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Lietuvos Lietuvos ššilumos tiekimo ilumos tiekimo žžememėėlapislapis
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LLŠŠTATA narnarėės s -- ššilumos tiekimo ilumos tiekimo įįmonmonėės, 2010 m. sausio 1 d.s, 2010 m. sausio 1 d.
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LLŠŠTATA vienija 31 vienija 31 ššilumos tiekimo ilumos tiekimo įįmonmonėės ir 10 kits ir 10 kitųų įįmonimoniųų, , 

veikianveikianččiiųų ššilumos ilumos ūūkio sektoriujekio sektoriuje
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ŠŠilumos tiekimo ilumos tiekimo įįmonmonėės ne s ne LLŠŠTATA narnarėės 2010 m.s 2010 m.
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1 Šilumos šaltinis

2 Integruotas CŠT tinklas

3 Rajoninė katilinė

4 Lokalus CŠT tinklas

5 Vietinis šilumos šaltinis

6 Vartotojai

7 Miesto riba
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Grupė pagal 

šilumos 

gamybą

Pogrupis

pagal šilumos 

gamybą

Kiekis, 

vnt.

Pagaminta 

šilumos 

GWh/metus

Instaliuota 

galia, 

MW

Pasiekta 

galia, 

MW

Panaudota 

instaliuotos 

galios dalis, %

5 GWh ir 

daugiau

>150 10 7292 7743 3048 39

≥90 – iki 150 2 253 205 69 34

≥50 – iki 90 8 601 620 208 34

≥25 – iki 50 19 687 712 182 26

≥5 – iki 25 48 588 510 176 35

Iš viso: ≥5 94 10300 8600 3683 38

Iki 5 GWh < 5 263 272 371 Nėra duomenų

Iš viso: 357 ~10000,0 

GWh šilumos 

per 2008 

metus

8971
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Įmonė Atlikti darbai per 2009 m.

UAB “Vilniaus energija” Per 2009 m. bendrovė investavo apie 81 mln. Lt81 mln. Lt. į šilumos šaltinių modernizavimą

ir šilumos perdavimą iš kurių stambiausias projektas - Naujos garo turbinos su 

generatoriumi įrengimas Vilniaus 2-ojoje elektrinėje (projekto vertė 23,4 mln. Lt)

AB “Klaipėdos energija” Investicijos:

- šilumos šaltiniuose bendrovė per 2009 m. iš nuosavų lėšų skyrė apie 1,9 mln. Lt,

- šilumos perdavime (šilumos tinklų rekonstrukcijai ir šilumos tinklų naujiems 

vartotojams įrengimui) bendrovė iš nuosavų lėšų skyrė apie 7,3 mln. Lt. iš ES 

struktūrinių fondų apie 6,0 mln. Lt. Viso bendrovėje investuota apie 15,3 mln. Lt. 15,3 mln. Lt. 

(įskaitant ir ES apie 6,0 mln. Lt. paramą). 

AB “Šiaulių energija” Per 2009 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą

(šilumos tinklų rekonstrukciją, šilumos punktų įrengimą ir pan.) viso investavo apie 6,0 6,0 

mln. Lt. mln. Lt. (įskaitant ir ES 1,0 mln. Lt paramą apie).

AB “Panevėžio energija” Investicijoms ir remonto darbams į šilumos šaltinių modernizavimą (Panevėž. el. katil. 

vandens cheminio valymo cecho modernizavimas bei garo dalies gamybos 

rekonstrukcija) bendrovė investavo apie 5,5 mln. Lt. 5,5 mln. Lt. savo nuosavų lėšų

UAB “Radviliškio šiluma” Į šilumos šaltinius investuotą per 7,3 mln. Lt. per 7,3 mln. Lt. (Bendrovės  lėšos, ES ir LAAIF parama) 

iš kurių stambiausias projektas - biokuro katilų paleidimas (6 mln. Lt.)

UAB “Utenos šilumos tinklai” Investicijoms ir remonto darbams:

- šilumos šaltiniuose bendrovė per 2009 m. iš nuosavų lėšų skyrė apie 1,5 mln. Lt,

- šilumos perdavime (šilumos tinklų rekonstrukcijai ir šilumos punktų įrengimas) 

investuota apie 0,6 mln. Lt. Viso bendrovėje investuota apie 2,0 mln. Lt. ,0 mln. Lt. 

AB “Jonavos šilumos tinklai” Bendrovėje investicijos šilumos šaltiniuose (į naujo 10 MW galios vandens šildymo 

katilo su dviem kondensaciniais ekonomaizeriais ) siekė apie 1,9 mln. L1,9 mln. Ltt. (Bendrovės 

nuosavos lėšos, Jonavos rajono savivaldybės bei LAAIF finansinė parama)

Analogiški darbai vykdomi ir kitose šilumos tiekimo įmonėse
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�Nauja garo turbina su generatoriumi 

Vilniaus 2-ojoje elektrinėje. Įgyvendinto

projekto vertė siekia ~ 23,4 mln. Lt.

14

�Automatizuotos dujinės katilinės su 

kondensavimo ekonomaizeriais statyba 

Šiaulių m. Spindulio g. kvartale (Stumbro 

g. katilinė). Projekto vertė siekia ~ 1,7 

mln. Lt.

�Panevėžio el. katilinės vandens 

cheminio valymo cecho modernizavimas

Projekto vertė siekia ~ 3,0 mln. Lt.
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Eksploatuojami grupiniai Eksploatuojami grupiniai ššiilumoslumos punktai (grupinpunktai (grupinėės s 

boilerinboilerinėės)s)

• ŠT įmonės, įgyvendindamos LR Vyriausybės Šilumos ūkio plėtros krypčių nuostatas, palaipsniui naikina grupines boilerines 

ir atlieka kitus modernizavimo darbus.

• Dėl to ženkliai sumažėjo šilumos nuostoliai tinkluose (nuo šilumos gamybos šaltinių iki pastatų įvadų): 1996 metais buvo -

32%, 2008 metais sumažėjo iki 16,7 %.

• Automatinių šilumos punktų įrengimas pastatuose užtikrina reikiamą temperatūrų palaikymą butuose nepriklausomai nuo   

lauko oro temperatūrų pokyčių. Tai laibai svarbu pavasarį ir rudenį, kuomet pereinamuoju laikotarpiu nebeperšildomi pastatai
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Eil. nr. Įmonė

Kaina taikoma 

nuo

Karšto vandens 

kaina, galiojusi 

iki                        

2009-10-01, 

Lt/m
3

Karšto vandens kaina, Lt/m
3

Nediferencijuota 

karšto vandens, 

tiekiamo iš

individualių

šilumos punktų, 

kaina

Diferencijuota karšto vandens kaina, 

Lt/m
3

Kai tiekiama iš

grupinių šilumos 

punktų

Kai tiekiama iš

gyventojams 

(šilumos 

vartotojams) 

priklausančių

individualių

šilumos punktų

Kai tiekiama iš

tiekėjui 

priklausančių

individualių

šilumos punktų

1 UAB"Akmenės energija" 2010.01.01 23,27 22,30

2 UAB"Anykščių šiluma" 2010.01.01 23,74 21,83

3 UABBalterma ir ko 2010.01.01 20,11 16,38

4 UAB"Birštono šiluma" 2010.01.01 18,21 18,29

5 UAB"Elektrėnų komunalinis ūkis" 2010.01.01 10,73 11,96

6 UAB"Gelvita" 2010.01.01 14,81 24,61

7 UAB"Ignalinos šilumos tinklai" 2010.01.01 16,47 15,55

8 AB"Jonavos šilumos tinklai" 2010.01.01 14,31 16,38

9

Fortum, 

UAB"Joniškio energija"

2010.01.01
26,21 26,05

10 UAB"Kaišiadorių šiluma" 2010.01.01 18,89 17,44

11.1. Kauno miesto vartotojams 2010.01.01 14,55 15,21 19,83

11.2.

Kauno raj. Raudondvario kaimo 

vartotojams
2010.01.01

16,72 31,96

11.3.

Kauno raj. Garliavos ir Ežerėlio miestų

vartotojams

2010.01.01
17,09 22,79

11.4.

Kauno raj. Domeikavos kaimo 

vartotojams
2010.01.01

15,26

11.5. Kauno raj. Neveronių kaino martotojams 2010.01.01 16,72

11.6. Kauno raj. Girionių kaimo vartotojams 2010.01.01 17,88

11.7.

Kauno raj. Akademijos miestelio 

vartotojams
2010.01.01

14,67

11.8. Jurbarko miesto vartotojams 2010.01.01 16,85

14 UAB"Lazdijų šiluma" 2010.01.01 19,99 22,10

15 UAB"Litesko" fil. "Alytaus energija" 2010.01.01 19,35 19,49

16 UAB"Litesko" fil. "Biržų šiluma" 2010.01.01 21,29 21,86

17 UAB"Litesko" fil. "Druskininkų šiluma" 2010.01.01 20,25 20,46

Eil. nr. Įmonė

Kaina taikoma 

nuo

Karšto vandens 

kaina, galiojusi iki                        

2009-10-01, Lt/m
3

Karšto vandens kaina, Lt/m
3

Nediferencijuota 

karšto vandens, 

tiekiamo iš

individualių šilumos 

punktų, kaina

Diferencijuota karšto vandens kaina, 

Lt/m
3

Kai tiekiama iš

grupinių šilumos 

punktų

Kai tiekiama iš

gyventojams 

(šilumos 

vartotojams) 

priklausančių

individualių šilumos 

punktų

Kai tiekiama iš

tiekėjui 

priklausančių

individualių šilumos 

punktų

20 UAB

"Litesko" fil. "Marijampolės 

šiluma" Kazlų Rūdoje 2010.01.01 22,29 22,90

21 UAB

"Litesko" fil. "Marijampolės 

šiluma" Sargėnuose 2010.01.01 17,98

22 UAB"Litesko" fil. "Palangos šiluma" 2010.01.01 23,05 23,67

23 UAB"Litesko" fil. "Telšių šiluma" 2010.01.01 20,59

24 UAB"Litesko" fil. "Vilkaviškio šiluma" 2010.01.01 21,23 21,89

25 UAB"Mažeikių šilumos tinklai" 2010.01.01 15,78

26.1.

Ukmergės, Šventupės ir Duktynos

kaimų vartotojams

2010.01.01

21,99 22,01 22,13

26.2. Dainavos kaimo vartotojams
2010.01.01

21,99 21,76 21,88

27 UAB"Molėtų šiluma"
2010.01.01

16,87 16,05

28 UAB"Pakruojo šiluma"
2010.01.01

23,22 24,09

����� ��������������������������������������������
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Eil. nr. Įmonė

Kaina taikoma 

nuo

Karšto vandens 

kaina, galiojusi 

iki                        

2009-10-01, 

Lt/m
3

Karšto vandens kaina, Lt/m
3

Nediferencijuota 

karšto vandens, 

tiekiamo iš

individualių

šilumos punktų, 

kaina

Diferencijuota karšto vandens kaina, 

Lt/m
3

Kai tiekiama iš

grupinių šilumos 

punktų

Kai tiekiama iš

gyventojams 

(šilumos 

vartotojams) 

priklausančių

individualių

šilumos punktų

Kai tiekiama iš

tiekėjui 

priklausančių

individualių

šilumos punktų
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8 AB"Jonavos šilumos tinklai" 2010.01.01 14,31 16,38

9

Fortum, 

UAB"Joniškio energija"

2010.01.01
26,21 26,05
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2010.01.01

16,72 31,96
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17,09 22,79

11.4.
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vartotojams
2010.01.01

15,26

11.5. Kauno raj. Neveronių kaino martotojams 2010.01.01 16,72

11.6. Kauno raj. Girionių kaimo vartotojams 2010.01.01 17,88

11.7.

Kauno raj. Akademijos miestelio 

vartotojams
2010.01.01
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11.8. Jurbarko miesto vartotojams 2010.01.01 16,85

14 UAB"Lazdijų šiluma" 2010.01.01 19,99 22,10

15 UAB"Litesko" fil. "Alytaus energija" 2010.01.01 19,35 19,49

16 UAB"Litesko" fil. "Biržų šiluma" 2010.01.01 21,29 21,86

17 UAB"Litesko" fil. "Druskininkų šiluma" 2010.01.01 20,25 20,46
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Kaina taikoma 

nuo

Karšto vandens 

kaina, galiojusi iki                        

2009-10-01, Lt/m
3

Karšto vandens kaina, Lt/m
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Nediferencijuota 

karšto vandens, 

tiekiamo iš
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Lt/m
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Kai tiekiama iš

grupinių šilumos 

punktų

Kai tiekiama iš

gyventojams 

(šilumos 

vartotojams) 

priklausančių

individualių šilumos 

punktų

Kai tiekiama iš

tiekėjui 

priklausančių

individualių šilumos 

punktų

20 UAB

"Litesko" fil. "Marijampolės 

šiluma" Kazlų Rūdoje 2010.01.01 22,29 22,90

21 UAB

"Litesko" fil. "Marijampolės 

šiluma" Sargėnuose 2010.01.01 17,98

22 UAB"Litesko" fil. "Palangos šiluma" 2010.01.01 23,05 23,67

23 UAB"Litesko" fil. "Telšių šiluma" 2010.01.01 20,59

24 UAB"Litesko" fil. "Vilkaviškio šiluma" 2010.01.01 21,23 21,89

25 UAB"Mažeikių šilumos tinklai" 2010.01.01 15,78

26.1.

Ukmergės, Šventupės ir Duktynos

kaimų vartotojams

2010.01.01

21,99 22,01 22,13

26.2. Dainavos kaimo vartotojams
2010.01.01

21,99 21,76 21,88

27 UAB"Molėtų šiluma"
2010.01.01

16,87 16,05

28 UAB"Pakruojo šiluma"
2010.01.01

23,22 24,09
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Eil. nr. Įmonė

Kaina taikoma 

nuo

Karšto vandens 

kaina, galiojusi iki                        

2009-10-01, Lt/m
3

Karšto vandens kaina, Lt/m
3

Nediferencijuota 

karšto vandens, 

tiekiamo iš

individualių šilumos 

punktų, kaina

Diferencijuota karšto vandens kaina, 

Lt/m
3

Kai tiekiama iš

grupinių šilumos 

punktų

Kai tiekiama iš

gyventojams 

(šilumos 

vartotojams) 

priklausančių

individualių šilumos 

punktų

Kai tiekiama iš

tiekėjui 

priklausančių

individualių šilumos 

punktų

29.3. Rokiškio raj. vartotojams 2010.01.01 16,24 / 24,34 15,19 22,53

29.4. Kėdainių raj. vartotojams 2010.01.01 16,92 / 24,10 15,87 23,18

29.5. Kupiškio raj. vartotojams 2010.01.01 18,22 / 26,05 17,17 24,24

29.6. Pasvalio raj. vartotojams 2010.01.01 16,38 / 24,48 15,34 22,67

29.7. Zarasų raj. vartotojams 2010.01.01 19,36 / 27,18 18,30 25,36

30 UAB"Plungės šilumos tinklai" 2010.01.01 20,02

31 UAB"Pravieniškių 2 ieji pataisos namai 2010.01.01 17,94 19,24

32 UAB"Prienų energija" 2010.01.01 26,53 26,59

33 UAB"Prienų energija" Trakų padalinys 2010.01.01 22,01 / 37,17 23,13 23,54 35,40

34 UAB"Radviliškio šiluma" 2010.01.01 22,92 19,17

35 UAB"Raseinių šilumos tinklai" 2010.01.01 20,24 / 20,40 19,67 19,85

36 SĮ"Skuodo šiluma" 2010.01.01 22,12 20,27

37 UAB"Šakių šilumos tinklai" 2010.01.01 22,25 21,46

38 UAB"Šalčininkų šilumos tinklai" 2010.01.01 22,64 19,22

39.1. Šiaulių miesto vartotojams 2010.01.01 17,72

39.2.

Kuršėnų, Kairių, Kužių miestelių

vartotojams
2010.01.01

20,01

����� ��������������������������������������������

����� ��

Eil. nr. Įmonė

Kaina taikoma 

nuo

Karšto vandens 

kaina, galiojusi iki                        

2009-10-01, Lt/m
3

Karšto vandens kaina, Lt/m
3

Nediferencijuota 

karšto vandens, 

tiekiamo iš

individualių šilumos 

punktų, kaina

Diferencijuota karšto vandens kaina, 

Lt/m
3

Kai tiekiama iš

grupinių šilumos 

punktų

Kai tiekiama iš

gyventojams 

(šilumos 

vartotojams) 

priklausančių

individualių šilumos 

punktų

Kai tiekiama iš

tiekėjui 

priklausančių

individualių šilumos 

punktų

42 UAB"Širvintų šiluma"

2010.01.01

21,21 21,33

43

Fortum, 

UAB"Švenčionių energija"

2010.01.01

18,96 17,08 17,30

44 UAB"Tauragės šilumos tinklai"

2010.01.01

17,36 16,09

45 UAB"Utenos šilumos tinklai"

2010.01.01

14,57 / 14,82 14,27

14,48

46 UAB"Varėnos šiluma"

2010.01.01

18,01 17,91

47.1. Panevežio raj. vartotojams

2010.01.01

19,12 18,22 (14,68***)

47.2. Dembavos gyv. vartotojams

2010.01.01

19,12

48 UAB "Vilniaus energija" 2010.01.01 16,15

49 VĮ"Visagino energija"**

2010.01.01

7,71 / 8,64 15,35 / 18,88
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Šilumos 

suvartojimas 

šildymui

Vidutinė

šilumos kaina 

gyventojams

(su PVM)

Šildymo kaina 1 m
2

ploto sušildyti 

(su PVM)

Išlaidos 60 m
2

ploto 

buto šildymui (su 

PVM)

Kiek 

tokių

pastatų

yra?

I. Daugiabučiai 

suvartojantys mažiausiai 

šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai)

8 8 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

480 480 kWhkWh

25,0 ct/kWh 8 x 25,0 = 22,,0000 Lt/m
2

2,00 x 60 = 120120,0,0 LtLt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai 

suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 

(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą

namai)

1515 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

900 900 kWhkWh

25,0 ct/kWh 15 x 25,0 = 33,7,755 Lt/m
2

3,57 x 60 = 222525,,0 Lt0 Lt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai 

suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 

nerenovuoti namai)

2525 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

1500 1500 kWhkWh

25,0 ct/kWh 25 x 25,0 = 66,,2255 Lt/m
2

6,25 x 60 = 337755,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai 

suvartojantys labai daug 

šilumos (senos statybos, 

labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai)

3355 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

2100 2100 kWhkWh

25,0 ct/kWh 35 x 25,0 = 88,,7575 Lt/m
2

8,75 x 60 = 552525,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%
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Šilumos 

suvartojimas 

šildymui

Vidutinė

šilumos kaina 

gyventojams

(su PVM)

Šildymo kaina 1 m
2

ploto sušildyti 

(su PVM)

Išlaidos 60 m
2

ploto 

buto šildymui (su 

PVM)

Kiek 

tokių

pastatų

yra?

I. Daugiabučiai 

suvartojantys mažiausiai 

šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai)

8 8 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

480 480 kWhkWh

21,0 ct/kWh 8 x 21,0 = 11,,68 68 Lt/m
2

1,68 x 60 = 100100,,8 Lt8 Lt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai 

suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 

(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą

namai)

1515 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

900 900 kWhkWh

21,0 ct/kWh 15 x 21,0 = 33,,1515 Lt/m
2

3,15 x 60 = 189189,,0 Lt0 Lt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai 

suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 

nerenovuoti namai)

2525 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

1500 1500 kWhkWh

21,0 ct/kWh 25 x 21,0 = 55,,2255 Lt/m
2

5,25 x 60 = 315315,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai 

suvartojantys labai daug 

šilumos (senos statybos, 

labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai)

3355 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

2100 2100 kWhkWh

21,0 ct/kWh 35 x 21,0 = 77,,3535 Lt/m
2

7,35 x 60 = 441441,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%

32 t32 tūūkst. butkst. butųų

0,09 mln. gyventoj0,09 mln. gyventojųų

121 t121 tūūkst. butkst. butųų

0,36 mln. gyventoj0,36 mln. gyventojųų

390 t390 tūūkst. butkst. butųų

1,17 mln. gyventoj1,17 mln. gyventojųų

157 t157 tūūkst. butkst. butųų

0,47 mln. gyventoj0,47 mln. gyventojųų

�������� �� �������������� �����������������
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Šilumos 

suvartojimas 

šildymui

Vidutinė

šilumos kaina 

gyventojams

(su PVM)

Šildymo kaina 1 m
2

ploto sušildyti 

(su PVM)

Išlaidos 60 m
2

ploto 

buto šildymui (su 

PVM)

Kiek 

tokių

pastatų

yra?

I. Daugiabučiai 

suvartojantys mažiausiai 

šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai)

8 8 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

480 480 kWhkWh

25,0 ct/kWh 8 x 25,0 = 22,,0000 Lt/m
2

2,00 x 60 = 120120,0,0 LtLt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai 

suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 

(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą

namai)

1515 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

900 900 kWhkWh

25,0 ct/kWh 15 x 25,0 = 33,7,755 Lt/m
2

3,57 x 60 = 222525,,0 Lt0 Lt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai 

suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 

nerenovuoti namai)

2525 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

1500 1500 kWhkWh

25,0 ct/kWh 25 x 25,0 = 66,,2255 Lt/m
2

6,25 x 60 = 337755,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai 

suvartojantys labai daug 

šilumos (senos statybos, 

labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai)

3355 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

2100 2100 kWhkWh

25,0 ct/kWh 35 x 25,0 = 88,,7575 Lt/m
2

8,75 x 60 = 552525,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%
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Šilumos 

suvartojimas 

šildymui

Vidutinė

šilumos kaina 

gyventojams

(su PVM)

Šildymo kaina 1 m
2

ploto sušildyti 

(su PVM)

Išlaidos 60 m
2

ploto 

buto šildymui (su 

PVM)

Kiek 

tokių

pastatų

yra?

I. Daugiabučiai 

suvartojantys mažiausiai 

šilumos (naujos statybos, 

kokybiški namai)

8 8 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

480 480 kWhkWh

21,0 ct/kWh 8 x 21,0 = 11,,68 68 Lt/m
2

1,68 x 60 = 100100,,8 Lt8 Lt 4,6%4,6%

II. Daugiabučiai 

suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos 

(naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą

namai)

1515 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

900 900 kWhkWh

21,0 ct/kWh 15 x 21,0 = 33,,1515 Lt/m
2

3,15 x 60 = 189189,,0 Lt0 Lt 17,3%17,3%

III. Daugiabučiai 

suvartojantys daug 

šilumos (senos statybos 

nerenovuoti namai)

2525 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

1500 1500 kWhkWh

21,0 ct/kWh 25 x 21,0 = 55,,2255 Lt/m
2

5,25 x 60 = 315315,0,0 LtLt 55,7%55,7%

IV. Daugiabučiai 

suvartojantys labai daug 

šilumos (senos statybos, 

labai prastos šiluminės 

izoliacijos namai)

3355 kWh/m
2

60 m
2

ploto 

butui: 

2100 2100 kWhkWh

21,0 ct/kWh 35 x 21,0 = 77,,3535 Lt/m
2

7,35 x 60 = 441441,,0 Lt0 Lt 22,4%22,4%

32 t32 tūūkst. butkst. butųų

0,09 mln. gyventoj0,09 mln. gyventojųų

121 t121 tūūkst. butkst. butųų

0,36 mln. gyventoj0,36 mln. gyventojųų

390 t390 tūūkst. butkst. butųų

1,17 mln. gyventoj1,17 mln. gyventojųų

157 t157 tūūkst. butkst. butųų

0,47 mln. gyventoj0,47 mln. gyventojųų
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Šilumos k.v. 

temperatūros 

palaikymui kiekis 1 

butui (kWh/mėn.) 

(gyvatukas)

Vidutinė šilumos 

kaina 

gyventojams

(su PVM)

Šilumos k.v. 

temperatūros palaikymui 

mokestis, (Lt/but./mėn.) 

su PVM

I. Naujai pasatyti 

daugiabučiai 

gyvenamieji namai, 

kuriuose įrengtos 

šiuolaikinės vidaus 

karšto vandens 

tiekimo sistemos su 

vonios šildytuvais

~130 ~130 

kWh/but./mėn.

25,0 ct/kWh 
130 x 0,25 = 3232,,5500

Lt/but./mLt/but./mėėn.n.

II. Modernizuoti 

daugiabučiai 

gyvenamieji namai, 

kuriuose 

modernizuotos vidaus 

karšto vandens 

tiekimo sistemos su 

vonios šildytuvais

~140~140

kWh/but./mėn.

25,0 ct/kWh 
140 x 0,25 = 3535,,00 00 

Lt/but./mLt/but./mėėn.n.

III. Daugiabučiai 

gyv. Namai pastatyti 

iki 1992 m. 

nemodernizuoti su 

senomis 

nugyventomis vidaus 

karšto vandens 

tiekimo sistemomis ir 

vonios šildytuvais

~300 ~300 

kWh/bu.t/mėn.

25,0 ct/kWh 
300 x 0,25 = 75,00

Lt/but./mLt/but./mėėn.n.
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Šilumos k.v. 

temperatūros 

palaikymui kiekis 1 

butui (kWh/mėn.) 

(gyvatukas)

Vidutinė šilumos 

kaina 

gyventojams

(su PVM)

Šilumos k.v. 

temperatūros palaikymui 

mokestis, (Lt/but./mėn.) 

su PVM

I. Naujai pasatyti 

daugiabučiai 

gyvenamieji namai, 

kuriuose įrengtos 

šiuolaikinės vidaus 

karšto vandens 

tiekimo sistemos su 

vonios šildytuvais

~130 ~130 

kWh/but./mėn.

21,0 ct/kWh
130 x 0,21 = 2727,,3300

Lt/Lt/butbut./m./mėėn.n.

II. Modernizuoti 

daugiabučiai 

gyvenamieji namai, 

kuriuose 

modernizuotos vidaus 

karšto vandens 

tiekimo sistemos su 

vonios šildytuvais

~140~140

kWh/but./mėn.

21,0 ct/kWh
140 x 0,21 = 2929,,40 40 

Lt/Lt/butbut./m./mėėn.n.

III. Daugiabučiai 

gyv. Namai pastatyti 

iki 1992 m. 

nemodernizuoti su 

senomis 

nugyventomis vidaus 

karšto vandens 

tiekimo sistemomis ir 

vonios šildytuvais

~300 ~300 

kWh/bu.t/mėn.

21,0 ct/kWh
300 x 0,21 = 63,00

Lt/Lt/butbut./m./mėėn.n.
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• LR aplinkos ministerijos duomenimis 

dalinai renovuotų daugiabučių

gyvenamųjų namų Lietuvoje yra apie 

750. Tačiau tai sudaro tik 2 proc. visų

~ 40000 daugiabučių namų, kuriuose 

gyvena didžioji dauguma šalies 

gyventojų

• Kompleksiškai renovuotų daugiabučių

yra vos 20-30.
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Daugiabučiai

Kiekis  (vnt.) Plotas (m
2

)

~ 38 200 ~ 53 300 000

~ 9 % viso kiekio ~ 52 % viso ploto

I pastatų grupė 1 – 2 

aukštų

(vidutinis pastato plotas 

– mažesnis kaip 

1000 m
2

)

II pastatų grupė 3 – 16 aukštų (vidutinis pastato 

plotas – didesnis kaip 1000 m
2

)

3 – 5 aukštų

(vidutinis pastato plotas 

yra ~ 3400 m
2

)

6 – 16 aukštų

(vidutinis pastato 

plotas yra ~ 

4300 m
2

)

Kiekis (vnt.) ~ 21000 ~ 14 700 ~ 2 500

VISO: ~ 38 200

Plotas (m
2

) ~ 7 700 000 ~ 34 300 000 ~ 11 300 000

VISO: ~ 53 300 000
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2

)
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2

) ~ 7 700 000 ~ 34 300 000 ~ 11 300 000

VISO: ~ 53 300 000
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Trumpa informacija apie šilumą ir šildymą 

 

Šiluma – labiausiai paplitusi energijos rūšis. Ji naudojama nuo neatmenamų laikų. Pradžioje tai buvo 

saulės šiluma, vėliau žmogus išmoko naudotis ugnimi, šiuo metu pagrindinis šilumos energijos šaltinis 

yra organinio kuro deginimas. Fizikinis šilumos apibrėžimas - medžiagos mikrodalelių (molekulių, 

atomų) netvarkingas judėjimas. Šilumą apibūdina kūno temperatūra. Energinė šilumos charakteristika yra 

šilumos kiekis, kurios vienetas SI sistemoje – džaulis (J). Praktikoje dažniau vartojamas išvestinis 

vienetas – kilovatvalandė (1 kWh = 3 600 kJ). Apytikriai tiek šilumos pakanka 20 litrų šalto vandens 

pašildyti nuo 10 iki 50 C°.  

Tam, kad pagaminti 1 kWh šilumos reikia sudeginti apie 100 gramų kuro (skaičiuojant naftos 

ekvivalentu).  

Vienos centralizuotai tiekiamos šilumos kilovatvalandės kainą Lietuvoje tvirtina Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisija (2009/2010 m. šildymo sezono vidutinė šilumos kaina apie 21,0 ct/kWh 

(su PVM)). 

Šildymas – tam tikros oro temperatūros palaikymas patalpoje šaltuoju metų laiku. Iš patalpos per 

atitvaras išorės orui perduodamus šilumos nuostolius kompensuoja šildymo sistema. 

Šaltasis metų laikotarpis –laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra ne aukštesnė kaip 

+10°C. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę paros temperatūrą. 

Šilumos tiekimo būdai – centralizuotas ir individualus. Centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT)– kai  

šilumos gamybos šaltiniuose (kogeneracinėse elektrinėse, katilinėse) pagaminta šiluma į pastatus tiekiama 

šilumos perdavimo tinklu. Individualus - kai šiluma gaminama pastate  įrengtuose šildymo įrenginiuose. 

Šiuo metu CŠT ir individualus šildymas Lietuvoje apima maždaug po 50 proc. Panašus santykis yra ir 

kaimyninėse Skandinavijos šalyse, kitose Baltijos valstybėse, Lenkijoje, Čekijoje ir kt. Tiek 

centralizuotas tiek individualus šildymas gali būti skirstomas pagal naudojamą kurą ar kitą pirminę 

energiją (dujinis, skystas ar kietas organinis kuras, elektros, saulės, geoterminė energija, ir kt), pagal 

pagamintos šilumos transportavimo būdą (vandeninis, garinis, orinis, spindulinis) ir pagal šildymo 

prietaisus (radijatorinis, grindinis, plokštinis). 

Centralizuotai patiekta šiluma vartotojams yra apskaitoma daugiabučių namų ir kitų pastatų įvaduose 

įrengtais atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais, kurie parodo, kiek ataskaitiniu laikotarpiu visas 

namas suvartojo šilumos šildymui, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūros palaikymui 

(cirkuliacijai). Pastate suvartotas šilumos kiekis patalpų šildymui (kWh) dalinamas iš pastato bendrojo 

naudingojo ploto (m
2

) ir nustatomas suvartotos šilumos kiekis 1 m
2

 ploto šildymui (kWh/m
2

). 

 

Pavyzdys: 145 butų (7550 m
2

 ploto) daugiabutis namas Vilniuje suvartojo 128350 kWh šilumos šildymui per 

mėnesį: 128350 (kWh)/7550 (m
2

) = 17 kWh/m
2

. 

 

Šilumos suvartojimą daugiabučių namų ir kitų pastatų šildymui apsprendžia tų pastatų būklė. Lietuvoje 

daugiabučiai pagal suvartojamą šilumos kiekį sąlyginai skirstomi į 4 kategorijas: 

 

Suvartojamos šilumos kiekis (kWh) ir 

mokėjimai (~21,0 ct/kWh su PVM) už 

šildymą 2009/2010 m. šildymo sezonui 

Daugiabučių kategorijos 

1m
2 

buto šildymui 

per mėnesį 

60 m
2 

buto šildymui 

per mėnesį  

I Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos 

(naujos statybos, kokybiški namai) - 4,6 proc. 

~8 kWh/m
2 

 

~480 kWh/60m
2 

(~100 Lt/mėn.) 

II Daugiabučiai suvartojantys mažai arba 

vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti 

kažkiek taupantys šilumą namai) – 17,0 proc. 

~15 kWh/m
2

 ~900 kWh/60m
2 

(~189 Lt/mėn.) 

III Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos 

statybos nerenovuoti namai) - 55,7 proc. 

~25 kWh/m
2

 

 

~1500 kWh/60m
2 

(~315 Lt/mėn.) 

IV Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos 

(senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos 

namai) - 22,4 proc. 

~35 kWh/m
2

 ir 

daugiau 

~2100 kWh/60m
2

  

(~441 Lt/mėn.) 



 

Naujos statybos ekonomiškų namų tėra 4,6 proc., kokybiškiau pastatytų ir kažkiek taupančių šilumą  – 17 

proc., didžiąją dalį arba 55,7 proc. sudaro seni, nerenovuoti namai, o itin prastų, blogos šiluminės 

izoliacijos namų – 22,4 proc. 

 

Pavyzdys: 2009/2010  m. šildymo sezono metu vidutiniškai labiausiai paplitusio 60 m
2 

buto šildymas 

neapšiltintame daugiabučiame name kainuoja: 

• Per mėnesį: 25 (kWh/m
2

) x 19,3 (ct/kWh) x 1,09 (9 proc. PVM)= 5,26 Lt/m
2

/mėn (su PVM) x 60 m
2

 = 315 

Lt/mėn. 

• Per šildymo sezoną: 6 (mėn.) x 315 (Lt/mėn.)  = 1890 Lt/metus (su PVM) 

 
Dabartiniu metu Lietuvoje šildymo sezonas prasideda apie spalio 15 d. ir baigiasi apie balandžio 15 d. (vidutinė 

trukmė apie 6 mėn.). Šildymo sezono metu vidutinė lauko oro temperatūra siekia apie 0
0

C. 

 
Karštas vanduo – geriamasis vanduo, pašildytas iki higienos normomis nustatytos temperatūros. Lietuva 

viena iš nedaugelio Europos šalių, naudojanti buities reikmėms vien tik požeminį vandenį, kurio vidutinė 

metinė temperatūra yra apie +8
o

C. Karštas vanduo į gyvenamąsias patalpas patiekiamas +52
o

C 

temperatūros. Vieno kūbinio metro vandens pašildymui nuo nuo 8
o

C iki 52
o

C reikia sunaudoti 51 kWh 

šilumos. 

 
Pavyzdys: 2009/2010 m. šildymo sezonui vidutinė 1 m

3

 vandens pašildymo kaina Lietuvoje: 

51 (kWh)x 19,3 (šilumos kaina (ct/kWh)) x 1,09 (9 proc. PVM)= 10,71 Lt/m
3

 (su PVM) 

 

Tam, kad iš karšto vandens čiaupo bet kuriuo metu tekėtų reikiamos temperatūros karštas vanduo, namo 

vidaus karšto vandens vamzdynuose turi būti palaikoma cirkuliacija. Daugiabučio namo karšto vandens 

cirkuliaciniame kontūre be karšto vandens vamzdynų yra pajungti ir vonių patalpose esantys rankšluosčių 

džiovintuvai, kuriais cirkuliuodamas karštas vanduo atiduoda šilumos dalį, reikalingą vonios patalpų 

sanitarinių higienos sąlygų užtikrinimui. 

 

Šilumos tiekimo įmonės kiekvieną mėnesį pateikia gyventojams sąskaitas už šilumą, suvartotą šildymui ir 

karšto vandens ruošimui. Ypač svarbu sąskaitose atkreipti dėmesį į suvartotą šilumos kiekį (kWh) buto 

šildymui, kuris atspindi daugiabučio namo būklę ir atitinkamai mokėjimų už šilumą dydį.  

Jei Jūsų buto šildymui per mėnesį buvo suvartota 1300 kWh, žinokite, jog tam buvo sukūrenta 130 kg 

kuro, skaičiuojant naftos ekvivalentu. 
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2009 METAIS PRIIMTI IR 2009 METAIS PRIIMTI IR ��SIGALIOJO SIGALIOJO DAUGIAU KAIP DAUGIAU KAIP 

176 NAUJI TEIS176 NAUJI TEIS��S S AKTAI IR TEISAKTAI IR TEIS��S AKTS AKT�� PAKEITIMAI PAKEITIMAI 

BEI PAPILDYMAIBEI PAPILDYMAI

Pagrindiniai teisPagrindiniai teis��s akts akt�� paketai:paketai:

•Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai (�in., 2009, Nr. 

10-355; Žin., 2009, Nr. 61-2402; Žin., 2010, Nr. 1-6) ir Įstatymo įgyvendinimą lydintys teisės 

aktai;

•Energetikos sektoriaus (elektros, dujų ir šilumos) įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų

paketas ir Įstatymų įgyvendinimą lydintys teisės aktai;

•Daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo (modernizavimo) nauja programa ir jos 

įgyvendinimą reglamentuojančių Įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų paketas ir 

Įstatymų bei Programos įgyvendinimą lydintys teisės aktai;

•Aplinkosaugos įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų paketas ir Įstatymų įgyvendinimą

lydintys teisės aktai;

•Europos Sąjungos teisės aktai (Direktyvos ir Reglamentai) reglamentuojantys šilumos ūkio 

veiklą.
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veiklą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠŠILUMOS ILUMOS ��KIO KIO 

��STATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO STATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

��STATYMAI STATYMAI 

(�in., 2009, Nr. 10-355; �in., 2009, Nr. 61-2402; �in., 2010, Nr. 1-6)

Pagrindinės nuostatos:

•Patikslinti šilumos ūkio subjektų apibrėžimai;

•Pakeisti šilumos ir karšto vandens kainodaros principai, nustatant kainų

priklausomybę nuo kuro kainų kitimo;

•Naujai reglamentuotas veiklos šilumos ūkio sektoriuje licencijavimas;

•Papildytas karšto vandens tiekimo ir apskaitos reglamentavimas;

•Nustatytas naujų Įstatymo nuostatų įgyvendinimo mechanizmas ir 

pereinamasis laikotarpis.

2009 METAIS PATEIKTI IR TOLIAU SVARSTOMI 2009 METAIS PATEIKTI IR TOLIAU SVARSTOMI LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO �STATYMO PAKEITIMO IR 

PAPILDYMO �STATYM� PROJEKTAI

Lietuvos Respublikos šilumos �kio �statymo 10 straipsnio pakeitimo �statymo 

projektas

Siūloma papildyti 10 straipsnį nuostata, kad „Šilumos tiekėjai superka iš nepriklausomų gamintojų

šilumą, pagamintą iš biokuro, atsinaujinančių energijos šaltinių, deginant atliekas, iš geoterminės 

energijos, atitinkančią kokybės, tiekimo patikimumo, aplinkos apsaugos reikalavimus už nepriklausomo 

gamintojo siūlomą kainą, bet ne didesnę nei šilumos tiekėjo šilumos gamybos nuosavuose šaltiniuose 

vienanarė šilumos gamybos kaina, nustatyta pagal kasmet nekoreguojamą bazinę šilumos kainą“

Asociacija pritarė papildymui.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas

Siūloma papildyti 12 straipsnio 2 dalį nuostata, kad „Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos 

vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis, skirtas pastato šildymui, paskirstomas (išdalijamas) 

vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip 

pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus 

metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos 

vartotojui.“

Asociacija nepritarė papildymui ir pateikė suinteresuotoms institucijoms argumentuotas išvadas.



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO 

�STATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

�STATYM� �gyvendinim� lydintys teis�s aktai

Pagrindiniai priimti teis�s aktai:

•Šilumos kainų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 92-3959);

•Karšto vandens kainų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 93-4012);

•Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pakeitimai (V.Ž. 2009, Nr. 1-14; Nr. 73-2993; 152-6840);

•Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika

(V.Ž. 2009, Nr. 93-4011);

•Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (V.Ž. 2009, Nr. 143-6311);

•Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių

tarifų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 39-1506);

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO 

�STATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

�STATYM� �gyvendinim� lydintys teis�s aktai

Pagrindiniai dar nepriimti teis�s akt� pakeitimai ir papildymai:

•Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos (kartu netektų galios 

karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos, pastatų šildymo ir 

karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos);

•Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais 

standartinės sąlygos (kartu netektų galios karšto vandens pirkimo-pardavimo 

sutarčių su buitiniais karšto vandens vartotojais standartinės sąlygos);

•Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės (numatoma, kad į šias taisykles 

bus perkelta Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų

ekonominio įvertinimo metodika, naikintina dėl Įstatymo pakeitimų);
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO 

�STATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

�STATYM� �gyvendinim� lydintys teis�s aktai

Pagrindiniai priimti teis�s aktai:

•Šilumos kainų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 92-3959);

•Karšto vandens kainų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 93-4012);

•Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pakeitimai (V.Ž. 2009, Nr. 1-14; Nr. 73-2993; 152-6840);

•Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika

(V.Ž. 2009, Nr. 93-4011);

•Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (V.Ž. 2009, Nr. 143-6311);

•Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių

tarifų nustatymo metodika (V.Ž. 2009, Nr. 39-1506);

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO 

�STATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

�STATYM� �gyvendinim� lydintys teis�s aktai

Pagrindiniai dar nepriimti teis�s akt� pakeitimai ir papildymai:

•Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos (kartu netektų galios 

karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos, pastatų šildymo ir 

karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos);

•Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais 

standartinės sąlygos (kartu netektų galios karšto vandens pirkimo-pardavimo 

sutarčių su buitiniais karšto vandens vartotojais standartinės sąlygos);

•Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės (numatoma, kad į šias taisykles 

bus perkelta Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų

ekonominio įvertinimo metodika, naikintina dėl Įstatymo pakeitimų);

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO �STATYMO

PAKEITIMO IR PAPILDYMO �STATYM� IR �STATYM�

�GYVENDINIM� LYDIN�I� TEIS�S AKT� TAIKYMO 

PROBLEMINIAI KLAUSIMAI

Apsir�pinimo karštu vandeniu b�do ar karšto vandens tiek�jo pasirinkimas ir 

galiojan�ios sutartys

Vadovaujantis šalies įstatymais aprūpinimo šiluma sistemų savininkas (Savivaldybė) turi teisę ir 

pareigą įpareigoti šilumos tiekėją užsiimti karšto vandens tiekimo veikla, nustatyti ir paskelbti 

vartotojams karšto vandens kainas, įrengti ir aptarnauti atsiskaitomuosius karšto vandens skaitiklius 

butuose, neviršyjant Savivaldybės nustatyto jų aptarnavimo mokesčio. Tačiau Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymas nustato pirmenybę vartotojui pasirinkti karšto vandens tiekėją arba 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. 

Tokiu būdu šilumos tiekėjas vykdo karšto vandens tiekėjo funkcijas tik tuose daugiabučiuose 

namuose, kurių butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai vartotojai Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje 

nustatyta tvarka pasirenka šilumos tiekėją būti karšto vandens tiekėju arba pagal istoriškai 

susiklosčiusius butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių vartotojų sutartinius santykius su šilumos 

tiekėjais ir geriamojo vandens tiekėjais, šilumos tiekėjas iki Įstatymo įsigaliojimo tiekė karštą vandenį

(pirko geriamąjį vandenį iš geriamojo vandens tiekėjo ir vartotojui pardavė karštą vandenį).

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO �STATYMO 

PAKEITIMO IR PAPILDYMO �STATYM� IR �STATYM�

�GYVENDINIM� LYDIN�I� TEIS�S AKT� TAIKYMO 

PROBLEMINIAI KLAUSIMAI

Apsir�pinimo karštu vandeniu b�do ar karšto vandens tiek�jo pasirinkimas ir galiojan�ios sutartys

Atvejais, kuomet buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose iki Įstatymo įsigaliojimo 

šilumą karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš šilumos tiekėjo pagal šilumos pirkimo-

pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo 

metu perka) iš geriamojo vandens tiekėjo pagal geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartis su 

buitiniais vartotojais (galioja atskiros geriamojo vandens tiekėjo viešosios sutartys su kiekvienu 

daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininku), šie vartotojai de jure ir de facto karštu vandeniu 

apsirūpina Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje reglamentuotu apsirūpinimo karštu vandeniu būdu – šilumą

karštam vandeniui ruošti pirkdami iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti 

pirkdami iš geriamojo vandens tiekėjo, ir iki Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pasirenka 

kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą (individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje) arba 

karšto vandens tiekėją:

• galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais šilumos vartotojais ir geriamojo vandens 

pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais geriamojo vandens vartotojais,

• buitiniai šilumos vartotojai ir buitiniai geriamojo vandens vartotojai šiuose daugiabučiuose namuose 

neprivalo (jeigu juos tenkina esami sutartiniai santykiai su šilumos ir geriamojo vandens tiekėjais ir 



apsir�pinimo karštu vandeniu b�das), priimti sprendim� ir naujai pasirinkti 

apsir�pinimo karštu vandeniu b�d� – šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš

šilumos tiek�jo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo 

vandens tiek�jo,

• buitiniams šilumos vartotojams ir buitiniams geriamojo vandens vartotojams šiuose 

daugiabu�iuose namuose nuo �statymo �sigaliojimo dienos šilumos tiek�jas netampa 

karšto vandens tiek�ju de jure ir de facto, toliau galioja ir geriamojo vandens tiek�jo 

privalo b�ti vykdomos viešosios geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartys su 

buitiniais vartotojais ir ne�sigalioja geriamojo vandens tiek�jo su Abonentu - šilumos 

tiek�ju (karšto vandens tiek�ju) viešosios geriamojo vandens pirkimo-pardavimo 

sutartys,

• geriamojo vandens tiekėjams galioja imperatyvios Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 23 straipsnio 1 

dalies nustatos, butuose įrengti ir eksploatuoti geriamojo vandens kiekio skaitiklius 

apskaityti butuose suvartoto geriamojo vandens kiekį tiek šalto vandens poreikių

tenkinimui, tiek geriamojo vandens karšto vandens poreikių tenkinimui, kurį buitiniai 

šilumos vartotojai individualiai perka iš geriamojo vandens tiekėjo ir kuris iš šilumos 

tiekėjo nusipirkta šiluma pastato karšto vandens ruošimo įrenginiuose pašildomas iki 

higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO �STATYMO PAKEITIMO 

IR PAPILDYMO �STATYM� IR �STATYM� �GYVENDINIM� LYDIN�I�

TEIS�S AKT� TAIKYMO PROBLEMINIAI KLAUSIMAI

Atsiskaitom�j� karšto vandens apskaitos prietais� mokestis ir PVM bei kompensacij�

taikymas

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalis nustato, kad „Savivaldybės taryba 

pagal Komisijos patvirtintą metodiką nustato atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų

aptarnavimo mokestį“. Šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad „Šilumos ir (ar) karšto vandens 

kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo 

(pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų

įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį

parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis“. 

Tikėtina, kad šiuo atveju karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas (įrengimas, priežiūra ir 

patikra) turėtų būti sudedamoji šilumos ir(ar) karšto vandens kainos dalis ir turėtų būti taikomas 

lengvatinis 9 proc. PVM tarifas bei įvertinamas skaičiuojant kompensacijas mažas pajamas gaunančioms 

šeimoms.

Gauti atsakymai iš VKEKK ir VMI prieštaringi, todėl Asociacija išsiuntė patikslintą

paklausimą.



31

apsir�pinimo karštu vandeniu b�das), priimti sprendim� ir naujai pasirinkti 

apsir�pinimo karštu vandeniu b�d� – šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš

šilumos tiek�jo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo 

vandens tiek�jo,

• buitiniams šilumos vartotojams ir buitiniams geriamojo vandens vartotojams šiuose 

daugiabu�iuose namuose nuo �statymo �sigaliojimo dienos šilumos tiek�jas netampa 

karšto vandens tiek�ju de jure ir de facto, toliau galioja ir geriamojo vandens tiek�jo 

privalo b�ti vykdomos viešosios geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartys su 

buitiniais vartotojais ir ne�sigalioja geriamojo vandens tiek�jo su Abonentu - šilumos 

tiek�ju (karšto vandens tiek�ju) viešosios geriamojo vandens pirkimo-pardavimo 

sutartys,

• geriamojo vandens tiekėjams galioja imperatyvios Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 23 straipsnio 1 

dalies nustatos, butuose įrengti ir eksploatuoti geriamojo vandens kiekio skaitiklius 

apskaityti butuose suvartoto geriamojo vandens kiekį tiek šalto vandens poreikių

tenkinimui, tiek geriamojo vandens karšto vandens poreikių tenkinimui, kurį buitiniai 

šilumos vartotojai individualiai perka iš geriamojo vandens tiekėjo ir kuris iš šilumos 

tiekėjo nusipirkta šiluma pastato karšto vandens ruošimo įrenginiuose pašildomas iki 

higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO �STATYMO PAKEITIMO 

IR PAPILDYMO �STATYM� IR �STATYM� �GYVENDINIM� LYDIN�I�

TEIS�S AKT� TAIKYMO PROBLEMINIAI KLAUSIMAI

Atsiskaitom�j� karšto vandens apskaitos prietais� mokestis ir PVM bei kompensacij�

taikymas

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalis nustato, kad „Savivaldybės taryba 

pagal Komisijos patvirtintą metodiką nustato atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų

aptarnavimo mokestį“. Šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad „Šilumos ir (ar) karšto vandens 

kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo 

(pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų

įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį

parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis“. 

Tikėtina, kad šiuo atveju karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas (įrengimas, priežiūra ir 

patikra) turėtų būti sudedamoji šilumos ir(ar) karšto vandens kainos dalis ir turėtų būti taikomas 

lengvatinis 9 proc. PVM tarifas bei įvertinamas skaičiuojant kompensacijas mažas pajamas gaunančioms 

šeimoms.

Gauti atsakymai iš VKEKK ir VMI prieštaringi, todėl Asociacija išsiuntė patikslintą

paklausimą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO �STATYMO 

PAKEITIMO IR PAPILDYMO �STATYM� IR �STATYM�

�GYVENDINIM� LYDIN�I� TEIS�S AKT� TAIKYMO 

PROBLEMINIAI KLAUSIMAI

Daugiabu�i� nam� šildymo ir karšto vandens sistem� prie�i�ros (eksploatavimo) tvarkos 

Aprašo taikymas bei maksimali� tarif� Metodikos skai�iavimai, tvirtinimas ir taikymas

• Aprašas papildytas eksploatavimo darbais (atsakingas pastato savininkas, 

administratorius, valdytojas);

• Apraše išskirti priežiūros (eksploatavimo) darbai šilumos punktui;

• Metodikoje reikalavimai tarifus diferencijuoti bei skaičiuoti tarifą atskirai šilumos 

punktui;

• Metodikoje reikalavimai skaičiuojant ir tvirtinant tarifus vadovautis Sistela normatyvais 

ir sąmatų metodika;

Svarstomas pasiūlymas Asociacijai kartu su LSA užsakyti skaičiavimus Sisteloje, pateikti 

rekomendacijas Savivaldybėms, Prižiūrėtojams ir tiekėjams;

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO �STATYMO PAKEITIMO 

IR PAPILDYMO �STATYM� IR �STATYM� �GYVENDINIM�

LYDIN�I� TEIS�S AKT� TAIKYMO PROBLEMINIAI KLAUSIMAI

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykli� pakeitim� �gyvendinimas

Įgyvendinti Taisyklių pakeisto 59.12. punkto nuostatą „...(leistini vidutiniai paros nukrypimai ne 

didesni kaip +/- 5%)...“ nėra techninių galimybių ir jos įgyvendinimą reglamentuojančių teisės 

aktų, todėl kad:

• Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai nereglamentuoja 

kaip apskaičiuoti šilumnešio parametrus, kurie leistų pastato savininkui – šilumos vartotojui arba 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo–vartojimo riboje šilumos 

įrenginių projekte nurodytą ar šių teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos 

galią. 

• Nurodyti teisės aktai reglamentuoja šilumnešio parametrus tik skaičiuojamose sąlygose ir 

nepateikia metodikos ar kitų būdų kaip paskaičiuoti šilumnešio parametrus esant kitoms (visame 

lauko oro temperatūrų diapazone, kintant karšto vandens vartojimui paros eigoje, keičiantis 

vartojimo režimui pagal vietines pastato sąlygas ar vartotojų poreikius ir pan.) šilumos įrenginių

darbo režimo sąlygoms. 

• Nesant griežto šilumnešio parametrų vienovės skaičiuojamose sąlygose reglamentavimo, šilumos 

įrenginių projektuose numatomi labai skirtingi reikalingi tiekimo–vartojimo riboje šilumnešio

parametrai.



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO �STATYMO 

PAKEITIMO IR PAPILDYMO �STATYM� IR �STATYM�

�GYVENDINIM� LYDIN�I� TEIS�S AKT� TAIKYMO PROBLEMINIAI 

KLAUSIMAI

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykli� pakeitim� �gyvendinimas

Taisyklių 13 priedas pripažintas netekusiu galios

Galiojantys teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nereglamentuoja numatytų

Taisyklėse pastato karšto vandens pirkimo–pardavimo vietose ir (ar) tiekimo–vartojimo ribose šilumos

kiekio, suvartoto su karštu vandeniu, vonios ir (ar) kitoms patalpoms šildyti ir karšto vandens 

temperatūrai palaikyti bei geriamojo vandens kiekio, suvartoto su karštu vandeniu, nustatymo būdų

pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir (ar) atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų

rodmenis ir (ar) skaičiavimais priklausomai nuo naudojamų matavimo priemonių ir jų komplektų

išdėstymo bei apsirūpinimo karštu vandeniu būdų.

Asociacija kreipsis į Energetikos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisiją

su prašymu, kad skubos tvarka būtų inicijuotos ir priimtos teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 

64 punktai) pataisos taip kaip numatyta Taisyklėse dėl pastato karšto vandens pirkimo–pardavimo 

vietose ir (ar) tiekimo–vartojimo ribose šilumos kiekio, suvartoto su karštu vandeniu, vonios ir (ar) 

kitoms patalpoms šildyti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti bei geriamojo vandens kiekio, 

suvartoto su karštu vandeniu, nustatymo būdų pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir (ar) 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) skaičiavimais priklausomai nuo 

naudojamų matavimo priemonių ir jų komplektų išdėstymo bei apsirūpinimo karštu vandeniu būdų.

ENERGETIKOS SEKTORIAUS (ELEKTROS, DUJ� IR 

ŠILUMOS) �STATYM� PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

�STATYM� PAKETAS IR �STATYM� �GYVENDINIM�

LYDINTYS TEIS�S AKTAI

Pagrindin�s nuostatos:

• Patikslinti energetikos ūkio subjektų apibrėžimai;

• Pakeisti energijos kainodaros principai, ypač turto vertinimo ir normatyvinio 

pelno nustatymo aspektu;

• Naujai reglamentuotas veiklos energetikos ūkio sektoriuose licencijavimas ir 

leidimai;

Nustatytas naujų Įstatymo nuostatų įgyvendinimo mechanizmas ir pereinamasis 

laikotarpis.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS �KIO �STATYMO 

PAKEITIMO IR PAPILDYMO �STATYM� IR �STATYM�

�GYVENDINIM� LYDIN�I� TEIS�S AKT� TAIKYMO PROBLEMINIAI 

KLAUSIMAI

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykli� pakeitim� �gyvendinimas

Taisyklių 13 priedas pripažintas netekusiu galios

Galiojantys teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nereglamentuoja numatytų

Taisyklėse pastato karšto vandens pirkimo–pardavimo vietose ir (ar) tiekimo–vartojimo ribose šilumos

kiekio, suvartoto su karštu vandeniu, vonios ir (ar) kitoms patalpoms šildyti ir karšto vandens 

temperatūrai palaikyti bei geriamojo vandens kiekio, suvartoto su karštu vandeniu, nustatymo būdų

pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir (ar) atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų

rodmenis ir (ar) skaičiavimais priklausomai nuo naudojamų matavimo priemonių ir jų komplektų

išdėstymo bei apsirūpinimo karštu vandeniu būdų.

Asociacija kreipsis į Energetikos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisiją

su prašymu, kad skubos tvarka būtų inicijuotos ir priimtos teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 

64 punktai) pataisos taip kaip numatyta Taisyklėse dėl pastato karšto vandens pirkimo–pardavimo 

vietose ir (ar) tiekimo–vartojimo ribose šilumos kiekio, suvartoto su karštu vandeniu, vonios ir (ar) 

kitoms patalpoms šildyti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti bei geriamojo vandens kiekio, 

suvartoto su karštu vandeniu, nustatymo būdų pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir (ar) 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) skaičiavimais priklausomai nuo 

naudojamų matavimo priemonių ir jų komplektų išdėstymo bei apsirūpinimo karštu vandeniu būdų.

ENERGETIKOS SEKTORIAUS (ELEKTROS, DUJ� IR 

ŠILUMOS) �STATYM� PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

�STATYM� PAKETAS IR �STATYM� �GYVENDINIM�

LYDINTYS TEIS�S AKTAI

Pagrindin�s nuostatos:

• Patikslinti energetikos ūkio subjektų apibrėžimai;

• Pakeisti energijos kainodaros principai, ypač turto vertinimo ir normatyvinio 

pelno nustatymo aspektu;

• Naujai reglamentuotas veiklos energetikos ūkio sektoriuose licencijavimas ir 

leidimai;

Nustatytas naujų Įstatymo nuostatų įgyvendinimo mechanizmas ir pereinamasis 

laikotarpis.

DAUGIABU�I� GYVENAM�J� NAM� RENOVAVIMO (MODERNIZAVIMO) 

NAUJA PROGRAMA IR JOS �GYVENDINIM� REGLAMENTUOJAN�I�

�STATYM� PAKEITIMO IR PAPILDYMO �STATYM� PAKETAS IR 

�STATYM� BEI PROGRAMOS �GYVENDINIM� LYDINTYS TEIS�S AKTAI

Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2008-2012 met� programa

Daugiabučių namų modernizavimo programa

Įstatymų paketas:

•Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams 

modernizuoti įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo ir įstatymo penktojo skirsnio 

pakeitimo įstatymas, 

•Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams 

modernizuoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo papildymo 2(2) straipsniu įstatymas, 

•Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2, 20, 23, 29, 31, 37 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio 

pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 23(1), 39(1) straipsniais įstatymas, 

•Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2, 12, 19, 21, 22, 23, 24 ir 26 straipsnių

pakeitimo įstatymas, 

•Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir 29 straipsnio 

papildymo įstatymas 

Įstatymus ir Programų įgyvendinimą lydintys teisės aktai

APLINKOSAUGOS �STATYM� PAKEITIMO IR 

PAPILDYMO �STATYM� PAKETAS IR �STATYM�

�GYVENDINIM� LYDINTYS TEIS�S AKTAI

•Seimas pri�m� Klimato kaitos valdymo finansini� instrument�

�statym� ruošiami ir tvirtinami �statymo �gyvendinim� lydintys 

ir susij� teis�s aktai;

•Seimo sudaryta darbo grupė rengia ir artimiausiu metu bus 

įregistruotas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių

energetikos įstatymo projektas;



2009 M. PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ SUSIJUSIŲ SU ŠILUMOS ŪKIU SĄRAŠAS 

 
Nr. Teisės akto pavadinimas Patvirtinta Paskelbta 

1. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo 

Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" 

pakeitimo 

2008-12-04 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-617 

V.Ž. 2009, 

Nr. 1-14 

2. Dėl priemonės "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo tvarkymo infrastruktūros 

kūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 

2008-12-08 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-659 

V.Ž. 2009, 

Nr. 6-186 

3. Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų 

tvarkymo sistemos sukūrimas" 

2008-12-09 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-674 

V.Ž. 2009, 

Nr. 6-187 

4. Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo tvarkymo 

infrastruktūros kūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo 

2008-12-09 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-667 

V.Ž. 2009, 

Nr. 6-188 

5. Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl 

statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo 

tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo 

2009-01-08 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-8 

V.Ž. 2009, 

Nr. 6-189 

6. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. 

įsakymo Nr. D1-463 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų 

tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 

patvirtinimo" pakeitimo 

2008-12-09 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-668 

V.Ž. 2009, 

Nr. 6-190 

7. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. 

924 "Dėl pridėtinės vertės mokesčio, apskaičiuoto už tiekiamą šilumos 

energiją ir karštą vandenį, dengimo iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2009-01-13 LR 

Vyriausybės  

nutarimas Nr. 12 

V.Ž. 2009, 

Nr. 7-225 

8. Šilumos ūkio įstatymo 6, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 26, 29, 31, 33 ir 36 

straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS 

2009-01-12 LR 

Seimo įstatymas Nr. 

XI-133 

V.Ž. 2009, 

Nr. 10-355 

9. Dėl Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktoriaus 2008 m. 

rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 101 "Dėl Daugiabučių namų modernizavimo 

investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių 

reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo 

2009-01-30 Būsto ir 

urbanistinės plėtros 

agentūros 

direktoriaus įsakymas 

Nr. 1.6-03 

V.Ž. 2009, 

Nr. 15-613 

10. Dėl šilumos ir karšto vandens kainų 2009-02-02 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-8 

I.P. 2009, 

Nr. 10-119 

11. Dėl Savanoriškų susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2009-02-05 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-44 

V.Ž. 2009, 

Nr. 17-674 

12. Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 2009-02-11 LR 

Vyriausybės  

nutarimas Nr. 86 

V.Ž. 2009, 

Nr. 86 

13. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymo 

Nr. 4-581 "Dėl VP2-4.2-ŪM-01-K priemonės "Elektros skirstymo 

sistemos modernizavimas ir plėtra", VP2-4.2-ŪM-02-K priemonės 

"Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" projektų 

finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo" pakeitimo 

2009-02-26 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-71 

V.Ž. 2009, 

Nr.23-914 

14. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymo 

Nr. 4-437 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gruodžio 18 

d. įsakymo Nr. 4-533 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 

viešųjų pirkimų atlikimo" pakeitimo" pakeitimo 

2009-02-23 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-69 

V.Ž. 2009, 

Nr.22-876 

15. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. 

įsakymo Nr. 201 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.10:2008 

"Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių 

atestavimas" patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo 

2009-02-18 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-60 

V.Ž. 2009, 

Nr.22-879 

16. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 17 d. 

įsakymo Nr. D1-544 "Dėl Daugiabučių namų bendrojo naudojimo 

objektų administravimo įmonių vadovų mokymo programos 

patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios 

2009-02-18 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-61 

V.Ž. 2009, 

Nr.22-880 
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17. Dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų 

savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei 

šių sistemų prižiūrėtojų atstovus, metodikos patvirtinimo 

2009-02-27 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-23 

V.Ž. 2009, 

Nr.28-

1133 

18. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo 

15 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo 

metodikos dalinio pakeitimo 

2009-03-13 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-28 

V.Ž. 2009, 

Nr.30-

1220 

19. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos 

įgyvendinimo priemonių patvirtinimo 

2009-02-25 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 189 

V.Ž. 2009, 

Nr.33-

1268 

20. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo 

Nr. 1213 "Dėl Daugiabučių namų modernizavimo programos ir 

Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir 

investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-03-04 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 197 

V.Ž. 2009, 

Nr. 34-

1292 

21. Dėl minimalių elektros energijos persiuntimo patikimumo lygių 

nustatymo 

2009-03-18 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-10 

V.Ž. 2009, 

Nr. 34-

1308 

22. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. 

įsakymo Nr. 390 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

"Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai" patvirtinimo" pakeitimo 

2009-03-25 LR 

Aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-118 

V.Ž. 2009, 

Nr. 35-

1348 

23. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. 

įsakymo Nr. 289 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 

"Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį" patvirtinimo" 

pakeitimo 

2009-03-26 LR 

Aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-120 

V.Ž. 2009, 

Nr. 35-

1350 

24. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. 

įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento 

STR1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo 

2009-03-19 LR 

Aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-109 

V.Ž. 2009, 

Nr. 36-

1401 

25. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. 

įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 

"Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo 

2009-03-23 LR 

Aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-114 

V.Ž. 2009, 

Nr. 36-

1402 

26. Elektros energetikos įstatymo 2, 5, 6, 43, 44 ir 48 straipsnių pakeitimo 

ĮSTATYMAS 

2009-03-19 LR 

Seimas Nr. XI-198 

V.Ž. 2009, 

Nr. 38-

1437 

27. Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 99, 109, 111, 127, 129, 130, 

140, 141, 146, 147, 150, 151, 152, 168, 188, 195, 203, 206 ir 256 

straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos 

Respublikos Seimui 

2009-03-25 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 222 

V.Ž. 2009, 

Nr. 38-

1455 

28. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. 

įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 

"Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo 

2009-04-01 LR 

Aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-131 

V.Ž. 2009, 

Nr. 39-

1492 

29. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. 

įsakymo Nr. D1-549 "Dėl statybos techninio reglamento STR 

1.02.07:2004 "Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar 

statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo 

tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio 

organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir 

patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos 

pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės" 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-04-02 LR 

Aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-134 

V.Ž. 2009, 

Nr. 39-

1493 

30. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. 

rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 patvirtintos daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų 

nustatymo metodikos pakeitimo 

2009-04-07 

VKEKK nutarimas  

Nr. O3-34 

V.Ž. 2009, 

Nr. 39-

1506  

31. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo 

Nr. 4-206 "Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo 

kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijos pažymėjimų išdavimo 

taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2009-04-08 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-26 

V.Ž. 2009, 

Nr. 42-

1636 

32. Dėl Valstybės mastu sutaupyto energijos kiekio skaičiavimo taisyklių 

patvirtinimo 

2009-04-10 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-33 

V.Ž. 2009, 

Nr. 43-

1695 



33. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymo 

Nr. 43 "Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo 

taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2009-04-10 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-34 

V.Ž. 2009, 

Nr. 43-

1696 

34. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 18 d. įsakymo 

Nr. 4-328 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 

2009-04-10 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-155 

V.Ž. 2009, 

Nr. 43-

1699 

35. Dėl Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių pakeitimo 2009-04-10 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-159 

V.Ž. 2009, 

Nr. 43-

1700 

36. Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo 

2009-04-09 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-147 

I. P. 2009, 

Nr. 31-427 

37. Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo 

2009-04-15 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-170 

I.P. 2009, 

Nr. 31-428 

38. Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo 

2009-04-17 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-172 

I. P. 2009, 

Nr. 31-429 

39. Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 

nuostatų patvirtinimo 

2009-04-10 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-32 

V.Ž. 2009, 

Nr. 45-

1765 

40. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymo 

Nr. 4-382 "Dėl pavojingų darbų su dujomis taisyklių patvirtinimo" 

pakeitimo 

2009-04-16 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-38 

V.Ž. 2009, 

Nr. 45-

1767 

41. Dėl Naujos atominės elektrinės projekto Lietuvoje įgyvendinimo 

strateginių krypčių patvirtinimo 

2009-04-22 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 300 

V.Ž. 2009, 

Nr. 46-

1814 

42. Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo 2009-04-23 LR 

aplinkos ministerijos 

įsakymas Nr. D1-213 

V.Ž. 2009, 

Nr. 47-

1884 

43. Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 

Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo 

2009-04-17 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-180 

I. P. 2009, 

Nr. 33-441 

44. Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo 

2009-04-17 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-181 

I. P. 2009, 

Nr. 33-442 

45. Dėl Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų 

įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų patvirtinimo 

2009-04-16 Būsto ir 

urbanistinės plėtros 

agentūros 

direktoriaus įsakymas 

Nr. 1.6-16 

V.Ž. 2009, 

Nr. 50-

2028 

46. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. 

įsakymo Nr. D1-442 "Dėl priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

2009-04-28 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. DI-228 

V.Ž. 2009, 

Nr. 56-

2221 

47. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. 

įsakymo Nr. D1-463 "Dėl Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų 

tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo nr. 01 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-04-30 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. DI-235 

V.Ž. 2009, 

Nr. 56-

2223 

48. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 

bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 2 straipsnio pakeitimo 

ir papildymo ir įstatymo penktojo skirsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos 

Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei 

daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo 

papildymo 2(2) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo 2, 20, 23, 29, 31, 37 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio 

pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 23(1), 39(1) 

straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 

2009-05-06 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 432 

V.Ž. 2009, 

Nr. 60-

2374 
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2, 12, 19, 21, 22, 23, 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir 29 

straipsnio papildymo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos 

Seimui 

49. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo 

Nr. 86 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-05-20 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 433 

V.Ž. 2009, 

Nr. 60-

2375 

50. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 

921 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo" 

pakeitimo 

2009-05-20 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 434 

V.Ž. 2009, 

Nr. 60-

2376 

51. Šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 

ĮSTATYMAS 

2009-05-12 LR 

Seimas Nr. XI-250 

V.Ž. 2009, 

Nr. 61-

2402 

52. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymo 

Nr. 326 „Dėl elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų 

(tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių 

objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

2009-05-19 LR 

Energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-66 

V.Ž. 2009, 

Nr. 61-

2456 

53. Dėl energetikos sektoriaus problemų sprendimo darbo grupės sudarymo 2009-05-20 LR 

Energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-67 

V.Ž. 2009, 

Nr. 61-

2457 

54. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo 

Nr. 380 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo 

2009-05-21 LR 

Energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-70 

V.Ž. 2009, 

Nr. 63-

2522 

55. Dėl darbo grupės sudarymo 2009-05-21 LR 

Energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-72 

V.Ž. 2009, 

Nr. 64-

2575 

56. Dėl Energijos vartojimo pastatuose, technologiniuose procesuose ir 

įrenginiuose audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo 

pastatuose, technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditą atliekančių 

specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2009-05-26 LR 

Energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-75 

V.Ž. 2009, 

Nr. 64-

2576 

57. Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugos kainų, tarifų ir jų taikymo 

tvarkos paskelbimo 

2009-05-29 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-65 

V.Ž. 2009, 

Nr. 66-

2681 

58. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. spalio 

24 d. nutarimo Nr. O3-163 „Dėl elektros energijos, kurią būtina supirkti 

2009 metais, teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kainų 

nustatymo“ pakeitimo 

2009-05-29 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-66 

V.Ž. 2009, 

Nr. 66-

2682 

59. Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos nustatymo 2009-05-29 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-67 

V.Ž. 2009, 

Nr. 66-

2683 

60. Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-003, 

finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, 

kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ 

2009-05-28 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-294 

V.Ž. 2009, 

Nr. 70-

2863 

61. Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V 

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ 

2009-06-09 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-321 

V.Ž. 2009, 

Nr. 70-

2867 

62. Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl į 

atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo 

patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie 

netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ pakeitimo 

2009-06-09 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-322 

V.Ž. 2009, 

Nr. 70-

2868 

63. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 

4-366 "Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo" 

papildymo 

2009-06-10 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr.1-83 

V.Ž. 2009, 

Nr. 73-

2992 

64. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo 

Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" 

pakeitimo 

2009-06-16 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr.1-95 

V.Ž. 2009, 

Nr. 73-

2993 

65. Dėl Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 

eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 

2009-06-10 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr.1-82 

V.Ž. 2009, 

Nr. 73-

2994 



66. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 ir 56 straipsnių pakeitimo 

ĮSTATYMAS 

2009-06-23 LR 

Seimo priimtas 

įstatymas Nr. XI-317 

V.Ž. 2009, 

Nr. 77-

3173 

67. Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 6, 7, 10, 23, 25 

straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XP-2408(4) 

2009-06-25 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 648 

V.Ž. 2009, 

Nr. 79-

3277 

68. Dėl "Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir 

laiko intervalų tarp patikrų" papildymo ir pakeitimo 

2009-06-26 

Valstybinės 

metrologijos tarnybos 

direktoriaus įsakymas 

Nr.V-62 

V.Ž. 2009, 

Nr. 79-

3326 

69. Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/3/EB įgyvendinimo 2009-06-29 

Valstybinės 

metrologijos tarnybos 

direktoriaus įsakymas 

Nr.V-63 

V.Ž. 2009, 

Nr. 79-

3327 

70. Dėl Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų 

įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo ir įstatymo priedo pakeitimo 

įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 

kodekso 99(8) straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos 

Respublikos Seimui 

2009-07-01 

LRVyriausybės 

nutarimas Nr. 691 

V.Ž. 2009, 

Nr. 82-

3416 

71. Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 42 straipsnio 

papildymo ir 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-365(5) 

2009-07-01 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 692 

V.Ž. 2009, 

Nr. 82-

3417 

72. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 11 d. nutarimo 

Nr. 359 "Dėl Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie 

Teisingumo ministerijos pavadinimo pakeitimo ir Valstybinės vartotojų 

teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 

2009-07-01 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 693 

V.Ž. 2009, 

Nr. 82-

3418 

73. Dėl aplinkos ministro ir finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 

D1-370/1K-230 "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir 

mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo 

2009-07-07 LR 

aplinkos ir finansų 

ministrų įsakymas 

Nr. D1-389/1K-215 

V.Ž. 2009, 

Nr. 83-

3474 

74. Dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros plano patvirtinimo 2009-07-08 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr.740 

V.Ž. 2009, 

Nr. 85-

3603 

75. Dėl finansų ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-114 "Dėl 

maksimalių informavimui apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos viešinimui sumų, kurios 2009 

metais skiriamos techninės paramos gavėjams projektų finansavimo ir 

administravimo sutartyje nustatytiems įsipareigojimams vykdyti, 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-07-07 LR 

Finansų ministro 

įsakymas Nr. 1K-216 

V.Ž. 2009, 

Nr. 85-

3606 

76. Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 

straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 35 

straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos 

Seimui 

2009-07-15 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 744 

V.Ž. 2009, 

Nr. 86-

3643 

77. Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų ĮSTATYMAS 2009-07-07 LR 

Seimo įstatymas Nr. 

XI-329 

V.Ž. 2009, 

87-3662 

78. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių 2009 m. liepos 9 d. pasiūlymo dėl 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 58, 91 ir 

125(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-782 

2009-07-20 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 747 

V.Ž. 2009, 

87-3690 

79. Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projekto Nr. XIP-394 

2009-07-08 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 756 

V.Ž. 2009, 

87-3698 

80. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymo 

Nr. 4-478 "Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 

metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 

Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo" pakeitimo 

2009-07-21 LR ūkio 

ministro įsakymas  

Nr. 4-368 

I. P. 2009, 

Nr. 58-732 

81. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymo 

Nr. 4-265 "Dėl priemonių "Viešosios paskirties pastatų renovavimas 

nacionaliniu lygiu", "Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu 

2009-07-21 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-373 

V.Ž. 2009, 

88-3767 
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lygiu", "Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 

Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 

priemonės "Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio 

energetikos efektyvumo užtikrinimas" naudos ir kokybės vertinimo 

kriterijus" projektų finansavimo sąlygų aprašų ir paraiškos dėl projekto 

finansavimo specialiosios (B) dalies formų patvirtinimo" pakeitimo 

82. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 17 d. įsakymo 

Nr. 4-323 "Dėl priemonių "Elektros perdavimo sistemos modernizavimas 

ir plėtra" ir "Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir 

plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašų ir paraiškos dėl projekto 

finansavimo specialiosios (B) dalies formų patvirtinimo" pakeitimo 

2009-07-21 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-374 

V.Ž. 2009, 

88-3768 

83. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. 

įsakymo Nr. D1-57 "Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo 

aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo 

2009-07-20 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-419 

V.Ž. 2009, 

Nr. 88-

3777 

84. Dėl Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, 

atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2009-07-20 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-420 

V.Ž. 2009, 

Nr. 88-

3778 

85. Elektros energetikos įstatymo 42, 44 straipsnių papildymo ir pakeitimo 

ĮSTATYMAS 

2009-07-15 LR 

Seimo įstatymas Nr. 

XI-345 

V.Ž. 2009, 

Nr. 91-

3912 

86. Gamtinių dujų įstatymo 6, 7, 10, 14, 23, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo 

ĮSTATYMAS 

2009-07-17 LR 

Seimo įstatymas Nr. 

XI-353 

V.Ž. 2009, 

Nr. 91-

3913 

87. Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų 

atskyrimo metodikos 

2009-07-22 VKKEK 

nutarimas Nr. O3-107 

V.Ž. 2009, 

Nr. 91-

3948 

88. Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. 

įsakymo Nr. V-62 "Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo 

priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų papildymo ir 

pakeitimo" pakeitimo 

2009-07-28 

Valstybinės 

metrologijos tarnybos 

direktoriaus įsakymas 

Nr. V-72 

V.Ž. 2009, 

Nr. 92-

3957 

89. Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos 2009-07-08 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-96 

V.Ž. 2009, 

Nr. 92-

3959 

90. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams 

namams modernizuoti įstatymo pavadinimo, 1, 2 straipsnių ir penktojo 

skirsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS 

2009-07-17 LR 

Seimo įstatymas Nr. 

XI-355 

V.Ž. 2009, 

Nr. 93-

3961 

91. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams 

namams modernizuoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo pavadinimo 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2(2) straipsniu ĮSTATYMAS 

2009-07-17 LR 

Seimo įstatymas Nr. 

XI-356 

V.Ž. 2009, 

Nr. 93-

3962 

92. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo 

ĮSTATYMAS 

2009-07-23 LR 

Seimo įstatymas Nr. 

XI-397 

V.Ž. 2009, 

Nr. 93-

3988 

93. Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo 2009-07-20 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-104 

V.Ž. 2009, 

Nr. 93-

4010 

94. Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo 

mokesčio skaičiavimo metodikos 

2009-07-21 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-105 

V.Ž. 2009, 

Nr. 93-

4011 

95. Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 2009-07-21 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-106 

V.Ž. 2009, 

Nr. 93-

4012 

96. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. 

įsakymo Nr. D1-207 "Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

pakeitimo 

2009-08-26 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-486 

V.Ž. 2009, 

Nr. 105-

4388 

97. Dėl finansų ministro 2007 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1K-080 "Dėl 

Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-

2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 

strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti personalinės sudėties" 

pakeitimo 

2009-09-01 LR 

finansų ministro 

įsakymas Nr. 1K-285 

V.Ž. 2009, 

Nr. 105-

4391 

98. Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 

31, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto 

2009-08-26 LR 

Vyriausybės 

V.Ž. 2009, 

Nr. 108-



pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui nutarimas Nr. 976 4539 

99. Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 35 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projekto Nr. XIP-396 

2009-09-02 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 982 

V.Ž. 2009, 

Nr. 108-

4545 

100. Dėl Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 11 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-916 

2009-09-02 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 984 

V.Ž. 2009, 

Nr. 108-

4547 

101. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 

1118 "Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-09-02 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1045 

V.Ž. 2009, 

Nr. 109-

4632 

102. Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo 

2009-09-09 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-447 

I.P. 2009, 

Nr. 73(1)-

861 

103. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo 

Nr. 1213 "Dėl Daugiabučių namų modernizavimo programos ir 

Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir 

investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-08-26 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1119 

V.Ž. 2009, 

Nr. 112-

4776 

104. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. 

įsakymo Nr. D1-442 "Dėl priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

2009-09-16 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-543 

V.Ž. 2009, 

Nr. 112-

4800 

105. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. 

įsakymo Nr. D1-463 "Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų 

tvarkymo sistemos sukūrimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-09-16 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-544 

V.Ž. 2009, 

Nr. 112-

4801 

106. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. 

įsakymo Nr. 184 "Dėl Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, 

turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-09-16 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-545 

V.Ž. 2009, 

Nr. 113-

4832 

107. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 17 d. 

įsakymo Nr. D1-219 "Dėl statybos techninio reglamento STR 

2.01.10:2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos" 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-09-17 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-551 

V.Ž. 2009, 

Nr. 113-

4834 

108. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimo 

Nr. 416 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 

įgyvendinimo" pakeitimo 

2009-09-16 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1145 

V.Ž. 2009, 

Nr. 114-

4860 

109. Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gegužės 26 d. 

įsakymo Nr. 1-175 "Dėl Energijos vartojimo pastatuose, 

technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito atlikimo tvarkos ir 

sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, technologiniuose procesuose ir 

įrenginiuose auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

2009-09-18 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-156 

V.Ž. 2009, 

Nr. 114-

4874 

110. Statybos įstatymo 2, 6, 20, 23, 29, 31, 37 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu ĮSTATYMAS 

2009-09-22 LR 

Seimas NR. XI-421 

V.Ž. 2009, 

Nr. 117-

4993 

111. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo 

Nr. 765 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymą" pakeitimo 

2009-09-16 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1173 

V.Ž. 2009, 

Nr. 117-

5010 

112. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 

1390 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymą" pakeitimo 

2009-09-23 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1175 

V.Ž. 2009, 

Nr. 117-

5012 

113. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 

bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 straipsnio 

pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-61(2) 

2009-09-23 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1182 

V.Ž. 2009, 

Nr. 117-

5016 

114. Dėl Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų 

viršutinių ribų nustatymo metodikos 

2009-09-25 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-139 

V.Ž. 2009, 

Nr. 117-

5065 

115. Dėl Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos 2009 metų 

sutrumpinto strateginio veiklos plano 

2009-09-23 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1202 

V.Ž. 2009, 

Nr. 118-

5079 
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116. Dėl ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-350 "Dėl Elektros 

energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2009-09-29 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-171 

V.Ž. 2009, 

Nr. 118-

5093 

117. Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių 

(šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir 

šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo 

2009-09-29 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-172 

V.Ž. 2009, 

Nr. 118-

5094 

118. Dėl valandinės elektros energijos prekybos pradžios 2009-09-29 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-173 

V.Ž. 2009, 

Nr. 118-

5095 

119. Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 

Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo 

2009-10-09 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-497 

I. P. 2009, 

Nr. 83(1)-

949 

120. Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo 

2009-10-13 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-515 

I. P. 2009, 

Nr. 83(1)-

959 

121. Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo 

2009-10-13 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-516 

I.P. 2009, 

Nr. 83(1)-

960 

122. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 

1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-10-14 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1314 

V.Ž. 2009, 

Nr. 126-

5429 

123. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo 

Nr. 645 "Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo 

ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-10-14 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1320 

V.Ž. 2009, 

Nr. 126-

5435 

124. Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir 

panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

2009-10-15 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-613 

V.Ž. 2009, 

Nr. 126-

5457 

125. Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų 

tvarkymo sistemos sukūrimas" 

2009-10-16 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-615 

V.Ž. 2009, 

Nr. 126-

5458 

126. Dėl Elektros energijos ir aktyviosios galios rezervų kainos reguliavimo 

tvarkos aprašo gamintojams ir nepriklausomiems tiekėjams, užimantiems 

daugiau kaip 25 procentus rinkos 

2009-10-08 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-152 

V.Ž. 2009, 

Nr. 126-

5474 

127. Dėl Elektros energijos supirkimo kainos iš bendrų šilumos ir elektros 

energijos gamintojų reguliavimo taisyklių dalinio pakeitimo 

2009-10-12 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-156 

V.Ž. 2009, 

Nr. 126-

5475 

128. Dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų 

skaičiavimo metodikos pakeitimo 

2009-10-13 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-157 

V.Ž. 2009, 

Nr. 126-

5476 

129. Dėl Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 

pakeitimo 

2009-10-13 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-158 

V.Ž. 2009, 

Nr. 126-

5477 

130. Dėl elektros energijos ir aktyviosios galios rezervų 25 procentų dydžio 

nustatymo gamintojams ir nepriklausomiems tiekėjams 

2009-10-08 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-153 

V.Ž. 2009, 

Nr. 126-

5478 

131. Dėl Savanoriškų susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2009-10-29 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-195 

V.Ž. 2009, 

Nr. 133-

5803 

132. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. 

įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 

"Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" pakeitimo 

2009-11-03 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-646 

V.Ž. 2009, 

Nr. 133-

5819 

133. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. 

įsakymo Nr. 179 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 

"Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR1.09.05:2002 "Statinio 

statybos techninė priežiūra" patvirtinimo" pakeitimo 

2009-11-03 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-653 

V.Ž. 2009, 

Nr. 133-

5823 

134. Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato 

kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą 

2009-11-04 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1443 

V.Ž. 2009, 

Nr. 135-

5884 



135. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo 

Nr. 1462 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatymą" pakeitimo 

2009-11-04 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1449 

V.Ž. 2009, 

Nr. 135-

5890 

136. Dėl Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo 

paslaugos kainos ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos 

2009-11-09 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-199 

V.Ž. 2009, 

Nr. 135-

5919 

137. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo pripažinimo netekusiu 

galios 

2009-11-10 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-561 

V.Ž. 2009, 

Nr. 136-

5942 

138. Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo 

2009-11-10 LR 

aplinkos ministerijos 

įsakymas Nr. D1-677 

V.Ž. 2009, 

Nr. 136-

5963 

139. Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų 

energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo 

aprašo patvirtinimo 

2009-11-24 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-213 

V.Ž. 2009, 

Nr. 140-

6157 

140. Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos 

sektoriuje sąrašo nustatymo 

2009-11-24 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-214 

V.Ž. 2009, 

Nr. 140-

6158 

141. Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo  

2009-11-24 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-215 

V.Ž. 2009, 

Nr. 140-

6159 

142. Dėl Elektros energijos supirkimo iš bendrųjų šilumos ir elektros energijos 

gamintojų taisyklių patvirtinimo 

2009-11-24 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-219 

V.Ž. 2009, 

Nr. 140-

6160 

143. Dėl ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės 

projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 

2009-11-19 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-596 

V.Ž. 2009, 

Nr. 140-

6163 

144. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 18 d. įsakymo 

Nr. 4-328 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 

2009-11-19 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-597 

V.Ž. 2009, 

Nr. 140-

6164 

145. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo 

Nr. 4-263 "Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai 

naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar 

eksploatavimo aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios 

2009-11-24 LR ūkio 

ministro įsakymas 

Nr. 4-616 

V.Ž. 2009, 

Nr. 140-

6165 

146. Dėl elektrinių, kurioms nustatoma remtinos elektros energijos gamybos 

apimtis, sąrašo ir remtinos elektros energijos gamybos apimties ir masto 

2010 metais nustatymo 

2009-11-26 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 4-616 

V.Ž. 2009, 

Nr. 141-

6235 

147. Dėl elektros energijos, kurią būtina supirkti 2010 metais, teikiant 

viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kainų nustatymo 

2009-11-24 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-216 

V.Ž. 2009, 

Nr. 141-

6264 

148. Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos nustatymo 2010 

metams 

2009-11-24 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-217 

V.Ž. 2009, 

Nr. 141-

6265 

149. Dėl perdavimo sistemos operatoriaus perdavimo paslaugos kainos 

viršutinės ribos 

2009-11-24 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-218 

V.Ž. 2009, 

Nr. 141-

6266 

150. Dėl visuomeninių elektros energijos kainų viršutinių ribų 2010 metams 

nustatymo 

2009-11-24 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-219 

V.Ž. 2009, 

Nr. 141-

6267 

151. Dėl Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų visuomeninės elektros 

energijos kainos, Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir 

tarifų bei jų taikymo tvarkų paskelbimo 

2009-11-26 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-221 

V.Ž. 2009, 

Nr. 141-

6268 

152. Dėl akcinės bendrovės "VST" visuomeninės elektros energijos kainos, 

Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų bei jų taikymo 

tvarkų paskelbimo 

2009-11-26 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-222 

V.Ž. 2009, 

Nr. 141-

6269 

153. Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos 

paskelbimo 

2009-11-26 VKEKK 

nutarimas Nr. O3-223 

V.Ž. 2009, 

Nr. 141-

6270 
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154. Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2, 5, 6, 10, 14, 

22, 23, 24, 25, 28, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 ir 45 straipsnių pakeitimo 

ir įstatymo papildymo 42(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo 

Lietuvos Respublikos Seimui 

2009-11-30 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1541 

V.Ž. 2009, 

Nr. 143-

6299 

155. Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 

2009 m. lapkričio 26 

d. įsakymas Nr. 1-

229 

V.Ž. 2009, 

Nr. 143-

6311 

156. Statybos įstatymo 12, 14, 15, 16, 22, 23, 23(1), 25, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 

42 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 45 straipsniu 

ĮSTATYMAS 

2009-11-19 LR 

Seimo įstatymas Nr. 

XI-501 

V.Ž. 2009, 

Nr. 144-

6352 

157. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimo 

Nr. 1901 "Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo, 

tvarkymo, kaupimo ir kontrolės taisyklių bei minimalių naftos produktų 

kiekių patvirtinimo" pakeitimo 

2009-11-25 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1566 

V.Ž. 2009, 

Nr. 144-

6384 

158. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo 

Nr. 1442 ,,Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-

2012 metų plano patvirtinimo" pakeitimo 

2009-11-25 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1573 

V.Ž. 2009, 

Nr. 144-

6391 

159. Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 3 ir 10 straipsnių 

pakeitimo ir 13, 16 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo 

projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 

2009-12-02 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1577 

V.Ž. 2009, 

Nr. 144-

6395 

160. Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2, 6, 7(1), 16, 19, 21 ir 26 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos 

Seimui 

2009-12-02 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1578 

V.Ž. 2009, 

Nr. 144-

6396 

161. Dėl Laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir 

teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos priežiūros 

atrankos taisyklių patvirtinimo 

2009-11-26 Aplinkos 

apsaugos agentūros 

direktoriaus įsakymas 

Nr. AV-156 

V.Ž. 2009, 

Nr. 144-

6418 

162. 
 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. 

įsakymo Nr. 408 "Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-12-01 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-724 

V.Ž. 2009, 

Nr. 145-

6452 

163. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. 

įsakymo Nr. D1-62 "Dėl statybos techninio reglamento STR 

2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys" patvirtinimo" pakeitimo 

2009-12-02 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-728 

V.Ž. 2009, 

Nr. 145-

6456 

164. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. 

įsakymo Nr. 417 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio 

dokumento LAND 4-99 tvirtinimo" pakeitimo 

2009-12-02 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-729 

V.Ž. 2009, 

Nr. 145-

6457 

165. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. 

įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo 

dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo 

2009-12-02 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-733 

V.Ž. 2009, 

Nr. 145-

6460 

166. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m. 

gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 "Dėl Lietuvos Respublikos 

mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo 

ir pateikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo 

2009-12-02 LR 

aplinkos ministro ir 

Valstybinės mokesčių 

inspekcijos viršininko 

įsakymas Nr. D1-

736/VA-89 

V.Ž. 2009, 

Nr. 145-

6461 

167. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. 

įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių 

patvirtinimo" pakeitimo 

2009-12-02 LR 

aplinkos ministro 

įsakymas Nr. D1-734 

V.Ž. 2009, 

Nr. 145-

6462 

168. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 

ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 4, 6, 8, 10, 

11, 12 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 11(1) straipsniu 

įstatymo ir Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 

2, 3, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektų pateikimo 

Lietuvos Respublikos Seimui 

2009-12-09 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1643 

V.Ž. 2009, 

Nr. 148-

6627 

169. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo 21 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 

2009-12-09 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1644 

V.Ž. 2009, 

Nr. 148-

6628 

170. Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 46, 

51, 51(2), 51(3), 51(7), 51(8), 51(10), 51(14), 52(2), 53, 61, 62(1), 76, 85, 

87, 88, 159(1), 162(1) , 189(1), 189(4), 189(13), 189(15), 221, 224, 

2009-12-09 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1645 

V.Ž. 2009, 

Nr. 148-

6629 



232(1), 246(3), 259(1), 262 ir 264 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 

kodekso papildymo 82(1), 189(16), 189(17) ir 269(1) straipsniais 

įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 

171. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 

ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 1, 13 ir 16 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos 

Seimui 

2009-12-09 LR 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1647 

V.Ž. 2009, 

Nr. 148-

6631 

172. Dėl kuro išteklių, sunaudojimo ir atsargų, durpių gavybos, naftos ir naftos 

produktų statistinių ataskaitų formų patvirtinimo  

2009-12-02 

Statistikos 

departamento prie LR 

Vyriausybės gen. 

Direktoriaus 

įsakymas Nr. DĮ-286 

V.Ž. 2009, 

Nr. 148-

6647 

173. Dėl elektros energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo ir tiekimo, 

gamtinių dujų tiekimo, šilumos gamybos ir paskirstymo bei vandens 

rinkimo ir paskirstymo statistinių ataskaitų formų patvirtinimo 

2009-12-04 

Statistikos 

departamento prie LR 

Vyriausybės gen. 

Direktoriaus 

įsakymas Nr. DĮ-291 

V.Ž. 2009, 

Nr. 148-

6648 

174. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo 

Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo" 

pakeitimo  

2009-12-22 LR 

energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-255 

V.Ž. 2009, 

152-6840 

175. Lietuvos Respublikos “Šilumos ūkio įstatymo 2, 10, 12, 20, 21, 22, 

27, 30, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS” 

(aktuali redakcija nuo 2010 m. sausio 5) 

 

2009-12-21 LR 

Seimo įstatymas Nr. 

XI-592 

V.Ž. 2010, 

Nr. 1-6 
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 
 

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 

dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 

įstatymo (Žin., 2009, Nr. 61-2402) taikymo praktikos 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 15, 22, 32 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO (ŽIN., 2009, NR. 61-2402) TAIKYMO 

PROBLEMINIAI KLAUSIMAI: 

 

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 61-2402) nuostatoms, šilumos tiekėjai ir šilumos vartotojai 

susiduria su nevienareikšmišku Įstatymo nuostatų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių 

institucijose teisiniu vertinimu. Siekiant teisinio aiškumo ir vienareikšmiško Įstatymo nuostatų 

traktavimo įgyvendinant Įstatymą, rengiant bei tvirtinant jo įgyvendinimą lydinčius teisės aktus, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija pateikė paklauimą valstybės institucijos pateikti teisines išvadas 

ar nuomonę, šiais probleminiais klausimais: 

 

I. BUITINIŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU BŪDO 

PASIRINKIMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS. 

 

Teisės aktų nuostatos: 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 61-2402) 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta „Pakeisti 15 

straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 2. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Karšto 

vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, 

prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo 

sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio 

namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip.“ 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2007, Nr. 130-5259) 2 straipsnio 2 

dalyje nustatyta, kad „2. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – centralizuotai 

paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo arba šilumos karštam 

vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui 

ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba individualus karšto vandens ruošimas 

jo vartojimo vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) 

geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.“ 

Problemos esmė: 

Dalyje Lietuvos miestų buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose iki Įstatymo 

įsigaliojimo šilumą karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš šilumos tiekėjo pagal 

šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui 

ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš geriamojo vandens tiekėjo pagal geriamojo vandens pirkimo-

pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais (galioja atskiros geriamojo vandens tiekėjo viešosios 

sutartys su kiekvienu daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininku).... , tai yra de jure ir de 

facto karštu vandeniu apsirūpina Įstatyme reglamentuotu apsirūpinimo karštu vandeniu būdu – 

šilumą karštam vandeniui ruošti pirkdami iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui 

ruošti pirkdami iš geriamojo vandens tiekėjo. 

Klausimai:  



ar šiuo atveju: 

1. nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos netenka galios šilumos pirkimo-pardavimo sutartys 

su buitiniais šilumos vartotojais ir geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartys su 

buitiniais vartotojais? 

2. nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos buitiniai vartotojai privalo, teisės aktuose nustatyta 

tvarka, priimti sprendimą ir (jeigu taip pageidauja) naujai pasirinkti apsirūpinimo 

karštu vandeniu būdą – šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o 

geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo? 

3. nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos de jure ir de facto šilumos tiekėjas tampa karšto 

vandens tiekėju ir netenka galios geriamojo vandens tiekėjo viešosios geriamojo 

vandens pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais vartotojais bei įsigalioja geriamojo 

vandens tiekėjo su Abonentu - karšto vandens tiekėju (šilumos tiekėju) viešosios 

geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartys? 

 

II. BUITINIŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ APSIRŪPINIMO GERIAMUOJU VANDENIU 

KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI TEISINIS REGLAMENTAVIMAS. 

 

Teisės aktų nuostatos: 

Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2007, Nr. 130-5259) 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 

„Karšto vandens ruošimas ir tiekimas grindžiami konkurencija vartotojams pasirenkant 

karšto vandens tiekėją ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą“, Įstatymo 15 straipsnio 1 

dalyje nustatyta, kad „Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 

straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto 

vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį“, Įstatymo 

15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio 

namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens 

tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų 

įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse 

nenumatyta kitaip“. 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 

2006, Nr. 82-3260) 2 straipsnio 22 dalyje nustatyta, kad „Viešoji vandens tiekimo 

sutartis – vandens tiekimo sutartis, kurią viešasis vandens tiekėjas šio įstatymo ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka privalo sudaryti su visais asmenimis dėl geriamojo vandens 

pirkimo–pardavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.“. Įstatymo 21 

straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „Jei asmuo nėra pasirašęs viešosios vandens tiekimo 

sutarties, tačiau jam nuosavybės teise priklausantys arba kitaip teisėtai valdomi ar 

naudojami geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai yra prijungti 

prie viešojo vandens tiekėjo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, viešoji 

vandens tiekimo sutartis laikoma sudaryta pagal Vyriausybės nustatytas viešosios 

vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas.“, Įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje 

nustatyta, kad „...Geriamojo vandens apskaitos prietaisus ties tiekimo ir vartojimo riba 

įrengia ir eksploatuoja vandens tiekėjas savo lėšomis. Apskaitos prietaisų įsigijimo, 

įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į vandens kainą. Atsiskaityti už 

geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose namuose 

tiekimo vartojimo riba yra kiekvienas butas ar kita patalpa....“. 

Problemos esmė: 

Buitiniams vartotojams daugiabučiame name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

tvarka pasirinkus Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą - 

šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam 

vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, mūsų vertinimu nepakankamai 

reglamentuotas bei nevienareikšmiškai aiškinamas geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir (arba) 

nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarčių su geriamojo vandens tiekėjais sudarymo ir geriamojo 

 
 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 
 

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 

dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 

įstatymo (Žin., 2009, Nr. 61-2402) taikymo praktikos 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 15, 22, 32 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO (ŽIN., 2009, NR. 61-2402) TAIKYMO 

PROBLEMINIAI KLAUSIMAI: 

 

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 61-2402) nuostatoms, šilumos tiekėjai ir šilumos vartotojai 

susiduria su nevienareikšmišku Įstatymo nuostatų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių 

institucijose teisiniu vertinimu. Siekiant teisinio aiškumo ir vienareikšmiško Įstatymo nuostatų 

traktavimo įgyvendinant Įstatymą, rengiant bei tvirtinant jo įgyvendinimą lydinčius teisės aktus, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija pateikė paklauimą valstybės institucijos pateikti teisines išvadas 

ar nuomonę, šiais probleminiais klausimais: 

 

I. BUITINIŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU BŪDO 

PASIRINKIMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS. 

 

Teisės aktų nuostatos: 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 61-2402) 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta „Pakeisti 15 

straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 2. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Karšto 

vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, 

prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo 

sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio 

namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip.“ 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2007, Nr. 130-5259) 2 straipsnio 2 

dalyje nustatyta, kad „2. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – centralizuotai 

paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo arba šilumos karštam 

vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui 

ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba individualus karšto vandens ruošimas 

jo vartojimo vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) 

geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.“ 

Problemos esmė: 

Dalyje Lietuvos miestų buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose iki Įstatymo 

įsigaliojimo šilumą karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš šilumos tiekėjo pagal 

šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui 

ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš geriamojo vandens tiekėjo pagal geriamojo vandens pirkimo-

pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais (galioja atskiros geriamojo vandens tiekėjo viešosios 

sutartys su kiekvienu daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininku).... , tai yra de jure ir de 

facto karštu vandeniu apsirūpina Įstatyme reglamentuotu apsirūpinimo karštu vandeniu būdu – 

šilumą karštam vandeniui ruošti pirkdami iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui 

ruošti pirkdami iš geriamojo vandens tiekėjo. 

Klausimai:  
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vandens, karšto vandens ruošimui pirkimo-pardavimo sutarčių su tarpininku (karšto vandens 

tiekėju) nutraukimo mechanizmas.   

Taip pat, vartotojams pasirinkus aukščiau minėtą būdą, nevienareikšmiškai aiškinamas 

geriamojo vandens, suvartojamo su karštu vandeniu butuose, apskaitos prietaisų (buitinių geriamojo 

vandens skaitiklių – vadinamų karšto vandens skaitikliais) įrengimo bei priežiūros organizavimo 

mechanizmas. 

Klausimai:  

ar šiuo atveju: 

1. buitiniams vartotojams daugiabučiame name, Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje 

nustatyta tvarka, pasirinkus Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdą - šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o 

geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, apie 

priimtą sprendimą tinkamai informavus karšto vandens tiekėją, šilumos tiekėją bei 

geriamojo vandens tiekėją, ir nesudarius sutarčių su šiais tiekėjais pagal individualiai 

aptartas sąlygas, įsigalioja su šilumos tiekėju šilumos (papildomai karšto vandens 

ruošimui) pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais šilumos vartotojais pagal šių sutarčių 

standartines sąlygas, su geriamojo vandens tiekėjais geriamojo vandens (papildomai 

karšto vandens ruošimui) pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais geriamojo vandens 

vartotojais pagal šių sutarčių standartines sąlygas ir nutraukiamos su karšto vandens 

tiekėjais karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartys? 

2. buitiniams vartotojams daugiabučiame name, Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje 

nustatyta tvarka, pasirinkus Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdą - šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o 

geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, apie 

priimtą sprendimą tinkamai informavus geriamojo vandens tiekėją, karšto vandens 

tiekėją bei šilumos tiekėją, geriamojo vandens tiekėjas privalo įrengti bei prižiūrėti  

apskaitos prietaisus, matuojančius geriamojo vandens, suvartojamo su karštu vandeniu 

butuose, kiekį (buitinius geriamojo vandens skaitiklius – vadinamus karšto vandens 

skaitikliais)? 

Patikslinti klausimai institucijoms dėl šilumos tiekėjų, geriamojo vandens tiekėjų, buitinių 

šilumos vartotojų, buitinių karšto vandens vartotojų ir buitinių geriamojo vandens vartotojų 

tarpusavio sutartinių santykių: 

1. Ar buitiniams šilumos vartotojams ir buitiniams geriamojo vandens vartotojams 

daugiabučiuose namuose, kurie iki Įstatymo (Žin., 2009, Nr. 61-2402) įsigaliojimo 

šilumą karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš šilumos tiekėjo pagal 

šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais, o geriamąjį vandenį 

karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš geriamojo vandens tiekėjo pagal 

geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais (galioja atskiros 

geriamojo vandens tiekėjo viešosios sutartys su kiekvienu daugiabučio namo butų ar kitų 

patalpų savininku), įsigaliojus Įstatymui nebegalioja, nežiūrint imperatyvios Įstatymo (2 

straipsnio 2 dalis) nuostatos, kad šiuo atveju „apsirūpinimo karštu vandeniu būdas.. yra 

...šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens 

karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo...? Ar šiuo atveju 

buitiniai šilumos vartotojai ir buitiniai geriamojo vandens vartotojai vis tiek privalo iš 

naujo patvirtinti (jeigu juos tenkina šis būdas ir nesirenka karšto vandens tiekėjo), kad 

renkasi apsirūpinimo karštu vandeniu būdą - ...šilumos karštam vandeniui ruošti 

pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš 

geriamojo vandens tiekėjo..?; 

2. Ar buitiniams šilumos vartotojams daugiabučiuose namuose, kurie iki Įstatymo (Žin., 

2009, Nr. 61-2402) įsigaliojimo šilumą karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu 

perka) iš šilumos tiekėjo pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais 

vartotojais, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš 

ar šiuo atveju: 

1. nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos netenka galios šilumos pirkimo-pardavimo sutartys 

su buitiniais šilumos vartotojais ir geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartys su 

buitiniais vartotojais? 

2. nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos buitiniai vartotojai privalo, teisės aktuose nustatyta 

tvarka, priimti sprendimą ir (jeigu taip pageidauja) naujai pasirinkti apsirūpinimo 

karštu vandeniu būdą – šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o 

geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo? 

3. nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos de jure ir de facto šilumos tiekėjas tampa karšto 

vandens tiekėju ir netenka galios geriamojo vandens tiekėjo viešosios geriamojo 

vandens pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais vartotojais bei įsigalioja geriamojo 

vandens tiekėjo su Abonentu - karšto vandens tiekėju (šilumos tiekėju) viešosios 

geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartys? 

 

II. BUITINIŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ APSIRŪPINIMO GERIAMUOJU VANDENIU 

KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI TEISINIS REGLAMENTAVIMAS. 

 

Teisės aktų nuostatos: 

Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2007, Nr. 130-5259) 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 

„Karšto vandens ruošimas ir tiekimas grindžiami konkurencija vartotojams pasirenkant 

karšto vandens tiekėją ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą“, Įstatymo 15 straipsnio 1 

dalyje nustatyta, kad „Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 

straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto 

vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį“, Įstatymo 

15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio 

namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens 

tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų 

įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse 

nenumatyta kitaip“. 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 

2006, Nr. 82-3260) 2 straipsnio 22 dalyje nustatyta, kad „Viešoji vandens tiekimo 

sutartis – vandens tiekimo sutartis, kurią viešasis vandens tiekėjas šio įstatymo ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka privalo sudaryti su visais asmenimis dėl geriamojo vandens 

pirkimo–pardavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.“. Įstatymo 21 

straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „Jei asmuo nėra pasirašęs viešosios vandens tiekimo 

sutarties, tačiau jam nuosavybės teise priklausantys arba kitaip teisėtai valdomi ar 

naudojami geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai yra prijungti 

prie viešojo vandens tiekėjo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, viešoji 

vandens tiekimo sutartis laikoma sudaryta pagal Vyriausybės nustatytas viešosios 

vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas.“, Įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje 

nustatyta, kad „...Geriamojo vandens apskaitos prietaisus ties tiekimo ir vartojimo riba 

įrengia ir eksploatuoja vandens tiekėjas savo lėšomis. Apskaitos prietaisų įsigijimo, 

įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į vandens kainą. Atsiskaityti už 

geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose namuose 

tiekimo vartojimo riba yra kiekvienas butas ar kita patalpa....“. 

Problemos esmė: 

Buitiniams vartotojams daugiabučiame name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

tvarka pasirinkus Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą - 

šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam 

vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, mūsų vertinimu nepakankamai 

reglamentuotas bei nevienareikšmiškai aiškinamas geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir (arba) 

nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarčių su geriamojo vandens tiekėjais sudarymo ir geriamojo 



geriamojo vandens tiekėjo pagal geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartis su 

buitiniais vartotojais (galioja atskiros geriamojo vandens tiekėjo viešosios sutartys su 

kiekvienu daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininku), ir įvertinus, kad butuose 

suvartotas geriamasis vanduo tiek šalto vandens poreikių tenkinimui, tiek karšto vandens 

poreikių tenkinimui (šalto geriamojo vandens buitinių šilumos vartotojų iš šilumos 

tiekėjo nusipirkta šiluma pašildyto iki higienos normomis nustatytos temperatūros) 

apskaitomas butuose įrengtais geriamojo vandens kiekio skaitikliais, įsigaliojus 

Įstatymui (Žin., 2009, Nr. 61-2402) nebegalioja imperatyvios Lietuvos Respublikos 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 23 

straipsnio 1 dalies nustatos, kad „...Geriamojo vandens apskaitos prietaisus ties tiekimo 

ir vartojimo riba įrengia ir eksploatuoja vandens tiekėjas savo lėšomis. Apskaitos 

prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į vandens kainą. 

Atsiskaityti už geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas 

daugiabučiuose namuose tiekimo vartojimo riba yra kiekvienas butas ar kita 

patalpa....“? 

Aukščiau minimos teisės aktų įgyvendinimo problemos, reikalaujančios greito ir aiškaus 

sprendimo, yra aktualios ne tik šilumos tiekėjams, bet ir karšto vandens tiekėjams, geriamojo 

vandens tiekėjams, buitiniams šilumos vartotojams, buitiniams karšto vandens vartotojams, 

buitiniams geriamojo vandens vartotojams. 

 

III. ASOCIACIJA, PAGAL GAUTUS IŠ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ATSAKYMUS, 

SUFORMULAVO IR TEIKIA TOKIAS APIBENDRINTAS IŠVADAS 

 

Vadovaujantis šalies įstatymais aprūpinimo šiluma sistemų savininkas (Savivaldybė) turi 

teisę ir pareigą įpareigoti šilumos tiekėją užsiimti karšto vandens tiekimo veikla, nustatyti ir 

paskelbti vartotojams karšto vandens kainas, įrengti ir aptarnauti atsiskaitomuosius karšto vandens 

skaitiklius butuose, neviršyjant Savivaldybės nustatyto jų aptarnavimo mokesčio. Tačiau Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato pirmenybę vartotojui pasirinkti 

karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.  

Tokiu būdu šilumos tiekėjas vykdo karšto vandens tiekėjo funkcijas tik tuose 

daugiabučiuose namuose, kurių butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai vartotojai Civilinio 

kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka šilumos tiekėją būti karšto vandens tiekėju arba 

pagal istoriškai susiklosčiusius butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių vartotojų sutartinius 

santykius su šilumos tiekėjais ir geriamojo vandens tiekėjais, šilumos tiekėjas iki Įstatymo 

įsigaliojimo tiekė karštą vandenį (pirko geriamąjį vandenį iš geriamojo vandens tiekėjo ir vartotojui 

pardavė karštą vandenį). 

Atvejams, kuomet šilumos tiekėjo ir buitinių vartotojų sutartiniai santykiai neatitinka 

aukščiau išvadytų sąlygų, Asociacija, vadovaudamasi gautais institucijų išaiškinimais dėl Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 

2009, Nr. 61-2402) taikymo praktikos, konstatuoja: 

1. Atvejais, kuomet buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose iki Įstatymo 

įsigaliojimo šilumą karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš šilumos tiekėjo pagal 

šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui 

ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš geriamojo vandens tiekėjo pagal geriamojo vandens pirkimo-

pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais (galioja atskiros geriamojo vandens tiekėjo viešosios 

sutartys su kiekvienu daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininku), šie vartotojai de jure ir de 

facto karštu vandeniu apsirūpina Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje reglamentuotu apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdu – šilumą karštam vandeniui ruošti pirkdami iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį 

karštam vandeniui ruošti pirkdami iš geriamojo vandens tiekėjo, ir iki Įstatymo 15 straipsnio 1 

dalyje nustatyta tvarka pasirenka kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą (individualus karšto 

vandens ruošimas jo vartojimo vietoje) arba karšto vandens tiekėją: 

vandens, karšto vandens ruošimui pirkimo-pardavimo sutarčių su tarpininku (karšto vandens 

tiekėju) nutraukimo mechanizmas.   

Taip pat, vartotojams pasirinkus aukščiau minėtą būdą, nevienareikšmiškai aiškinamas 

geriamojo vandens, suvartojamo su karštu vandeniu butuose, apskaitos prietaisų (buitinių geriamojo 

vandens skaitiklių – vadinamų karšto vandens skaitikliais) įrengimo bei priežiūros organizavimo 

mechanizmas. 

Klausimai:  

ar šiuo atveju: 

1. buitiniams vartotojams daugiabučiame name, Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje 

nustatyta tvarka, pasirinkus Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdą - šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o 

geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, apie 

priimtą sprendimą tinkamai informavus karšto vandens tiekėją, šilumos tiekėją bei 

geriamojo vandens tiekėją, ir nesudarius sutarčių su šiais tiekėjais pagal individualiai 

aptartas sąlygas, įsigalioja su šilumos tiekėju šilumos (papildomai karšto vandens 

ruošimui) pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais šilumos vartotojais pagal šių sutarčių 

standartines sąlygas, su geriamojo vandens tiekėjais geriamojo vandens (papildomai 

karšto vandens ruošimui) pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais geriamojo vandens 

vartotojais pagal šių sutarčių standartines sąlygas ir nutraukiamos su karšto vandens 

tiekėjais karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartys? 

2. buitiniams vartotojams daugiabučiame name, Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje 

nustatyta tvarka, pasirinkus Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdą - šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o 

geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, apie 

priimtą sprendimą tinkamai informavus geriamojo vandens tiekėją, karšto vandens 

tiekėją bei šilumos tiekėją, geriamojo vandens tiekėjas privalo įrengti bei prižiūrėti  

apskaitos prietaisus, matuojančius geriamojo vandens, suvartojamo su karštu vandeniu 

butuose, kiekį (buitinius geriamojo vandens skaitiklius – vadinamus karšto vandens 

skaitikliais)? 

Patikslinti klausimai institucijoms dėl šilumos tiekėjų, geriamojo vandens tiekėjų, buitinių 

šilumos vartotojų, buitinių karšto vandens vartotojų ir buitinių geriamojo vandens vartotojų 

tarpusavio sutartinių santykių: 

1. Ar buitiniams šilumos vartotojams ir buitiniams geriamojo vandens vartotojams 

daugiabučiuose namuose, kurie iki Įstatymo (Žin., 2009, Nr. 61-2402) įsigaliojimo 

šilumą karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš šilumos tiekėjo pagal 

šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais, o geriamąjį vandenį 

karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš geriamojo vandens tiekėjo pagal 

geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais (galioja atskiros 

geriamojo vandens tiekėjo viešosios sutartys su kiekvienu daugiabučio namo butų ar kitų 

patalpų savininku), įsigaliojus Įstatymui nebegalioja, nežiūrint imperatyvios Įstatymo (2 

straipsnio 2 dalis) nuostatos, kad šiuo atveju „apsirūpinimo karštu vandeniu būdas.. yra 

...šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens 

karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo...? Ar šiuo atveju 

buitiniai šilumos vartotojai ir buitiniai geriamojo vandens vartotojai vis tiek privalo iš 

naujo patvirtinti (jeigu juos tenkina šis būdas ir nesirenka karšto vandens tiekėjo), kad 

renkasi apsirūpinimo karštu vandeniu būdą - ...šilumos karštam vandeniui ruošti 

pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš 

geriamojo vandens tiekėjo..?; 

2. Ar buitiniams šilumos vartotojams daugiabučiuose namuose, kurie iki Įstatymo (Žin., 

2009, Nr. 61-2402) įsigaliojimo šilumą karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu 

perka) iš šilumos tiekėjo pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais 

vartotojais, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš 
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• galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais šilumos vartotojais ir geriamojo 

vandens pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais geriamojo vandens vartotojais, 

• buitiniai šilumos vartotojai ir buitiniai geriamojo vandens vartotojai šiuose 

daugiabučiuose namuose neprivalo (jeigu juos tenkina esami sutartiniai santykiai su 

šilumos ir geriamojo vandens tiekėjais ir apsirūpinimo karštu vandeniu būdas), priimti 

sprendimą ir naujai pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą – šilumos karštam 

vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui 

ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, 

• buitiniams šilumos vartotojams ir buitiniams geriamojo vandens vartotojams šiuose 

daugiabučiuose namuose nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos šilumos tiekėjas netampa 

karšto vandens tiekėju de jure ir de facto, toliau galioja ir geriamojo vandens tiekėjo 

privalo būti vykdomos viešosios geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartys su 

buitiniais vartotojais ir neįsigalioja geriamojo vandens tiekėjo su Abonentu - šilumos 

tiekėju (karšto vandens tiekėju) viešosios geriamojo vandens pirkimo-pardavimo 

sutartys, 

• geriamojo vandens tiekėjams galioja imperatyvios Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 23 straipsnio 1 

dalies nustatos, butuose įrengti ir eksploatuoti geriamojo vandens kiekio skaitiklius 

apskaityti butuose suvartoto geriamojo vandens kiekį tiek šalto vandens poreikių 

tenkinimui, tiek geriamojo vandens karšto vandens poreikių tenkinimui, kurį buitiniai 

šilumos vartotojai individualiai perka iš geriamojo vandens tiekėjo ir kuris iš šilumos 

tiekėjo nusipirkta šiluma pastato karšto vandens ruošimo įrenginuose pašildomas iki 

higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros.  

2. Buitiniams vartotojams daugiabučiame name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

tvarka pasirinkus Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą - 

šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam 

vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, apie priimtą sprendimą tinkamai 

informavus karšto vandens tiekėją, šilumos tiekėją bei geriamojo vandens tiekėją, iki su šiais 

tiekėjais bus sudarytos sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas: 

• su šilumos tiekėju įsigalioja šilumos (papildomai karšto vandens ruošimui) pirkimo-

pardavimo sutartys su buitiniais šilumos vartotojais pagal šių sutarčių standartines 

sąlygas,  

• su geriamojo vandens tiekėjais įsigalioja geriamojo vandens (papildomai karšto vandens 

ruošimui) pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais geriamojo vandens vartotojais pagal 

šių sutarčių standartines sąlygas, geriamojo vandens tiekėjas privalo įrengti bei 

prižiūrėti apskaitos prietaisus, matuojančius geriamojo vandens, suvartojamo su karštu 

vandeniu butuose, kiekį (buitinius geriamojo vandens skaitiklius – vadinamus karšto 

vandens skaitikliais), 

• su karšto vandens tiekėju netenka galios karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartys su 

buitiniais karšto vandens vartotojais. 

 

IV. ASOCIACIJA, PAGAL GAUTUS IŠ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ 

ATSAKYMUS, SUFORMULAVO IR TEIKIA TOKIUS PASIŪLYMUS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI 

 

• įpareigoti pavaldžias valstybės institucijas, esant reikalui pakeisti Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymą ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymą lydinčius teisės aktus, kurie sudarytų sąlygas buitiniams vartotojams 

daugiabučiame name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka netrukdomai 

pasirinkti Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą pigiausią, be tarpininko paslaugų 

apmokėjimo, apsirūpinimo karštu vandeniu būdą - šilumos karštam vandeniui ruošti 

pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš 

geriamojo vandens tiekėjo pagal geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartis su 

buitiniais vartotojais (galioja atskiros geriamojo vandens tiekėjo viešosios sutartys su 

kiekvienu daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininku), ir įvertinus, kad butuose 

suvartotas geriamasis vanduo tiek šalto vandens poreikių tenkinimui, tiek karšto vandens 

poreikių tenkinimui (šalto geriamojo vandens buitinių šilumos vartotojų iš šilumos 

tiekėjo nusipirkta šiluma pašildyto iki higienos normomis nustatytos temperatūros) 

apskaitomas butuose įrengtais geriamojo vandens kiekio skaitikliais, įsigaliojus 

Įstatymui (Žin., 2009, Nr. 61-2402) nebegalioja imperatyvios Lietuvos Respublikos 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 23 

straipsnio 1 dalies nustatos, kad „...Geriamojo vandens apskaitos prietaisus ties tiekimo 

ir vartojimo riba įrengia ir eksploatuoja vandens tiekėjas savo lėšomis. Apskaitos 

prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į vandens kainą. 

Atsiskaityti už geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas 

daugiabučiuose namuose tiekimo vartojimo riba yra kiekvienas butas ar kita 

patalpa....“? 

Aukščiau minimos teisės aktų įgyvendinimo problemos, reikalaujančios greito ir aiškaus 

sprendimo, yra aktualios ne tik šilumos tiekėjams, bet ir karšto vandens tiekėjams, geriamojo 

vandens tiekėjams, buitiniams šilumos vartotojams, buitiniams karšto vandens vartotojams, 

buitiniams geriamojo vandens vartotojams. 

 

III. ASOCIACIJA, PAGAL GAUTUS IŠ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ATSAKYMUS, 

SUFORMULAVO IR TEIKIA TOKIAS APIBENDRINTAS IŠVADAS 

 

Vadovaujantis šalies įstatymais aprūpinimo šiluma sistemų savininkas (Savivaldybė) turi 

teisę ir pareigą įpareigoti šilumos tiekėją užsiimti karšto vandens tiekimo veikla, nustatyti ir 

paskelbti vartotojams karšto vandens kainas, įrengti ir aptarnauti atsiskaitomuosius karšto vandens 

skaitiklius butuose, neviršyjant Savivaldybės nustatyto jų aptarnavimo mokesčio. Tačiau Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato pirmenybę vartotojui pasirinkti 

karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.  

Tokiu būdu šilumos tiekėjas vykdo karšto vandens tiekėjo funkcijas tik tuose 

daugiabučiuose namuose, kurių butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai vartotojai Civilinio 

kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka šilumos tiekėją būti karšto vandens tiekėju arba 

pagal istoriškai susiklosčiusius butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių vartotojų sutartinius 

santykius su šilumos tiekėjais ir geriamojo vandens tiekėjais, šilumos tiekėjas iki Įstatymo 

įsigaliojimo tiekė karštą vandenį (pirko geriamąjį vandenį iš geriamojo vandens tiekėjo ir vartotojui 

pardavė karštą vandenį). 

Atvejams, kuomet šilumos tiekėjo ir buitinių vartotojų sutartiniai santykiai neatitinka 

aukščiau išvadytų sąlygų, Asociacija, vadovaudamasi gautais institucijų išaiškinimais dėl Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 

2009, Nr. 61-2402) taikymo praktikos, konstatuoja: 

1. Atvejais, kuomet buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose iki Įstatymo 

įsigaliojimo šilumą karštam vandeniui ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš šilumos tiekėjo pagal 

šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui 

ruošti pirko (ir šiuo metu perka) iš geriamojo vandens tiekėjo pagal geriamojo vandens pirkimo-

pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais (galioja atskiros geriamojo vandens tiekėjo viešosios 

sutartys su kiekvienu daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininku), šie vartotojai de jure ir de 

facto karštu vandeniu apsirūpina Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje reglamentuotu apsirūpinimo karštu 

vandeniu būdu – šilumą karštam vandeniui ruošti pirkdami iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį 

karštam vandeniui ruošti pirkdami iš geriamojo vandens tiekėjo, ir iki Įstatymo 15 straipsnio 1 

dalyje nustatyta tvarka pasirenka kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą (individualus karšto 

vandens ruošimas jo vartojimo vietoje) arba karšto vandens tiekėją: 



geriamojo vandens tiekėjo, pastarajam šiuo atveju užtikrinant geriamojo vandens, 

suvartojamo su karštu vandeniu, skaitiklių butuose įrengimą ir eksploatavimą. 

• įpareigoti pavaldžias valstybės institucijas, esant reikalui kartu su Valstybine kainų ir 

energetikos kontrolės komisija pakeisti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą ir 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą 

lydinčius teisės aktus, kurie sudarytų teisines ir ekonomines prielaidas šilumos 

tiekėjams ir geriamojo vandens tiekėjams, teisės aktuose nustatyta tvarka, butuose 

įrengti atsiskaitomuosius šilumos, geriamojo vandens, karšto vandens apskaitos 

prietaisus išimtinai tik su šių prietaisų rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemomis. 

 

V. ASOCIACIJA, PAGAL GAUTUS IŠ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ATSAKYMUS, 

SUFORMULAVO IR TEIKIA TOKIUS PASIŪLYMUS SAVIVALDYBĖMS 

 

• įpareigoti Savivaldybės teritorijoje veikiančius šilumos tiekėjus įsteigti įmonėse 

savarankiškus padalinius, nustatant, kad šie padaliniai veikia ir pajamas gauna tik iš 

karšto vandens tiekimo veiklos (uždraudžiant kryžminį subsidijavimą iš šilumos tiekėjo 

šilumos tiekimo veiklos), kad šie padaliniai vykdytų karšto vandens tiekėjo funkcijas, 

teisės aktuose nustatyta tvarka pasiūlytų buitiniams vartotojams savo paslaugas, 

nurodytų paslaugų (karšto vandens, apskaitos prietaisų įrengimo ir pa.) kainas ir 

vartotojams daugiabučiame name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka 

pasirinkus šį padalinį karšto vandens tiekėju - sudarytų karšto vandens pirkimo-

pardavimo sutartis (su buitiniais vartotojais – karšto vandens vartojimo pirkimo-

pardavimo sutartis),  

• įpareigoti Savivaldybės teritorijoje veikiančius geriamojo vandens tiekėjus sudaryti 

geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais (butuose), jeigu 

buitiniai šilumos vartotojai, buitiniai geriamojo vandens vartotojai daugiabučiame 

name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą - 

šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens 

karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba vykdyti (įskaitant 

atsiskaitomųjų geriamojo vandens kiekio suvartojamo su karštu vandeniu skaitiklių – 

vadinamų „karšto vandens skaitikliais“ - įrengimą ir priežiūrą butuose) galiojančias 

geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniais vartotojais (butuose), jeigu, 

pagal istoriškai susiklosčiusią padėtį ir galiojančias sutartis, jie šilumą karštam 

vandeniui ruošti perka iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti 

perka iš geriamojo vandens tiekėjo, 

• skubos tvarka patvirtinti, pagal Komisijos patvirtintą metodiką, atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį. Rekomenduojama prioritetą teikti 

apskaitos prietaisų nuotolinio rodmenų nuskaitymo sistemoms, kurių įrengimo ir 

priežiūros sąnaudos yra mažesnės už žmogiškųjų išteklių, reikalingų skaitiklių butuose 

rodmenų kontrolei, darbo apmokėjimo sąnaudas. 

  

 

• galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais šilumos vartotojais ir geriamojo 

vandens pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais geriamojo vandens vartotojais, 

• buitiniai šilumos vartotojai ir buitiniai geriamojo vandens vartotojai šiuose 

daugiabučiuose namuose neprivalo (jeigu juos tenkina esami sutartiniai santykiai su 

šilumos ir geriamojo vandens tiekėjais ir apsirūpinimo karštu vandeniu būdas), priimti 

sprendimą ir naujai pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą – šilumos karštam 

vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui 

ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, 

• buitiniams šilumos vartotojams ir buitiniams geriamojo vandens vartotojams šiuose 

daugiabučiuose namuose nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos šilumos tiekėjas netampa 

karšto vandens tiekėju de jure ir de facto, toliau galioja ir geriamojo vandens tiekėjo 

privalo būti vykdomos viešosios geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartys su 

buitiniais vartotojais ir neįsigalioja geriamojo vandens tiekėjo su Abonentu - šilumos 

tiekėju (karšto vandens tiekėju) viešosios geriamojo vandens pirkimo-pardavimo 

sutartys, 

• geriamojo vandens tiekėjams galioja imperatyvios Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 23 straipsnio 1 

dalies nustatos, butuose įrengti ir eksploatuoti geriamojo vandens kiekio skaitiklius 

apskaityti butuose suvartoto geriamojo vandens kiekį tiek šalto vandens poreikių 

tenkinimui, tiek geriamojo vandens karšto vandens poreikių tenkinimui, kurį buitiniai 

šilumos vartotojai individualiai perka iš geriamojo vandens tiekėjo ir kuris iš šilumos 

tiekėjo nusipirkta šiluma pastato karšto vandens ruošimo įrenginuose pašildomas iki 

higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros.  

2. Buitiniams vartotojams daugiabučiame name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

tvarka pasirinkus Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą - 

šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam 

vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, apie priimtą sprendimą tinkamai 

informavus karšto vandens tiekėją, šilumos tiekėją bei geriamojo vandens tiekėją, iki su šiais 

tiekėjais bus sudarytos sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas: 

• su šilumos tiekėju įsigalioja šilumos (papildomai karšto vandens ruošimui) pirkimo-

pardavimo sutartys su buitiniais šilumos vartotojais pagal šių sutarčių standartines 

sąlygas,  

• su geriamojo vandens tiekėjais įsigalioja geriamojo vandens (papildomai karšto vandens 

ruošimui) pirkimo-pardavimo sutartys su buitiniais geriamojo vandens vartotojais pagal 

šių sutarčių standartines sąlygas, geriamojo vandens tiekėjas privalo įrengti bei 

prižiūrėti apskaitos prietaisus, matuojančius geriamojo vandens, suvartojamo su karštu 

vandeniu butuose, kiekį (buitinius geriamojo vandens skaitiklius – vadinamus karšto 

vandens skaitikliais), 

• su karšto vandens tiekėju netenka galios karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartys su 

buitiniais karšto vandens vartotojais. 

 

IV. ASOCIACIJA, PAGAL GAUTUS IŠ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ 

ATSAKYMUS, SUFORMULAVO IR TEIKIA TOKIUS PASIŪLYMUS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI 

 

• įpareigoti pavaldžias valstybės institucijas, esant reikalui pakeisti Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymą ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymą lydinčius teisės aktus, kurie sudarytų sąlygas buitiniams vartotojams 

daugiabučiame name Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka netrukdomai 

pasirinkti Šilumos ūkio įstatyme reglamentuotą pigiausią, be tarpininko paslaugų 

apmokėjimo, apsirūpinimo karštu vandeniu būdą - šilumos karštam vandeniui ruošti 

pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš 
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 2009-12-15 Nr.  Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės 

Komisijai 

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai 

Į  Nr.  

    

DĖL PVM TAIKYMO MOKĖJIMAMS UŽ KARŠTO VANDENS APSKAITOS 

PRIETAISŲ APTARNAVIMĄ 

 

Asociacija gauna iš savo narių paklausimus dėl PVM taikymo nustatant gyventojams - 

buitiniams šilumos ir(ar) karšto vandens vartotojams mokėjimus už karšto vandens apskaitos 

prietaisų aptarnavimą (apskaitos prietaisų įrengimą, priežiūrą ir patikrą). 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalis nustato, kad „Savivaldybės 

taryba pagal Komisijos patvirtintą metodiką nustato atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo mokestį“. Šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad „Šilumos ir (ar) karšto 

vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto vandens 

ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų 

įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo 

ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis“. Tikėtina, kad šiuo atveju karšto vandens apskaitos 

prietaisų aptarnavimas (įrengimas, priežiūra ir patikra) yra sudedamoji šilumos ir ar karšto vandens 

kainos dalis ir turėtų būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas. 

Kai kurios Savivaldybės (Pvz. Akmenės rajono savivaldybės taryba, Rūšis: Sprendimas, 

Numeris: T-266, Data: 2009-11-25, Kalba: Lietuvių Publikavimas:  Statusas: Priimtas teisės aktas 

2009-11-25) savo sprendimuose nurodo, kad Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo mokestis nustatomas taikant 21 proc. PVM tarifą. 

Prašome išaiškinti ar: 

1. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis yra naujas 

atskiras mokestis, nesusijęs su šilumos ir(ar) karšto vandens kaina ir jam turi būti 

taikomas 21 proc. PVM tarifas; 

2. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis yra sudedamoji 

šilumos ir(ar) karšto vandens kainos dalis ir jam turi būti taikomas lengvatinis 9 proc. 

PVM tarifas; 

 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

Prezidentas    Vytautas Stasiūnas 
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 2010-01-08 Nr.  Lietuvos Respublikos  

Finansų ministerijai 

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai 

 

Į 2009-12-31 Nr. (18.2-31-2)-R-12646 

    

DĖL PVM TAIKYMO MOKĖJIMAMS UŽ KARŠTO VANDENS APSKAITOS 

PRIETAISŲ APTARNAVIMĄ 

  

 

Asociacija susipažinusi su VMI 2009-12-31 raštu Nr. (18.2-31-2)-R-12646 prašo 

patikslinti atsakymą, įvertinus Asociacijos 2009-12-15 rašte Nr. 203 išdėstytus motyvus, dėl tokių 

priežasčių: 

1. VMI atsakyme pateikiama nuoroda į negaliojančio teisės akto Centralizuotai 

tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 49.1 punktą. 

Šiuo metu galiojančioje Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 patvirtintoje Karšto 

vandens kainų nustatymo metodikoje cituojamos nuostatos nėra. 

2. VMI atsakyme neįvertinta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Metodika bet 

kuriuo atveju yra tik Įstatymo įgyvendinimą lydintis teisės aktas ir jam negali prieštarauti) 32 

straipsnio 2 dalyje nuostata, kad „Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis 

(valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių 

atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų 

(mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos 

sąnaudomis“. 

Įvertinus, kad daugelis įmonių šį mokestį turės pradėti taikyti nuo 2010-01-01 dienos, 

išrašant sąskaitas š.m. vasario mėnesį, prašome pateikti Jūsų institucijos patikslintas išvadas dėl 

PVM taikymo mokėjimams už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą, ir viešai informuoti 

apie priimtus sprendimus karšto vandens tiekėjus ir buitinius karšto vandens vartotojus. 

 

 

 

Pridedame:  

LŠTA 2009-12-15 raštas Nr. 203. 

VKEKK 2009-12-23 raštas Nr. R2-2164 

 

Pagarbiai, 

 

 

 

Prezidentas    Vytautas Stasiūnas 
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 2010-01-08 Nr.  Valstybinei kainų ir energetikos 

kontrolės komisijai Į 2006-12-23 Nr. R2-2164 

    

DĖL PVM TAIKYMO MOKĖJIMAMS UŽ KARŠTO VANDENS APSKAITOS 

PRIETAISŲ APTARNAVIMĄ 

  

 

Susipažinę su Komisijos 2006-12-23 raštu Nr. R2-2164 dėl PVM taikymo mokėjimams už 

karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą, lieka neaišku kaip įmonėms taikyti PVM. 

Įvertinus, kad daugelis įmonių šį mokestį turės pradėti taikyti nuo 2010-01-01 dienos, 

išrašant sąskaitas š.m. vasario mėnesį, prašome patikslinti ar Komisija jau inicijavo su atsakingomis 

institucijomis „šio klausimo svarstymą“, kas ir kada priims atitinkamus sprendimus ir viešai 

informuos apie priimtus sprendimus karšto vandens tiekėjus ir buitinius karšto vandens vartotojus. 

Taip pat prašome patikslinti ar Savivaldybėms nustačius mokėjimo už karšto vandens 

apskaitos prietaisų aptarnavimą mokestį, kuris keičia karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo kainą, nebegalioja ar kaip tai kitaip turi būti aiškinama Lietuvos Respublikos šilumos 

ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostata, kad „Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos 

tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, 

įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, 

sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei 

apskaitos sąnaudomis.“ 

 

 

Pridedame LŠTA 2009-12-15 raštą Nr. 203. 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

 

Prezidentas    Vytautas Stasiūnas 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 

Į S A K Y M A S 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 

 2003 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-258 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2009 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-255 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-

5259; 2009, Nr. 10-355) 13 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsnio 3 

dalimi, 

p a k e i č i u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 

2003, Nr. 70-3193; 2009, Nr. 1-14; Nr. 73-2993): 

1. Išdėstau 59.12 punktą taip: 

„59.12. palaikyti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje, vadovaujantis 

teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) 

nurodytomis pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, apskaičiuotus tokius šilumnešio 

parametrus (leistini vidutiniai paros nukrypimai ne didesni kaip +/- 5%), kurie leistų pastato savininkui – 

šilumos vartotojui arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo–vartojimo 

riboje šilumos įrenginių projekte nurodytą ar šių teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei 

šilumos galią;“. 

2. Išdėstau 240.4 punktą taip: 

„240.4. pateikti šilumos tiekėjui šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta forma ir 

terminais šilumos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir (ar) šilumos ir (ar) karšto vandens daliklių rodmenų 

ataskaitą, jeigu nėra rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos arba jeigu šilumos vartojimo pirkimo–

pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Buitiniam karšto vandens vartotojui nepranešus šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekėjui butuose įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų iki sutartyje nurodyto termino, 

sunaudoto su karštu vandeniu geriamojo vandens kiekiai už ataskaitinį laikotarpį nustatomi pagal teisės akto 

(Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nuostatas. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkui arba 

nuomininkui nepateikiant šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų 

sutartyje nustatyta tvarka, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas arba pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojai turi teisę atlikti rodmenų nuskaitymą savininkams priklausančiose patalpose. Buto ar 

kitų patalpų savininkas (nuomininkas) atlygina šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemų prižiūrėtojo patirtas sąnaudas, susijusias su atliktu darbu;“. 

3. Pripažįstu netekusiu galios 326.7 punktą. 

4. Papildau šiuo 327.4 punktu: 

„327.4. Buitiniam karšto vandens vartotojui nepranešus šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui butuose 

įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų iki sutartyje nurodyto termino, suvartoto su karštu vandeniu 

geriamojo vandens kiekiai už ataskaitinį laikotarpį nustatomi pagal teisės akto (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) 

nuostatas. Ši nuostata netaikoma tiems vartotojams, kurie prieš išvykdami ilgesniam kaip 3 mėnesių 

laikotarpiui apie tai raštu informavo tiekėją. Buitiniam karšto vandens vartotojui vėliau, po sutartyje nurodyto 

termino, pranešus apskaitos prietaisų rodmenis suvartoto su karštu vandeniu geriamojo vandens kiekis 

įvertinamas, bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius iš eilės, atliekant skaičiavimus kitą, po ataskaitinio, mėnesį.“ 

5. Išdėstau 338 punktą taip: 

„338. Tuo atveju, jeigu karšto vandens tiekėjas nėra įvykdęs visų savo prievolių sutvarkyti karšto 

vandens apskaitą daugiabučiame name, nustatant mokėjimą už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu 

vandeniu suvartotas šilumos kiekis negali būti priskirtas ir išdalijamas sumokėti buitiniams karšto vandens 

vartotojams, o jeigu jis jau buvo priskirtas ir išdalytas, atliekamas perskaičiavimas.“ 

6. Išdėstau 365 punktą taip: 
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„365. Šilumos tiekėjai, kuriems iki 2009 m. liepos 1 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

ar savivaldybių tarybos nenustatė karšto vandens kainos, iki 2010 m. sausio 1 d. apskaičiuoja ir viešai 

praneša apie atitinkamų institucijų nustatytas karšto vandens kainas bei atsiskaitomųjų kašto vandens 

apskaitos prietaisų mokestį. Palyginimui pateikia apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, kai šilumos tiekėjas 

tiekia šilumą, o geriamąjį vandenį – geriamojo vandens tiekėjas, kainas bei nustatytus papildomus 

mokesčius. Šilumos tiekėjas informuoja apie kitas esmines aplinkybes, kuriomis remdamasis vartotojas 

galėtų priimti sprendimą. 

Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai, kurie pagal šių Taisyklių nuostatas yra pasiūlę, pakartotinai 

pasiūlo, o tie šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai, kurie nebuvo pasiūlę, ne vėliau kaip iki 2010 m. vasario 

1 d. pasiūlo buitiniams karšto vandens vartotojams apsispręsti dėl karšto vandens vartojimo pirkimo–

pardavimo sutarties pasirašymo. Buitiniai vandens vartotojai ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 1 d. teisės 

aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priima sprendimą dėl pasiūlymo priimtinumo ir ne 

vėliau kaip iki 2010 m. gegužės 1 d. apie priimtą sprendimą raštu informuoja šilumos ir (ar) karšto vandens 

tiekėją. 

Nuo 2010 m. gegužės 1d., iki kol buitiniai karšto vandens vartotojai nesudarys karšto vandens vartojimo 

pirkimo–pardavimo sutarties pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekėjui ir buitiniams 

karšto vandens vartotojams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų 

(Taisyklių 10 priedas) nuostatos.“ 

7. Įrašau 96, 106, 107, 146, 147, 153, 154, 266, 276, 277, 319, 320, 322, 331, 332 punktuose vietoj 

nuorodų į Taisyklių 13 priedą nuorodas į Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 punktus. 

8. Išdėstau nurodytųjų taisyklių 1 priedo 21 punktą taip: 

„21. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311)“. 

9. Nurodytųjų taisyklių 6 priede: 

9.1. papildau šiuo 10 punktu: 

„10. Pildant sąskaitas pateikiama šilumos kaina Lt/kWh susideda iš keturių skaičių po kablelio.“; 

9.2. papildau šiuo 11 punktu: 

„11. Sąskaita apskaičiuojama nurodyta seka – kiekis dauginamas iš kainos, o gauta suma dauginama iš 

galiojančios PVM dalies (procentais).“; 

9.3. papildau šiuo 12 punktu: 

„12. Visi reikšmių apvalinimai atliekami vadovaujantis aritmetinėmis apvalinimo taisyklėmis.“ 

10. Įrašau nurodytųjų taisyklių 12 priedo 5, 6, 7, 14–23 punktuose vietoj nuorodų į Taisyklių 13 priedą 

nuorodas į Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 punktus. 

11. Pripažįstu netekusiu galios nurodytųjų taisyklių 13 priedą. 

12. Įrašau nurodytųjų taisyklių 14 priedo 8 ir 9 punktuose vietoj nuorodų į Taisyklių 13 priedą nuorodas į 

Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 punktus. 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS  ARVYDAS SEKMOKAS 

__________________ 

 

 

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių aktuali redakcija, įvertinus Energetikos ministro 2009 m. gruodžio 

22 d. įsakymą Nr. 1-255, neoficialus tekstas, lyginamasis variantas pateikiamas STVTaktred.zip; 

 



 

KOMENTARAS 

dėl Energetikos ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-255 „DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-258 „DĖL 

ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 

įgyvendinimo 

 

I. Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeisto 59.12. 

punkto nuostatų įgyvendinimo. 

Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai nereglamentuoja 

kaip apskaičiuoti šilumnešio parametrus, kurie leistų pastato savininkui – šilumos vartotojui arba pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo–vartojimo riboje šilumos įrenginių projekte 

nurodytą ar šių teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią. Nurodyti teisės aktai 

reglamentuoja šilumnešio parametrus tik skaičiuojamose sąlygose ir nepateikia metodikos ar kitų būdų kaip 

paskaičiuoti šilumnešio parametrus esant kitoms (visame lauko oro temperatūrų diapazone, kintant karšto 

vandens vartojimui paros eigoje, keičiantis vartojimo režimui pagal vietines pastato sąlygas ar vartotojų 

poreikius ir pan.) šilumos įrenginių darbo režimo sąlygoms. Nesant griežto šilumnešio parametrų vienovės 

skaičiuojamose sąlygose reglamentavimo, šilumos įrenginių projektuose numatomi labai skirtingi reikalingi 

tiekimo–vartojimo riboje šilumnešio parametrai. 

Įvertinus išdėstytą galima konstatuoti, kad įgyvendinti Taisyklių pakeisto 59.12. punkto nuostatą 

„...(leistini vidutiniai paros nukrypimai ne didesni kaip +/- 5%)...“ nėra techninių galimybių ir jos 

įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų. 

Asociacija kreipsis į Energetikos ministerija su prašymu, kad būtų pateiktas išsamus išaiškinimas, 

pagrįstas teisės aktais, dėl šios nuostatos įgyvendinimo, o nesant tokio išaiškinimo su pasiūlymu sustabdyti 

Energetikos ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-255 1 punkto galiojimą iki Energetikos 

ministerija, esant reikalui ir kitos valstybės institucijos, parengs ir patvirtins teisės aktus reglamentuojančius 

kaip paskaičiuoti šilumnešio parametrus esant kitoms nei skaičiuojamosios (visame lauko oro temperatūrų 

diapazone, kintant karšto vandens vartojimui paros eigoje, keičiantis vartojimo režimui pagal vietines pastato 

sąlygas ar vartotojų poreikius ir pan.) šilumos įrenginių darbo režimo sąlygoms bei esant labai skirtingiems 

reikalavimams dėl šilumnešio parametrų tiekimo–vartojimo riboje. 

 

II. Dėl Taisyklių 326.7 punkto pripažinimo netekusiu galios.  

Taisyklių 326.7 punktas reglamentavo, kad „Karšto vandens tiekėjo prievolė įrengti karšto 

vandens apskaitos prietaisus laikoma tinkamai įvykdyta, net jeigu jis ne dėl savo kaltės neįrengia 

visų reikalingų karšto vandens apskaitos prietaisų, yra pasiruošęs visiškai įvykdyti prievolę ir yra 

raštu informavęs buitinius karšto vandens vartotojus, Valdytoją (Administratorių) apie šį savo 

pasirengimą, bet buitiniai karšto vandens vartotojai nėra įrengę ar nesudaro sąlygų įrengti karšto 

vandens apskaitos mazgus.“ 

Asociacija kreipsis į Energetikos ministerija su prašymu, kad būtų pateiktas išsamus išaiškinimas, 

pagrįstas teisės aktais, esant reikalui inicijuotos teisės aktų pataisos, kaip karšto vandens tiekėjas turi 

įgyvendinti prievolę įrengti karšto vandens skaitiklius, kuomet buitiniai karšto vandens vartotojai nėra 

įrengę ar nesudaro sąlygų įrengti karšto vandens apskaitos mazgus ar griežtai atsisako leisti karšto 

vandens tiekėjui juos įrengti. 

 

III. Dėl Taisyklių 13 priedo pripažinimo netekusiu galios.  

Taisyklių 13 priedas reglamentavo pastato karšto vandens pirkimo–pardavimo vietose ir (ar) 

tiekimo–vartojimo ribose šilumos kiekio, suvartoto su karštu vandeniu, vonios ir (ar) kitoms 

patalpoms šildyti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti bei geriamojo vandens kiekio, suvartoto 

su karštu vandeniu, nustatymo būdus pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir (ar) 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) skaičiavimais priklausomai nuo 

naudojamų matavimo priemonių ir jų komplektų išdėstymo bei apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdus. 

Taisyklių pakeitimuose 13 priedo nuostatos keičiamas į Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 

punktų nuostatas. 
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Galiojantys teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nereglamentuoja numatytų 

Taisyklėse pastato karšto vandens pirkimo–pardavimo vietose ir (ar) tiekimo–vartojimo ribose 

šilumos kiekio, suvartoto su karštu vandeniu, vonios ir (ar) kitoms patalpoms šildyti ir karšto 

vandens temperatūrai palaikyti bei geriamojo vandens kiekio, suvartoto su karštu vandeniu, 

nustatymo būdų pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir (ar) atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) skaičiavimais priklausomai nuo naudojamų matavimo 

priemonių ir jų komplektų išdėstymo bei apsirūpinimo karštu vandeniu būdų. 

Asociacija kreipsis į Energetikos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisiją su 

prašymu, kad skubos tvarka būtų inicijuotos ir priimtos teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 

punktai) pataisos taip kaip numatyta Taisyklėse dėl pastato karšto vandens pirkimo–pardavimo vietose 

ir (ar) tiekimo–vartojimo ribose šilumos kiekio, suvartoto su karštu vandeniu, vonios ir (ar) kitoms 

patalpoms šildyti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti bei geriamojo vandens kiekio, suvartoto 

su karštu vandeniu, nustatymo būdų pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir (ar) 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) skaičiavimais priklausomai nuo 

naudojamų matavimo priemonių ir jų komplektų išdėstymo bei apsirūpinimo karštu vandeniu būdų. 
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I.  Energijos vartojimo efektyvumasI.  Energijos vartojimo efektyvumas

• Direktyva 2004/8/EB „Dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos 

paklausa   vidaus energetikos rinkoje“;

• Direktyva 2002/91/EB „Dėl pastatų energinio naudingumo”;

• Direktyva 2006/32/EB „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir paslaugų“;

• Direktyva 92/42/EEB „Dėl naudingumo koeficiento reikalavimų karšto vandens 

katilams, deginantiems skystąjį kurą“;

• Direktyvos nuo 92/75/EEB iki 96/57/EB dėl buitinių prietaisų ženklinimo;

• Direktyva 2005/32/EB nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų energiją

vartojantiems gaminiams;

• Pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos „Dėl pastatų energinio 

naudingumo KOM(2008) 780 galutinis variantas“.
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II. Aplinkosauga II. Aplinkosauga 

Direktyvą 1999/32/EB „Dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies 

keičianti Direktyvą 93/12/EEB“;  

• Direktyva 2001/80/EB „Dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, 

kiekio apribojimo“;

• Direktyva 2003/87/EB nustatanti prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais 

sistemą Bendrijoje;

• Direktyva 2006/12/EB „Dėl atliekų“;

• Direktyva 2000/76/EB „Dėl atliekų deginimo“;

• Direktyva 2008/98/EB „Dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas“;

• Direktyva 2008/1/EB “Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės”

• TIPK Direktyvos (COD 2007/0286) projektas „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės)“;

• Direktyva 2009/29/EB „Iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir 

išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemą“.
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I.  Energijos vartojimo efektyvumasI.  Energijos vartojimo efektyvumas

• Direktyva 2004/8/EB „Dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos 

paklausa   vidaus energetikos rinkoje“;

• Direktyva 2002/91/EB „Dėl pastatų energinio naudingumo”;

• Direktyva 2006/32/EB „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir paslaugų“;

• Direktyva 92/42/EEB „Dėl naudingumo koeficiento reikalavimų karšto vandens 

katilams, deginantiems skystąjį kurą“;

• Direktyvos nuo 92/75/EEB iki 96/57/EB dėl buitinių prietaisų ženklinimo;

• Direktyva 2005/32/EB nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų energiją

vartojantiems gaminiams;

• Pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos „Dėl pastatų energinio 

naudingumo KOM(2008) 780 galutinis variantas“.
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II. Aplinkosauga II. Aplinkosauga 

Direktyvą 1999/32/EB „Dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies 

keičianti Direktyvą 93/12/EEB“;  

• Direktyva 2001/80/EB „Dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, 

kiekio apribojimo“;

• Direktyva 2003/87/EB nustatanti prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais 

sistemą Bendrijoje;

• Direktyva 2006/12/EB „Dėl atliekų“;

• Direktyva 2000/76/EB „Dėl atliekų deginimo“;

• Direktyva 2008/98/EB „Dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas“;

• Direktyva 2008/1/EB “Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės”

• TIPK Direktyvos (COD 2007/0286) projektas „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės)“;

• Direktyva 2009/29/EB „Iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir 

išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemą“.
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III. Atsinaujinantys energijos iIII. Atsinaujinantys energijos išštekliai tekliai 

• Direktyva 2001/77/EB „Dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 

skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje“;

• Direktyva 2003/30/EB „Dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą

transporte“;

• Direktyva 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš

dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB“;

- Europos komisijos 2009 m. birželio 30 d. sprendimas „Dėl veiksmų

plano parengimo įgyvendinant ES Direktyvą 2009/28/EB“

IV. Direktyvos reglamentuojanIV. Direktyvos reglamentuojanččios technologinios technologinęę ššilumos ilumos ūūkio sritkio sritįį

• Direktyva 97/23/EB „Dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo“;

• Direktyva 2004/22/EB „Dėl matavimo priemonių“.
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V. ES vidaus rinkos (dujV. ES vidaus rinkos (dujųų, elektros ir k.t.) politika, elektros ir k.t.) politika

• Direktyva 2003/54/EB „Dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių“;

• Direktyva 2003/55/EB „Dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių“;

• Reglamentas Nr. 1775/2005 „Dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais 

sąlygų“;

• Direktyva 2004/67/EB „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo priemonių“;

• Direktyva 2003/96/EB 2003 m. spalio 27 d. pakeičianti Bendrijos energetikos 

produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą;

• Direktyva 2006/123/EB „Dėl paslaugų vidaus rinkoje“;

• Direktyva 92/12/EEB „Dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais 

produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole“
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VI. Kiti ES teisVI. Kiti ES teisėės aktais aktai
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13 straipsnis

Administracin�s proced�ros, reglamentai ir kodeksai

3. Valstyb�s nar�s ragina visus subjektus, vis� pirma vietos bei regionines 

administracines �staigas, planuojant, projektuojant, statant ir atnaujinant 

pramoninius ar gyvenamuosius rajonus, u�tikrinti, kad b�t� �diegti �renginiai ir 

sistemos, skirti elektros energijos, šildymo ir aušinimo iš atsinaujinan�i� energijos 

ištekli� naudojimui, taip pat centralizuotam šilumos ir v�sumos tiekimui. Prireikus 

valstyb�s nar�s vis� pirma skatina vietos ir regionines administracines �staigas �traukti 

šildymo ir aušinimo iš atsinaujinan�i� energijos ištekli� naudojim� � miest� infrastrukt�ros 

planavim�.

5. Valstyb�s nar�s u�tikrina, kad visiems atitinkamiems subjektams, vis� pirma 

projektuotojams ir architektams, b�t� pateiktos gair�s, kad planuodami, 

projektuodami, statydami ir rekonstruodami pramoninius ar gyvenamuosius rajonus 

jie gal�t� tinkamai apsvarstyti, kaip b�t� galima optimaliai suderinti atsinaujinan�ius 

energijos išteklius, didelio efektyvumo technologijas ir centralizuot� šilumos bei 

v�sumos tiekim�.
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13 straipsnis

Administracin�s proced�ros, reglamentai ir kodeksai

3. Valstyb�s nar�s ragina visus subjektus, vis� pirma vietos bei regionines 

administracines �staigas, planuojant, projektuojant, statant ir atnaujinant 

pramoninius ar gyvenamuosius rajonus, u�tikrinti, kad b�t� �diegti �renginiai ir 

sistemos, skirti elektros energijos, šildymo ir aušinimo iš atsinaujinan�i� energijos 

ištekli� naudojimui, taip pat centralizuotam šilumos ir v�sumos tiekimui. Prireikus 

valstyb�s nar�s vis� pirma skatina vietos ir regionines administracines �staigas �traukti 

šildymo ir aušinimo iš atsinaujinan�i� energijos ištekli� naudojim� � miest� infrastrukt�ros 

planavim�.

5. Valstyb�s nar�s u�tikrina, kad visiems atitinkamiems subjektams, vis� pirma 

projektuotojams ir architektams, b�t� pateiktos gair�s, kad planuodami, 

projektuodami, statydami ir rekonstruodami pramoninius ar gyvenamuosius rajonus 

jie gal�t� tinkamai apsvarstyti, kaip b�t� galima optimaliai suderinti atsinaujinan�ius 

energijos išteklius, didelio efektyvumo technologijas ir centralizuot� šilumos bei 

v�sumos tiekim�.
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11. Savo nacionaliniuose atsinaujinan�i� ištekli� energijos veiksm� planuose valstyb�s

nar�s �vertina, ar b�tina statyti nauj� infrastrukt�r� centralizuotam šilumos ir v�sumos, 

pagamint� iš atsinaujinan�i� energijos ištekli�, tiekimui, kad b�t� galima �gyvendinti 3 

straipsnio 1 dalyje nurodyt� 2020 m. nacionalin� planin� rodikl�. Vadovaudamosi tuo 

�vertinimu valstyb�s nar�s prireikus imasi veiksm�, kad pl�tot� centralizuoto šilumos 

tiekimo infrastrukt�r�, siekdamos sudaryti s�lygas šildymo ir aušinimo gamybai didel�se  

biomas�s, saul�s ir geotermin�se j�gain�se.

22 straipsnis

Valstybi� nari� ataskait� teikimas

1. Kiekviena valstyb� nar� ne v�liau kaip 2011 m. gruod�io 31 d., o v�liau – kas 

dvejus metus, Komisijai pateikia ataskait� apie pa�ang� skatinant ir naudojant 

atsinaujinan�i� ištekli� energij�...

3. Savo pirmojoje ataskaitoje valstyb� nar� nurodo, ar ji ketina:

c) nurodyti geografines vietoves, kuriose galima naudoti atsinaujinančių išteklių

energiją pagal žemės paskirties planus ir diegti centralizuotą šilumos ir vėsumos 

tiekimą.
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16 straipsnis

Prieiga prie tinkl� ir j� eksploatavimas
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Pagal Lietuvos šilumos tiekimo bendrovi� �kin�s veiklos 
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Galimi panaudoti vietiniGalimi panaudoti vietiniųų irir

atsinaujinanatsinaujinanččiiųų energijos ienergijos iššteklitekliųų

rezervairezervai

Mediena  180 000 t.n.e Mediena  180 000 t.n.e 

ŠŠiaudai 120 000 t.n.e iaudai 120 000 t.n.e 

Kom. Atliekos 200 000 t.n.e Kom. Atliekos 200 000 t.n.e 

Gluosniai dumblas 70 000 t.n.e.Gluosniai dumblas 70 000 t.n.e.

__________________________________________________

Viso ~570 000 t.n.e.                  Viso ~570 000 t.n.e.                  

Gamtinės 

dujos

27%

Mazutas

3,2%

Kitas kuras

2,0%

Nepanau-

dojamas 

biokuro 

potencia-las

50,6%

Biokuras 

17,7%

ŠŠiuo metu panaudojami iuo metu panaudojami 

biokuro ibiokuro išštekliaitekliai

145 000 t.n.e (2008 m.)145 000 t.n.e (2008 m.)
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� Per metus Europoje sukūrenama miestų

šildymui ir elektros energijos gamybai apie 65 

mln. tonų atliekų.  
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Kogeneracinė elektrinė deginanti komunalines atliekas 

Vokietijoje 
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Monaco  (Monte Carlo)

Viena, Austrija Tokijas, Minato

• Lietuva turi unikalias sąlygas plėsti kogeneracinių jėgainių, naudojančių komunalines atliekas kaip kurą, 

statybą, nes esant išvystytiems centralizuoto šilumos tiekimo tinklams galima naudingai panaudoti iki 85% iš

atliekų galimos gauti energijos

• Atliekų deginimas leistų įgyvendinti strateginius Lietuvos energetinės nepriklausomybės didinimo planus ir 

mažinti priklausomybę nuo kuro importo iš vienintelio šaltinio, tačiau tam priešinasi šių tikslų įgyvendinimo 

priešininkai.

Komunalinių atliekų deginimo įmonės, kurios pastatytos miestų ribose
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DaDažžnai pasitaikantys vaizdai Lietuvoje kainai pasitaikantys vaizdai Lietuvoje kai atliekos iatliekos iššmetamos mimetamos mišškuose ir kitose kuose ir kitose 

vietose vietose 
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O taip atrodoO taip atrodo dauguma Lietuvosdauguma Lietuvos ssąąvartynvartynųų !!
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I. 2008 m. vasarą asociacija kartu su Lietuvos energetikos institutu teikė paraišką

tarptautinės organizacijos Euroheat&Power inicijuotam projektui „Ecoheat4EU“

pagal ES paramos programą „Pažangi energetika Europai“.

Projekto trukmė – 25 mėnesiai

Numatomi pagrindiniai rezultatai

•Priemonių komplektas nacionaliniams sprendimų priėmėjams ir 

Centralizuoto šilumos tiekimo rinkos dalyviams –

Rekomendacijos ir kelio žemėlapis skirtas sukurti efektyvią CŠT 

plėtrą skatinančią teisinę aplinką ir strategiją. 

•Informacija ES politikams, skirta dabartinėms ir būsimoms 

Europos mąsto iniciatyvoms centralizuoto šilumos ir šalčio 

tiekimo sferose

•Praktinis įrankis CŠT plėtros ir nacionalinėms šilumos tiekimo 

rinkoms daromos įtakos monitoringui, įgalinantis nustatyti 

paramos priemonių efektyvumą: „CŠT barometras”.

•Platus bendradarbiavimas ir tikslinė rezultatų sklaida per 

projekto tinklapį, veikiantį kaip išsami duomenų bazė ir platinant 

projekto ataskaitas, naujienlaiškius, rengiant konferencijas ir 

seminarus, skelbiant straipsnius projekto partnerių tinklapiuose.
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II. 2008 m. Lietuvos energetikos institutas teikė paraišką tarptautinės 

organizacijos Euroheat&Power inicijuotam projektui „Ecoheat4Cities“ pagal ES 

paramos programą „Pažangi energetika Europai“.

Projekto trukmė – 30 mėnesių

Numatomi pagrindiniai projekto tikslai

•Parama AEŠ direktyvos įgyvendinimui liečianti centralizuoto 

šilumos ir šalčio tiekimo sistemų plėtrą gerinant šių sistemų

priimtinumą savivaldybėms ir  visuomenei.

•Stebėti ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir 

energijos efektyvumo didinimo priemones CŠŠT sektoriuje.

•Diegti integruotus vietiniu lygiu kaštų požiūriu efektyvius 

sprendimus pastatams, energijos vartojimo efektyvumo 

priemonėms, atsinaujinančių išteklių naudojimui įgalinant darnų

miestų planavimą ir ekologinius regionus (individualiems 

pastatams)

•Platus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir projekto

rezultatų sklaida
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•Stebėti ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir 

energijos efektyvumo didinimo priemones CŠŠT sektoriuje.

•Diegti integruotus vietiniu lygiu kaštų požiūriu efektyvius 

sprendimus pastatams, energijos vartojimo efektyvumo 

priemonėms, atsinaujinančių išteklių naudojimui įgalinant darnų

miestų planavimą ir ekologinius regionus (individualiems 

pastatams)

•Platus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir projekto

rezultatų sklaida
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III. 2009 m. pavasarį LŠTA ir LITBIOMA 

gavo pakvietimą dalyvauti tarptautiniame 

projekte “Bio-heat” pagal ES programą

“Intelligent Energy Europe (IEE)”
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IV. Lietuvos energetikos institutas kartu su asociacija numato dalyvauti 

tarptautiniame projekte “BALTIJOS JŪROS REGIONO BIOENERGETIKOS 

SKATINIMO PROJEKTAS”
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• Tikslas - padėti ES šalių narių vyriausybėms pasiruošti 

įgyvendinti naująją atsinaujinančių energijos išteklių

(AEI) Direktyvą, įvertinant AEI panaudojimo šildymui ir 

vėdinimui (AEI-Š/V) galimybes.

• Trukmė: nuo 2008 spalio iki 2011 kovo 

• Projekto metu bus:

– aptarti galimi užsibrėžti nacionaliniai AEI panaudojimo 

šilumai gaminti  kiekybiniai tikslai, 

– parinktos bei kokybiškai ir kiekybiškai įvertintos politikos 

priemonės, galinčios paskatinti AEI-Š/V

– atsižvelgus į šį vertinimą, bus teikiamos 

rekomendacijos dėl atitinkamų paramos priemonių

taikymo, siekiant padidinti AEI-Š/V dalį šalies šilumos ir 

vėdinimo rinkoje, o taip pat rekomendacijos, kaip 

organizuoti paramą, padidėjus AEI technologijų skvarbai 

rinkoje.

• Projektas apima šešias ES šalis nares: Austriją, 

Graikiją, Olandiją, Lenkiją, D. Britaniją, Lietuvą.
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Konferencijoje perskaityta apie 60 pranešimų. 

Konferencijos medžiaga – daugiau kaip 1000 skaidrių

Konferencijoje perskaityta apie 60 pranešimų. 
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• Kuro konversija nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos 

išteklių;

• 75% gyventojų gyvena miestuose;

• Miestuose panaudoti biokurą individualiuose šildymo įrenginiuose 

(krosnyse) neefektyvu ir sudėtinga (dėl išmetamų dūmų, pelenų, kuro 

sandėliavimas ir kt.);

• Biokuras geriausiai yra išnaudojamas CŠT gamybos šaltiniuose 

(kogeneracinėse elektrinėse ir katilinėse), t.y. miškininkystės atliekos, 

šiaudai, vandens biomasė, biodujos, biologinės atliekos (medienos 

atliekos, maisto, tabako ir popieriaus pramonės atliekos, pjuvenos, ir pan.). 
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Projekto metu bus organizuojami šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymai. Iš

viso planuojama apmokyti 1 074 šilumos tiekimo įmonių darbuotojus.

LŠTA ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS

1. UAB „Vilniaus energija“

2. AB „Kauno energija“

3. UAB „Litesko“

4. AB „Panevėžio energija“

5. UAB „E energija“

6. AB „Klaipėdos energija“

7. AB,,Šiaulių energija”

8. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

Projekto vykdytojas: Projekto vykdytojas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Projekto partnerProjekto partnerėės: s: 

Projekto trukmProjekto trukmėė: : 2009 m. balandžio mėn. – 2012 m. balandžio mėn.

Projekto vertProjekto vertėė: : 2 612 771 Lt

Projektas „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas šilumos tiekimo įmonėse“

2009 m. balandžio mėn. gauta ES parama pagal 2007 – 20013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų

išteklių tobulinimas įmonėse“. 
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2009 m. rugsėjo 15 d. LŠTA raštas Nr. 143 „Dėl teisės aktų taikymo praktikos“ LRS KANCELIARIJOS TEISĖS 

DEPARTAMENTUI, LRS TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETUI, LR TEISINGUMO MINISTERIJAI, LR 

ENERGETIKOS MINISTERIJAI, LR APLINKOS MINISTERIJAI, VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS 

TARNYBAI, VKEKK.

- 2009-10-01 LR Teisingumo ministerijos atsakymas

- 2009-10-05 LR aplinkos ministerijos atsakymas

- 2009-10-09 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atsakymas

- 2009-10-16 LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento atsakymas

- 2009-12-11  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsakymas

2009 m. spalio 26 d. LŠTA raštas Nr. 165 „Dėl asmens duomenų apsaugos“ VALSTYBINEI ASMENS DUOMENŲ

APSAUGOS INSPEKCIJAI.

- 2009-11-23 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atsakymas

2009 m. lapkričio 2 d. LŠTA raštas Nr. 171 „Dėl lėšų energetikos sektoriui“ LR FINANSŲ MINISTERIJAI, LR 

APLINKOS MINISTERIJAI, LR ENERGETIKOS MINISTERIJAI,  LR PREZIDNETO KANCELIARIJAI. 

- 2009-11-13 LR energetikos ministerijos atsakymas

2009 m. lapkričio 23 d. LŠTA raštas Nr. 184 „Dėl elektros supirkimo kvotų 2010 metais“ LR ENERGETIKOS 

MINISTERIJAI, VALSTYBINEI KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJAI.

2009 m. gruodžio 1 d. bendras LŠTA ir Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos raštas Nr. 189/02 „Dėl 

galimybės sumažinti elektros energijos kainą 2010 metams“ LR ENERGETIKOS MINISTRUI, kopijos LR 

PREZIDENTO KANCELIARIJAI, LR VYRIAUSYBEI, LR SEIMO PIRMININKEI, LR SEIMO EKONOMIKOS 

KOMITETUI, VALSTYBINEI KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VALSTYBĖS KONTROLEI.

- 2009-12-04 Ministro Pirmininko kanclerio pavedimas Nr. 61-7324 LR energetikos  ministerijai.

- 2009-12-03 LR Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento atsakymas

- 2009-12-11 LR Valstybės kontrolės atsakymas.

- 2009-12-21 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsakymas
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Sistemos operatorius

Rinkos dalyviai 

Rinkos operatorius

Pasiūlymai pirkti ir 

parduoti
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������������������

• Sistemos valdymas

• Sisteminės paslaugos

• Reguliavimo aukcionas

• Sistemos balanso sudarymas

Prekybos

grafikai

Pralaidumai

• Gamintojai

• Tiekėjai (BET)

• Tinklų savininkai � Tiesioginiams rinkos dalyviams privalomas 

balansavimo elektros energijos pirkimo pardavimo 

susitarimas, t.y. balansavimo valandinė atsakomybė

Prekybos 

grafikai
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��� ����� ����������
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Pasiūlymų pateikimo 

pabaiga

�����

RO nustato importo ir eksporto 

priimtų pasiūlymų kiekį pagal 

siūlymų kainą ir nustatytus 

pralaidumus

RO vykdo pralaidumų

panaudojimo optimizaciją

pagal pateiktus imp/eksp

kiekius  “cross-border 

optimization”

13:00

prekybos uždarymas

NPS

Suskaičiuojama 

sistemos kaina 

�����

RO patikrina pasiūlymų

teisingumą

��� �������

�����������

Rezultatų

pateikimas
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• Sistemos balanso sudarymas

Prekybos

grafikai

Pralaidumai

• Gamintojai

• Tiekėjai (BET)

• Tinklų savininkai � Tiesioginiams rinkos dalyviams privalomas 

balansavimo elektros energijos pirkimo pardavimo 

susitarimas, t.y. balansavimo valandinė atsakomybė

Prekybos 

grafikai
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Pasiūlymų pateikimo 

pabaiga

�����

RO nustato importo ir eksporto 

priimtų pasiūlymų kiekį pagal 

siūlymų kainą ir nustatytus 

pralaidumus

RO vykdo pralaidumų

panaudojimo optimizaciją

pagal pateiktus imp/eksp

kiekius  “cross-border 

optimization”

13:00

prekybos uždarymas

NPS

Suskaičiuojama 

sistemos kaina 

�����

RO patikrina pasiūlymų

teisingumą

��� �������

�����������

Rezultatų

pateikimas
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Vidutinė kaina/Prekybos apimtys

58,86

103,97

112,34

122,95

142,94
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180,88
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152,44

136,76 136,44

126,08
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Prekybos apimtis

Vidutinė svertinė kaina

Prekybos apimtis 17,7 13,3 20,3 25,2 21,8 18,3 14,5 15,4 16,9 17,0 16,4 20,3 20,3 21,0 19,5 18,9 16,4 15,6 17,7 16,1

Vidutinė svertinė kaina 58,86 103,97 112,34 122,95 121,75 142,94 141,71 173,01 180,88 128,92 133,84 147,30 152,44 136,76 137,16 136,44 126,08 139,18 142,76 142,68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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DARBO DIENOS (I savaitė)
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Sausio 4 96,78 96,78 96,78 96,78 96,78 96,78 110,04 130,10 145,05 145,05 145,05 130,07 145,02 145,02 145,02 148,71 148,71 148,71 145,09 130,10 111,08 107,59 96,78 96,78

Sausio 5 96,78 96,78 96,78 96,78 96,78 96,78 110,52 145,02 145,09 145,09 145,05 145,02 145,05 145,02 145,09 155,00 148,78 145,09 145,02 110,56 110,25 96,78 96,78 96,78

Sausio 6 120,74 120,74 120,74 120,74 120,74 137,90 144,57 154,93 154,93 154,93 154,93 154,93 154,93 154,93 154,96 155,00 154,96 154,96 154,93 154,93 148,71 144,53 137,94 137,94

Sausio 7 118,71 118,71 118,71 118,71 118,71 117,74 144,95 160,04 162,94 162,97 162,94 162,94 162,94 162,94 162,97 172,99 172,99 172,92 162,97 160,07 155,93 144,91 118,74 118,74

Sausio 8 121,19 121,12 118,50 118,50 121,12 138,18 189,94 207,10 207,13 207,13 207,13 207,10 207,10 207,10 207,13 207,13 207,13 207,13 207,13 200,88 200,95 200,44 121,16 172,92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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DARBO DIENOS (II savaitė)
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Sausio 11 103,62 89,95 89,95 103,62 103,62 109,70 111,08 154,06 165,77 165,77 165,70 165,70 165,73 165,70 165,77 189,83 189,80 165,73 154,03 145,98 145,40 89,98 89,95 103,62

Sausio 12 107,80 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 145,33 189,83 189,83 189,80 189,80 158,90 159,69 160,45 162,76 189,80 189,83 189,83 189,49 154,03 149,89 124,34 107,76 107,76

Sausio 13 108,49 108,49 108,49 108,49 108,49 145,36 172,57 190,15 190,15 190,15 190,15 190,11 190,11 172,50 154,31 190,11 190,15 190,11 154,27 152,30 151,99 151,96 110,42 108,49

Sausio 14 107,07 107,07 107,07 108,04 107,11 110,46 151,96 169,12 154,69 154,93 152,37 151,99 152,30 151,99 151,99 153,65 183,21 183,21 151,99 151,99 151,96 107,07 107,11 107,07

Sausio 15 108,18 108,14 108,14 108,18 108,21 110,46 151,96 152,51 162,21 153,86 152,41 152,30 152,37 152,30 152,03 153,99 172,19 154,69 151,99 151,99 151,96 151,96 110,42 108,18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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DARBO DIENOS (III savaitė)
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Serija1 108,49 108,49 108,49 108,49 110,42 110,49 138,01 162,25 169,12 169,12 169,12 153,55 162,21 162,21 162,21 162,25 169,15 169,15 162,25 162,21 153,51 131,17 108,49 108,49

Serija2 105,76 105,76 105,76 105,79 110,42 134,94 145,36 167,46 167,46 167,46 167,46 162,52 162,52 162,52 162,52 167,46 167,46 167,46 167,46 162,56 151,82 134,97 116,95 116,98

Serija3 113,91 113,94 113,94 113,98 117,43 117,50 148,44 162,56 162,56 162,56 162,52 158,73 158,73 162,52 162,52 162,56 162,56 162,56 162,56 158,73 148,44 138,18 117,43 117,43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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DARBO DIENOS (II savaitė)
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Sausio 11 103,62 89,95 89,95 103,62 103,62 109,70 111,08 154,06 165,77 165,77 165,70 165,70 165,73 165,70 165,77 189,83 189,80 165,73 154,03 145,98 145,40 89,98 89,95 103,62

Sausio 12 107,80 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 145,33 189,83 189,83 189,80 189,80 158,90 159,69 160,45 162,76 189,80 189,83 189,83 189,49 154,03 149,89 124,34 107,76 107,76

Sausio 13 108,49 108,49 108,49 108,49 108,49 145,36 172,57 190,15 190,15 190,15 190,15 190,11 190,11 172,50 154,31 190,11 190,15 190,11 154,27 152,30 151,99 151,96 110,42 108,49

Sausio 14 107,07 107,07 107,07 108,04 107,11 110,46 151,96 169,12 154,69 154,93 152,37 151,99 152,30 151,99 151,99 153,65 183,21 183,21 151,99 151,99 151,96 107,07 107,11 107,07

Sausio 15 108,18 108,14 108,14 108,18 108,21 110,46 151,96 152,51 162,21 153,86 152,41 152,30 152,37 152,30 152,03 153,99 172,19 154,69 151,99 151,99 151,96 151,96 110,42 108,18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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DARBO DIENOS (III savaitė)
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Serija1 108,49 108,49 108,49 108,49 110,42 110,49 138,01 162,25 169,12 169,12 169,12 153,55 162,21 162,21 162,21 162,25 169,15 169,15 162,25 162,21 153,51 131,17 108,49 108,49

Serija2 105,76 105,76 105,76 105,79 110,42 134,94 145,36 167,46 167,46 167,46 167,46 162,52 162,52 162,52 162,52 167,46 167,46 167,46 167,46 162,56 151,82 134,97 116,95 116,98

Serija3 113,91 113,94 113,94 113,98 117,43 117,50 148,44 162,56 162,56 162,56 162,52 158,73 158,73 162,52 162,52 162,56 162,56 162,56 162,56 158,73 148,44 138,18 117,43 117,43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Išeiginės ir šventinės dienos
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Valandos 
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Sausio 1 0,00 68,64 0,07 0,03 0,00 0,00 68,61 68,61 68,61 68,64 68,68 94,92 94,92 94,92 94,95 94,95 94,95 94,95 94,95 94,95 94,95 120,79 94,92 68,68

Sausio 2 103,89 94,99 94,99 94,99 94,99 94,99 103,96 103,96 103,96 103,96 104,00 103,96 110,01 104,00 110,01 110,01 110,01 110,01 110,01 110,01 103,96 103,96 104,00 103,96

Sausio 3 96,78 96,78 96,78 96,78 96,78 105,90 96,78 107,07 110,56 112,04 128,00 128,00 128,03 128,00 128,03 128,06 128,06 128,03 128,03 128,03 112,08 107,07 96,78 107,00

Sausio 9 139,91 138,49 138,49 138,49 138,49 138,46 139,91 200,33 207,41 207,41 207,41 207,41 207,41 207,41 207,41 207,44 207,44 207,44 207,41 207,41 207,41 207,41 207,24 138,49

Sausio 10 122,92 117,98 117,98 117,98 117,98 117,95 117,95 117,95 117,95 117,95 117,95 117,95 117,95 117,95 117,95 172,50 172,54 172,50 172,50 160,00 117,98 117,98 117,98 117,98

Sausio 16 106,80 106,80 106,80 106,80 106,80 116,50 138,70 138,70 145,36 152,20 152,20 152,20 152,20 149,99 145,36 152,20 155,34 155,34 155,34 155,34 152,20 146,61 138,70 134,97

Sausio 17 110,97 110,18 110,18 110,18 110,49 115,15 124,27 131,10 131,17 131,17 131,17 134,66 134,66 134,66 134,66 134,66 150,13 150,13 150,13 131,17 131,17 131,14 120,85 120,85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Nuosava 

elektrinė

Kitos 

elektrinės

Elektros 

birža

Nepriklausomas 

tiekėjas

Vartotojas 

1, 2, ... n

PSO

(UAB 

LITGRID)

Balansavimo 

el. energija

RST

(Persiuntimo 

paslauga)

Už el. 

energiją

(sutart. 

kaina)

Už

persiuntimą

(VKEKK

patvirtintu 

tarifu)
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Kainos dedamoji ct/kWh

Gamybos (pirkimo) 

savikaina

15.50

Tiekimo paslauga 0,30

Balansavimo paslauga 0,70

VISO 16.50

�����������ą��������������������������

Ž����į����

A variantas B variantas

Suvartota elektros energijos, kWh 260 400 74 400

Iš tiekėjo perkamos el. en. kaina 16,50 16,50

Tiekėjui mokėtina suma, Lt 42 966 12 278

Mokėtina suma už persiuntimą Lt, viso 38 269 16 373

t.t. už galią 6 500 600

už energiją 31 769 15 773

Vid. faktinė persiuntimo kaina, ct/kWh 14,70 22,00

Vidutinė suvartotos el. energijos kaina, ct/kWh 31,20 38,50

Palyginimui, mokant visuomeniniais tarifais, ct/kWh 31,10 38,41
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Kainos dedamoji ct/kWh

Gamybos (pirkimo) 

savikaina

15.50

Tiekimo paslauga 0,30

Balansavimo paslauga 0,70

VISO 16.50
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A variantas B variantas

Suvartota elektros energijos, kWh 260 400 74 400

Iš tiekėjo perkamos el. en. kaina 16,50 16,50

Tiekėjui mokėtina suma, Lt 42 966 12 278

Mokėtina suma už persiuntimą Lt, viso 38 269 16 373

t.t. už galią 6 500 600

už energiją 31 769 15 773

Vid. faktinė persiuntimo kaina, ct/kWh 14,70 22,00

Vidutinė suvartotos el. energijos kaina, ct/kWh 31,20 38,50

Palyginimui, mokant visuomeniniais tarifais, ct/kWh 31,10 38,41

����������� �������������������������������

�������������������������
�	����

PAGRINDINIAI ELEKTROS ENERGETIKOS TEISĖS AKTAI 

 

I Bendrieji teisės aktai 

 

1. Nacionalinė energetikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. 

nutarimu Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. 11-430)  
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291371)  

 

2.  Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884, Žin., 2002, Nr. 

56-2224).  

Aktuali redakcija nuo 2009 m. vasario 1 d. 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=336162) 

  

3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1881, Žin., 

2000, Nr. 66-1984).  

Aktuali redakcija nuo 2009 m. gruodžio 28 d. 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363193) 

 

II Tiekimas, prekyba, rinka 

 

1. Lietuvos elektros rinkos plėtros planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

liepos 8 d. nutarimu Nr. 740 (Žin. 2009, Nr. 85-3603). 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=349252) 

 

2. Prekybos elektros energija taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 

2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-244 (Žin., 2009-12-17, Nr. 149-6677) 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361473) 

 

3. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. Įsakymas  

Nr. 1-173 „Dėl valandinės elektros energijos prekybos pradžios“ (Žin., 2009, Nr. 118-5095) 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354018) 

 

4. Lietuvos diena–prieš elektros rinkos reglamentas. 

(http://www.litgrid.eu/rinka/2009_12_14_ELEKTROS_BIRZOS_REGLAMENTAS.pdf) 

 

5. Rinkos dalyvio sutartis.  

(http://www.litgrid.eu/rinka/DALYVIO%20SUTARTIS.pdf) 

 

6. Prašymas registruoti Lietuvos elektros biržos dalyviu. 

(http://www.litgrid.eu/rinka/PRASYMAS%20REGISTRUOTI%20LIETUVOS%20ELEKTROS%

20BIRZOS%20DALYVIU.doc) 

 

7. Reguliavimo elektros energijos aukciono reglamentas. 

(http://www.litgrid.eu/Sist_paslaugos/Reg_sutartys/Reguliavimo%20elektros%20energijos%20auk

ciono%20reglamentas.pdf) 

 

8. Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-260 (Žin., 2009, Nr. 156-

7080). (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362521) 

 

 



III Licencijavimas 

 

1. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 

gegužės 14 d. nutarimo Nr. 588 redakcija) (Žin. 2003, Nr. 48-2121) 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=342973) 

 

IV Viešieji interesai  

 

1. Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir 

pirkimo skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 13 d. nutarimo 

Nr. 25 redakcija) (Žin., 2004, Nr. 9-228). 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=342973) 

 

2. Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančių paslaugų sąrašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-214 (Žin. 

2009, Nr. 140-6158) (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=359044) 

 

3. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-215 (Žin., 2009, Nr. 140-

6159) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=359046) 

 

4. Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-219. 

(Žin. 2009-11-26, Nr. 140-6160) 

 (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=359048) 

 

5. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2009 m.  lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-227  „Dėl 

elektrinių, kurioms nustatoma remtinos elektros energijos gamybos apimtis, sąrašo ir remtinos 

elektros energijos gamybos apimties ir masto 2010 metais nustatymo“  (Žin., 2009-11-28, Nr. 141-

6235) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=359256) 

 

6. Elektros energijos supirkimo kainos iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų 

reguliavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. 

liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-84 (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

spalio 12 d. nutarimo Nr. O3-156 redakcija) 

(http://www.regula.lt/lt/elektra/teises-aktai/metodikos/reguliavimo_taisykles.pdf) 

 

7. Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos 

gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos 2010 metams, patvirtintos Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. O3-216 (Žin., 2009, Nr. 141-

6264) (http://www.regula.lt/upload/iblock/a36/nutarimas216.doc) 
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