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ŠŠILUMOS PASKIRSTYMOILUMOS PASKIRSTYMO
METODMETODŲŲ SUDARYMO PRINCIPAISUDARYMO PRINCIPAI
nn VisasVisas ššilumos kiekis, patekilumos kiekis, patekęęss įį pastatpastatąą turituri

bbūūti paskirstytas tame name esantiemsti paskirstytas tame name esantiems
vartotojams;vartotojams;

nn ŠŠiluma paskirstoma pagal paskirtiluma paskirstoma pagal paskirtįį: kar: karšštoto
vandens ruovandens ruoššimui, jo temperatimui, jo temperatūūrosros
palaikymuipalaikymui ((cirkuliacijaicirkuliacijai)),, ššildymui irildymui ir
bendriems namo poreikiams tenkinti;bendriems namo poreikiams tenkinti;

nn AtaskaitinisAtaskaitinis laikotarpislaikotarpis –– mmėėnuo.nuo.



ŠŠILUMOS MATAVIMO IRILUMOS MATAVIMO IR
PASKIRSTYMO YPATUMAIPASKIRSTYMO YPATUMAI

nn NeNeįįmanoma tiksliai imanoma tiksliai iššmatuoti bei atskirtimatuoti bei atskirti
individualiai ir bendrai sunaudotoindividualiai ir bendrai sunaudoto ššilumosilumos
kiekio;kiekio;

nn ŠŠiluma migruoja per vidines pertvaras, oiluma migruoja per vidines pertvaras, o
atskiri butai ir patalpos sunaudojaatskiri butai ir patalpos sunaudoja
skirtingusskirtingus ššilumos kiekius (vieni butaiilumos kiekius (vieni butai
““ekranuojaekranuoja”” kitus ir pan.);kitus ir pan.);

nn Tiksliai pastate sunaudotTiksliai pastate sunaudotąą ššiluminiluminęę
energijenergijąą galima igalima iššmatuoti tik namomatuoti tik namo įįvadevade..



KARKARŠŠTO VANDENSTO VANDENS
PAPAŠŠILDYMASILDYMAS

nn KarKarššto vandens pato vandens paššildymo normatyvai (ildymo normatyvai (51,51,
66, 69 kWh/m66, 69 kWh/m33 arar pan.pan.) y) yrara tiktik vidutiniaividutiniai
statistiniaistatistiniai dyddydžžiai ir kinta kasdien bei yraiai ir kinta kasdien bei yra
skirtingi atskiruose pastatuose;skirtingi atskiruose pastatuose;

nn KarKarššto vandens skaitikliai nematuojato vandens skaitikliai nematuoja
ššiluminiluminėės energijos, o tik vandens debits energijos, o tik vandens debitąą;;

nn Visi skaitikliai turi didesnVisi skaitikliai turi didesnęę ar maar mažžesnesnęę
matavimo paklaidmatavimo paklaidąą ir yra paveikiami;ir yra paveikiami;



CIRKULIACIJOSCIRKULIACIJOS ŠŠILUMAILUMA
nn CirkuliacijosCirkuliacijos ššiluma reikalinga ir kariluma reikalinga ir karššto vandensto vandens

temperattemperatūūros palaikymui ir sanitariniros palaikymui ir sanitariniųų higieninihigieniniųų
ssąąlyglygųų uužžtikrinimui;tikrinimui;

nn CirkuliacijosCirkuliacijos ššiluma skirtinga kiekviename nameiluma skirtinga kiekviename name
priklausomaipriklausomai nuonuo sistemos tipo, individualaussistemos tipo, individualaus
iiššpildymo,pildymo, ““nukrypimnukrypimųų”” kiekiokiekio irir pan.pan.

nn NormatyviniaiNormatyviniai dyddydžžiai (iai (160 kWh/m160 kWh/mėėn. ir kiti) yran. ir kiti) yra
tik vidutiniai statistiniai, o faktintik vidutiniai statistiniai, o faktinėės reiks reikššmmėėss
kiekviename name skiriasi;kiekviename name skiriasi;



““SOCIALISTINISSOCIALISTINIS”” ŠŠILUMOSILUMOS
PASKIRSTYMASPASKIRSTYMAS

nn ŠŠilumos sunaudojimas vertinamas paprastais suminiaisilumos sunaudojimas vertinamas paprastais suminiais
normatyvais, kurie reguliariai pernormatyvais, kurie reguliariai peržžiiūūrimi, o trrimi, o trūūkstamoskstamos
llėėššos skiriamos ios skiriamos išš kitkitųų ššaltinialtiniųų;;

nn++ nereikianereikia matavimomatavimo priemonipriemoniųų ir jir jųų priepriežžiiūūros,ros,
paprasta bei stabili sistema;paprasta bei stabili sistema;

nn -- neskatinaneskatina taupymotaupymo, b, būūtini kiti pajamtini kiti pajamųų ššaltiniai.altiniai.

nn NEREIKALINGAS PASTATONEREIKALINGAS PASTATO
ŠŠEIMININKASEIMININKAS



““KAPITALISTINISKAPITALISTINIS”” ŠŠILUMOSILUMOS
PASKIRSTYMASPASKIRSTYMAS

nn ŠŠilumilumąą kaip ir kitus ikaip ir kitus iššteklius perka pastatoteklius perka pastato
savininkas isavininkas išš tiektiekėėjjųų pagalpagal įįvadinius skaitiklius, ovadinius skaitiklius, o
paskirstymui namo viduje samdomos firmos,paskirstymui namo viduje samdomos firmos,
kurioskurios įįrengia pageidaujamus prietaisus, juosrengia pageidaujamus prietaisus, juos
priprižžiiūūri, skairi, skaiččiuoja ir paskirsto energijiuoja ir paskirsto energijąą pagalpagal
savo sisavo siūūlomas ir savininkui priimtinas metodikas;lomas ir savininkui priimtinas metodikas;

nn REIKALINGAS PASTATOREIKALINGAS PASTATO
ŠŠEIMININKASEIMININKAS



““TARPINISTARPINIS”” ŠŠILUMOSILUMOS
PASKIRSTYMO VARIJANTASPASKIRSTYMO VARIJANTAS

nn ŠŠilumilumąą perka pastato savininkaiperka pastato savininkai –– atsiskaitymoatsiskaitymo
vietavieta –– įįvadinis skatiklis;vadinis skatiklis;

nn ŠŠilumos paskirstymilumos paskirstymąą pastato viduje bandopastato viduje bando
vykdyti valstybvykdyti valstybėė ((ššilumos paskirstymo metodusilumos paskirstymo metodus
iišš esmesmėės rengia, tikrina ir aprobuoja Valstybins rengia, tikrina ir aprobuoja Valstybinėė
kainkainųų ir energetikos kontrolir energetikos kontrolėės komisija);s komisija);

nn ŠŠilumos tiekilumos tiekėėjai priversti vykdyti paskirstymjai priversti vykdyti paskirstymąą
(parduoda prek(parduoda prekęę ir kontroliuoja jos suvartojimir kontroliuoja jos suvartojimąą););

nn SavivaldybSavivaldybėės bando kurti savo paskirstymos bando kurti savo paskirstymo
metodikas.metodikas.



VARTOTOJVARTOTOJŲŲ PASIRINKIMAIPASIRINKIMAI
nn ŠŠilumos paskirstymo metodilumos paskirstymo metodąą gali pasirinkti igali pasirinkti išš

ssąąraraššo arba sukurti savo;o arba sukurti savo;
nn ŠŠilumilumąą pirkti namopirkti namo įįvade (sutaupomavade (sutaupoma ššilumosilumos

pardavimo kaina)pardavimo kaina) arbaarba keistikeisti ššildymo bildymo būūddąą;;
nn KarKarššto vandens tiekto vandens tiekėėjjąą gali pasirinkti arba igali pasirinkti arba išš visoviso

atsisakyti jo paslaugatsisakyti jo paslaugųų;;
nn KarKarššto vandens skaitiklius butuose gali/turito vandens skaitiklius butuose gali/turi
įįrengtirengti ššilumos tiekilumos tiekėėjas, bet ujas, bet užž ššiiąą paslaugpaslaugąą
mokamamokama””karkarššto vandens pardavimo kainato vandens pardavimo kaina””;;

nn PasirenkamasPasirenkamas namonamo vidaus sistemvidaus sistemųų ppririžžiiūūrrėėtojastojas
ir t.t.ir t.t.



VARTOTOJVARTOTOJŲŲ PASIRINKIMAS IPASIRINKIMAS IŠŠ
ESMESMĖĖS NEVYKSTAS NEVYKSTA

nn VartotojVartotojųų sprendimaisprendimai ššilumos ir karilumos ir karšštoto
vandens tiekimo srityje kaip ir pastatvandens tiekimo srityje kaip ir pastatųų
renovacijos atvejurenovacijos atveju ““stringastringa”” ddėėl interesl interesųų
apjungimo ir valios iapjungimo ir valios iššreireišškimo problemkimo problemųų;;

nn ADMINISTRAVIMO TVARKAADMINISTRAVIMO TVARKA –– NEINEI
““SOCIALISTINSOCIALISTINĖĖ”” NEINEI
““KAPITALISTINKAPITALISTINĖĖ””..



VKEKK VAIDMUOVKEKK VAIDMUO ŠŠILUMOSILUMOS
PASKIRSTYMEPASKIRSTYME

nn KomisijaKomisija rekomenduojarekomenduoja arbaarba suderinasuderina
vartotojvartotojųų parengtus metodus;parengtus metodus;

nn VKEKK iVKEKK išš esmesmėės pati parengs pati parengėė irir
rekomendavo visuotinam taikymuirekomendavo visuotinam taikymui 88
ššilumos paskirstymo metodilumos paskirstymo metodusus;;

nn ApieApie 1010 riboto taikymo metodriboto taikymo metodųų derinimuiderinimui
pateikpateikėė vartotojai. Kai kurie jvartotojai. Kai kurie jųų priepriešštaraujatarauja
teisteisėės aktams.s aktams.



ŠŠILUMOS PASKIRSTYMASILUMOS PASKIRSTYMAS
KARKARŠŠTO VANDENS TIEKIMETO VANDENS TIEKIME
KarKaršštas vanduo matuojamas skaitikliaistas vanduo matuojamas skaitikliais

arba taikomi normatyviniai dydarba taikomi normatyviniai dydžžiaiiai;;
nn Fiksuotas karFiksuotas karššto vandens pato vandens paššildymoildymo

normatyvas ir kintamas cirkuliacijainormatyvas ir kintamas cirkuliacijai
priskirtaspriskirtas ššilumos kiekis neilumos kiekis neššildymo sezonoildymo sezono
metu;metu;

nn Fiksuotas cirkuliacijos normatyvas, betFiksuotas cirkuliacijos normatyvas, bet
kintamaskintamas ššilumos kiekis vandensilumos kiekis vandens
papaššildymui.ildymui.



ŠŠILUMOS PASKIRSTYMASILUMOS PASKIRSTYMAS
ŠŠILDYMUIILDYMUI

nn Gali bGali būūti iti iššskiriama dalisskiriama dalis ššilumos bendrojoilumos bendrojo
naudojimo patalpomsnaudojimo patalpoms ššildyti;ildyti;

nn IIššskiriama individualaus reguliavimoskiriama individualaus reguliavimo
įįtaisais reguliuojama ir nereguliuojamataisais reguliuojama ir nereguliuojama
ššildymo dalis;ildymo dalis;

nn ĮĮvedama netolygausvedama netolygaus ššildymo sildymo sąąlyga ir t.t.lyga ir t.t.
nn Vartotojams kartais paliekama sVartotojams kartais paliekama sąąlygalyga

susitarti dsusitarti dėėl kitl kitųų paskirstymo proporcijpaskirstymo proporcijųų,,
jeigu nepriimtini standartiniai santykiai.jeigu nepriimtini standartiniai santykiai.



PROBLEMOSPROBLEMOS
nn KarKarššto vandens skaitiklito vandens skaitikliųų įįrengimas ir prierengimas ir priežžiiūūra;ra;
nn ŠŠilumos ir vandens tiekilumos ir vandens tiekėėjjųų santykiai;santykiai;
nn NepopuliariNepopuliariųų priemonipriemoniųų įįvedimas:vedimas:

nn KarKarššto vandens pardavimo kaina;to vandens pardavimo kaina;
nn NormatyvNormatyvųų karkaršštam vandeniui apskaityti atsisakymas;tam vandeniui apskaityti atsisakymas;

DidelDidelėės is iššlaidoslaidos ššildymui dildymui dėėl brangstanl brangstanččio kuroio kuro
ir nerenovuojamir nerenovuojamųų pastatpastatųų;;

nn Silpnai atstovaujami daugiabuSilpnai atstovaujami daugiabuččiiųų namnamųų
vartotojai.vartotojai.



IIŠŠVADOSVADOS

nn AtsakomybAtsakomybęę uužž karkarššto vandens ruoto vandens ruoššimimąą irir
ššilumos paskirstymilumos paskirstymąą perduoti namperduoti namąą
aministruojanaministruojanččiam subjektui, kuris turiiam subjektui, kuris turi
organizuoti vartotojorganizuoti vartotojųų ššvietimvietimąą irir
pasirinkimpasirinkimąą, o sprendimus, o sprendimus įįteisintiteisinti
sutartyse su tieksutartyse su tiekėėjais ir kitais namjais ir kitais namąą
aptarnaujanaptarnaujanččiais subjektais.iais subjektais.



IIŠŠVADOSVADOS
nn Jeigu daugiabutis namas organizuotas irJeigu daugiabutis namas organizuotas ir

tinkamai administruojamas jo aprtinkamai administruojamas jo aprūūpinimpinimąą ššilumailuma
ir karir karšštu vandeniu turtu vandeniu turėėttųų lemti vartotojlemti vartotojųų
sprendimai;sprendimai;

nn Per nustatytPer nustatytąą laiklaikąą neprinepriėėmus individualimus individualiųų
sprendimsprendimųų namui turi galioti standartiniainamui turi galioti standartiniai
““privalomieji reikalavimaiprivalomieji reikalavimai““:: ššilumos paskirstymoilumos paskirstymo
metodas, paskirtasis karmetodas, paskirtasis karššto vandens tiekto vandens tiekėėjas,jas,
ššilumos ir karilumos ir karššto vandens pardavimo kainos irto vandens pardavimo kainos ir
t.t.t.t.


