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Patvirtinta metodika dėl galimybės atsijungti nuo centrinio šildymo 

ELTA. Ūkio ministro įsakymu patvirtinta metodika, kuri įvertins galimybę šilumos vartotojams 
atsijungti nuo šilumos tiekimo sistemų.  

Metodika bus taikoma siekiant nustatyti, išaugs ar sumažės šilumos sąnaudos likusiems šilumos 
vartotojams, bus ar ne padaryta žala aplinkai dėl šilumos vartotojo įrenginių atjungimo nuo šilumos 
tiekimo sistemos ir kito šildymo būdo įrengimo visam pastatui.  

Visų pirma šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, pageidaujantys atjungti pastato šildymo 
įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos ir keisti šildymo būdą visam pastatui, turės pateikti 
savivaldybei prašymą dėl šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo.  

Kartu su prašymu gyventojas privalės pateikti savivaldybės įgaliotos institucijos išvadą, kad kitas 
pasirinktas šildymo būdas atitinka miesto šilumos ūkio specialųjį planą, kad atsijungimas 
nepadidins vidutinių šilumos tiekimo sąnaudų likusiems sistemos šilumos vartotojams, kad tai 
nepadidins žalos aplinkai.  

Jei išvados bus teigiamos, savivaldybė ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šilumos 
vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybėje turės priimti sprendimą derinti vartotojo prašymą ir 
išduoti leidimą teisės aktuose nustatyta tvarka atjungti jo pastato šilumos įrenginius nuo šilumos 
tiekimo sistemos.  

Jeigu savivaldybė nustatys, kad prašymas prieštarauja savivaldybės šilumos ūkio specialiajam 
planui arba jo įgyvendinimas padidins bendrąsias šildymo sąnaudas ir (ar) padidės žala aplinkai, 
savivaldybė ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šilumos vartotojo prašymo įregistravimo 
savivaldybėje turės priimti sprendimą - atidėti šilumos vartotojo norimo keisti pastato šildymo būdo 
įgyvendinimą savivaldybės tarybos sprendimu nustatytam laikotarpiui, tačiau ne daugiau kaip 
dvejiems metams, skaičiuojant nuo šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybėje dienos, 
bei kartu su sprendimu jam pateikti atidėjimo pagrindimą.  

Vyriausybė uždraudė savivaldybės tarybai spręsti atsijungimo nuo centralizuoto 
šildymo klausimą  

Naujosios g. 6 namo visų 8 butų gyventojai kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės tarybą, 
Administracijos direktorių ir UAB ,,Gelvita“ direktorių, prašydami leisti atsijungti nuo šilumos tinklų 
ir pasistatyti dujinį šilumos nešėją. Lapkričio 7 d. savivaldybės meras Arvydas Vyšniauskas sušaukė 
neeilinį tarybos posėdį ir teikė svarstymui sprendimo projektą ,,Dėl daugiabučio Naujoji g. 6, 
Vievis, atsijungimo nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų“. Apie tai sužinojęs Vilniaus 
apskrities Vyriausybės atstovas Jurgis Jurkevičius atsiuntė savivaldybei raštą, kad savivaldybės 
sprendimo projektas prieštarauja teisės aktams. ,,<...> Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių 
nutraukimą ir norą keisti šildymo būdą visam pastatui turinti derinti savivaldybės institucija nėra 
įgaliota spręsti, taikyti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, privalomas visiems šilumos ūkio 
sektoriuje veikiantiems subjektams. <...> Savivaldybių institucijoms nėra suteikta teisė nustatyti, 
kokia daugiabučio namo šilumos įrenginių atsijungimo nuo šilumos tiekimo sistemos tvarka. 
<...>“,- rašo rašte Vyriausybės atstovas J. Jurkevičius.  

   



Taisyklėse kitaip parašyta  

Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis daugiabučių namų apšildymą, yra Vyriausybės atstovo 
minimos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Tryliktame šių taisyklių skyriuje ,,Šilumos ar karšto 
vandens įrenginių atjungimas nuo šilumos ir karšto vandens perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva“ 
rašoma kitaip, nei Vyriausybės rašte: ,,Pastato, išskyrus šių taisyklių 171 ir 173 punktuose 
nurodytus atvejus, savininkas arba visi kartu daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų 
savininkai (toliau – pastato savininkas), pageidaujantys atjungti prijungtus prie šilumos ar karšto 
vandens perdavimo tinklų pastato šilumos ar karšto vandens įrenginius ir keisti pastato šildymo 
būdą, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai derinti šilumos pirkimo-pardavimo sutarties 
nutraukimą ir norimą keisti šildymo būdą visam pastatui bei gauti iš jos techninių sąlygų sąvadą 
tiems darbams atlikti. Prie šio prašymo pridedama… <…>165.3. savivaldybės institucijos įgaliotos 
ar teisės aktų nustatytos kitos institucijos išvada, kad pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių 
atjungimas nuo šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų ir kitas pastato šildymo būdas 
nepadidina žalos aplinkai“. T. y., kuo daugiau butų atsijungia nuo centralizuoto šildymo, tuo 
brangiau likusiems mokėti reikia. Todėl taisyklės numato, kaip atsijungti nuo brangiai kainuojančio 
centralizuoto šildymo taip, kad kaimynams nepakenktų. Bet anksčiau atsijungusiųjų butų savininkai 
ar valdininkai, kurie jiems leido atsijungti, neklausė kitų vieviečių, ar jiems nepakenks, todėl jiems 
kaina už šilumą nuolatos auga.  
   

Teoriškai galima, praktiškai – sunku  

Ar vieviečiai turi galimybių atsijungti nuo centralizuotos šildymo sistemos, klausiau Valstybinės 
energetikos inspekcijos Priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojo šilumai Algimanto Žiaunio. 
,,Teoriškai – galima, praktiškai – sunku”,- atsakė pareigūnas. Pasak jo, nėra smagu, kad žmonės 
nori atsijungti, ir tai esą todėl, kad savivaldybėje vykdoma bloga politika (leidimus vieviečiams 
atsijungti nuo centralizuoto šildymo išdavė praėjusios kadencijos savivaldybės vadovai). A. Žiaunys 
sako, kad spontaniškai išduoti leidimo atsijungti negalima, juolab, kad ir žiema jau ant nosies. 
Savivaldybė, pasak pareigūno, privalo parengti šilumos ūkio specialųjį planą, o gyventojai ar namo 
bendrijos pirmininkas - surinkti reikiamas pažymas. Kaip išspręsti drastišką gyventojų poelgį – 
nevartoti UAB ,,Gelvita“ šilumos – pareigūnas nežinojo. Jis tik žino, kad už skolas galima atjungti 
elektros ar karšto vandens tiekimą, bet šildymo atjungti net už skolas negalima.  
   

Šiluma – tunelio gale  

Administracijos direktorius Henrikas Petrauskas pažadėjo Vievio gyventojams iki pavasario paruošti 
Vievio miesto šilumos ūkio specialųjį planą, apklausti žmones, sužinoti, kiek pritaria ar prieštarauja 
centralizuoto šildymo reorganizacijai, ir galbūt kai kurias katilines Vievyje uždaryti, o gyventojams 
leisti įsirengti dujinio šildymo įrangą. Deja, apie tai ir UAB ,,Gelvita“, ir savivaldybės atstovai galėjo 
pagalvoti anksčiau, ir prieš leisdami „Gelvitai“ skolintis milijoną šilumos ūkio atnaujinimui,  pasitarti 
su gyventojais.  
 
 
 
 
 

 



Arūnas DUMALAKAS 
„Sostinės“ korespondentas  
 
Vartotojų teisių gynėjai jau moko, kaip prieš artėjančią žiemą nelegaliu būdu atsijungti nuo 
centrinio šildymo sistemos. Tokius pamokymus bendrovė „Vilniaus energija“ pavadino nusikaltimu. 
Mokesčiai už šildymą šią žiemą gali tapti nepakeliama našta daugybei vilniečių. Tad jie sulaukė 
Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos pamokymų, kaip atsijungti nuo 
centrinio šildymo sistemos. 

Legaliai to padaryti beveik neįmanoma. Ši lyga internete moko, kaip radiatorių savo bute atsisakyti 
nelegaliu būdu ir pasirinkti kitą šildymo būdą. 
Schema – labai paprasta 
Nelegalaus atsijungimo nuo centrinio šildymo schema, kurią internete jau spėjo išplatinti 
Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga, paprasta. 
Atsijungimas pradedamas apgavyste. Tereikia daugiabučio gyvenamojo namo administratoriui 
pranešti, jog bute bus keičiami radiatoriai, todėl iš šildymo sistemos reikia išleisti termofikacinį 
vandenį. 
Kai vanduo išleidžiamas, buto savininkas savo patalpose nupjauna radiatorius, o vamzdžius 
užsandarina. Kartu padidinamas elektros įvado galingumas, įrengiamas elektrinis šildymas ir katilas 
karštam vandeniui ruošti. Galima pasirinkti ir kitą autonominę šildymo sistemą. 
Po to „Vilniaus energijai“ lieka tik pranešti, jog bute nėra radiatorių ir paprašyti neskaičiuoti 
mokesčių už šildymą. Atvykęs inspektorius tai užfiksuoja. 
Mat „Vilniaus energija“, anot lygos, yra teismuose pralaimėjusi ne vieną bylą, kai skaičiavo 
mokesčius už šildymą, nors patalpose nebuvo radiatorių. 
Po to, anot anoniminio pranešimo autoriaus, reikia apsišarvuoti kantrybe ir iškęsti gąsdinimus 
baudomis ir teismais. 
Numato tik juokingą baudą 
Beje, Administracinių teisės pažeidimų kodekse bauda už Valstybinės energetikos inspekcijos 
darbuotojo neįleidimą ar kitokį kliudymą jam numatyta tik pareigūnams, bet ne gyventojams. 
Radiatorius nupjovusį gyventoją galima nubausti už šilumos įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir 
saugos norminių aktų pažeidimą. Tačiau ta bauda – juokinga. Pažeidėjui gali būti skirtas įspėjimas 
arba vienkartinė bauda nuo 200 iki 500 litų. 
Tarp organizacijų – karas 
Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos prezidentas Kęstutis Grinius 
pripažino, kad už nelegalios schemos išplatinimą jo vadovaujamai organizacijai jau smarkiai kliuvo. 
Schema buvo pavadinta banditizmu, nusikaltimu, o tarp lygos ir bendrovės „Vilniaus energija“ kilo 
karas. 
„Dabar viskas taip ir kabo. Girdėjau, kad kažkas kreipėsi į prokuratūrą. 
Laukiame, kol pasodins“, – ironizavo K.Grinius. 
Skatina elgtis neteisėtai 
„Vilniaus energija“ dėl išplatintos schemos jau kreipėsi į Teisingumo ministeriją. Bendrovė nurodė, 
kad lyga galimai vykdo neteisėtą veiklą ir prašė imtis prieš jos veiklą administracinių poveikio 
priemonių. 
„Vilniaus energijos“ atstovų nuomone, Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo 
lygos skelbiama informacija ne tik prieštarauja teisės aktams, reglamentuojantiems šilumos ūkį ir 
klaidina vartotojus, tačiau ir tiesiogiai instruktuoja bei skatina didžiąją dalį Vilniaus gyventojų atlikti 
neteisėtus veiksmus, sukčiauti, pažeisti įstatymus, taip pat nurodo, kokiomis neteisėtomis 
priemonėmis išvengti atsakomybės. 
Bendrovė pareiškime pažymėjo, kad pasinaudojus šia atsijungimo schema būtų pažeistos „Vilniaus 
energijos“ teisės ir interesai. 
Arba visi, arba nė vienas 
„Tai – nusikaltimas. Lyga siūlo neteisėtą atsijungimo būdą. Jei gyventojai pasinaudos tais 



pamokymais, sostinėje prieš šildymo sezoną bus išbalansuota šildymo sistema“, – padėtį įvertino 
Vilniaus daugiabučių namų bendrijų asociacijos prezidentas Juozas Antanaitis. 
Ši asociacija dėl pamokymų ketino kreiptis į Vilniaus apygardos prokuratūrą, tačiau vėliau tokio 
sumanymo atsisakė. J.Antanaičio žodžiais, kreipusis į prokuratūrą pamokymus paskelbusiai lygai 
būtų suteikta įžymybės dividendų. 
Gal Vilniaus daugiabučių namų bendrijų asociacijai jau yra žinoma tokių atsijungimo pavyzdžių? 
J.Antanaičio nuomone, gyventojai, savo butuose radiatorius atjungę neteisėtai, stengsis tai 
nuslėpti. Todėl ar daug vilniečių pasinaudojo pamokymais, paaiškės tik prasidėjus šildymo sezonui. 
Pamokymus, kaip atsijungti nuo šildymo sistemos, pasmerkė ir Buitinių vartotojų sąjunga, 
pavadindama tai banditizmu. 
Anot šios sąjungos, daugiabutis namas yra vientisas statinys, todėl keisti šildymo būdą turi arba 
visi namo gyventojai, arba nė vienas. 
Priminė pasirinkimo laisvę 
Bet tai neišgąsdino Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos. Ji pareiškė, kad ir 
ateityje skelbs visų vartotojų nuomones, siūlymus, patarimus ir kitokio pobūdžio informaciją. 
Lygos prezidento K.Griniaus nuomone, kai be jokio saiko ir ekonominio pagrindo didinamos šilumos 
tiekimo kainos, vartotojai turi Konstitucijoje garantuotą teisę pasirinkti, kaip gyventi ir kaip šildytis. 
Be to, teisė suteikia galimybes nemokėti už paslaugas, kurių vartotojams nereikia, jei jos 
nekokybiškos ar neįperkamos. 
„Vilniaus energijos“ veiksmus, pasitelkiant į pagalbą valstybės institucijas, vertiname kaip bandymą 
susidoroti su vartotojais, apribojant teisę į informaciją ir kitą nuomonę“, – samprotavo K.Grinius. 
Tvarka – labai sudėtinga 
Kaip atsijungti nuo centrinio šildymo sistemos, numato Šilumos pirkimo ir vartojimo taisyklės. 
Jomis vadovaujantis, atsijungti nuo šilumos tiekimo sistemos beveik neįmanoma. 
Pirmiausia asmenys, pageidaujantys atsijungti nuo šilumos tiekimo sistemos, privalo pateikti 
savivaldybei prašymą dėl šilumos ir karšto vandens pirkimo ir pardavimo sutarties nutraukimo. 
Kartu su prašymu gyventojai turi pateikti savivaldybės įgaliotos institucijos išvadą, kad kitas 
pasirinktas šildymo būdas atitinka miesto šilumos ūkio specialųjį planą, kad atsijungimas 
nepadidins vidutinių šilumos tiekimo sąnaudų likusiems sistemos šilumos vartotojams, kad tai 
nepadidins žalos aplinkai. 
Paprastai mėginimas atsijungti baigiasi šioje stadijoje. Mat savivaldybė pareiškia, kad atsijungti 
ketinantis namas privalo būti šildomas iš centrinio šildymo sistemos. 
Jei išvados vis dėlto būtų teigiamos, savivaldybė ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo 
šilumos vartotojo prašymo įregistravimo turėtų priimti sprendimą, derinti vartotojo prašymą ir 
išduoti leidimą teisės aktuose nustatyta tvarka atjungti jo pastato šilumos įrenginius nuo šilumos 
tiekimo sistemos. 
Bet prieš tai dar reikia krūvos sutikimų, derinimų ir kitokių dokumentų. Taisyklėse numatyta, kad 
visos suinteresuotos šalys turės teisę susipažinti su atlikto ekonominio įvertinimo ar kompensacijos 
apskaičiavimo pradiniais duomenimis, skaičiavimų procedūromis, rezultatais, gauti paslaugų tiekėjo 
paaiškinimus ir visų skaičiavimų bei skaičiavimams panaudotų duomenų ar dokumentų kopijas. 
Taip pat visos suinteresuotos šalys turės teisę atlikto ekonominio įvertinimo rezultatus, 
apskaičiuotą kompensaciją ir jų pagrindu priimtą sprendimą apskųsti teismui įstatymų nustatyta 
tvarka. 

 

Straipsniai paimti iš : 
http://www.leka.lt/index.php?content=pages&lng=lt&page_id=31&news_id=90&PHPSESSID=9bc8cded4cc240e29c8dd9da699d7248 
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Didelės šilumos energijos kainos, prasta pastatų atitvarinių konstrukcijų būklė bei šiluminė izoliacija 
skatina ieškoti efektyvių šilumos nuostolių tyrimo ir mažinimo priemonių. Vienas iš 
perspektyviausių ir pažangiausių šilumos nuostolių nustatymo būdų yra pastatų skleidžiamų 
infraraudonųjų spindulių  matavimas – termovizija (termografija). 

 Kiekvienas realus fizinis kūnas spinduliuoja infraraudonuosius spindulius. Termografija – fizinių 
kūnų spinduliuojamų infraraudonųjų spindulių fiksavimas per atstumą. Kūnų spinduliavimo 
intensyvumas proporcingas kūnų paviršiaus temperatūroms, kuo paviršiaus temperatūra 
aukštesnė, tuo spinduliavimas intensyvesnis. 

Termovizorius – tyrimui naudojamas prietaisas – fiksuoja infraraudonųjų spindulių intensyvumą, jį 
performuoja į elektrinius signalus ir lygina jį su temperatūrų etalonu. Prietaiso displėjuje ar jo 
atmintyje išsaugotą vaizdą galima analizuoti: nustatyti charakteringų taškų, plotų ar linijų 
temperatūras. Termonuotraukoje (termogramoje) temperatūrą atitinka spalvos: kuo aukštesnė 
temperatūra, tuo šviesesnė spalva ir atvirkščiai. Todėl vos žvilgtelėjus į termonuotrauką vizualiai 
galima matyti pastato šilumos izoliacijos ar kitus defektus. 

Termovizoriaus temperatūrų matavimo skalė itin plati ir tiksli, todėl termovizoriumi galima ištirti 
pastatų šilumos nuostolius, kontaktinius elektros sujungimus, šildymo ir šaldymo įrengimus, 
vamzdynų izoliaciją. Panašūs įrenginiai naudojami ir medicinoje, technologinių procesų tyrime, 
karinėje pramonėje.   
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