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PASIRENGIMAS ŠILDYMO SEZONUI 

ŠILUMOS VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ APŽVALGA  

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

www.vvtat.lt 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Šilumos tiekimą daugiabučio namo vartotojams užtikrina: 

- Šilumos tiekėjas; 

- Namo valdytojas; 

- Namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas. 

www.vvtat.lt 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA ŠILUMOS VARTOJIME 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS 

INSPEKCIJA 

kontroliuoja energijos vartojimo 

efektyvumą ir energijos kokybės 

reikalavimų laikymąsi (Energetikos įst. 18 

str.) 

vertina šilumos tiekėjų 

buitiniams šilumos 

vartotojams teikiamas 

sąskaitas (LRV 

nutarimas Nr. 182) 

nagrinėja ginčus dėl energetikos objektų, 

įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, 

eksploatavimo, energijos kokybės 

reikalavimų, energijos apskaitos ir 

apmokėjimo už suvartotą energiją 

pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo 

nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl 

šilumos ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo (ŠŪĮ 21 

str. ) 

turi teisę fiziniams ir juridiniams asmenims 

duoti privalomus nurodymus dėl energijos 

išteklių ar energijos perdavimo, 

paskirstymo, laikymo, tiekimo, vartojimo, 

energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, 

eksploatavimo bei tinklų apsaugos teisės 

aktų pažeidimo 

SAVIVALDYBĖS 

Organizuoja šilumos tiekimą 

(Vietos savivaldos įstatymas) 

nagrinėja ginčus dėl šilumos ir 

karšto vandens tiekimo 

organizavimo (ŠŪĮ 21 str. ) 

išduoda, sustabdo, panaikina 

licenciją, kontroliuoja 

licencijuojamą veiklą, nustato 

šilumos kainas mažiau kaip 10 

GWh šilumos per metus 

tiekiančiam šilumos tiekėjui  

vadovaudamasi VKEKK 

nustatytomis bazinėmis kainomis,  

nustato šilumos kainas tiekėjams, 

realizuojantiems ne mažiau kaip 10 

GWh šilumos per metus 

Atlieka namo valdytojų veiklos, 

susijusios su įstatymų ir kitų teisės 

aktų jiems priskirtų funkcijų 

vykdymu, priežiūrą ir kontrolę 

(Civilinio kodekso 4.83 str. 3 dalis) 

VALSTYBINĖ 

VARTOTOJŲ TEISIŲ 

APSAUGOS 

TARNYBA 

nagrinėja ginčus dėl 

šilumos energijos 

pirkimo–pardavimo ar 

paslaugų teikimo 

sutarčių nesąžiningų 

sąlygų taikymo ir kitose 

nenumatytose 

valstybinės vartotojų 

teisių apsaugos srityse 

(ŠŪĮ 21 str. 1 d.) 

kontroliuoja sutarčių 

standartines sąlygas ir 

ginčija nesąžiningas 

vartojimo sutarčių 

sąlygas (Vartotojų teisių 

apsaugos įst. 12 str.) 

VALSTYBINĖ KAINŲ 

IR ENERGETIKOS 

KONTROLĖS 

KOMISIJA 

kontroliuoja, ar įmonės 

teisingai skaičiuoja šilumos 

ir karšto vandens kainas, 

kontroliuoja,  kaip taikomos 

šilumos ir karšto vandens 

kainos (ŠŪĮ 32 str. .); 

Tvirtinta šilumos  ir  karšto 

vandens kainų nustatymo 

metodikas (ŠŪĮ 32 str.)  

nagrinėja ginčus dėl įmonių 

veiklos ar neveikimo 

tiekiant, skirstant, 

perduodant, laikant 

energiją, <...>  dėl kainų ir 

tarifų taikymo (ŠŪĮ 21 str.  ) 

Išduoda licencijas, nustato 

bazines šilumos kainas 

šilumos tiekėjui, tiekiančiam 

ne mažiau kaip 10 GWh 

šilumos per metus,  

kontroliuoja licencijuojamą 

veiklą (ŠŪĮ 30 str. 2 d.) 

ŠILUMOS KIEKIO KONTROLĖ  ŠILUMOS TIEKIMO ORGANIZAVIMAS SUTARČIŲ SĄLYGŲ 

KONTROLĖ 

KAINŲ IR LICENCIJUOJAMOS 

VEIKLOS KONTROLĖ 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 182 „Dėl 

Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams 

šilumos vartotojams, vertinimo“ (Žin., 2011, Nr. 22-1055): 

 

„Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Šilumos tiekėjų 

sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos 

vartotojams, vertinimo taisyklėmis, privalo rinkti iš šilumos tiekėjų informaciją 

apie buitiniams šilumos vartotojams šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas 

(mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją ir jas vertinti, 

taip pat vertinti iš buitinių šilumos vartotojų gautą informaciją apie šilumos 

tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą 

šilumos energiją“. 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

2013 metais gauti rašytiniai vartotojų prašymai: 

Per 2013 metų 8 mėnesius Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavo: 

 

- 108 rašytinius vartotojų prašymus dėl šilumos tiekimo problemų ir pateiktų 

sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą; 

 

- 80 rašytinių prašymų dėl daugiabučio namo administravimo ir priežiūros. 

 

 

 

www.vvtat.lt 

 

http://www.vvtat.lt/


6 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Vertinant vartotojų pateiktas sąskaitas už šilumą ir prašymuose išdėstytą 

informaciją, nustatytos tokios pagrindinės problemos: 

1. Nepakankama namo valdytojų kontrolė, kai name savavališkai pertvarkyta 

namo šildymo sistema, padidinta šildymo prietaisų galia, įrengti papildomi 

šildymo prietaisai, nesilaikant projekto; 

2. Nors daugiabučio namo šildymo sistema pertvarkyta, šiluma namo 

vartotojams paskirstoma pagal tipinį metodą, neatsižvelgiant į esamą techninę 

būklę; 

3. Šiluma  keliems namams tiekiama iš vieno šilumos punkto ir išmatuojama 

šilumos punkte įrengtu vienu šilumos apskaitos prietaisu ir paskirstoma 

vartotojams proporcingai plotui, taikant tą patį šilumos paskirstymo metodą, 

nors namai skirtingi; 

4. Nesutvarkyta karšto vandens apskaita butuose; 

5. Daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas, neturėdamas gyventojų 

įgaliojimo, sudaro vartotojų vardu šilumos vartojimo sutartį ir paskirsto šilumą 

vartotojams. 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Vartotojų prašymuose nurodyta informacija: 

Vartotojas nurodo, kad namo šildymo sistema gali būti išbalansuota, nes bute 

temperatūra tesiekia 12o C, dėl to jis kreipėsi į administratorių, tačiau 

administratorius atsakė, kad negali patikrinti fakto, nes nėra namo projekto, be 

kurio negali sudaryti techninio aprašymo. Administratorius pasiūlė vartotojui 

užsisakyti naują projektą. Vartotojas savo lėšomis archyve įsigijo identiško 

namo šildymo sistemos projektą ir pateikė administratoriui. Administratorius 

pažadėjo sudaryti komisiją, bet prasidėjus šildymo sezonui, vis dar nieko 

nebuvo padaręs. 

 

 
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 5.1 

punktas: administratorius užtikrina teisės aktuose nustatytų namo, jo bendrojo naudojimo objektų 

techninės priežiūros dokumentų ir kitos dokumentacijos rengimą, pildymą, tvarkymą ir saugojimą“ 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo 11 punktas: daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) dokumentus rengia pastato savininkas 

ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba jų pavedimu Prižiūrėtojas. 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Vartotojų prašymuose nurodyta informacija: 

Vartotojas nurodo, kad bute viename kambaryje nešyla radiatorius, nors 

šildymas name įjungtas prieš mėnesį. Vartotojas kreipėsi į prižiūrėtoją, tačiau 

jis problemos nesprendė, o kai kreipėsi pakartotinai, atsisakė atvykti ir pasiūlė 

kreiptis į administratorių. Vartotojas kreipėsi į administratorių, kuris informavo, 

kad sutartis su buvusiu prižiūrėtoju nutraukta ir vartotojui reikia kreiptis į naują 

prižiūrėtoją ir davė jo telefoną. Vartotojas skambino dvi dienos, kol antrąją 

dieną prižiūrėtojas atsakė, kad turi raštu kreiptis į administratorių, tuomet 

prižiūrėtojas atvyks. 

 
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo 20 punktas: „Daugiabučio 

namo šildymo ir karšto vandens sistemos bei išorinių atitvarų (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) 

priežiūrą (eksploatavimą) organizuoja ir už ją atsako Bendrojo naudojimo objektų valdytojas 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos bei išorinių atitvarų (langų, durų, sienų, stogo 

ir pan.) priežiūrą (eksploatavimą) organizuoja ir už ją atsako Bendrojo naudojimo objektų valdytojas 

jeigu taip nusprendė butų ir kitų patalpų savininkai“. 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Vartotojų prašymuose nurodyta informacija: 

vertinant daugiabučio namo vartotojų sąskaitas, buvo nustatyta, kad 5 aukštų 

daugiabučiame name, kuriame yra 45 butai, devyniolikoje butų savavališkai 

padidinti radiatoriai (primontuotos papildomos sekcijos), išbalansuota namo 

šildymo sistema, dėl ko butai šildomi netolygiai. Tačiau šiluma paskirstoma 

vartotojams proporcingai butų plotui pagal šilumos paskirstymo metodą Nr. 4, 

nors faktiškai vartotojai, pasididinę šilumos prietaisų galią, sunaudoja daugiau 

šilumos negu tie, kurių butuose galia nėra padidinta. 

 
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 6.2 

punktas: administratorius turi teisę pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip patalpų savininkai laikosi 

privalomųjų reikalavimų, ir teikti atitinkamoms institucijoms pasiūlymus dėl asmenų, pažeidusių 

nustatytus reikalavimus, patraukimo atsakomybėn. 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d.. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl 

šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ 10 punktas: 

šilumos paskirstymo metodai rengiami ir taikomi, kai daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistema įrengta pagal projektą ir atitinka privalomuosius reikalavimus. Savavališkai atlikta sistemos 

rekonstrukcija turi būti atstatyta arba bendrasavininkiai turi priimti sprendimą dėl pastato ar jo dalies 

šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstrukcijos įteisinimo. Nustatyta tvarka įteisinus pakeitimus, 

šilumos paskirstymo metodą vartotojai pasirenka iš Komisijos rekomenduotų arba suderinami kiti 

vartotojų siūlomi metodai. 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Vartotojų prašymuose nurodyta informacija: 

Vartotojas prašyme nurodė, kad šiluma keliams namams yra tiekiama iš vieno 

šilumos punkto ir apskaitoma vienus šilumos prietaisu. Sunaudota šiluma 

paskirstoma visiems vartotojams pagal šilumos paskirstymo metodą Nr. 4 

proporcingai plotui, nors vartotojos gyvenamajame name butų aukštis ženkliai 

mažesnis negu kitame name. Vartotoja kreipėsi į administratorių, kad šilumos 

tiekėjui pateiktų duomenis apie butų tūrius, bet administratorius atsakė, kad 

tokių duomenų nėra ir neorganizavo gyventojų susirinkimo sprendimui priimti.  

 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 patvirtintų Šilumos 

energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių (Žin., 1999, Nr. 112-3270) 15.4 punktas nustato, kad 

trečios apskaitos grupės (trečiai apskaitos grupei priskiriami visi gyvenamieji namai) vartotojams 

apskaitos mazgai įrengiami kiekviename namo ar jo dalies šilumos punkte. 

 
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 5.1 

punktas administratorius tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, 

užtikrina teisės aktuose nustatytų namo, jo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros 

dokumentų ir kitos dokumentacijos rengimą, pildymą, tvarkymą ir saugojimą. 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Vartotojų prašymuose nurodyta informacija: 

Vertinant daugiabučio namo vartotojams šilumos tiekėjo teiktas sąskaitas 

nustatyta, kad name karšto vandens tiekėjas nėra sutvarkęs karšto vandens 

apskaitos butuose, o nedeklaruotas karštas vanduo kai kuriais mėnesiais 

sudarė 30-40 proc. viso karštam vandeniui paruošti sunaudoto ir įvadiniu 

namo geriamojo vandens skaitikliu sunaudoto vandens. Šiluma šiam vandeniui 

pašildyti pagal šilumos paskirstymo metodą Nr. 4  šildymo sezono mėnesiais 

buvo išdalinta kaip patalpų šildymui sunaudota šiluma. 
.  

Šilumos ūkio įstatymo 16 str. 4 dalis nustato, kad karšto vandens tiekėjas arba šio 

įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju esamas tiekėjas įrengia vartotojo bute ar 

kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo ribos vietoje. 

 

. 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Vartotojų prašymuose nurodyta informacija: 

Vartotojai nurodo, kad daugiabučio namo savininkų bendrija, nesant vartotojų 

įgaliojimo, sudarė jų vardu  šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su šilumos 

tiekėju ir  teikia  vartotojams sąskaitas už šilumą.  Atlikus sąskaitų vertinimą 

buvo nustatyta, kad bendrija paskirsto šilumą taikydama šilumos paskirstymo 

metodą Nr. 3, tačiau butų šilumos skaitiklių rodmenų nedeklaravusiems 

asmenims netaiko nei tolygaus šildymo sąlygos, nei  normatyvo. Dėl to 

mokėjimai šilumą deklaravusiems vartotojams ženkliai padidėja. 

  
Daugiabučių gyvenamų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 4 str: „Bendrijos 

steigimo tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su 

jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, 

naudojimu ir priežiūra“. 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

 

 

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS 

TARNYBA 
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