir papildymai daromi 
vadovaujantis šiose taisyklėse ir teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytomis sutarčių 
sudarymo nuostatomis ir įsigalioja šalims pasirašius juos patvirtinančius sutarties 
priedus arba naują sutartį, išskyrus pakeitimus ir papildymus, kurie sutartyje yra aptarti 
kaip kintantys arba kurie yra reglamentuoti teisės aktais [1), 22), 24)] ir įsigalioja juose 
nurodytu būdu ir terminais.  

69. Karšto vandens pirkimo pardavimo sutartis sudaroma tarp karšto vandens 
tiekėjo iš vienos pusės ir pastato savininko arba daugiabučio (kelių bendrasavininkių) 
namo butų ir kitų patalpų savininkų ar teisės aktuose [1), 15), 22), 24)] nurodytų juos 
atstovaujančio asmens - karšto vandens vartotojo iš kitos pusės; 

70. Jeigu prie pastato karšto vandens perdavimo tinklų ar sistemų yra 
prijungtos kito pastato (ar kitų pastatų) karšto vandens perdavimo tinklai ar sistemos, 
sudaroma daugiašalė karšto vandens pirkimo pardavimo sutartis tarp karšto vandens 
tiekėjo iš vienos pusės ir visų pastatų savininkų arba daugiabučių namų butų ir kitų 
patalpų savininkų ar teisės aktuose [1), 15), 22), 24)] nurodytų juos atstovaujančių 
asmenų - karšto vandens vartotojų iš kitos pusės  

71. Neatskiriama karšto vandens pirkimo pardavimo sutarties dalis yra šalių 
karšto vandens perdavimo tinklų ir karšto vandens sistemų nuosavybės, taip pat 
karšto vandens sistemų priežiūros ribų ir šalių sutartos tiekimo–vartojimo ribos 
nustatymo aktas. 

72. Karšto vandens pirkimo pardavimo sutartys gali būti sudarytos ar pakeistos 
ir šalių pasirašytos pagal teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytas standartines sąlygas.  

73. Standartinės sąlygos šioms sutartims galioja tol, kol šalys individualiai 
neaptaria šių sutarčių sąlygų ir nepasirašo pagal jas sutarčių.  

74. Standartinės sąlygos šioms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja 
šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams.  

75. Visos karšto vandens tiekėjo ir pastatų savininkų sudarytos iki šių taisyklių 
įsigaliojimo sutartys laikomos sudarytomis Karšto vandens pirkimo pardavimo 
sutartimis su pakeitimais pagal teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytas standartines 
sąlygas. 

76. Karšto vandens pirkimo pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių 
individualiai aptartas sąlygos, privalo būti nurodyta: 

1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių reikalavimais; 
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2) teisės aktais [24)] nustatytos ir šalių priimtos standartinės sutarčių 
sąlygos; 

3) šalių sutartos individualios sutarčių sąlygos; 
4) šalių suderinti karšto vandens tiekimo ir vartojimo režimai; 
5) pastato karšto vandens perdavimo tinklų ir karšto vandens sistemų 

priežiūros organizavimas; 
6) pasirinktas (pagal VKEKK aprobuotas metodikas) karšto vandens 

išdalinimo buitiniams karšto vandens vartotojams būdas; 
7) atsiskaitymo už suvartotą name karštą vandenį būdas ir teminai, 

mokėjimo apskaičiavimo būdas bei dokumento forma, jo įteikimo būdas 
ir terminai; 

8) pastato karšto vandens sistemų įrenginių bei jų darbo režimų projektiniai 
parametrai ir rodikliai. 

77. Jeigu pastato savininkas yra bendrija arba pastato bendrojo naudojimo 
objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutartimi partnerių įgaliotas asmuo, 
neatskiriama sutarties dalis turi būti pridedamas buitinių karšto vandens vartotojų 
sprendimas, priimamas vadovaujantis teisės aktų [1), 15), 22), 24)] nuostatomis, dėl 
sutarties sudarymo, suteiktų įgaliojimų bei jų vykdymo sąlygos. 

77.1. Pastato buitinių karšto vandens vartotojų sprendime nurodoma: 
1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių reikalavimais; 
2) name suvartoto karšto vandens kiekio nustatymo ir paskirstymo (pagal 

VKEKK aprobuotas metodikas) būdas ir priemonės; 
3) bute (patalpoje) suvartoto karšto vandens kiekių nustatymo būdas (pagal 

VKEKK aprobuotas metodikas) ir priemonės; 
4) mokėjimų už suvartotą karštą vandenį apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka; 
5) pastato karšto vandens sistemų priežiūros ir mokėjimų už priežiūrą 

apskaičiavimo ir mokėjimo terminai; 
6) karšto vandens kiekių, suvartotų bendruose pastato karšto vandens 

tiekimo ir vartojimo įrenginiuose nustatymo bei mokėjimų butų (patalpų) 
savininkams apskaičiavimo ir mokėjimo būdai; 

7) mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato buto (patalpos) ir (arba) 
prijungto kito pastato techninės charakteristikos; 

78. Jeigu abi šalys arba viena iš jų šiomis taisyklėmis apibrėžtas visas (arba kai 
kurias) teises, pareigas ir atsakomybę perduoda įgaliotai įmonei, karšto vandens 
pirkimo pardavimo sutartyje arba jos papildyme nurodomos įgaliojimų perdavimo 
sąlygos.  

79. Jeigu pastato savininkas šaltą vandenį karšto vandens ruošimui perka iš 
šalto vandens tiekėjo, o iš šilumos tiekėjo pagal šilumos pirkimo pardavimo sutartį 
perka šilumą karšto vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui, karšto vandens 
tiekėjas ir karšto vandens pirkimo pardavimo sutartis neprivalomi. 

80. Karšto vandens tiekėjas pagal karšto vandens pirkimo pardavimo sutartį 
tiekia (pristato ir parduoda) pastato savininkui karšto vandens vartotojui kompleksinį 
produktą - karštą vandenį, kurį sudaro šaltas vanduo ir šiluma jam sušildyti ir jo 
temperatūrai palaikyti. 

80.1. Šiuo atveju karšto vandens tiekėjas pats gamina ir tiekia karštą vandenį 
arba perka šilumą karšto vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui iš šilumos 
tiekėjo ir šaltą vandenį iš šalto vandens tiekėjo ir tiekia karštą vandenį pastato 
savininkui karšto vandens vartotojui. 

81. Jeigu šilumos tiekėjas ir karšto vandens tiekėjas yra tas pats juridinis 
asmuo, su pastato savininku pasirašomos dvi atskiros sutartys: šilumos pirkimo 
pardavimo sutartis ir karšto vandens pirkimo pardavimo sutartis  
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81.1. Šiuo atveju šilumos tiekėjas, vykdydamas karšto vandens tiekėjo 
funkcijas, veda atskirą šilumos karšto vandens pašildymui ir jo temperatūros 
palaikymui pirkimo bei šalto vandens pirkimo ir karšto vandens pardavimo apskaitą. 

82. Šilumos tiekėjas gali būti karšto vandens tiekėju tik pastato savininko karšto 
vandens vartotojo prašymu ir tik abiem šalims pasirašius karšto vandens pirkimo 
pardavimo sutartį. 

83. Karšto vandens pirkimo pardavimo sutarties pakeitimai ir papildymai daromi 
vadovaujantis šiose taisyklėse ir teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodyta sutarties 
sudarymo tvarka ir įsigalioja šalims pasirašius juos patvirtinančius sutarties priedus 
arba naują sutartį, išskyrus pakeitimus ir papildymus, kurie sutartyje yra aptarti kaip 
kintantys arba kurie yra reglamentuoti teisės aktais [1), 22), 24)] ir įsigalioja juose 
nurodytu būdu ir terminais.  

84. Karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartis sudaroma tarp šių 
šalių: 

1) Karšto vandens tiekėjo iš vienos pusės ir butų bei kitų patalpų savininkų 
buitinių karšto vandens vartotojų iš kitos pusės, jeigu nesudaroma šių 
taisyklių 69 punkte nurodyta sutartis; 

2) Pastato savininko arba jo įgaliotos įmonės - karšto vandens tiekėjo iš 
vienos pusės ir butų bei kitų patalpų savininkų buitinių karšto vandens 
vartotojų iš kitos pusės, jeigu vadovaujantis teisės aktais [1), 15), 22), 24)] 
priimamas pastato butų bei kitų patalpų savininkų buitinių karšto vandens 
vartotojų sprendimas sudaryti šių taisyklių 69 punkte nurodytą sutartį ir 
šias sutartis; 

85. Tuo atveju, kada pastato buto (patalpos) savininkas buitinis karšto vandens 
vartotojas šaltą vandenį karšto vandens ruošimui perka iš šalto vandens tiekėjo, o 
šilumą karšto vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui perka iš šilumos 
tiekėjo pagal šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, karšto vandens tiekėjas ir 
karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartis neprivalomi. 

86. Neatskiriama karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutarties dalis 
yra šalių karšto vandens perdavimo tinklų, karšto vandens tiekimo ir vartojimo 
įrenginių nuosavybės, karšto vandens sistemų priežiūros ribų ir šalių sutartos tiekimo–
vartojimo ribos nustatymo aktas (priedas    ). 

87. Karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartys gali būti sudarytos ar 
pakeistos ir šalių pasirašytos pagal teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytas standartines 
sąlygas. 

88. Standartinės sąlygos šioms sutartims galioja tol, kol šalys individualiai 
neaptaria šių sutarčių sąlygų ir nepasirašo pagal jas sutarčių. 

89. Standartinės sąlygos šioms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja 
šalių individualiai aptartoms sąlygoms.  

90. Karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartyse, sudarytose pagal 
šalių individualiai aptartas sąlygos, privalo būti nurodyta: 

1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių reikalavimais; 
2) standartinių sąlygų nuostatos dėl kurių šalys individualiai nesutarė ar 

nesitarė; 
3) šaliu sutartas karšto vandens tiekimo ir vartojimo režimas; 
4) visų pastato buitinių karšto vandens vartotojų pasirinktas karšto vandens 

kiekio, nustatyto tiekimo-vartojimo riboje pagal atsiskaitomojo karšto 
vandens apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitą ir suvartoto pastato karšto 
vandens sistemose, išdalinimo (pagal VKEKK aprobuotas metodikas) butų 
(patalpų) savininkams būdas; 

5) mokėjimų už suvartotą karštą vandenį buto (patalpos) karšto vandens 
sistemose apskaičiavimo ir mokėjimo terminai; 
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6) pastato karšto vandens sistemų priežiūros organizavimas;  
7) karšto vandens kiekių, suvartotų bendruose pastato įrenginiuose, 

nustatymo bei mokėjimų už juos butų (patalpų) savininkams apskaičiavimo 
būdai ir mokėjimo terminai; 

8) pastato karšto vandens sistemų darbo režimų projektiniai parametrai ir 
rodikliai  

9) mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato buto (patalpos) ir (arba) 
prijungto kito pastato techninės charakteristikos; 

10) šalių tarpusavio santykiai ir įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti karšto 
vandens paskirstymo ir vartojimo įrenginius, palaikyti nustatytus arba šalių 
suderintus jų darbo režimus; 

11) mokėjimo dokumentų forma, jų įteikimo būdas ir terminai. 
91. Karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartyse, sudarytose pagal 

šalių individualiai aptartas sąlygos, negali būti nuostatų prieštaraujančių teisės aktų 
[1), 22)] nuostatoms. 

92. Karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartys įsigalioja tik šalims 
jas pasirašius. 

93. Jeigu abi šalys arba viena iš jų šiomis taisyklėmis apibrėžtas visas (arba kai 
kurias) teises, pareigas ir atsakomybę perduoda įgaliotai įmonei, karšto vandens 
vartojimo pirkimo pardavimo sutartyje arba jos papildyme nurodomos įgaliojimų 
perdavimo sąlygos.  

94. Karšto vandens tiekėjas pagal karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo 
sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato buto (patalpos) savininkui buitiniam karšto 
vandens vartotojui kompleksinį produktą karštą vandenį: šilumą karšto vandens 
pašildymui ir jo temperatūros palaikymui bei šaltą vandenį.  

94.1. Šiuo atveju karšto vandens tiekėjas perka šilumą karšto vandens 
pašildymui ir jo temperatūros palaikymui iš šilumos tiekėjo ir šaltą vandenį iš šalto 
vandens tiekėjo. 

95. Jeigu šilumos tiekėjas ir karšto vandens tiekėjas yra tas pats juridinis 
asmuo, šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartis su pastato buto (patalpos) 
savininku buitiniu šilumos vartotoju ir karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo 
sutartis su pastato buto (patalpos) savininku buitiniu karšto vandens vartotoju 
pasirašomos atskirai. 

95.1. Šiuo atveju šilumos tiekėjas vykdydamas karšto vandens tiekėjo funkcijas 
veda atskirą šilumos karšto vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui pirkimo 
bei šalto vandens pirkimo ir karšto vandens pardavimo apskaitą. 

96. Šilumos tiekėjas privalo būti karšto vandens tiekėju tik visų pastato butų 
(patalpų) savininkų buitinių šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų prašymu ir tik 
abiem šalims pasirašius karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartį. 

97. Šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo, vartojančio karštą vandenį, iki 
šių taisyklių įsigaliojimo pasirašytos sutartys yra niekinės dėl karšto vandens tiekimo 
dalies iki šalys pasirašo Karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutartį. 

98. Karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo sutarties pakeitimai ir 
papildymai daromi vadovaujantis šių taisyklių ir teisės aktų [1), 22), 24)] sutarties 
sudarymo nuostatomis ir įsigalioja šalims pasirašius juos patvirtinančius sutarties 
priedus arba naują sutartį, išskyrus pakeitimus ir papildymus, kurie sutartyje yra aptarti 
kaip kintantys arba kurie yra reglamentuoti teisės aktais [1), 22), 24)] ir įsigalioja juose 
nustatytu būdu ir terminais. 

99. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis sudaroma 
tarp šalių: 

1) daugiabučio pastato, butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu, butų ir kitų 
patalpų savininkų bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko), pastato 
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bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties 
partnerių įgalioto asmens arba pastato bendrojo naudojimo objektų 
administratorius iš vienos pusės ir įmonės, turinčios Valstybinės 
energetikos inspekcijos leidimus verstis šilumos įrenginių priežiūra, 
prižiūrėtojo iš kitos pusės; 

2) daugiabučio pastato butų ir kitų patalpų savininko buitinio šilumos 
vartotojo iš vienos pusės ir šilumos tiekėjo iš kitos pusės, jeigu 99 punkto 
1) papunktyje nurodytos šalys nesudarė sutarties arba jeigu daugiabučio 
pastato butų ir kitų patalpų savininkai nepriėmė sprendimo tokiai sutarčiai 
sudaryti; 

3) individualaus gyvenamo namo savininko arba individualių namų savininkų 
bendrojo naudojimo objektams (šilumos įrenginiams) valdyti sudarytos 
jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmens iš vienos pusės ir 
įmonės, turinčios Valstybinės energetikos inspekcijos leidimus verstis 
šilumos įrenginių priežiūra, prižiūrėtojo iš kitos pusės; 

4) negyvenamo pastato savininko arba negyvenamų namų savininkų 
bendrojo naudojimo objektams (šilumos įrenginiams) valdyti sudarytos 
jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmens iš vienos pusės ir 
įmonės, turinčios Valstybinės energetikos inspekcijos leidimus verstis 
šilumos įrenginių priežiūra, prižiūrėtojo iš kitos pusės; 

100. Individualių gyvenamų namų savininkai ir jiems prilygintini vieno juridinio 
ar fizinio asmens negyvenamų pastatų savininkai, pasirašę šilumos pirkimo pardavimo 
sutartį, turi teisę patys prižiūrėti pastato šilumos perdavimo tinklus ir šilumos vartojimo 
sistemų įrenginius vadovaudamiesi šiomis taisyklėmis ir teisės aktų [12)] nuostatomis. 

101. Daugiabučio gyvenamo namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas, 
priimamas vadovaujantis teisės aktų [1), 15), 22), 24)] nuostatomis, dėl sutarties 
sudarymo, suteiktų įgaliojimų bei jų vykdymo sąlygų, yra neatskiriama pastato šildymo 
ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties, sudaromos tarp 99 punkte nurodytų 
šalių, dalis.  

102. Jeigu daugiabučio gyvenamo namo buitinių šilumos vartotojų sprendimas 
nepriimtas arba nepasirašyta sutartis tarp 99 punkto 1) papunktyje nurodytų šalių, 
juridinę galią turi pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis tarp 99 
punkto 2) papunktyje nurodytų šalių pagal teisės aktuose [1), 22), 24)] nustatytas 
standarines sąlygas. 

103. Jeigu šilumos tiekėjas ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtojas yra tas pats juridinis asmuo, šilumos pirkimo pardavimo sutartis su 
pastato savininku šilumos vartotoju ar šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartis su 
pastato buto (patalpos) savininku buitiniu karšto vandens vartotoju, ir pastato šildymo 
ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis pasirašomos atskirai. 

103.1. Šiuo atveju šilumos tiekėjas vykdydamas namų šildymo ir karšto 
vandens sistemų prižiūrėtojo funkcijas veda atskirą šilumos pardavimo ir priežiūros 
paslaugų apskaitą. 

104. Šilumos tiekėjas privalo būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtoju 102 punkte numatytu atveju. 

105. Šilumos tiekėjas gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtoju kitais 99 punkte nurodytais atvejais tik laisvanoriškai abiem šalims 
pasirašius pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį. 

106. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis gali būti 
sudaryta ar pakeista pagal teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytas standartines sąlygas 
ir šalių pasirašyta (išskyrūs 102 punkte nurodytą atvejį). 

107. Standartinės sąlygos šioms sutartims galioja tol, kol šalys individualiai 
neaptaria šių sutarčių sąlygų ir nepasirašo pagal jas sutarčių.  
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108. Standartinės sąlygos šioms sutartims galioja tiek, kiek jos neprieštarauja 
šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams. 

109. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyse, 
sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygos, privalo būti nurodyta: 

1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių ir šildymo ir karšto 
vandens sistemų įrenginių priežiūrą reglamentuojančių norminių aktų [1), 
12), 16), 22)] reikalavimais; 

2) mokėjimų už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą apskaičiavimo ir 
mokėjimo terminai; 

3) priežiūros ribų skiriamosios vietos nustatymas. 
4) pastato šilumos perdavimo tinklų bei šilumos ir karšto vandens tiekimo ir 

vartojimo įrenginių priežiūros apimtys; 
5) šalių tarpusavio santykiai ir įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos 

perdavimo tinklus, šilumos ir karšto vandens tiekimo ir vartojimo 
įrenginius, palaikyti nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus; 

6) mokėjimams apskaičiuoti naudojamų pastato, butų (patalpos) ir šilumos 
įrenginių techninės charakteristikos ir jų deklaravimo tvarka; 

7) mokėjimo dokumentų forma, jų įteikimo būdas ir terminai 
110. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties pakeitimai 

ir papildymai daromi vadovaujantis šių taisyklių ir teisės aktų [1), 22), 24)] sutarties 
sudarymo nuostatomis ir įsigalioja šalims pasirašius juos patvirtinančius sutarties 
priedus arba naują sutartį, išskyrus pakeitimus ir papildymus, kurie sutartyje yra aptarti 
kaip kintantys arba kurie yra reglamentuoti teisės aktais [1), 22), 24)] ir įsigalioja juose 
nustatytu būdu ir teminais. 

111. Pastato savininko, išskyrūs 101 punkte nurodytą atvejį, ir 
eksploatuojančios organizacijos sudarytos iki šių taisyklių įsigaliojimo eksploatavimo 
sutartys laikomos sudarytomis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 
sutartimis su joms neprieštaraujančiais pakeitimais pagal teisės aktuose [1), 22), 24)] 
nurodytas standartines sąlygas, jeigu šalys nesitarė arba nesutarė kitaip. 

111.1. Visos eksploatuojančios organizacijos ir pastatų savininkų sudarytos iki 
šių taisyklių įsigaliojimo sutartys laikomos sudarytomis Pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemų priežiūros sutartimis tik pagal teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytas 
standartines sąlygas, jeigu viena iš šalių apie tai raštu pranešė kitai šaliai. Šiuo atveju 
šilumos tiekėjas, vykdantis prižiūrėtojo pareigas, savo sprendimą turi teisę paskelbti 
spaudoje arba išsiusti šilumos vartotojams kartu su mokėjimo dokumentais. 

112. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis sudaroma tarp 
šalių: 

1) Šilumos tiekėjo iš vienos pusės ir pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemų prižiūrėtojo iš kitos pusės, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemų prižiūros sutartis sudaryta tarp 99 punkto 1) papunkčio arba 99 
punkto 3) papunkčio ir 99 punkto 4). papunkčio nurodytų šalių ir jeigu 
šilumos tiekėjas su pastato buitiniais šilumos vartotojais yra pasirašęs 
šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartis; 

2) Šilumos tiekėjo iš vienos pusės ir pastato buitiniai šilumos vartotojai iš 
kitos pusės, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 
yra šilumos tiekėjas 99 punkto 2) papunkčio numatytu atveju. Šiuo atveju 
ši sutartis yra sudedamoji šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutarties 
dalis. 

113. Karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutartis 
sudaroma tarp šalių: 

3) Karšto vandens tiekėjo iš vienos pusės ir pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemų prižiūrėtojo iš kitos pusės, jeigu pastato šildymo ir karšto 
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vandens sistemų prižiūros sutartis sudaryta tarp 99 punkto 1) papunkčio 
arba 99 punkto 3) papunkčio ir 99 punkto 4). papunkčio nurodytų šalių ir 
jeigu karšto vandens tiekėjas su pastato buitiniais karšto vandens 
vartotojais yra pasirašęs karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo 
sutartis; 

4) Karšto vandens tiekėjo iš vienos pusės ir šilumos tiekėjo – pastato šildymo 
ir karšto vandens prižiūrėtojo iš kitos pusės, jeigu pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemų prižiūros sutartis sudaryta 99 punkto 2) papunkčio 
numatytu atveju. 

114. Šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos ir (ar) karšto 
vandens vartotojams sutartis gali būti sudaryta ar pakeista ir šalių pasirašyta pagal 
teisės aktuose [1), 22), 24)] nurodytas standartines sąlygas. Standartinės sąlygos 
šioms sutartims galioja tol, kol šalys individualiai neaptaria šių sutarčių sąlygų ir 
nepasirašo pagal jas sutarčių. Standartinės sąlygos šioms sutartims galioja tiek, kiek 
jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams. Šilumos ir (ar) 
karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams 
sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygos, privalo būti nurodyta: 

1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių ir įrenginių 
priežiūros sąlygas reglamentuojančių teisės aktų [1), 12), 16), 22)] 
reikalavimais; 

2) šilumos ir šilumnešio ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos 
ir (ar) karšto vandens vartotojams sąlygos; 

3) pastato šilumos perdavimo tinklų bei šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo 
ir vartojimo įrenginių priežiūros organizavimas; 

4) pastato šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo ir vartojimo įrenginių darbo 
režimų skaičiuojamieji (projektiniai) ir kitokie parametrai, jų palaikymo 
nuostatos ir reikalavimai, juos charakterizuojantys techniniai rodikliai: 
įrengtoji, sutartinė ir pareikštoji šilumos galia, suvartojimo normos, 
tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio skaičiuojamieji parametrai ir kiti; 

5) šalių tarpusavio santykiai ir įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos 
perdavimo tinklus, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo ir vartojimo 
įrenginius, palaikyti nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus; 

6) pastato šilumos ir (ar) karšto vandens paskirstymo sistemos ir butų 
(patalpų) ir (arba) prijungto kito pastato šilumos ir šilumnešio ir (ar) karšto 
vandens vartojimo įrenginių darbo režimų skaičiuojamieji (projektiniai) 
parametrai, jų palaikymo nuostatos ir reikalavimai, juos 
charakterizuojantys techniniai rodikliai: įrengtoji, sutartinė ir pareikštoji 
šilumos galia, šilumos ir (ar) karšto vandens suvartojimo normos, tiekiamo 
ir grąžinamo šilumnešio skaičiuojamieji ir kiti parametrai; 

7) šilumos ir (ar) karšto vandens paskirstymo ir vartojimo įrenginių šalių 
nuosavybės, priežiūros ir paskirstymo (šilumos ir šilumnešio ir (ar) karšto 
vandens pristatymo) – vartojimo ribų nustatymas. 

115. Šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos ir (ar) karšto 
vandens vartotojams sutarties pakeitimai ir papildymai daromi vadovaujantis šių 
taisyklių ir teisės aktų [1), 22), 24)] sutarties sudarymo nuostatomis ir įsigalioja šalims 
pasirašius juos patvirtinančius sutarties priedus arba naują sutartį, išskyrus pakeitimus 
ir papildymus, kurie sutartyje yra aptarti kaip kintantys arba kurie yra reglamentuoti 
teisės aktais [1), 22), 24)] ir įsigalioja juose nustatytu būdu ir terminais. 
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ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLĖS 

(galiojančios nuo 2000 01) 
 

SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA  
 
19. Šilumos įmonės (tiekėjo), objekto savininko (tiekėjo arba vartotojo), tiekimo 

ir vartojimo įrenginių savininko (tiekėjo arba vartotojo), objekto buto (patalpos) 
savininko (vartotojo) arba jų įgaliotos įmonės teisės, pareigos, atsakomybė ir 
tarpusavio teisiniai santykiai visoje centralizuotos šilumos tiekimo ir vartojimo proceso 
grandinėje dėl šilumos tiekimo sistemos naudojimo, šilumos perdavimo (tiekimo), 
paskirstymo (vartojimo), mokesčių skaičiavimo ir atsiskaitymo tvarkos, šilumos tinklų, 
tiekimo ir vartojimo įrenginių eksploatavimo nustatomi šiose taisyklėse ir norminiuose 
aktuose nurodyta tvarka ir šalių pasirašyta šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, 
atsiskaitymo sutartimi. 

19.1. Šalims nepasirašius šiose taisyklėse nurodytos šilumnešio ir šilumos 
tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutarties arba pasibaigus jos galiojimo laikui, arba 
vienai iš šalių ją nutraukus, draudžiama tiekti, leisti arba savavališkai vartoti šilumą. 

20.  Šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartis sudaroma 
tarp šių šalių: 

1) šilumos įmonės arba įgaliotos įmonės (tiekėjo) ir objekto savininko arba jo 
įgaliotos įmonės (tiekėjo arba vartotojo); 

2) objekto savininko arba jo įgaliotos įmonės (tiekėjo) ir objekto buto (patalpos) 
savininko arba jo įgaliotos įmonės (vartotojo); 

3) objekto savininko arba jo įgaliotos įmonės (tiekėjo) ir, jeigu prie objekto 
šilumos tinklų, tiekimo ir vartojimo įrenginių yra prijungtas kitas objektas, jo savininko 
arba jo įgaliotos įmonės (tiekėjo arba vartotojo); 

4) šilumos įmonės arba įgaliotos įmonės (tiekėjo) ir objekto buto (patalpos) 
savininko arba jo įgaliotos įmonės (vartotojo) tik 24 ir 25 punktuose nustatyta tvarka. 

20.1. Šilumos įmonės arba įgaliotos įmonės (tiekėjo) ir objekto savininko arba 
jo įgaliotos įmonės (tiekėjo arba vartotojo) tarpusavio teisiniai santykiai nustatomi 
šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartimi. 

Neatskiriama šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutarties 
dalis yra šalių šilumos tinklų, tiekimo ir vartojimo įrenginių nuosavybės, eksploatavimo 
atsakomybės ribų ir perdavimo apskaitos taško skiriamųjų vietų nustatymo aktas. 

20.2. Esminės šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutarties 
tarp šilumos įmonės (tiekėjo) ir objekto savininko (vartotojo) sąlygos yra: 

1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių reikalavimais; 
2) šilumos ir šilumnešio perdavimo (tiekimo), paskirstymo ir vartojimo tvarka; 
3) objekto šilumos tinklų bei tiekimo ir vartojimo įrenginių eksploatavimo tvarka; 
4) atsiskaitymo už suvartotą objekte šilumą ir šilumnešį, mokesčių 

apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka; 
5) objekto tiekimo ir vartojimo įrenginių darbo režimų skaičiuojamieji 

(projektiniai) ir kitokie parametrai, jų palaikymo nuostatos ir reikalavimai, juos 
charakterizuojantys techniniai rodikliai: įrengtoji, sutartinė ir pareikštoji šilumos galia, 
suvartojimo normos, tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio skaičiuojamieji parametrai ir kiti; 

6) šalių tarpusavio santykiai ir įsipareigojimai tinkamai eksploatuoti šilumos 
tinklus, tiekimo ir vartojimo įrenginius, palaikyti nustatytus arba šalių suderintus jų 
darbo režimus. 

20.3. Šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutarties tarp 
objekto savininko (tiekėjo) ir buto (patalpos) savininko (vartotojo) arba kito objekto 
savininko (tiekėjo arba vartotojo) esminės sąlygos yra: 
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1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių reikalavimais; 
2) šilumos ir šilumnešio paskirstymo objekto butams (patalpoms) arba tarp 

objektų tvarka; 
3) suvartotos buto (patalpos) įrenginiuose arba pavienių objektų įrenginiuose 

šilumos ir šilumnešio kiekių nustatymo tvarka; 
4) objekto šilumos tinklų, tiekimo įrenginių ir objekto buto (patalpos) vartojimo 

įrenginių arba prijungto objekto šilumos tinklų, tiekimo ir vartojimo įrenginių 
eksploatavimo ir mokesčių už eksploatavimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka; 

5) atsiskaitymo tvarka už suvartotą šilumą ir šilumnešį buto (patalpos) šilumos 
įrenginiuose arba prijungto objekto šilumos įrenginiuose, objekto (arba objektų) 
bendruose šilumos įrenginiuose bei mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka; 

6) objekto paskirstymo ir buto (patalpos) vartojimo įrenginių arba prijungto 
objekto šilumos įrenginių darbo režimų skaičiuojamieji (projektiniai) parametrai, jų 
palaikymo nuostatos ir reikalavimai, juos charakterizuojantys techniniai rodikliai: 
įrengtoji, sutartinė ir pareikštoji šilumos galia, šilumos suvartojimo normos, tiekiamo ir 
grąžinamo šilumnešio skaičiuojamieji ir kiti parametrai; 

7) mokesčiams apskaičiuoti naudojamos objekto buto (patalpos) arba prijungto 
objekto techninės charakteristikos (plotas, tūris, vartotojų skaičius, įrengtoji šilumos 
galia, šilumos suvartojimo normos ir kitos) ir jų santykis su objekto visų butų (patalpų) 
arba objekto ir prijungto objekto suminėmis charakteristikomis; 

8) šalių tarpusavio santykiai ir įsipareigojimai tinkamai eksploatuoti šilumos 
paskirstymo ir vartojimo įrenginius, palaikyti nustatytus arba šalių suderintus jų darbo 
režimus; 

9) šilumos paskirstymo ir vartojimo įrenginių šalių nuosavybės, eksploatavimo 
atsakomybės ribų ir paskirstymo apskaitos taško skiriamųjų vietų nustatymas.  

20.4. Jeigu abi šalys arba viena iš šalių šiomis taisyklėmis apibrėžtas visas 
(arba kai kurias) teises, pareigas ir atsakomybę perduoda įgaliotai įmonei, šilumnešio 
ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartyje arba jos papildyme nurodomos 
įgaliojimų perdavimo sąlygos ir tvarka. Šios įgaliojimų perdavimo nuostatos, įrašytos į 
sutartį arba į jos papildymą, įsigalioja tik šalims (tiekėjui arba vartotojui) pasirašius 
šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartį su įgaliota įmone (tiekėju 
arba vartotoju). 

21. Šilumnešio ir šilumos energijos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutarties 
pakeitimai ir papildymai daromi vadovaujantis šiose taisyklėse nurodyta sutarties 
sudarymo tvarka ir įsigalioja šalims pasirašius juos patvirtinančius sutarties priedus 
arba naują sutartį, išskyrus pakeitimus ir papildymus, kurie sutartyje yra aptarti kaip 
kintantys arba kurie yra reglamentuoti norminiais aktais ir įsigalioja juose nurodyta 
tvarka.  

22. Šilumos įmonės (tiekėjo), objekto savininko (tiekėjo) ir buto (patalpos) 
savininko (vartotojo) arba, jeigu prie objekto šilumos tinklų, tiekimo ir vartojimo 
įrenginių yra prijungtas kitas objektas, jo savininko (tiekėjo arba vartotojo) atsiskaitymo 
ir mokesčių apskaičiavimo tarpusavio santykiai ir įsipareigojimai gali būti nustatomi 
šalių pasirašyta šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartimi bei 
šilumos įmonės (tiekėjo) ir objekto buto (patalpos) savininko (vartotojo) arba kito 
objekto savininko (tiekėjo arba vartotojo) pasirašyta atsiskaitymo už suvartotą 
šilumnešį ir šilumą sutartimi.  

22.1. Atsiskaitymo už suvartotą šilumnešį ir šilumą sutarties esminės sąlygos 
yra šios: 

1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių reikalavimais; 
2) atsiskaitymo už šilumos ir šilumnešio vartojimą, objekto šilumos tinklų, 

tiekimo ir vartojimo įrenginių eksploatavimą bei mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo 
tarp sutarties šalių tvarka; 
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3) mokesčiams apskaičiuoti naudojamos objekto buto (patalpų) arba kito 
prijungto objekto techninės charakteristikos (plotas, tūris, vartotojų skaičius, įrengtoji 
šilumos galia, šilumos suvartojimo normos ir kitos) ir jų santykis su objekto visų butų 
(patalpų) arba objekto ir prijungto kito objekto suminėmis charakteristikomis; 

4) mokesčiams apskaičiuoti naudojami objekto paskirstymo ir buto (patalpos) 
vartojimo įrenginių darbo režimų skaičiuojamieji (projektiniai) parametrai, jų palaikymo 
nuostatos ir reikalavimai, juos charakterizuojantys techniniai rodikliai: įrengtoji, 
sutartinė ir pareikštoji šilumos galia, šilumos suvartojimo normos, tiekiamo ir 
grąžinamo šilumnešio skaičiuojamieji parametrai, buto (patalpų) ir oro lauko 
skaičiuojamosios temperatūros, patalpų oro apykaitos (vėdinimo) ir kitos 
charakteristikos; 

5) apskaitos taško nustatymas. 
22.2. Atsiskaitymo už suvartotą šilumnešį ir šilumą sutartis tarp šilumos įmonės 

(tiekėjo) ir objekto butų (patalpų) savininkų (vartotojų) arba kito objekto savininko 
(tiekėjo arba vartotojo) sudaroma taip, kaip numatyta 20 punkte nurodytoje šilumnešio 
ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartyje, ir įsigalioja nuo jos pasirašymo 
dienos. 

22.3. Atsiskaitymo už suvartotą šilumnešį ir šilumą sutartis tarp objekto butų 
(patalpų) savininkų (vartotojų) arba kito objekto savininko (tiekėjo arba vartotojo) ir 
įgaliotos įmonės, turinčios tiekėjo (šilumos įmonės, objekto savininko arba jų įgaliotos 
įmonės) suteiktus įgaliojimus apskaičiuoti ir surinkti mokesčius už šilumą, sudaroma 
taip, kaip numatyta 20 punkte nurodytoje šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, 
atsiskaitymo sutartyje, ir įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 

23. Šilumos įmonės (tiekėjo), objekto savininko (tiekėjo arba vartotojo), buto 
(patalpų) savininko (vartotojo) arba jų įgaliotos įmonės ir šilumos įrenginių 
eksploatavimo įmonės tarpusavio santykiai ir įsipareigojimai dėl šilumos įrenginių 
eksploatavimo ir atsiskaitymo už eksploatavimą gali būti nustatomi šilumos įrenginių 
eksploatavimo (nuomos, koncesijos, valdymo, operatoriaus, aptarnavimo ar kita) 
sutartimi. Įgaliota įmonė privalo turėti Energetikos valstybinės inspekcijos leidimus 
verstis šilumos įrenginių eksploatavimu.  

23.1. Šilumos įrenginių eksploatavimo (nuomos, koncesijos, valdymo, 
operatoriaus, priežiūros ar kitos) sutarties esminės sąlygos yra: 

1) šalių tarpusavio įsipareigojimai vadovautis šių taisyklių ir įrenginių 
eksploatavimo sąlygas reglamentuojančių norminių aktų (4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 
4.11, 4.16) reikalavimais; 

2) atsiskaitymo už objekto šilumos tinklų, tiekimo ir vartojimo įrenginių 
eksploatavimą tvarka, mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka; 

3) pirmos šalies pasirašytoje šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, 
atsiskaitymo sutartyje nurodytų jos pareigų ir atsakomybės perdavimo apimtis bei 
įgaliojimai; 

4) eksploatavimo atsakomybės ribų skiriamosios vietos nustatymas. 
24. Objekto butų (patalpų) savininkai (vartotojai), kurie yra objekto šilumos 

tinklų, tiekimo ir vartojimo įrenginių nuosavybės bendrasavininkiai, kai nėra įregistruoto 
objekto savininko (tiekėjo), privalo: 

1) visuotinio nuosavybės bendrasavininkių susirinkimo (norminiame akte (4.15) 
nustatyta tvarka) sprendimu nustatyti nurodomų šilumnešio ir šilumos tiekimo, 
vartojimo, atsiskaitymo sutartyje vartotojų (butų ir patalpų savininkų - objekto 
nuosavybės bendrasavininkių) teisių, pareigų ir atsakomybės perdavimo apimtis ir 
įgaliojimus tiekėjui (šilumos įmonei, įgaliotai įmonei) bei nustatyti mokesčių 
apskaičiavimo bei atsiskaitymo už šilumos įrenginių eksploatavimą tvarką ir įpareigoti 
visus objekto nuosavybės bendrasavininkius pasirašyti su šilumos įmone arba įgaliota 
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įmone (tiekėju) šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartį, kurioje 
turi būti nurodytos šio susirinkimo sprendimo nuostatos;  

arba 
2) visuotinio nuosavybės bendrasavininkių susirinkimo sprendimu (norminiame 

akte (4.15) nustatyta tvarka) suteikti vienam objekto buto (patalpos) savininkui 
(vartotojui), jam sutikus, objekto savininko (tiekėjo) įgaliojimus arba suteikti tokius 
įgaliojimus kitai įmonei (įgaliotai įmonei, turinčiai Energetikos valstybinės inspekcijos 
leidimus verstis šilumos įrenginių eksploatavimu ir šilumos įmonės įgaliojimus teikti 
atsiskaitymo ir mokesčių apskaičiavimo bei surinkimo paslaugas). 

25. Jeigu objekto butų (patalpų) savininkai (vartotojai) - objekto šilumos 
įrenginių nuosavybės bendrasavininkiai per mėnesį nuo šių taisyklių įsigaliojimo 
dienos nesukviečia visuotinio nuosavybės bendrasavininkių susirinkimo arba nepriima 
nė vieno 24 punkte minėto sprendimo, laikinai, iki kol bus sukviestas visuotinis 
nuosavybės bendrasavininkių susirinkimas arba įregistruotas objekto savininkas (pvz., 
butų savininkų bendrija) ir pasirašyta šilumos bei šilumnešio tiekimo, vartojimo, 
atsiskaitymo sutartis, objekto savininko įgaliojimus savivaldybė suteikia: 

1) šilumos įmonei arba jos įgaliotai įmonei (tiekėjui); 
2) konkurso būdu parinktai arba paskirtai jos įgaliotai įmonei (turinčiai 

Energetikos valstybinės inspekcijos leidimus teikti šilumos tinklų, tiekimo ir vartojimo 
įrenginių eksploatavimo paslaugas ir tiekėjo įgaliojimus teikti atsiskaitymo ir mokesčių 
apskaičiavimo bei surinkimo paslaugas).  

Šiuo atveju savivaldybės nustatytos prievolės ir papildomi finansiniai 
įpareigojimai už bendro turto valdymą, eksploatavimą ir kitas paslaugas objekto butų 
(patalpų) savininkams (vartotojams) yra privalomi. 

 

3.7. Šilumos ir karšto vandens tiekimo – vartojimo ribos 

 
Šilumos ir karšto vandens tiekimo – vartojimo ribos priklauso nuo šilumos 

tiekimo bei karšto vandens ruošimo ir tiekimo schemos. 
1 – 15 paveiksluose pateiktos šilumos tiekimo, šilumos punktų, šildymo ir 

karšto vandens schemos, kuriose nurodyta galimos ribos: 
- šilumos tiekimo šildymui ir karšto vandens ruošimui riba; 
- šilumos tiekimo tik šildymui riba; 
- šilumos tiekimo tik karšto vandens ruošimui riba; 
- paruošto karšto vandens tiekimo ribos nuo GŠP; 
- paruošto karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams 

ribos; 
- šilumos pristatymo šildymui buitiniams vartotojams ribos. 

 
Šilumos ir karšto vandens tiekėjų atsakomybės ribos nustatomos: 
- šilumos gamybos ir perdavimo riba nustatoma iki šilumos tiekimo šildymui ir 

karšto vandens ruošimui ribos; 
- šilumos tiekimo – pardavimo riba nustatoma priklausomai nuo šilumos 

įrenginių schemos, įvertinus apskaitos, paskirstymo, sąskaitų paruošimo 
kaštus; 

- karšto vandens riba priklausomai nuo karšto vandens įrenginių schemos; 
- tiekimo-vartojimo riba bute gali būti nustatyta tik 15 pav. atvaizduotos 

schemos atveju; 
- dvilaipsnių karšto vandens ruošimo įrenginių atveju negalima atskirai 

nustatyti šilumos tiekimo šildymui ir karšto vandens ruošimui ribų. 
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- Trivamzdėse sistemose negalima nustatyti namo bendros šilumos tiekimo 
ribos (su apskaita); 

 
Šilumos ūkio įstatymas ir lydintys jo įgyvendinimą poįstatyminiai teisės aktai leidžia 

šalims sutarti ir kitas tiekimo – vartojimo ribas. 
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1 pav. Tipinė mišri dviejų laipsnių šildytuvų prijungimo 
prie termofikacinių tinklų schema GŠP 

2 pav. Nuosekli dviejų laipsnių šildytuvo 
prijungimo prie termofikacinių tinklų schema 
GŠP 

 
3 pav. Namo šilumos mazgo schema, kai karštas vanduo tiekiamas iš GŠP 

G
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t

k.v.

į namų šild. sist.

k.v.recirkuliacija

iš namų šild. sist.

t1

t2

G
š.v.

t

k.v.

į nam ų šild. sist.

k.v.recirkuliacija

iš nam ų šild. sist.

t1

t2

P

Q

G

Gt1

t2

į šild. sist.

iš šild. sist.
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4 pav. Namo šilumos punkto schema su vieno 
laipsnio karšto vandens šildytuvu 

5 pav. Namo IŠP schema su dviejų laipsnių karšto 
vandens šildytuvu, įjungtu lygiagrečiai šildymo sistemai 

 
6 pav. Namo IŠP schema su dviejų laipsnių karšto vandens pašildytuvu, įjungtu nuosekliai šildymo sistemai 

 

į šild. sist.
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š.v. t

P

k.v.

į šild. sist.

iš šild. sist.

t1

t2
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7 pav. Kontrolinio-reguliavimo punkto (KRP) schema 8pav. Namo IŠP schema, šilumą tiekiant trivamzde 

sistema 
 

 
9 pav. Namo IŠP schema, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai 
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12 pav. Šilumos punktas su KV ir Š šilumokiačiais 13 pav. Šilumos punktas su KV ir Š šilumokiačiais  
(vokiškas variantas) 

10 pav. Karšto vandens ruošimo perkėlimas iš GŠP į 
IŠP 

11 pav. Karšto vandens ruošimo perkėlimas iš GŠP į IŠP 
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14 pav. Namo renovuoto šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistema. 
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15 pav. Namo kolektorinė šildymo sistema 
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4. Santykiai su vartotojais 

 

4.1. Organizacija, jos įvaizdis ir komunikacijos priemonės 

• Organizacija ir jos publikos 

• Organizacijos įvaizdis 

• Planinga komunikacija 

• Komunikacijos priemonės 
 
 
 

 
Ryšiai su visuomene – organizacijos pastangos sukurti ir palaikyti abipusiai 
palankius ryšius su visuomenės grupėmis (publikomis).  
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Organizacijos ryšiai su įvairiomis publikomis pagal tipus 
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                   Įgalinantys 
 
 
 
 
 
Normaty-                         Funkci- 
viniai                                 niai   
 
                          Įvairūs   

 
 
 
 
                   Įvairūs 
 
 

Organi 
zacija 
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Įvaizdžio piramidė: 
 

 
 
 
 Įvaizdis        

 
 

 Profilis 
 
 

 Identitetas 
 
 

Kultūra 
 
 

Pagrindas 
 
 
• Pagrindas – tai be ko institucija negalėtų egzistuoti kaip teisėtas vienetas 

(Teisiniai bei kiti reglamentuojantys org-jos veiklą dokumentai, neformalios 
konvencijos) 

• Kultūra – organizacijos vertybės, normos, istorija, ritualai, komunikacijos pobūdis 
• Identitetas – organizacijos tapatybė, formuojasi kultūros pagrindu, apibrėžia 

savitumą, išskirtinumą iš kitų panašaus pobūdžio organizacijų 
• Profilis – tai kaip organizacija prisistato visuomenei, svarbi dalis – aiškiai 

suformuluota misija, pranešimai, skirti išryškinti identitetui 
• Įvaizdis – kaip visuomenė suvokia organizaciją, kokia ją laiko 

a) Organizacijų kultūrų tipai 
Jėgos (galios): 
• Kontrolė iš centro per pasirinktus asmenis 
• Komunikacija asmeninė 
• Mažai biurokratijos 
• Komunikacija neformalizuota 
• Pasitikima individais 
• Svarbūs “spinduliai” - bendraminčiai 
Vaidmenų : 

• Biurokratinė 
• Aiškiai nustatytos veiklos ir komunikacijos procedūros 
• Koordinuojama iš viršaus 
• Hierarchinė 
• Svarbiau vaidmuo nei individas 
Užduočių : 
• Orientuota į darbą, užduočių vykdymą, projektą 
• Komandinė veikla ir komunikacija 
• Ekspertinė, profesionalumo galia 
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• nebiurokratinė 
• Matricinis veiklos organizavimas 
 
Asmenybių: 

• Be griežtos struktūros 
 
Tradicinės komunikacijos-informacijos kampanijos 
 
   
     Komunikacijos sprendimas 
 
    iš išorės     iš vidaus 
 
 
  
 
 
         iš išorės 
 
 
Problema 
ir tikslai 
 
 
 
 
 
 iš vidaus 
 
 
 
 
 
KOLEKTYVINIS ŠALTINIS 
 
  KELETAS KANALŲ 
 
   DAUG PRANEŠIMŲ 
 
    KLIŪTYS-FILTRAI 
 
      SKIRTINGOS PUBLIKOS 
 
        SKIRTINGI POVEIKIAI 
 
 
Komunikacijos publikų charakteristikos: 
• Susiduria su problema 
• Supranta, kad egzistuoja problema 
• Linkę kažką daryti ar daro, kad problema būtų išspręsta 
 
 

Tradicinė informavimo 
kampanija 

Išorinė paskata 
reikalaujanti vidinio 
vykdymo 

Vidinė paskata 
reikalaujanti išorinio 
vykdymo 
Komunikacinė parama 

Demokratinė iniciatyva 
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Priklausomai nuo šių chrakteristikų visuomenę galima sugrupuoti į keturių tipų 
publikas: 
 
• Nepublikos  (netinka  nei viena charakteristika) 
• Latentinė (potenciali ) publika (tinka pirmoji charakteristika) 
• Sąmoninga, suvokianti, suinteresuota publika (antroji ir trečioji charakteristikos) 
• Aktyvi publika (tika visos trys charakteristikos) 
 

Kai kurios organizacijos komunikacijos programos 

 

Ryšiai su valdžia – lobizmas 

 
Lobisto veikla: 
• Informacijos ieškojimas 
• Valdžios veiksmų interpretavimas 
• Organizacijos veiksmų interpretavimas 
• Pozicijos gynimas 
• Naudojimasis iš valdžios institucijų skleidžiama informacija  kaip tramplinu 
• Užsakymų iš valdžios institucijų užtikrinimas 
 
Ryšiai su bendruomene 

Publika: 
• Vietiniai lyderiai 
• Vietinė žiniasklaida 
• Vietinės organizacijos 
• Mokymo įstaigos 
• Savivaldybių  ir kitų valstybinių organizacijų darbuotojai 
• Vietiniai verslininkai 
• Įvairios kitos gyventojų grupės 
 
Ko bendruomenė tikisi 
• Bendro gero vaizdo 
• Dalyvavimo bendruomenės reikaluose, atsakomybės 
• Stabilumo 
• Pasididžiavimo 
 
Ryšių su bendruomene tikslai: 
• Informavimas apie organizacijos veiklą 
• Įvairių nesusipratimų, konfliktų pašalinimas 
• Palankumo užtikrinimas 
• Darbuotojų ir jų šeimų informavimas 
• Vietinės valdžios informavimas apie organizacijos veiklą ir indėlį į bendruomenės 

reikalus 
• Gyventojų nuomonės tyrimas 
• Tiesioginių santykių su bendruomenės lyderiais užmezgimas 
• Parama sveikatos, švietimo, kultūros, sporto programoms 
• Dalyvavimas gamtosauginėse programose 
• Sponsorystė bei kitokia parama 
• Vietinės ekonomikos palaikymas 
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• Darbuotojų perkamosios galios palaikymas 
• Bendradarbiavimas su kitomis vietinėmis verslo organizacijomis 
 
Ryšiai su klientais: 
• Pastovių klientų išlaikymas 
• Naujų klientų pritraukimas 
• Naujų produktų ir paslaugų pristatymas 
• Atsakymas į skundus 
• Klientų informavimas 
• Rizikos komunikacija 
 
Ryšiai su klientais turi remtis šiais pagrindiniais principais: 
1. Teisė į saugumą 
2. Teisė į informaciją 
3. Teisė rinktis 
4. Teisė būti išgirstam 
 
 

(i) Metodiniai nurodymai 

Ryšių su visuomene planui parengti 
 
Ryšių su visuomene veiklos planas – RSV vadybos pagrindas, nes: 
• padeda suderinti RSV veiklą su bendra organizacijos strategija; 
• leidžia koordinuoti įvairius RSV metodus bei priemones; 
• įgalina nustatyti RSV efektyvumą, trūkumus, pagrįsti veiksmus, koreguoti 

tolesnę veiklą; 
• pagrindžia RSV veiklai reikalingas išlaidas; 
• suderintas su organizacijos vadovybe ar užsakovu, RSV planas padeda 

išvengti nesusipratimų. 
RSV plano specifiką nulemia šios skirtingos situacijos: 
• kai organizacijai tenka “taisyti” žalą dėl jos pačios problemų ar 

susiformavusios situacijos visuomenėje (sumažėję pardavimai, avarija, 
klientams ar visuomenei padaryta žala, konfliktai, mažėjantis pasitikėjimas, 
neigiama nuomonė ir pan.). Vienkartinis, ribotos trukmės planas. 

• kai organizacijai reikalinga specifinė, vienkartinė komunikacijos kampanija ( 
naujas produktas, paslauga, padalinys, reorganizacija ir pan.) 
Vienkartinis, ribotos trukmės planas. 

• kai organizacija nuolat stengiasi palaikyti savo reputaciją, visuomenės 
supratimą bei paramą. Ilgalaikis, pastoviai koreguojamas, su galimais 
vienkartiniais ribotos trukmės plano intarpais 

Bet kuris RSV planas turėtų susidėti iš tokių dalių: 
• Situacija 

• Tikslai 

• Auditorijos 

• Strategija 

• Taktika: programa, kalendorinis planas 

• Biudžetas 

• Numatomas efektyvumo įvertinimas 
Situacija. RSV išeities taškas – problema, situacija bei organizacijos tikslai, 

pateikiami organizacijos vadovų, užsakovų ar formuluojami RSV vadybininkų. RSV 
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plano pradžia – tyrimas ar duomenų analizė, padedanti patikslinti, aiškiau apibrėžti 
situaciją, nustatyti konkrečias problemas, svarbias publikas ir RSV veiklos – 
komunikacijos tikslus. Psirinkti tyrimo metodai priklauso nuo situacijos ypatybių bei 
galimybių (laiko, biudžeto). 

Tikslai. RSV tikslai turi būti suderinti su organizacijos tikslais, publikomis, 
konkuruojančių komunikatorių bei informacijos kanalų tikslais. RSV tikslai gali 
būti informaciniai ir motyvaciniai-skatinantys. 
Auditorijos. RSV plane turi būti nustatytos tos organizacijos publikos, kurios 
yra svarbiausios konkretiems tikslams. Čia turėtų būti pateiktos esminės 
auditorijų charakteristikos, jų parinkimo pagrindimas, kanalai, kuriais įmanoma 
jas pasiekti, pagrindinės kanalų charakteristikos. 
Strategija. Strategijoje trumpai pristatoma, kaip turėtų būti pasiekti tikslai (gali 
būti viena, kelios kiekvienam tikslui ar auditorijai arba kelios alternatyvios 
strategijos). Čia turėtų būti nurodyta ir pagrindinė pranešimų idėja ar turinys. 
Taktika. Tai detalus planas, numatantis visas priemones, pranešimus, 
kanalus, veiksmus, jų datas, atsakingus vykdytojus. Sudarant veiksmų 
kalendorių svarbu suderinti su kitais organizacijos veiksmais, visuomenėje 
vykstančiais renginiais, sezoniškumu, žiniasklaidos ypatybėmis ir pan. 
Biudžetas. Plane turėtų būti pateikta bent apytikrė sąmata, kartais keli 
alternatyvūs biudžetai, galimybė koreguoti programą pagal biudžeto 
pasikeitimus. 
Numatomas efektyvumo įvertinimas. Šis plano skyrius tampriai susijęs su 
tikslais. Jau formuluojant tikslus, svarbu atsižvelgti į būtinybę įvertinti pasiektus 
rezultatus. Čia numatomi vertinimo kriterijai, metodai, tikėtini rezultatai. 
Informaciniai tikslai gali būti įvertinami pagal pateiktų pranešimų kiekį ir 
pasiektos auditorijos matavimais. Motyvaciniai tikslai gali būti matuojami 
klientų ar pardavimų augimu, ar nuomonių apklausomis. Gali būti numatytas ir 
programos užsakovo vertinimas. 

 
 
Visuomenės informavimo kampanijos rekomendacijos 
 
Priemonės 
 
     Galima siekti tiesioginio informavimo arba per tarpininkus. Tarpininkais gali būti: 
 
� Tie, kurių pagrindinis užsiėmimas skleisti informaciją: 

� žiniasklaida 
� bibliotekos 
� mokyklos 
� informaciniai centrai 
 

� Tie, kurie kasdieniame darbe susiduria su daugeliu žmonių: 
� sveikatos įstaigos 
� policija 
� socialinės rūpybos įstaigos 
� religinės institucijos 
� labdaros organizacijos 
� savivaldybės 
� visuomeninės organizacijos 
� bankai 
� didelės organizacijos 



LŠTA gairė Nr. 4 Santykiai su rinka   
 

2004 05 10   Versija Nr. 1 83 

 
� Tie, kas yra populiarūs, turi autoritetą ir pasitikėjimą bendruomenėje. 
Turėtų būti parengtos dvi programos - ryšiams su žiniasklaida ir ryšiams su kitais 
tarpininkais. 
 
Ryšiai su tarpininkais: 
� parengti tarpininkų sąrašą, nustatyti tinkamiausius asmenis kontaktui palaikyti 
� surengti seminarą, paaiškinant savo pranešimo svarbą, , jų vaidmenį informuojant 

visuomenę, kokie gali kilti klausimai 
� patarti, kokiu būdu jie galėtų šią informaciją skleisti savo kasdieniame darbe 
� nurodyti asmenį ir telefoną, kuriuo galėtų susisiekti, kilus klausimams 
� periodiškai su jais susitikti, pateikti naujos informacijos, sužinoti, kokius klausimus 

dažniausiai užduoda žmonės. 
 
Ryšiai su žiniuasklaida: 
� Paskirti vieną žmogų atsakingą už ryšius su žurnalistais 
� Parengti žurnalistų sąrašą 
� Parengti pagrindinį informacinį pranešimą 
� Rengti spaudos konferencijas 
� Siųsti pranešimus spaudai 
 
Pranešimai spaudai turi būti parengti pagal šiuos reikalavimus: 
� Pateikite pranešimą spaudai tik tada, kai turitę ką nors naujo pasakyti 
� Informaciją pateikite atsižvelgdami į auditorijos ir žiniasklaidos interesus 
� Tekstas turi būti lengvas ir suprantamas. Venkite profesinio žargono. 
 
Pranešimo spaudai forma turėtų būti tokia: 
� Pranešimas pateikiamas ant firminio blanko, gali būti ir informavimo kampanijos 

simbolika 
� Būtinas užrašas "Pranešimas spaudai" 
� Pranešimą parengusio asmens pavardė, pareigos, telefonai. 
� Pranešimo parengimo data (galima nurodyti ir norimą paskelbimo datą) 
� Antraštė 
� Pirmoje pastraipoje pateikiama svarbiausia informacija - naujiena (gali būti 

paryškinta) 
� Kiekviena tolesnė pastraipa pateikia informaciją svarbos mažėjimo tvarka 
� Baigiama pastaba, apie galimybę gauti daugiau informacijos, interviu su vadovais, 

kur kreiptis (pavardė, telefonai) 
� Gali būti pateikiami priedai (daugiau faktinių duomenų, nuotraukos ir pan.) 
 
 
 
 
Pranešimas spaudai gali būti siunčiamas paštu, fax'u, elektroniniu paštu, 
patalpinamas savo tinklapyje. (Geriausia pasinaudoti visomis priemonėmis) 
Verta po kurio laiko paskambinti žurnalistui ir pasiteirauti ar gavo pranešimą, ar reikia 
papildomos informacijos. 
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Spaudos konferencija. 
 
Rengiant spaudos konferenciją reikia apgalvoti šiuos aspektus: 
 
� Vieta ( lengvai pasiekiama, surandama, galimybė pastatyti automobilį) 
� Laikas (iki pietų, priklauso nuo to, ar norit, kad informacija patektų į naujienas, 

reikia prisitaikyti prie žurnalistų darbo grafiko, laikas neturi sutapti su kitais 
svarbiais renginiais) 

� Ką kviesti (geriau, kai kviečiami konkretūs žurnalistai, kuriems artima tematika, 
verta kalbėtojais pakvieti žinomą asmenį) 

� Vaizdas (svarbus, jei kviečiama televizija) 
� Pakvietimas ( turi būti nurodytas tikslas, kur, kada, kodėl verta atvykti, kiek laiko 

užtruks, kur galima gauti daugiau informacijos) 
 
 
 
Spaudos konferencijos metu žurnalistams gali būti išdalinti vadinamieji spaudos 
segtuvai: 
� pranešimas spaudai 
� duomenys apie oficialius asmenis, dalyvaujančius spaudos konferencijoje (gali 

būti su nuotrauka) 
� kalbų tekslai 
� lankstinukai, bukletai, kita spausdinta medžiaga (gali būti publikuota) 
� nuotraukos. 
 
Pasirengiant spaudos konferencijai numatomi klausimai, parengiami atsakymai, 
gali būti surengta repeticija. 
 
Po spaudos konferencijos parengiamas pranešimas spaudai (tekstas būtuoju 
laiku, kas dalyvavo, įdomiausia informacija, klausimai, atsakymai) 
 
 
Komunikacija laiškais 
Visuomenės (ar atskirų grupių - publikų) informavimui galima pasinaudoti ir paštu, t.y. 
siųsti laiškus. Informuojant laiškais reikia išsiaiškintis šias problemas: 
� Efektyvumas: 

� kaip informuoti 
� kaip įtakoti 
� kaip išlaikyti kontaktą 
� kaip gauti atsaką, grįžtamąjį ryšį 
� kaip įvertinti laiškų poveikį 

• Paštu siunčiamo pranešimo organizavimo principai: 
� Kokią informaciją siųsti 
� Kaip pateikti informaciją 
� Kokia turi būti laiško struktūra 
� Kaip gauti atsaką, užsitikrinti grįžtamąjį ryšį 
� Kokie gali būti teksto variantai 

• Paštu siunčiamų pranešimų efektyvumo įvertinimas 
• Siunčiamų pranešimų dažnumas 
• Kaip planuoti pranešimų parengimą ir siuntimą 
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•  
 

Pagrindiniai pranešimų paštu principai 
 
• Vienas pranešimas vienas skaitytojas 

b) Pranešimas siunčiamas paštu yra ne viešas, o 
asmeninis 

• Laiškas yra skirtas konkrečiam skaitytojui 
Net tuo atveju, kai siunčiama daug vienodų laiškų, skaitytojas laišką skaito 

kaip individas. Todėl skaitytojui reikia skirti individualų, asmeninį dėmesį.. Patikrinkite 
ar Jūsų laiškas atitinka šiuos reikalavimus: 

� Tikslas. Ar laiške aiškiai išdėstyta, ką skaitytojas turėtų suprasti ar padaryti? 
� Skaitytojo interesai. Ar laiške atsižveilgta į skaitytojo interesus ir požiūrį? O 

gal siuntėjo interesai persveria skaitytojo intersus ir poreikius? 
� Struktūra Ar laiškas efektyviai panaudoja skaitytojo laiką? 
� Atsako patogumas. Jei laiške pageidaujama atsako, ar suteikta galimybė 

lengvai tai padaryti? 
� Skaitytojo stilius. Ar laiško siuntėjas išvengė žargono, laiško kalba jam 

suprantama? Ar laiško intonacija atitinka skaitytojo ir siuntėjo tarpusavio 
santykius? Ar bus išvengta nesusipratimų? 

� Užmaskuotas spaudimas. Ar laiške nėra paslėpto spaudimo skaitytojui? 
• Paštu siunčiami pranešimai – dalykinio (darbinio) pobūdžio asmeniniai 

laiškai. 

c) Laiškas turi atitikti santykius 
• Paštu siunčiami pranešimai dažniausiai yra rutininiai. 

Kai laiškų siuntimas yra rutina, tikėtina, kad ir jų skaitymas – rutina. Siuntėjas 
turėtų išvengti akivaizdaus laiško rutiniškumo požymių. 
• Etiniai, teisiniai aspektai 

Laiškuose turėtų turėtų būti laikomasi tiek formalių tiek ir neformalių normų. 
• Laiškas yra specifinis rašytinės komunikacijos žanras 

Reikėtų laikytis konvencijų – laiško elementų, struktūros, stilistikos. 
       Pageidautina, kad laiške būtų šie elementai: 

� Siuntėjo adresas 
� Data 
� Gavėjo adresas 
� Kreipinys 
� Parašas 
� Siuntėjo pavardė, pareigos 
� Kontakto duomenys 

 
Informuojantys laiškai 

 
• Informuojantys laiškai turėtų būti vieno puslapio. 

• Papildoma informaciją reikėtų pateikti ant atskiro lapo. 

• Tinkamiausia trijų dalių struktūra: 
� Įvadas. Vienas ar du sakiniai glaustai paaiškinantys, kodėl rašote laišką 
� Dėstymas Trumpomis pastraipomis išdėstoma informacija, nuorodos į 

priedus. 
� Pabaiga. Nurodoma kaip reikėtų į laišką reaguoti, tolesnių kontaktų galimybė 
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�  
 

Įtikinantys laiškai 
 

• Įtikinantys laiškai paprastai yra ilgesni 
• Jų struktūra “netiesioginė” 
• Pirmiau pateikiami teiginiai 
• Tinkamiausia tokia struktūra: 

� Įvadas. Įvade užmezgamas kontaktas su skaitytoju. Dėkojama už dėmesį, 
kartais atsiprašoma, nurodomi siejantys dalykai. Įvadas turėtų būti neutralus, 
arba, jei reikia, pozityvus. 

� Dėstymas. Tai lyg amortizatorius. Čia pateikiamas Jūsų kreipimosi 
pagrįstumas, sąžiningumas, atvirumas. Apeliuojama į logiką, žinias, 
profesionalumą ir pan . Parodomi privalumai 

� Pabaiga. Turėtų būti pozityvi. 
 

c) Pasiūlymai 
• Pasiūlyme pateikiamas kokios nors problemos sprendimo būdas, siūloma 

paslauga, prekė  
• Pasiūlymo Dėstymas turėtų susidėti iš tokių dalių: 

� Pats pasiūlymas 
� Problemos apibrėžimas 
� Tikslai 
� Jos sprendimo būdas 
� Jūsų galimybės, patirtis spręsti problemą 
� Kaina (laikas, pinigai, dėmesys ir pan.) 
� Terminai 

Pranešimas paštu kaip paketas 
Klasikinis pranešimo paštu paketas susudeda iš: 

• Voko 
• Laiško arba kvietimo 
• Informacijos priedų: cirkuliaro, prospekto, reklamos (bukletas, lankstinukas, 

skrajutė, brošiūra ir pan.), pasiūlymų, projektų ir t.t. 
• Priemonės atsakui (grįžtamajam ryšiui 
• Priemonė atsakymui 
 
Dažniausios pranešimo paštu klaidos: 
• Nėra laiško 
• Nenuoseklūs identifikavimo duomenys (logo, adresas, parašas…) 
• Perdaug pranešimų 
• Perdaug spalvų 
• Nenurodytas laiško tikslas (pasiūlymas) 
• Klaidinga adresato pavardė, adresas, pareigos ir pan. 
• Stiliaus, rašybos bei kitos klaidos 
 
Pranešimų paštu efektyvumo nustatymas: 
Kad būtų įmanoma įvertinti šių pranešimų efektyvumą, būtina: 
• Aiškiai apsibrėžti konkretaus pranešimo siekiamą tikslą, kuris turi būti 

pasiduodantis matavimui. Atskirti du pranešimo efektyvumo vertinimo etapus – 
komunikacijos proceso efektyvumą (išeigą) ir programos efektyvumą 
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• Projektuojant ir rengiant pranešimą numatyti, kokiom priemonėm bus vertinamas 
komunikacijos efektyvumas ir jas “įdėti” į pranešimo paketą arba pasirengti 
tyrimui, ar tikslinės grupės iš tiesų gavo joms skirtą pranešimą, ar atkreipė į jį 
dėmesį, ar suprato, ar kaip nors reagavo. Taip pat čia matuojama, ar dėl 
pranešimų kaip nors pakito nuomonė, požiūris ar elgesys. 

 
Krizių komunikacija 

 
Krizė sąlygoja komunikacijos specifiką: 

- žmonės siekia gauti kuo daugiau informacijos; 
- labiau pasitiki masinėmis komunikacijomis; 
- tikisi tikslumo ir operatyvumo. 

Kas yra krizė?  
� Situacija, kuriai būdingas netikėtumas, pavojus svarbioms vertybėms, 

trumpas laikotarpis, per kurį reikia priimti sprendimą. 
� Tai aplinkybės žlugdančios visą sistemą, jos subjektyvų savęs suvokimą, 

jos egzistavimo esmę”.  
� “Krizė yra perspėjanti apie augančią riziką situacija, kuriai valdžia ir 

žiniasklaida skiria daug dėmesio, kuri trukdo normaliai veiklai, griauna 
organizacijos įvaizdį ir  žlugdo kompanijos vadovybę.” 

 Kompanijos Pacific Telesis apibrėžimas: Ypatingas įvykis ar įvykių serija kuri 
neigiamai paveikia organizacijos produktą, reputaciją ar finansinį stabilumą, 
arba darbuotojų, bendruomenės ar aplamai visuomenės sveikatą ir gerovę.” 
Krizės požymiai: 

- priverstinis vadovų atsistatydinimas; 
- potencialiai žlugdanti civilinė byla; 
- viešas kaltinimas nepadoriu elgesiu 
- darbuotojui iškelta kriminalinė byla 
- natūralios avarijos ar katastrofos pasekmės. 

Institute for Crisis Management i Louisville, Kentucky nustatė, kad tik 14 procentų 
krizių verslo srityje yra netikėtos. 86 procentų krizių organizacijos nujaučia, dar prieš 
joms iškylant į viešumą. Vadybininkai 78 procentus krizių sukelia patys. Apklausus 
Fortune 500 kompanijų vadybininkus , 89 proc. pažymėjo, kad kad verslo krizės yra 
beveik neišvengiamos, tačiau 50 proc. jų neturėjo krizių vadybos plano. 
Krizių tipai: 

• Netikėtos 

• Rusenančios 

• Nuolatos vykstančios 
Krizės požymiai: 
• Netikėtumas 
• Informacijos trūkumas 
• Įvykių eskalacija 
• Kontrolės praradimas 
• Didėja išorinių jėgų įtaka 
• Įspęsto į kampą pojūtis 
• Panika 
Tipiškos klaidos: 

• Dvejojimas 

• Nekonkretumas 

• Kerštas 

• Melas arba išsisukinėjimas 
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• Tuščiažodžiavimas 

• Konfrontacija 

• Teisminis nagrinėjimas 
 
Praktiniai žingsniai organizacijai patekus į krizę: 

• Užimti aiškią poziciją ir jos laikytis 
• Vadovai turi aktyviai dalyvauti krizės valdymo veiksmuose 

• Sustiprinti trečiųjų šalių (analitikų, ekspertų, žurnalistų, valdžios atstovų, politikų) 
paramą 

• Įvykio vietoje organizuoti susitikimą su žurnalistais ir suinteresuotomis grupėmis 
(turi dalyvauti organizacijos vadovai) 

• Centralizuoti informacijos sklaidą 

• Geranoriškai bendradarbiauti su žiniasklaida 

• Iš anksto nutarti, kokią poziciją pasirinks organizacija pasibaigus krizei 
• Nuolatos stebėti kaip rutuliojasi krizė. 
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Komunikacijos priemonės pagal ryšių su visuomene tipus 
 
Skelbimas (pranešimas apie numatomą įvykį): 

• Pranešimas spaudai 
• Foto-pranešimas 
• Plakatai 
• Elektroninis paštas 
• Fax 
• Reklaminiai lapeliai 
• Radio skelbimai 
• TV skelbimai 
• Asmeniniai kvietimai (telefonu, paštu, gatvėje) 

 
Pranešantys įvykiai/renginiai (pranešantys apie kitus įvykius): 

• Spaudos konferencijos 
• Demonstracijos 
• Mini spektakliai 
• Paradai 
• Ritualai/ceremonijos 
• Sponsorystė 
• Premijavimas 
• Specialios dienos 

Skatinanti komunikacija: 
• Sertifikatai/pažymėjimai 
• Prizai/premijos 
• Stipendijos 
• Pakvietimai 
• Pagarbos/ padėkos laiškai 

Informuojanti komunikacija: 
• Pranešimai spaudai 
• Plakatai 
• Brošiūros 
• Perspausdiniai 
• Komiksai 
• Instrukcijos 
• Duomenų bazės 
• Interneto puslapiai 
• Lankstinukai 
• Ženklai 
• Žinynai 
• Parodos/ mobilios parodos 
• Organizacijos laikraštis 
• Kasetės , CD 
• Įdėklai 
 

Ryšiai su žiniasklaida: 
• Pranešimai spaudai 
• Spaudos konferencijos 
• Pranešimai visuomeniniam radijui ir TV 
• Mokama reklama 
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• Atvirų durų diena žurnalistams 
• Video, audeo kasetės 
• Ataskaitos 
• Laiškai redaktoriui 
• Informaciniai lapeliai 
• Foto rinkiniai 
Renginio, susirinkimo komunikacija: 

• Dienotvarkė 
• Paroda 
• Identifikacijos kortelės 
• Ženkliukai 
• Projektorius 
• Filmai 
• Informaciniai lapeliai 
• Programa 
• Dalyvių sąrašas 
• Pagalbinės priemonės 
• Stovėjimo aikštelės 
• Darbuotojų uniformos, ženklai 
• Telekomunikacijos priemonės 
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4.2. Rinkodara ir įvaizdžio vadyba 
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5. Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų patirtis santykių su vartotojais 
aspektu 

 

5.1. Laimutė Antanavičienė. „UAB Plungės šilumos tinklai“ 

 
UAB „Plungės šilumos tinklai” yra  Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narė, kuri jau 
keletą metų bendradarbiauja su Danijos energetikos agentūra.Nauja teisinė 
bazė,naujos technologijos bei įstojimas į Europos Sąjungą ( ES) įtakos ir šilumos ūkį. 
Siekiant  stiprinti šilumos tiekimo sektorių , šių metų balandžio – lapkričio mėnesiais 
,organizuotas Danijos energetikos agentūros finansuojama projekto ciklo mokymo 
programa.LŠTA  kartu su konsultantais iš Danijos pateikė 11 mokymo programų 
valdymo, organizavimo,projektų planavimo bei vertinimo klausimais  skirtų   ES fondų  
paramai.Mokymo programų cikle dalyvavo 25 šilumos tiekimo įmonių 
darbuotojai.Mūsų įmonė dalyvauti šioje mokymo programoje delegavo vyr.ekonomistę 
L.Antanavičienę. 
Šių metų birželio 10 – 15 d.Danijos energetikos agentūra keturiems 
Klaipėdos,Kauno,Panevėžio ir Plungės  miestų šilumos tiekimo įmonių darbuotojams 
organizavo kelionę į Danijos sostinę Kopenhagą.Komandiruotės tikslas – susipažinti 
su Danijos šilumos tiekimo organizavimo principais ir vartotojų santykiais su 
tiekėjais.Tai moderniausiais energetikos sektorius Europos Sąjungoje, turintis 
įvairiapusiškas energijos gamybos ir tiekimo sistemas ( vėjo, geoterminę, biokurą, 
atliekas ).Danijoje vyrauja centralizuotas šilumos tiekimas ( miestuose siekia  daugiau 
kaip 90 % ) nes tai pigiausias šildymo būdas.Šilumos tiekimo veikla reguliuojama 
valstybės, kurios pagrindinis tikslas užtikrinti šilumos tiekimą,darant mažiausią  
neigiamą poveikį aplinkai.Tuo tikslu pagal savivaldybės parengtus planus teritorijos 
suskirstytos į zonas, kuriose draudžiamas kitoks šilumos tiekimo būdas ( šiandien tai 
jau daroma ir mūsų šalyje ) 
Kiekvienas daugiabutis namas turi savininką – savivaldybę,daugiabučių namų 
savininkų bendriją arba privatų asmenį.Šilumos tiekėjas šilumą tiekia daugiabučiams 
namui, o ne butui, todėl šilumos tiekėjas neturi jokių sutartinių santykių su buto 
savininkais ( pas mus daugiausia priekaištų sulaukiama iš konkretaus buto savininko, 
nors šiluma taip pat tiekiama ne butui , o namui , nes dažnai nėra namo 
savininko).Karšto vandens tiekėjo Kopenhagos mieste  kaip ir Plungėje nėra, nes 
namuose įrengti individualūs karšto vandens šildytuvai,todėl iš šilumos tiekimo 
įmonės perkama tik šiluma – ar tai patalpų šildymui, ar tai geriamo vandens  šildymui. 
Kopenhagoje lankėmės  daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijoje ( KAB ), 
kuri administruoja daugiabučius namus, teisiniais ( dėl skolininkų iškeldinimo ) naujų 
daugiabučių statybą bei aktyviai dalyvauja sprendžiant šilumos sunaudojimo 
mažinimo problemas. Daug dėmesio skiriama klientų supažindinimui su šilumos 
įrenginių naujovėmis, šilumos energijos taupymo galimybėmis ( įrengtos mokymo 
klasės  ). 
Šilumos kainos Kopenhagoje yra dvinarės arba trinarės. Dvinarė šilumos kaina 
susideda iš pastovios dalies už naudojamą galią ir kintamos dalies už sunaudotą 
šilumos energiją.Detaliau apie naujos kainodaros principus – ateityje, nes šiuo metu 
mūsų įmonė pagal galiojančius įstatymus yra  pateikusi kainų skaičiavimus  
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.Viena aišku – kad jau šiais metais 
priimtas šilumos ūkio įstatymas yra orientuotas į labiausiai mūsų šaliai būdingų  
išsivysčiusių šalių sukauptą patirtį ir įstojus į Europos Sąjungą  sėkmingiausiai galės 
pasinaudoti suteikta  ES fondų parama tos įmonės, kurios bus tam pasiruošusios. 
Taigi Danijos sukaupta patirtis dėl energetikos sektoriaus  visiško restruktūrizavimo 
per pastaruosius 30 metų ypač naudingos tvarkant ir plėtojant šilumos ūkį Lietuvoje. 
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5.2. Balys Stulpinas. „AB Kauno energija“ 

 
       Kai kyla klausimas apie geriausią miestų šildymo būdą, be abejonių galvojama 
apie centralizuota šilumos tiekimą, o kai ieškoma šalių kuriose būtų galima gauti kuo 
daugiau žinių, pasimokyti ir įgyti patirties centralizuoto šilumos tiekimo ir planavimo 
srityje, visada prisimenamos Skandinavijos šalys. Ir neveltui, nes Skandinavijoje yra 
įrengtos moderniausios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir labai daug dėmesio 
skiriama atsinaujinančių šilumos šaltinių pritaikymui šilumos gamyboje, kombinuoto 
ciklo šiluma-elektra gamybos jėgainių statyboje bei racionalaus kuro balanso, 
padedančio išvengti priklausomybės nuo importuojamo kuro,  o tuo pačiu  ir nuo 
politinio spaudimo  energetinių resursų pagalba, parinkimo ir skatinimo valstybiniame 
lygyje.  
     Kaip ir visur, bet kokie žingsniai bet kokioje pramonės ar visuomeninio gyvenimo 
srityje nedaromi atsitiktinai, t.y. be ekonominės ar socialinės naudos siekimo. Taip, be 
abejo, įvyko ir šilumos tiekimo srityje. 
   Viena iš pagrindinių priežasčių paskatinusių planuoti ir statyti centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemas buvo noras taupyti energiją. Atliekinę šilumos energiją, gaunamą 
elektrinėse siekta vietoje jos betikslio išmetimo į vandenį ar atmosferą, norėta 
panaudoti būsto šildymui ir karšto vandens ruošimui. Pirmieji žingsniai šioje srityje 
Europoje žengti penkiasdešimtųjų metų pradžioje o netrukus apie 1960 m. ir 
Lietuvoje. 
    Labai svarbu įvertinti ir tai, kad kuo didesnis katilas gamina šilumą dideliems  
miesto rajonams , tuo gaunama didesnis efektyvumas ir sutaupoma daug kuro ir be 
abejo, sumažinami išmetamų į atmosferą teršalų kiekiai.  Taip pat naudojant dideles 
katilines, galima jas pritaikyti įvairioms kuro rūšims ir prisitaikant prie rinkoje tuo metu 
esančių kuro kainų galima pasirinkti pigiausią iš jų. Tuo galima išvengti 
priklausomybės nuo vienintelio kuro šaltinio, kurio pagalba įvairios politinės jėgos gali 
daryti spaudimą netgi priimant labai svarbius Valstybinės reikšmės sprendimus. 
     Kuo didesnė katilinė ar kombinuoto ciklo elektrinė, tuo mažiau atliekų išmetama į 
aplinką, nes pavyzdžiui įmonės gaminančios tiktai elektrą naudingumas siekia tiktai 
40%, 
 nes kita dalis energijos atliekinės šilumos pavidalu patenka į aplinką. Jeigu šią 
energiją panaudojame naudingai, t.y. šildydami būstą ir ruošdami karštą vandenį, tai 
tokio tipo elektrinėse pasiekiamas 85% efektyvumas. Taigi todėl ir toks svarbus tikslas 
padidinti kombinuoto ciklo elektros-šilumos gamybos jėgainių dalį šiluminiame 
energijos balanse. 
      Kaip vieną iš geriausių pavyzdžių, kada  energijos taupymo, centralizuoto šilumos 
tiekimo, atliekų tvarkymo aplinkos teršimo mažinimo problemų sprendimas iškeliamas 
į valstybinį lygį, netgi panaudojant gana griežtas reguliavimo ir planavimo priemones , 
kurios iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti ir nelabai demokratiškos, galima būtų paminėti 
Danijos pavyzdį, su kurios patirtimi , dalyvaujant  bendroje programoje 2003 m. 
birželio mėn. Lietuvos šilumos tiekimo įmonių atstovų tarpe, pasisekė susipažinti. 
      Nors Danijoje atliekinės šilumos iš elektros generavimo įmonių patirtis siekia nuo 
1920 metų, tačiau pagrindinis impulsas plėsti centralizuotą šilumos tiekimą buvo 
gautas po 1970 metų  pasaulinės energetinės krizės. Viską apimantis energetikos 
planas buvo paruoštas po pirmosios energetinės krizės, kai 1973-1975 metais labai 
pakilo naftos kainos, ir pasijuto visiška valstybės priklausomybė nuo naftos tiekėjų 
malonės. Plane buvo numatytos energijos taupymo priemonės, apimančios ir 
energijos gamybos reorganizavimą.  Iki tol, Danijoje šiluminė energija praktiškai buvo 
gaminama naudojant naftos produktus. Įvairios  institucijos įdėjo daug pastangų , 
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siekdamos, kad   Danijos šilumos  gamybai būtų naudojama daugiau įvairių kuro 
rūšių, įvertinant taip pat šiukšles ir biokurą. Be to. mažus individualius skystu kuru 
kūrenamus katilus buvo nurodyta panaikinti, o namus prijungti prie centralizuoto 
šildymo tinklo, tuo gaunant didelį aplinkosauginį efektą.  
     Jau 1978 m. centralizuotas šildymas sudarė 30% šalies šilumos poreikio, 
palyginus su 15% 1963.  
     Danijos pramonės įmonės dalyvavo šių planų įgyvendinime ir daug ko išmoko. 
Sistemų gamintojai bei tiekėjai, vamzdžių gamintojai, sistemų dalių ir matavimo 
prietaisų konstruktoriai ir gamintojai taip pat daug ko pasiekė. 
     1979 m.  buvo priimtas Šilumos tiekimo įstatymas, nustatantis tolesnes gaires  
šilumos tiekimo sistemų vystymo srityje. Šalis buvo padalinta į centralizuoto) šilumos 
tiekimo ir zonas kuriose šiluma turėtų būti gaminama panaudojant 
gamtines dujas. Po to sekė, centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus planingas 
plėtimas pagal griežtą grafiką.   
     Šių didelių pastangų rezultate dabar Danijoje 52% viso pastatų šildymo užima 
centralizuotas šildymas,, o gyvenamųjų patalpų tarpe užima 55% rinkos. Taip pat 
labai svarbus bruožas yra tas, kad  75% šilumos pagaminama kombinuoto ciklo 
elektra-šiluma jėgainėse, o likusi dalis: 12% deginant šiukšles, 8% deginant biomasę, 
2% pramonės atliekinė šiluma, 3% naftos produktai ir gamtinės dujos(pikiniai katilai). 
      Vienu iš geriausių pavyzdžių kaip buvo įgyvendinami vyriausybės planai 
centralizuoto šilumos tiekimo srityje yra centralizuoto šilumos tiekimo magistralinio 
vamzdyno valdymo įmonė VEKS. 1984 m., 11 prie Kopenhagos esančių miestų ir 
gyvenviečių savivaldybių nutarė įteigti įmonę, kuri pastatytų ir valdytų magistralinį 
šilumos tiekimo vamzdyną, tiekiantį šių savivaldybių gyventojams šilumą. Atsirado 
galimybė uždaryti naftos produktais  kūrenamas vietines katilines arba jas pervesti į 
pikinį režimą.  Šios  kompanijos vamzdynus ir siurblines galutinai  pavyko įrengti 1992 
m. Dabar ji valdo 104  km. dvigubo  magistralinio šilumos tiekimo vamzdyno  ir 44 
šilumos punktus-siurblines, nuo kurių pajungiami vietiniai šilumos tinklai priklausantys 
vietinėms šilumos tiekimo įmonėms. Didžiulis šio sistemos privalumas yra tas, kad 
magistralinis šilumos tiekimo tinklas nuo lokalaus tinklo atskiriamas šilumokaičiu ir 
kiekviename iš lokalių tinklų galima palaikyti jam optimalius parametrus, kai tuo tarpu 
magistraliniame tinkle siekiant padidinti jo pralaidumą galima laikyti žymiai 
aukštesnius parametrus.  
Šis tinklas gauna šilumą iš kombinuoto ciklo jėgainių ir šiukšlių deginimo katilinių. 
Panaikinus vietines katilines šioje zonoje, gaunama apie 160.000 t mazuto ekonomija 

į metus, tiekiant šilumą 150.000 šeimų ir šildant  50 milijonų m2. 
     Antra didelė magistralinių vamzdynų kompanija yra CTR, kuri  tiekia šilumą 
Kopenhagai, tačiau reikalui esant šios abi kompanijos perka šilumą viena iš kitos. 
Nors šios kompanijos yra atskiros, tačiau  labai glaudžiai bendradarbiauja. Tai reiškia, 
kad siekiant optimizuoti šilumos tiekimą Kopenhagos regione, CTR ir VEKS perka ir 
parduoda didelius šilumos kiekius viena iš kitai. CTR ir VEKS  reikalui esant 
panaudoja ir viena kitos rezervines galias. 
     Galima pažymėti pagrindinius centralizuoto šilumos tiekimo sistemų vystymo 
etapus Kopenhagoje po 1990 m.  
Planavimo srityje: 
-1990 priimtas šilumos tiekimo įstatymas, nustatęs gaires tolimesniam kombinuoto 
šilumos –elektros gamybos proceso panaudojimo plėtimui; 
-2000 m. priimtas naujas šilumos tiekimo įstatymas skatinantis šilumos tiekimo 
efektyvumo didinimą (šilumos šaltinių efektyvumo analizė) 
Įstatymu pagrįsta prievolė pastatus patenkančius į centralizuoto šildymo zoną prijungti 
prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo: 
-1990  didelius namus privaloma prijungti per 2 metus(apie 1000 pastatų) 
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-1993  mažus pastatus privaloma prijungti per 9 metus (apie 10.000 pastatų) 
Vyriausybės negražinama pagalba: 
-1992 valstybės negražinama pagalba seniems pastatams be centralizuoto šildymo 
-1993 valstybės suteikiama  negražinama pagalba naujų vamzdynų statybai 
-1994 valstybės negražinama parama mažiems pastatams su centriniu šildymu 
-1996  valstybės negražinama parama naujiems pastatams neturintiems centralizuoto 
šildymo 
     Šios visos priemonės leido padidinti instaliuotą galią Kopenhagoje nuo 1300 MW 
1970 metais iki 3700 MW 2002 metais ir pasiekti , kad centralizuotu šildymu mieste 
naudotųsi 96% pastatų t.y. apie 28.000 vartotojų (skaičiuojami tiktai objektai). 
Vamzdynų ilgis siekia 1.300 km, o  šilumos tiekimo įmonėje dirba 150 darbuotojų.  
         Danijoje šilumą tiekti gali tik ne pelno siekiančio organizacijos. Pagrindiniai 
nuosavybės principai: savivaldybės įmonės arba vartotojų nuosavybės įmonės. Apie 
savivaldybės nuosavybės formą  plačiau kalbėti nėra tikslo, nes panašiai valdomos 
įmonės veikia ir Lietuvoje. Plačiau sustosime prie vartotojams nuosavybės teise 
priklausančios įmonės valdymo formos. Tai nėra klasikinė akcinės bendrovės principu 
formuojamo kapitalo įmonė . Įmonės dalininku tampama sumokėjus prisijungimo 
mokestį prie centralizuoto šilumos tinklo, t.y. sumokėjus už tam tikrą jau įrengto ir 
įrengiamo šilumos tiekimo tinklo dalį. Vietų skaičius įmonės atstovų taryboje ir 
valdyboje nustatant tam tikrą atstovavimo normą priklausomai  nuo  apšildomo ploto 

paskirstant į tris pagrindines atstovavimo grupes- atstovai nuo iki 500 m2 valdomo 
ploto savininkų; atstovai nuo namų savininkų bendrijų ir atstovai nuo pramonės ir 
komercijos įmonių, bei miesto savivaldybės atstovai. Tokia valdymo forma įgalina 
kiekvieną vartotoją dalyvauti įmonės valdyme per atstovavimą ir be abejo užkerta 
kelią pernelyg dideliam lėšų švaistymui ir įgalina priimti racionalius sprendimus. 
      Kiekviena iš šių šilumos tiekimo įmonių tiekia šilumą nuo 100 iki  keliasdešimt 
tūkstančių vartotojų. Tačiau reikia patikslinti vartotojo sąvoką- tai objektas su šilumos 
apskaitos prietaisu ir šilumos punktu. Šilumos tiekimo įmonės turi santykius tiktai su 
objektų savininkais, t.y. objekto savininkas  jau atsiskaito su galutiniais 
vartotojais:buto, patalpos nuomininkais ar savininkais. Tokiu būdu labai tiksliai ir 
skaidriai suskirstomos atsakomybės ribos: gamintojas per apskaitą parduoda šilumą į 
magistralinį vamzdyną; magistralinis vamzdynas per apskaitą ir šilumokaitį vietinei 
šilumos tiekimo įmonei su lokaliu šilumos tiekimo tinklu; vietinė šilumos tiekimo įmonė 
namo savininkui arba bendrijai valdančiai grupę namų. Kiekvienas iš šių vartotojų 
atsiskaito su tiekėju, o neatsiskaičius gana operatyviai nutraukiamas šilumos 
tiekimas. Tas pats vyksta ir su galutiniu vartotoju, t.y. bendrijos buto nuomininku. 
Bendrija sumoka už visą šilumą šilumos tiekėjui, o po to, jei turi nemokių gyventojų  
klausimą sprendžia teismine tvarka. Teisminis ginčo nagrinėjimas  trunka iki keturių 
mėnesių ir po to arba buto nuomininkas iškeliamas iš užimamų patalpų arba 
savivaldybė užmoka už jį. Visa likusi nepadengta skola išdalinama namo 
gyventojams, t.y nei bendrija nei tuo labiau šilumos tiekimo įmonė nepatiria dėl to 
nuostolio. Esant tokiai sistemai įmonė netampa nemokių vartotojų, kurių dėl įvairių 
įstatymų netobulumo ar kitų priežasčių negali iškelti iš buto ar tą butą parduoti iš 
varžytinių, įkaite ir jų įsiskolinimą dengia kitų mokių vartotojų sąskaita per tą patį tarifo 
dydį. Galima suprasti valstybės rūpestį savo piliečiais, tačiau jau pats laikas pagalvoti 
apie socialinio būsto statybą, kuris galėtų būti suteikiamas nemokiems gyventojams, 
kurie dėl kažkokių tai priežasčių neturi lėšų padengi savo įsiskolinimų už pateiktas 
paslaugas ar patiektą šiluminę energiją.  Taip sumažėtų šilumos tiekimo įmonių skolos  
ir  taptų aiškios įmonės ir Valstybės atsakomybės ribos. 
       Pakalbėjus apie tvarką šilumos ūkyje ir gerą šilumos tinklų techninį stovį bei gerą 
įstatyminę bazę, nepaliekančią abejonių dėl priimamų sprendimų, galima priminti 
netolimas batalijas seime ir aplink jį, ruošiant priimti ir atliekant Šilumos įstatymo 
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priėmimo procedūras Lietuvos Respublikos seime. Kiek buvo kovotojų už 
demokratiją, kviečiančių įteisinti anarchiją name ir leisti be atodairos įsirenginėti 
kiekviename bute savo nuožiūra atskirą šilumos šaltinį, neatsižvelgiant į technines  
galimybes bei grėsmę suardyti vieningą namo inžinerinę įrangą. Minčių apie galimybę 
turėti viename name kelių rūšių šilumos  šaltinius nei Danijoje nei Švedijoje 
specialistai  ir eiliniai vartotojai negali suprasti.  
    Be abejo, tikėtis tokio spartaus šilumos ūkio vystymo ir racionalaus valdymo mums 
šiame etape turbūt sunku tikėtis, nes tikrai reikalingos didžiulės investicijos, kurios be 
abejo iškeltų šilumos tarifą iki eiliniam vartotojui neįveikiamų aukštumų, tačiau 
norėtųsi tikėtis, kad priimtas Šilumos įstatymas padės sustabdyti kylančią anarchiją 
centralizuoto šilumos tiekimo srityje ir pasinaudojant Danijos patirtimi  padėtį pavyks 
stabilizuoti bei gerinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę. 
 

5.3. Virginijus Zutkis. „AB Klaipėdos energija“ 

  
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija jau keletą metų bendradarbiauja su Danijos 

energetikos agentūra. 2001 metais Danijos energetikos agentūra finansavo projektą 
„Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo darbuotojų mokymo tinklas, 2001“. Dabar 
vykdomas projektas „Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus stiprinimas“, 
kuris apima 3 veiklos sritis – Lietuvos šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymo 
programos parengimą ir įgyvendinimą, techninių gairių parengimą ir Lietuvos 
centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus stiprinimą.  

Šių metų birželio 10–15 d. Danijos energetikos agentūra keturiems Klaipėdos, 
Kauno, Panevėžio ir Plungės miestų šilumos tiekimo įmonių darbuotojams organizavo 
kelionę į Danijos sostinę Kopenhagą, kurios metu dalyviai galėjo susipažinti su 
Danijos šilumos tiekimo organizavimo principais ir tiekėjų bei vartotojų santykiais. 
 Danijos energetikos sektorius per paskutiniuosius 30 metų buvo visiškai 
restruktūrizuotas ir dabar yra vienas moderniausių Europos Sąjungoje. 1973 m. 
energijos sunaudojimas vienam gyventojui buvo labai didelis, šalis buvo visiškai 
priklausoma nuo importuojamo kuro. Šiandien Danija turi įvairiapusiškas energijos 
gamybos ir tiekimo sistemas, kurios plačiai naudoja vietinius energijos šaltinius: vėjo 
ir geoterminę energiją, biokurą, atliekas. Pagaminta energija naudojama racionaliai, 
ypač puikių rezultatų pasiekta šildant 
 pastatus; energijos sunaudojimas 1 m2 šildomo ploto sumažėjo iki 45%. 
         Danijoje beveik 60% sunaudojamos šilumos tiekiama centralizuotu būdu, o 
didžiuosiuose miestuose – net 98%. 75% šilumos pagaminama termofikacinėse 
elektrinėse, likusi šilumos energijos dalis pagaminama naudojant biokurą, t.p. 
deginant atliekas bei naudojant perteklinę pramonės įmonių šilumą, todėl 
centralizuotas šilumos tiekimas yra pigiausias pastatų šildymo būdas nedeginant 
papildomo kuro ir neteršiant aplinkos. 

Danijoje valstybė reguliuoja šilumos tiekimo veiklą. 2000 metais priimtas 
šilumos tiekimo įstatymas reglamentuoja šilumos tiekimo valstybinį valdymą, šilumos 
tiekėjų veiklą, jų santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę. Šio 
įstatymo tikslas – užtikrinti šilumos tiekimą, darantį mažiausią neigiamą poveikį 
aplinkai. Šilumos tiekimas plėtojamas pagal savivaldybės parengtus planus. 
Savivaldybių teritorijos suskirstytos į zonas. Centralizuoto šilumos tiekimo zonoje 
draudžiamas kitoks šilumos tiekimo būdas. Danijoje šilumą centralizuotai tiekia 406 
įmonės iš kurių 350 privačios (1/3 visos parduodamos šilumos) ir 56 municipalinės 
(2/3 visos parduodamos šilumos). 400 šilumos tiekimo įmonių priklauso Danijos 
šilumos tiekėjų asociacijai. Danijos šilumos tiekėjų asociacijos pagrindinės funkcijos 
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yra lobistinė veikla (vyriausybėje ir kitose organizacijose) ir narių bendradarbiavimo 
organizavimas (bendrų gairių, informacijos rengimas ir „know-how“ grupių 
organizavimas). 

Danijoje visuomenė įtraukiama į šilumos tiekimo reikalus, kadangi 
nepriklausomai nuo įmonių nuosavybės formos jas valdant dalyvauja ir šilumos 
vartotojai. Apie 330 šilumos tiekimo įmonių nuosavybės teise priklauso patiems 
šilumos vartotojams. Visos šilumos tiekimo įmonės yra pelno nesiekiančios įmonės. 
Danų nuomone toks šilumos tiekimo organizavimas užtikrina efektyviausią šilumos 
gamybą, tiekimą ir skirstymą, geriausiai tenkina visuomenės šilumos energijos 
poreikius.  

Kiekvienas daugiabutis namas turi savininką – savivaldybę, daugiabučių namų 
savininkų bendriją arba privatų asmenį. Šilumos tiekėjas šilumą tiekia daugiabučiam 
namui, o ne butui, todėl šilumos tiekėjas neturi jokių sutartinių santykių su buto ar kitų 
patalpų savininkais. Karšto vandens tiekėjo Kopenhagos mieste nėra, kadangi 
kiekviename daugiabučiame name yra įrengtas individualus karšto vandens 
šildytuvas, namo savininkai perka šilumą iš šilumos tiekėjo, šaltą vandenį iš geriamojo 
vandens tiekėjo ir patys pasišildo vandenį. Lankėmės Kopenhagos daugiabučių namų 
savininkų bendrijų asociacijoje (KAB). Ši organizacija atsakinga už daugiabučių namų 
statybos organizavimą bei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų 
administravimą. KAB atstovas pabrėžė gerus santykius su šilumos tiekėjais, ypač 
sprendžiant šilumos sunaudojimo mažinimo problemas. KAB konsultuodamasi su 
šilumos tiekėjais savo lėšomis diegia naujausias šilumos naudojimo reguliavimo 
priemones. Kadangi šilumos pirkimo pardavimo sutartis su  šilumos tiekėju pasirašo 
daugiabučių namų savininkų bendrijos, jos turi ir mokėti už visą bendrijai patiektą 
šilumą. Jei butų savininkai nemoka už sunaudotą šilumą, bendrija kreipiasi į teismą 
dėl skolininko iškeldinimo iš buto. Tuo atveju skolininkas iškeldinamas iš buto į 
savivaldybei priklausantį socialinį būstą arba savivaldybė apmoka už skolininko 
suvartotą šilumą. 

Kopenhagos mieste atliekas deginančios įmonės ir bendrai šilumos ir elektros 
energiją gaminančios įmonės šilumos netiekia ir neskirsto. Kopenhagoje yra dvi 
specializuotos šilumos tiekimo įmonės VEKS ir CTR. Šios įmonės šilumos energiją 
parduoda šilumos skirstymo įmonėms, kurios tiekia šilumą galutiniam vartotojui. 
Šilumos tiekimo ir skirstymo įmonių šilumos tinklų nuostoliai siekia 15–18%. 

Lankėmės vartotojams priklausančioje kooperatinėje šilumos tiekimo įmonėje 
Hoeje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Ši įmonė šilumos energiją perka iš VEKS (1200 
TJ) ir šildo 2,2 mln. m2 plotą. Įmonę valdo 35 narių taryba, susidedanti iš šilumos 
vartotojų – įmonės bendrasavininkių. Hoeje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. dirba 16 
darbuotojų. Darbuotojų pagrindinis tikslas – užtikrinti patikimą šilumos tiekimą, mokyti 
ir konsultuoti savo vartotojus visais šilumos vartojimo ir taupymo klausimais. Tuo 
tikslu įmonėje įrengta mokymo klasė (parodomasis kambarys), kurioje 
demonstruojami pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens ruošimo įrenginiai. Šioje 
klasėje vyksta naujų klientų mokymas ir esamų klientų supažindinimas su šilumos 
įrenginių naujovėmis, šilumos energijos taupymo galimybėmis. Vartotojams platinama 
Šilumos tiekėjų asociacijos parengta informacija. Hoeje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. 
glaudžiai bendradarbiauja su bendrojo lavinimo mokyklų pedagogais. Kiekvieniems 
mokymo metams parengiama mokymo programa pastatų šildymo ir karšto vandens 
tiekimo klausymais. Tokiu būdu vaikai supažindinami su centralizuoto šilumos tiekimo 
pranašumais. 
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Paprastai tiekimo–vartojimo riba tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo 
nustatoma namo įvade šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdyno vietose, kuriose 
atskaitos prietaisas yra sujungtas su vartotojo šilumos įrenginiais. Tačiau Rodovre 
šilumos tiekimo įmonė įrengia šilumos modulį pastatui šildyti, o pastato savininkui 
belieka įsirengti šildytuvą vandeniui pašildyti. Tiekimo–vartojimo riba persikelia už 
šilumos modulio, kurio įrengimo išlaidos įskaičiuojamos į šilumos kainą. Ši įmonė 
šilumą tiekia 165 pastatams kurių įvaduose įrengti šilumos apskaitos prietaisai su 
nuotoliniu rodmenų nuskaitymu. Šilumos tiekimo įmonė vieną kartą per parą 
modeminiu ryšiu gauna šilumos apskaitos prietaiso duomenis, kurie analizuojami, jei 
būna šilumos sunaudojimo nuokrypių, apskaitos prietaisai tikrinami ir apie tai 
informuojami vartotojai.  

Šilumos kainos Kopenhagos mieste yra dvinarės arba trinarės. Dvinarė 
centralizuotos šilumos kaina susideda iš pastovios dalies už naudojamą galią ir 
kintamos dalies už sunaudotą šilumos energiją. Pastovioji dalis sudaro iki 40% visos 
šilumos kainos. Dalis šilumos tiekėjų nustato papildomą mokestį už aukštą grįžtamojo 
termofikacinio vandens temperatūrą arba nuolaidą už žemesnę grįžtamojo 
termofikacinio vandens temperatūrą, negu nustatyta sutartyje. Taip pat reikia mokėti 
vienkartinį prijungimo mokestį. Dvinarę kainą vartoja kooperatinės šilumos tiekimo 
įmonės, kurių savininkai yra patys šilumos vartotojai, tai rodo, kad toks kainodaros 
principas palankiausias patiems šilumos vartotojams. 

Aplankęs modernias efektyviai dirbančias Kopenhagos šilumos gamybos ir 
tiekimo įmones, pabendravęs su šių įmonių darbu patenkintais klientais, supratau, 
kad esant valstybiniam šilumos tiekimo veiklos reguliavimui, kai nėra konkurencijos 
tarp šilumos tiekėjų, galima užtikrinti kokybišką paslaugą už pagristą ir klientams 
priimtiną kainą. Racionalus energijos naudojimas yra pagrindinis energijos taupymo 
būdas. Centralizuotas šilumos tiekimas ir bendra elektros ir šilumos gamyba užtikrina 
realu energetikos efektyvumo didėjimą, tokiu būdu mažinamas neigiamas energetikos 
poveikis gamtai.  

Šilumos tinklų statyba, šilumos gamybos pertvarkymas į bendrą elektros 
energijos ir šilumos gamybą, šilumos tiekimo planavimas ir organizavimas, įstatymų 
leidyba bei kainodara − štai šių sričių žinias ir sukauptą patirtį Danijos šilumos 
gamintojai ir tiekėjai, konsultantai ir valdžios atstovai perduoda kitoms šalims. Šios 
žinios ypač naudingos tvarkant ir plėtojant šilumos ūkį Lietuvoje. 


