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Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 44 punktas:

• Šilumos punktas (ŠP)– prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto 
vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis 
pristatymui į pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, 
būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio 
namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti 
tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai).

ŠP būklė atskiruose daugiabučiuose labai skiriasi



Šilumos punktų priežiūra (ŠŪĮ nuostatos)

• Šilumos punktus prižiūri gyventojų pasirinktas PRIŽIŪRĖTOJAS.

• Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrija arba pastato bendrojo naudojimo objektų 
administratorius kontroliuoja PRIŽIŪRĖTOJO veiklą ir pasirengimą naujam šildymo 
sezonu.

• Ginčus sprendžia Valstybinė energetikos inspekcija (VEI).

• Prižiūrėtojus atestuoja, sustabdo ar panaikina atestatus, gali skirti iki 10 proc. 
prižiūrėtojo metinių pajamų dydžio piniginę baudą – VEI.

• VEI atlieka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinius 
patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams ne rečiau kaip kartą per 
ketverius metus.

Prie CŠT prijungta daugiau kaip 18 tūkst. daugiabučių. VEI per 

metus turi atlikti 18000/4≈4500 (vnt. daugiabučių per metus)



Šilumos punktai gyvenamuosiuose namuose
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Šilumos punktų modernizavimas – strateginis planas



Eksploatuojami grupiniai šilumos punktai
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Automatinių šilumos punktų (priklausomo ir nepriklausomo 
pajungimo) plėtra
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2011-11-01 įsigaliojus ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 
31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMUI didelė 
dalis šilumos punktų atrodo vis dar taip:



Prižiūrėtojo funkcijos

• Prižiūrėtojas, vadovaudamasis Pastato šildymo ir karšto vandens priežiūros tvarkos 
aprašu, prižiūri šilumos punktus.

• Pasirašo pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą.

• Kiekvieną mėnesį skaičiuoja santykinius šilumos pastatui šildymui, cirkuliacijai ir 
karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, analizuoja gautus duomenis, ir pagal 
poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, teikia juos pastato savininkui arba 
Bendrojo naudojimo objektų valdytojui, pagal kompetenciją kartą per metus rengia 
pasiūlymus dėl efektyvaus šilumos vartojimo ir šilumos energijos taupymo priemonių 
įgyvendinimo.

• Užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose 
nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens 
nustatytą temperatūrą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus 

ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;

• Ir t.t.



Realijos ir problematika:

• Nereglamentuotas šilumos punktų modernizavimas;

• Gyventojai dėl investicijų ŠP remontui, modernizavimui sprendžia balsų daugumos 
principu, nevertindami avarijų prevencijos skubos poreikio;

• Prižiūrėtojams nėra pareigos atsiskaityti už (ne)efektyvų šilumos vartojimą pastatuose;

• Šildymo ir karšto vandens sistemos išbalansuotos, neatitinka techninio projekto;

• Dėl netolygaus butų šildymo vidutiniškai parandama apie 25 proc. šilumos;

• HN reglamentuotas patalpų vidaus temperatūros minimumas 18 C sudaro sąlygas 
piktnaudžiavimui;

• Ribota prižiūrėtojų kvalifikacija, reakcijos laikas į gedimus ir avarijas;

• Šilumos tiekėjai nedalyvauja daugiabučių parengime naujam šildymo sezonui;

• VEI 4 metų patikrų intervalas yra per didelis;

• Prižiūrėtojų neveiklumas skatina gyventojų karšto vandens ir šildymo sistemų 
atsijungimus

• Ir t.t. .....




