
Nauja atskira sąskaitos eilutė: „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“ 
 
Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. šilumos ir karšto vandens tiekėjams taikant Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės (toliau – Komisija) nutarimais patvirtintas įsigaliojusias naujas Komisijos rekomenduojamų šilumos 
paskirstymo metodų redakcijas (toliau – Nauji metodai) bei atitinkamai vartotojams pateikiant teisės aktais 
papildytą šilumos ir karšto vandens tiekėjo teikiamos sąskaitos formą, Vilniaus miesto vartotojai gavo 
sąskaitas, kuriose nurodyta nauja atskira sąskaitos eilutė: „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu 
vandeniu“. 

 
Tokia sąskaitos eilutė formuojama pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 12 str. ir Naujų metodų nuostatas 

daugiabučių namų (toliau – Namai) vartotojams tiekiant bei ataskaitiniu laikotarpiu skirstant šilumos energiją 
pastatuose, kuriuose: 

- karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą arba 
- Namo gyventojai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo.  
 
Minėtais atvejais turi būti apskaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu.* 

Šis šilumos kiekis nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio 
cirkuliacijai ne šildymo sezono metu. 

 
Naujuose Komisijos patvirtintuose metoduose numatyta, kad Namo šilumos kiekis su nepaskirstytu 

karštu vandeniu nustatomas iš Name suvartoto šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti, nustatyto pagal 
Namo įvade įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso (prieš karšto vandens ruošimo įrenginį) rodmenis, 
atėmus Namo vartotojams priskirtus šilumos kiekius karštam vandeniui paruošti, nustatytus pagal butuose 
(patalpose) įrengtus buitinius karšto vandens apskaitos prietaisus ir nustatytas karšto vandens suvartojimo 
normas (jei tokie prietaisai nėra įrengti).  

 
Šis kiekis paskirstomas vartotojams proporcingai prie Namo karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų 

butų ir kitų patalpų naudingiesiems plotams. Jeigu per ataskaitinį mėnesį Namo vartotojams priskirtas 
šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti viršija faktiškai suvartotą, tuomet šilumos kiekis su 
nepaskirstytu vandeniu ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje bus su minuso ženklu, t. y. neigiamas bei 
atitinkamai mažina vartotojo mokėtiną sumą. 

Tais atvejais, kai ataskaitiniu laikotarpiu Name vartotojams priskiriamas mažesnis šilumos kiekis 
karštam vandeniui paruošti negu Name faktiškai suvartota pagal geriamojo vandens (prieš karšto 
vandens ruošimo įrenginius) skaitiklio rodmenis, apskaičiuotas šilumos kiekis su nepaskirstytu 
vandeniu bus teigiamas dydis. Šis kiekis analogiškai paskirstomas vartotojams proporcingai prie namo 
karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų butų ir kitų patalpų naudingam plotui.  

Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų veiklą reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja šilumos 
tiekėją paskirstyti visą į pastatą / Namą tiekiamą šilumos energiją, o tiek LR CK 4.76 str. bei 4.84 str., tiek ir 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse yra nustatyta gyventojo / vartotojo pareiga laiku atsiskaityti už patiektą 
karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), su nepaskirstytu karštu 
vandeniu suvartotą šilumos kiekį bei kitas šilumos ir karšto vandens tiekėjų suteiktas paslaugas. 

 
* LR šilumos ūkio įstatymo 2 str. 20 d. nustato, kad „Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas 

apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto 
daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos“.  

 

Plačiau su Naujų metodų nuostatomis galite susipažinti Komisijos internetiniame tinklalapyje. 

Namo gyventojų butuose suvartotas 
šilumos kiekis karštam vandeniui 

paruošti, kuris yra nustatytas pagal 
butuose įrengtus buitinius karšto 

vandens apskaitos prietaisus arba 
karšto vandens suvartojimo normas. 
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http://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2016-metai/birzelis/2016-06-09/keiciasi-silumos-paskirstymo-metodai-ir-ju-rengimo-bei-taikymo-taisykles-.aspx

