
ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 
SISTEMOS NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 

SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ, ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS 
PIRKIMO-PARDAVIMO VIETOS IR TIEKIMO-VARTOJIMO RIBOS 

NUSTATYMO AKTAS Nr. A-000-00 / DATA

DATA

1. A÷B - Šilumos tiekėjui nuosavybės teise priklausantis šilumos šaltinis (katilai ir jų priklausiniai pažymėti  indeksu – ŠŠ) ir šilumos 
perdavimo tinklai, kurie prasideda šilumos šaltiniu pažymėtu indeksu A ir baigiasi uždaromąja armatūra pažymėta indeksu B.
2. Šilumos tiekėjui nuosavybės teise priklausančios katilinės patalpos, kurios schemoje yra pažymėtos linija:  
3. B÷C÷C1÷C2 - Vartotojui ir kitų pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios nuosavybės teise priklausantys pastato šilumnešio 
tinklai, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos bei kiti šilumos įrenginiai. Riba su Šilumos tiekėju pažymėta simboliu      
o riba su buto (patalpų) savininku pažymėta simboliu               .
4. C3 –buto šilumos skaitiklis, C4 - buto karšto vandens skaitiklis, B1-šalto vandens prieš karšto vandens šilumokaitį skaitiklis. Šalys 
patvirtina, kad buto karšto vandens skaitiklis nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui.
5. Šilumos tiekėjo ir Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo, jeigu jis nėra Šilumos tiekėjas, priežiūros eksploatacinės 
atsakomybės riba (šilumos įrenginių priežiūros) schemoje pažymėta indeksu B÷C÷ C1÷C2, jeigu Šilumos tiekėjas ir Pastato šildymo 
ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas nesusitaria kitaip:
          5.1. A÷B - Šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos įrenginiai;
          5.2. B÷C÷C1÷C2 - Buitiniam šilumos vartotojui ir kitiems pastato butų (patalpų) savininkams bendrosios nuosavybės teise 
priklausančių šilumos įrenginių tinkamą priežiūrą ir tvarkymą užtikrina jų pasirinkta įmonė - pastato šildymo ir karšto vandens 
prižiūrėtojas.
6. Šilumos tiekimo - vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kur įrengtas visos katilinėje 
pagamintos šilumos apskaitos prietaisas (schemoje pažymėtas indeksu A1) yra sujungtas su pastato šilumos įrenginiais.

Šalių šilumos gamybos, perdavimo tinklų bei įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų priežiūrą bei techninę 
būklę suderintos ribos:

Šilumos gamybos, perdavimo tinklų bei įrenginių nuosavybės, priežiūros ir tiekimo – vartojimo ribų schema
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________________________________________________ ________________________________________________

Kiti schemos žymėjimai: 

T1, T2 
šilumnešio tinklai į (-iš) pastato 
šilumos punkto įrenginius katilinės patalpų siena 

uždaromoji armatūra pastato siena 

T3, T4 karšto vandens tiekimo tinklai T5, T6 
šilumnešio tinklai į (-iš) pastato 
šildymo sistemą 

šalto vandens prieš karšto vandens 
šilumokaitį skaitiklis šalto vandens šildymo sistemos 

papildymui skaitiklis 

pagamintos šilumos prietaisas pastatui šildyti teikiamos šilumos 
apskaitos prietaisas 

šilumos apskaitos prietaisas buto karšto vandens čiaupas 

buto šildymo prietaisai buto vonios šildytuvas 

šilumos šaltinis buto šilumos skaitiklis 

Šalių parašai:

________________________________________________

VARTOTOJAS
VARDENIS PAVARDENIS
Asmens kodas: 11111111111
Buto (patalpų) adresas: S. Nėries g. XXX-XX, Vilnius
Tel.: 2222222
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