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WƌŝŶĐŝƉŝŶĦ ĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚŽƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽƐĐŚĞŵĂ

ϭͲ ƓŝůƵŵŽƐƓĂůƚŝŶŝƐ͖ϮͲ ƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽŝƌƉĂƐŬŝƌƐƚǇŵŽǀĂŵǌĚǇŶų ƚŝŶŬůĂƐ͖ϯͲǀĂƌƚŽƚŽũĂŝ͖
ϰͲ ƓŝůƵŵŽƐ ŵĂƚĂǀŝŵŽ ƉƌŝĞƚĂŝƐĂŝ  ;ΕϭϬϬϬ ǀŶƚ͘Ϳ͖ ϱ ʹ ƓŝůƵŵŽƐ ŵĂƚĂǀŝŵŽ ƉƌŝĞƚĂŝƐĂŝ
ƉĂƐƚĂƚų įǀĂĚƵŽƐĞ;ΕϯϬϬϬϬͿ͘

ͲͲͲ Ͳ aŝůƵŵŽƐƚŝĞŬėũŽǀĞŝŬůŽƐŝƌĂƚƐŬĂŝƚŽŵǇďėƐƌŝďĂ͘
ϭ

Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai
Patiekta į tinklą šilumos
(tūkst. MWh)

Patiekta šilumos vartotojams
(tūkst. MWh)

Vidutinė sąlyginio kuro kaina
(Lt/t.n.e)

Lyginamosios kuro sąnaudos
(kg.n.e./MWh)

Vidutinė šilumos kaina
(Lt/MWh)

Bendrasis pelnas (įskaitant
karšto vandens tiekimą) (mln.
Lt )

Sutartinio kuro sąnaudos
šilumos gamybai (t.n.e)

Biokuro dalis bendroje kuro
struktūroje (%)

Šilumos vartotojų skaičius
(vnt.)

2006

2007

2008¹

2009²

2010

10393

9669,6

9603,2

9267,3

9803,5

8545

7957,6

7947,8

7748,9

8173,9

602,1

809,9

1293,2

1089,7

1135,8

98,3

98,7

99,0

97,7

97,6

177,2

218,9

207,3

119,7

138,0

(savik. 121,8)

(savik. 149,7)

-26,0

-110,0

-233,0

33,0**

24**

1 024
607

944 266

886 966

883294

934509

14,0

16,2

17,7

19,3

19,3

609 292

621 173

627 866

638566

646236

(savik. 209,4)

ϷͲ ƵŽŵĞŶǇƐƉĂƚĞŝŬƚŝťǀĞƌƚŝŶƵƐŝƌŬŝƚƿ ƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽťŵŽŶŝƿ ƌĞǌƵůƚĂƚƵƐ;ŶĞ>adŶĂƌŝƿͿ
ϸͲ ƵŽŵĞŶǇƐƚŝŬ>adŶĂƌŝƿ

ΎΎͲ WĞůŶĂƐ;ŶƵŽƐƚŽůŝƐͿŝƓ ƓŝůƵŵŽƐŝƌŬĂƌƓƚŽǀĂŶĚĞŶƐǀĞƌƐůŽďĞŬŽŵƉĞŶƐĂĐŝũŽƐ
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(savik. - 196,8)

(savik. - 196,2)

Lietuvos šilumos tiekimo žemė
emėlapis, 2011

DĞƚŝŶĦ ƓŝůƵŵŽƐĞŶĞƌŐŝũŽƐ
'ĂŵǇďĂ>ŝĞƚƵǀŽũĞ
ĞŶĚƌĂŝŶƐƚĂůŝƵŽƚĂƓŝůƵŵŽƐ
ĞŶĞƌŐŝũŽƐƓĂůƚŝŶŝƿ ƓŝůƵŵŝŶĦ
ŐĂůŝĂ
ŝĚǎŝĂƵƐŝĂƉĂƌĞŝŬĂůĂƵũĂŵĂ
ĂƉŬƌŽǀĂƓŝůƵŵŽƐƓĂůƚŝŶŝƵŽƐĞ

ΕϭϬϬϬϬ'tŚ
ΕϵϴϬϬDt
ΕϯϱϬϬDt
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>adŶĂƌĦƐͲ ƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽťŵŽŶĦƐ͕ϮϬϭϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘

h͞sŝůŶŝĂƵƐĞŶĞƌŐŝũĂ͟
͞<ĂƵŶŽĞŶĞƌŐŝũĂ͟
h͞>ŝƚĞƐŬŽ͟ ĨŝůŝĂůĂŝ͗

ϰ͘

͞WĂŶĞǀĦǎŝŽĞŶĞƌŐŝũĂ͟

ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘

͞<ůĂŝƉĦĚŽƐĞŶĞƌŐŝũĂ͟
͞aŝĂƵůŝƿ ĞŶĞƌŐŝũĂ͟
h͞ĞŶĞƌŐŝũĂ͟ ĨŝůŝĂůĂŝ͗

ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘

͞:ŽŶĂǀŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
h͞DĂǎĞŝŬŝƿ ƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
h͞hƚĞŶŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

͞ůǇƚĂƵƐĞŶĞƌŐŝũĂ͟
͞<ĞůŵĦƐƓŝůƵŵĂ͟
͞DĂƌŝũĂŵƉŽůĦƐƓŝůƵŵĂ͟
͞WĂůĂŶŐŽƐƓŝůƵŵĂ͟
͞dĞůƓŝƿ ƓŝůƵŵĂ͟
͞sŝůŬĂǀŝƓŬŝŽƓŝůƵŵĂ͟
͞ƌƵƐŬŝŶŝŶŬƿ ƓŝůƵŵĂ͟
͞ŝƌǎƿ ƓŝůƵŵĂ͟

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

͞<ĦĚĂŝŶŝƿ ƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
͞ZŽŬŝƓŬŝŽƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
͞<ƵƉŝƓŬŝŽƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
͞WĂƐǀĂůŝŽƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
͞ĂƌĂƐƿ ƓŝůƵŵŽƚŝŶŬůĂŝ͟

ͻ
ͻ
ͻ

h͞WƌŝĞŶƿ ĞŶĞƌŐŝũĂ͟
h͞WƌŝĞŶƿ ĞŶĞƌŐŝũĂ͟ dƌĂŬƿ ƉĂĚĂůŝŶǇƐ
h͞DŝĞƐƚŽĞŶĞƌŐŝũĂ͟ ;ďƵǀ͘h
͞hŬŵĞƌŐĦƐĞŶĞƌŐŝũĂ͟Ϳ
h͞ŬŵĞŶĦƐĞŶĞƌŐŝũĂ͟

ͻ

ϭϭ͘
ϭϮ͘
ϭϯ͘
ϭϰ͘
ϭϱ͘
ϭϲ͘
ϭϳ͘
ϭϴ͘
ϭϵ͘
ϮϬ͘
Ϯϭ͘
ϮϮ͘
Ϯϯ͘
Ϯϰ͘
Ϯϱ͘
Ϯϲ͘
Ϯϳ͘
Ϯϴ͘
Ϯϵ͘
ϯϬ͘
ϯϭ͘

h͞dĂƵƌĂŐĦƐƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
h͞aŝůƵƚĦƐƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
h͞ZĂĚǀŝůŝƓŬŝŽƓŝůƵŵĂ͟
h͞ŶǇŬƓēŝƿ ƓŝůƵŵĂ͟
h͞ZĂƐĞŝŶŝƿ ƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
h͞<ĂŝƓŝĂĚŽƌŝƿ ƓŝůƵŵĂ͟
h͞&ŽƌƚƵŵaǀĞŶēŝŽŶŝƿ ĞŶĞƌŐŝũĂ͟
h͞&ŽƌƚƵŵ:ŽŶŝƓŬŝŽĞŶĞƌŐŝũĂ͟
h͞/ŐŶĂůŝŶŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
h͞WůƵŶŐĦƐƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
h͞WĂŬƌƵŽũŽƓŝůƵŵĂ͟
h͞aĂŬŝƿ ƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
h͞>ĂǌĚŝũƿ ƓŝůƵŵĂ͟
h͞ŝƌƓƚŽŶŽƓŝůƵŵĂ͟
h͞aŝƌǀŝŶƚƿ ƓŝůƵŵĂ͟
h͞DŽůĦƚƿ ƓŝůƵŵĂ͟
h͞aŝůĂůĦƐƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͟
h͞ůĞŬƚƌĦŶƿ ŬŽŵƵŶĂůŝŶŝƐƻŬŝƐ͟
h͞/ǌŽďĂƌĂ͟
h͞sĂƌĦŶŽƐƓŝůƵŵĂ͟
h͞<ŽŵƵŶĂůŝŶŝƿ ƉĂƐůĂƵŐƿ ĐĞŶƚƌĂƐ͟ ;<ĂƵŶŽƌĂũ͘Ϳ

>adƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽťŵŽŶĦƐƉĂŐĂŵŝŶĂǀŝƌƓ ϵϵй ĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂŝƚŝĞŬŝĂŵŽƐƓŝůƵŵŽƐ>ŝĞƚƵǀŽũĞ
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>adǀŝĞŶŝũĂϯϭƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽťŵŽŶĦƐŝƌϭϭŬŝƚƿ ťŵŽŶŝƿ͕
ǀĞŝŬŝĂŶēŝƿ ƓŝůƵŵŽƐƻŬŝŽƐĞŬƚŽƌŝƵũĞ
ϭ͘ h͞ůĨĂ>ĂǀĂů͖͟
Ϯ͘ h͞>K'^dKZ͖͟

ϯ͘ h͞ǆŝƐdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͖͟
ϰ͘ h͞'ƌƵŶĚĨŽƐWƵŵƉƐ͖͟

ϱ͘ h͞&ŽƌƚƵŵ,ĞĂƚ>ŝĞƚƵǀĂ͖͟

ϲ͘ >ŝĞƚƵǀŽƐdĞĐŚŶŝŶĦƐŝǌŽůŝĂĐŝũŽƐťŵŽŶŝƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
ϳ͘ sŝĞƓŽũŝťƐƚĂŝŐĂdĞĐŚŶŝŬŽƐƉƌŝĞǎŝƻƌŽƐƚĂƌŶǇďĂ͖
ϴ͘ ͞sŝůŶŝĂƵƐƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͖͟

ϵ͘ h͞'ĂŶĚƌĂƐĞŶĞƌŐŽĞĨĞŬƚĂƐ͖͟

ϭϬ͘ hΗEĞƉƌŝŬůĂƵƐŽŵŽƐŶĞƌŐŝũŽƐWĂƐůĂƵŐŽƐ͖͞
ϭϭ͘ h͞E'͟

5

aŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽťŵŽŶĦƐŶĞ>adŶĂƌĦƐϮϬϭϭŵ͘
ϭ͘ h͞<ƌĞƚŝŶŐŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͖͟

ϲ͘h͞EĞŵĦǎŝŽŬŽŵƵŶĂůŝŶŝŶŬĂƐ͖͟

ϯ͘ h͞aĂůēŝŶŝŶŬƿ ƓŝůƵŵŽƐƚŝŶŬůĂŝ͖͟

ϴ͘sƓ8 ͞sĞůǎŝŽŬŽŵƵŶĂůŝŶŝƐƻŬŝƐΗ

Ϯ͘ ^8 ͞^ŬƵŽĚŽƓŝůƵŵĂ͖͟

ϰ͘ s8 ͞sŝƐĂŐŝŶŽĞŶĞƌŐŝũĂ͖͟
ϱ͘ h͞'ĞůǀŝƚĂ͖͟

ϳ͘h͞WƌĂǀŝĞŶŝƓŬŝƿ ϮͲŝĞũŝƉĂƚĂŝƐŽƐŶĂŵĂŝ͖͟
ϵ͘h͞ĂůƚĞƌŵĂŝƌŬŽ͟

ϭϬ͘h͞EĞŵĞŶēŝŶĦƐŬŽŵƵŶĂůŝŶŝŶŬĂƐ͟
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>adƐĂǀŽŬĂƐĚŝĞŶŝŶĦũĞǀĞŝŬůŽũĞďĞŶĚƌĂĚĂƌďŝĂƵũĂƐƵĂƚƐƚŽǀĂŝƐŝƓ ǀĂůƐƚǇďŝŶŝƿ ŝƌ
ǀǇƌŝĂƵƐǇďŝŶŝƿ ťƐƚĂŝŐƿ͕ƐĂǀŝǀĂůĚǇďŝƿ͕ŐŝŵŝŶŝŶŐƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũƿ͕ǀĂƌƚŽƚŽũƿ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũƿ͕
ŵŽŬƐůŽŝƌŵŽŬǇŵŽťƐƚĂŝŐƿ͕ŬŽŶƐƵůƚĂĐŝŶŝƿ ďĞŶĚƌŽǀŝƿ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

>ZWƌĞǌŝĚĞŶƚƻƌĂ
>Z^ĞŝŵĂƐ
>ZsǇƌŝĂƵƐǇďĦ
nŬŝŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝũĂ
ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝũĂ
ƉůŝŶŬŽƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝũĂ
sĂůƐƚǇďŝŶĦ ŬĂŝŶƿ ŝƌĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŬŽŶƚƌŽůĦƐŬŽŵŝƐŝũĂ
sĂůƐƚǇďŝŶĦ ǀĂƌƚŽƚŽũƿ ƚĞŝƐŝƿ ĂƉƐĂƵŐŽƐƚĂƌŶǇďĂ
sĂůƐƚǇďŝŶĦ ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŝŶƐƉĞŬĐŝũĂ
s8 ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐĂŐĞŶƚƻƌĂ
>ŝĞƚƵǀŽƐƐƚĂƚŝƐƚŝŬŽƐĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂƐ

DK<^>K/ZDK<zDK8^d/'K^
ͻ >ŝĞƚƵǀŽƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŝŶƐƚŝƚƵƚĂƐ
ͻ <ĂƵŶŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝũŽƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚĂƐ
ͻ sŝůŶŝĂƵƐ'ĞĚŝŵŝŶŽƚĞĐŚŶŝŬŽƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚĂƐ
ͻ sƓ8 ZĞƐƉƵďůŝŬŝŶŝƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬƿ ŵŽŬǇŵŽĐĞŶƚƌĂƐ
ͻ sŝůŶŝĂƵƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝũƿ ŝƌĚŝǌĂŝŶŽŬŽůĞŐŝũĂ

'/D/E/E'K^^K//:K^͗
•
>ŝĞƚƵǀŽƐƐĂǀŝǀĂůĚǇďŝƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
•
Wd>ŝĞƚƵǀŽƐŬŽŵŝƚĞƚĂƐ
•
>ŝĞƚƵǀŽƐĞůĞŬƚƌŽƐĞŶĞƌŐŝũŽƐŐĂŵŝŶƚŽũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
•
>ŝĞƚƵǀŽƐĞůĞŬƚƌŽƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
•
>/d/KD
•
>ŝĞƚƵǀŽƐĞŶĞƌŐŝũŽƐŬŽŶƐƵůƚĂŶƚƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
•
>/ad/
•
>ŝĞƚƵǀŽƐǀĂŶĚĞŶƐƚŝĞŬĦũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
•
>ŝĞƚƵǀŽƐŵŝƓŬŽƐĂǀŝŶŝŶŬƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
•
>ŝĞƚƵǀŽƐĚƵũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
•
>ŝĞƚƵǀŽƐƉƌĂŵŽŶŝŶŬƿ ŬŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝũĂ
•
>ŝĞƚƵǀŽƐŬŽŵƵŶĂůŝŶŝŶŬƿ ŝƌĂƚůŝĞŬƿ ƚǀĂƌŬǇƚŽũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ

sZdKdK:r KZ'E//:K^
ͻ ƻƐƚŽƌƻŵĂŝ͗>ZĚĂƵŐŝĂďƵēŝƿ ŶĂŵƿ ƐĂǀŝŶŝŶŬƿ
ďĞŶĚƌŝũƿ ĨĞĚĞƌĂĐŝũĂ
ͻ ƵŝƚŝŶŝƿ ǀĂƌƚŽƚŽũƿ ƐČũƵŶŐĂ
ͻ >ŝĞƚƵǀŽƐǀĂƌƚŽƚŽũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
ͻ >ŝĞƚƵǀŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŝŶĦ ǀĂƌƚŽƚŽũƿ ĨĞĚĞƌĂĐŝũĂ
ͻ >ŝĞƚ
ͻ ƐŽĐŝĂĐŝũĂΗ>ŝĞƚƵǀŽƐďƵƚƿ ƻŬŝƐ͞
<KE^h>d/E$^EZKs$^͗
ͻ h͞&Ͳd^W͞
ͻ h͞Kt/ĂůƚŝĐ͟
ͻ h͞&dĞƌŵĂ͟
ͻ h͞ŬƐĞƌŐŝũĂ͟
ͻ h͞ŬŽƚĞƌŵŝũĂ͟
ͻ >ŝĞƚƵǀŽƐůĂŝƐǀŽƐŝŽƐƌŝŶŬŽƐŝŶƐƚŝƚƵƚĂƐ
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>adŝƌ>ŝĞƚƵǀŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽťŵŽŶĦƐǇƉĂē ŐůĂƵĚǎŝĂŝ
ďĞŶĚƌĂĚĂƌďŝĂƵũĂ͗
MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS:
• Lietuvos energetikos institutas
• Kauno technologijos universitetas
• Vilniaus Gedimino technikos universitetas

KONSULTACINĖS BENDROVĖS:
• UAB “AF-TSP“
• UAB “COWI Baltic”
• UAB “AF Terma”
• UAB “Eksergija”
• UAB “Ekotermija”
• UAB “Energetikos linijos”
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WĂŐƌŝŶĚŝŶĦƐƵǎƐŝĞŶŝŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũŽƐ
• ƵƌŽŚĞĂƚΘWŽǁĞƌ;dĂƌƉƚĂƵƚŝŶĦ ĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂŝ
ƚŝĞŬŝĂŵŽƐƓŝůƵŵŽƐ͕ǀĦƐŝŶŝŵŽŝƌŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝũŽƐ
ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂͿ
• &/^ ;ƵƌŽƉŽƐWĂǎĂŶŐŝŽƐŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐĨĞŬƚǇǀƵŵŽ
WĂƐůĂƵŐƿ &ĞĚĞƌĂĐŝũĂͿ
• /;dĂƌƉƚĂƵƚŝŶĦ ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐĂŐĞŶƚƻƌĂͿ
• t;WĂƐĂƵůŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐƚĂƌǇďĂͿ
• >ĂƚǀŝũŽƐĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚŽƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽťŵŽŶŝƿ
ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
• ƐƚŝũŽƐĞůĞŬƚƌŽƐŝƌƓŝůƵŵŽƐĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
• >ĞŶŬŝũŽƐƓŝůƵŵŝŶŝŶŬƿ ǀĂůƐƚǇďŝŶŝĂŝƌƻŵĂŝ
• ĂŶŝũŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
• ĂŶŝũŽƐĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚŽƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽƚĂƌǇďĂ
• ĞŬŝũŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
• ^ƵŽŵŝũŽƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐťŵŽŶŝƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
• aǀĞĚŝũŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ
• EĞŬŽŵĞƌĐŝŶĦƐƉĂƐŬŝƌƚŝĞƐďĞŶĚƌŝũĂͣZƵƐŝũŽƐƓŝůƵŵŽƐ
ƚŝĞŬŝŵĂƐ͖͞
9
• sŽŬŝĞƚŝũŽƐƓŝůƵŵŽƐŝƌĞůĞŬƚƌŽƐĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ

>ŝĞƚƵǀŽƐŵŝĞƐƚƵŽƐĞŝƌĚĂƵŐĞůǇũĞŐǇǀĞŶǀŝĞēŝƿ ťƌĞŶŐƚĂŝƐ
ƉŽǎĞŵŝŶŝĂŝƐƚŝŶŬůĂŝƐƓŝůƵŵĂƚŝĞŬŝĂŵĂǀĂƌƚŽƚŽũĂŵƐ

Vilniaus m. šilumos tiekimo schema

5

>ŝĞƚƵǀŽƐŵŝĞƐƚƵŽƐĞŝƌĚĂƵŐĞůǇũĞŐǇǀĞŶǀŝĞēŝƿ ťƌĞŶŐƚĂŝƐ
ƉŽǎĞŵŝŶŝĂŝƐƚŝŶŬůĂŝƐƓŝůƵŵĂƚŝĞŬŝĂŵĂǀĂƌƚŽƚŽũĂŵƐ

Kauno m. šilumos tiekimo schema
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Įmonė

UAB
“Vilniaus
energija”

͞<ĂƵŶŽ
ĞŶĞƌŐŝũĂ͟


͞<ůĂŝƉĦĚŽƐ
ĞŶĞƌŐŝũĂ͟

UAB
“Litesko”

adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚŝĚĂƌďĂŝ
Aprašymas

Per 2011 m. bendrovė investavo viso apie 42,6 mln. Lt:
• į šilumos šaltinių modernizavimą – apie 16,41 mln. Lt. (įskaitant ir ES
struktūrine ~7,28 mln. Lt paramą bei ~9,13 mln. Lt skolintas ir nuosavas lėšas)
• ir šilumos perdavimą – apie 26,19 mln. Lt; (įskaitant ir ES struktūrinę ~13 mln.
Lt paramą bei 13,19 mln. Lt skolintos lėšas ir nuosavas lėšas)
Per 2011 m. bendrovė investavo viso apie 21,75 mln. Lt:
• į šilumos šaltinių modernizavimą – apie 5,,85 mln. Lt. (bendrovės lėšos)
• ir šilumos perdavimą – apie 15,9 mln. Lt; (įskaitant ir ES struktūrinę ~7,5 mln. Lt paramą bei
8,4 mln. Lt skolintos lėšas)

Per 2011 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą

viso investavo apie 13,2 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~4 mln. Lt paramą
bei 9,2 nuosavas lėšas):

• Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija – 7,6 mln. Lt;
• Klaipėdos RK VŠK KVGM-100 Nr. 7 degiklių pakeitimas mažos Nox generacijos degikliais,
degimo proceso automatikos modernizavimas, saugaus užkūrimo sistemos, kompiuterinės
šiluminės apskaitos ir apsaugų kontrolės sistemos įdiegimas. – 2,85 mln. Lt;
• kt. projektai šilumos gamybos šaltinių bei šilumos perdavimo modernizavimui – 2,75 mln. Lt;

Per 2011 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą viso
investavo apie 24,1 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~5 mln. Lt paramą bei 19,1

nuosavas bei skolintas lėšas), iš kurių stambiausi projektai:

• Dūmų kondensacinio ekonomaizerio įrengimas biokurą deginančiam katilui KE-25-24-350C
Marijampolės rajoninėje katilinėje Gamyklų g. 8 - 6,2 mln. Lt;
• Palangos miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas – 5,6 mln. Lt. 12
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adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚŝĚĂƌďĂŝ
Įmonė

Aprašymas

Per 2011 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą viso
investavo apie 12,5 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 5 mln. Lt paramą bei
7,5 skolintas/nuosavas lėšas).
Įgyvendintų projektų dėka bendrovė kasmet sutaupys apie 2600 t.n.e. sutartinio
kuro bei 32000 MWh šilumos

AB “Šiaulių
energija”

AB “Panevėžio
energija”

UAB “Akmenės
energija”

UAB “Mažeikių
šilumos tinklai”

Per 2011 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą ir šilumos perdavimą
viso investavo apie 18,3 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 7,4 mln. Lt
paramą bei 10,9 nuosavas lėšas).

Per 2011 m. bendrovė į šilumos šaltinių modernizavimą viso investavo apie
8,3 mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 4,1 mln. Lt paramą bei 4,2 nuosavas
lėšas).
• Žalgirio katilinės pritaikymas biokuro naudojimui. Įrengtas 5 MW biokuro katilas su
kondensaciniu ekonomaizeriu. Įgyvendinus projektą, kuro struktūroje gamtinių dujų
sunaudojimą sumažinome nuo 99 % iki 48 % , likusius 52 % sudaro biokuras.

Per 2011 m. bendrovė į šilumos perdavimo tinklus viso investavo per 3,8
mln. Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę 1,7 mln. Lt paramą bei apie 2,1 mln. nuosavas
lėšas)
• Magistralinės šilumos tiekimo nuo katilinės iki Algirdo g. su atšaka Montuotojų g.
modernizacija, Mažeikių mieste

adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚŝĚĂƌďĂŝ
Įmonė
AB “Jonavos
šilumos
tinklai”

Aprašymas

Bendrovėje investicijos šilumos šaltiniuose ir šilumos perdavimo sistemoje
siekė apie 9,3 mln. Lt
Lt. (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 3,3 mln. Lt paramą bei 6,2
nuosavas lėšas):
• Pagrindinėje Jonavos RK įrengtas 18 MW galios vandens šildymo katilas HWK18000 su
kondensaciniu ekonomaizeriu;
• Projekto "Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Jonavos mieste" metu
rekonstruota 1868,41 m ilgio magistralinės šilumos tiekimo trasos atkarpa, optimizuojant
vamzdžių diametrus. Projekto "Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo Jonavos mieste

UAB "Raseinių
šilumos
tinklai"

hͣaŝƌǀŝŶƚƿ
ƓŝůƵŵĂ͞

II etapas" metu rekonstruota 1706,15 m ilgio magistralinės šilumos tiekimo trasos atkarpa, optimizuojant
vamzdžių diametrus

Per 2011 m. bendrovė į šilumos perdavimo tinklus viso investavo per
(įskaitant ir ES struktūrinę 2,4 mln. Lt paramą bei apie 2,4 mln. nuosavas lėšas)

4,8 mln. Lt.

siekė apie
4,1 mln. Lt
Lt (įskaitant ir ES struktūrinę ~ 2,0 mln. Lt paramą bei 2,1 nuosavas lėšas):

Bendrovėje investicijos šilumos šaltiniuose ir šilumos perdavimo sistemoje

Analogiški darbai vykdomi ir kitose šilumos tiekimo įmonėse
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adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĂŬŝŵŝƌŬŽƐ
UAB “Vilniaus energija”
energija”

Grigiškių CŠT sistemos modernizavimas ir plėtra, didinat šilumos tiekimo patikimumą,
saugumą ir efektyvumą (projekto vertė – 12,2 mln. Lt)
15

adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĂŬŝŵŝƌŬŽƐ
UAB “Vilniaus energija”
energija”

Naujosios Vilnios rajoninės katilinės (RK-2) modernizavimas. Dviejų biokuro vandens
šildymo katilų, dūmtraukio ir biokuro ūkio įrengimas (projekto vertė – 15,4 mln. Lt)

8

adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĂŬŝŵŝƌŬŽƐ
AB “Kauno energija”
energija”

„Šilumos tiekimo tinklų po tiltu per Nerį
automagistralėje Vilnius – Klaipėda ties Kaunu nuo
NA–1 iki NA–5 rekonstravimas“.
Viso, per 2011 metus AB "Kauno energija" pakeitė rekordiškai daug - net 9,74 km įvairių skersmenų vamzdynų.

adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĂŬŝŵŝƌŬŽƐ
AB “Klaipė
Klaipėdos energija”
energija”

Klaipėdos RK VŠK KVGM-100 Nr. 7 degiklių pakeitimas mažos Nox generacijos degikliais, degimo
proceso automatikos modernizavimas

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

9

adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĂŬŝŵŝƌŬŽƐ
UAB “Litesko”
Litesko”

Palangos miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas

adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĂŬŝŵŝƌŬŽƐ
UAB “Litesko”
Litesko”

Dūmų kondensacinio ekonomaizerio įrengimas biokurą deginančiam katilui KE-2524-350C Marijampolės rajoninėje katilinėje
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adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĂŬŝŵŝƌŬŽƐ
AB “Šiauli
ų energija”
“Šiaulių
energija”

Po rekonstrukcijos

Prieš rekonstrukciją

Šiaulių miesto Pietinės katilinės Ūlos rekonstrukcija įrengiant kondensacinį
dūmų ekonomaizerį

adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĂŬŝŵŝƌŬŽƐ

AB “Panevėž
io energija”
Panevėžio
energija”

Šilumos trasos nuo ST-1 iki ŠK-80
modernizavimas Panevėžio mieste (projekto
vertė 3,3 mln. Lt)

Zarasų RK modernizavimas
(pastatytas naujas 4,0 MW galios biokuro vandens
šildymo katilą, projekto vertė 5,7 mln. Lt)
Šilumos trasos nuo ŠK-73 iki ŠK-ST-1
modernizavimas Statybininkų g., Panevėžys
(projekto vertė 2,7 mln. Lt)
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adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĂŬŝŵŝƌŬŽƐ

UAB “Akmenė
Akmenės energija”
energija”

Žalgirio katilinės (Akmenėje) pritaikymas
biokuro naudojimui. Įrengtas 5 MW biokuro
katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu.

adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĂŬŝŵŝƌŬŽƐ

UAB “Mažeikių šilumos tinklai” - Magistralinės šilumos tiekimo nuo katilinės iki Algirdo
g. su atšaka Montuotojų g. modernizacija, Mažeikių mieste
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adťŵŽŶŝƿ ϮϬϭϭŵ͘ǀǇŬĚǇƚƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĂŬŝŵŝƌŬŽƐ
AB “Jonavos šilumos tinklai”
tinklai”

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas Jonavos mieste

Pagrindinėje Jonavos RK įrengtas 18 MW
galios vandens šildymo katilas

sŝƐŽŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐϭϵϵϲͲϮϬϭϭ

aŝůƵŵŽƐƻŬŝŽŵŽĚĞƌŶŝǌĂǀŝŵƵŝ
ŬĂƐŵĞƚƐŬŝƌŝĂŵŽƐĚŝĚĞůĦƐ
ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽƐ͗

•
–
–
–
–
–
–
–

ϮϬϭϭĂƉŝĞ͘ϭϴϬŵůŶ͘>d>Ύ
ϮϬϭϬ ĂƉŝĞϮϮϮŵůŶ͘>d>
ϮϬϬϵ ĂƉŝĞϭϭϬŵůŶ͘>d>
ϮϬϬϴ ƉĞƌϭϵϬŵůŶ͘>d>
ϮϬϬϳ ƉĞƌϯϬϳŵůŶ͘>d>
ϮϬϬϲ ƉĞƌϮϭϭŵůŶ͘>d>
ϮϬϬϱĂƉŝĞϭϴϰŵůŶ͘>d>͘

Pastaba:*- preliminariais duomenimis

/Ɠ ǀŝƐŽŶƵŽϭϵϵϲŝŬŝϮϬϭϬŵ͘ť
ƓŝůƵŵŽƐŐĂŵǇďŽƐƓĂůƚŝŶŝƵƐŝƌƚƌĂƐĂƐ
ŝŶǀĞƐƚƵŽƚĂĂƉŝĞϭ͕ϴϯŵůƌĚ͘>ƚ͘

26

13

>ǇŐŝŶĂŵŽƐŝŽƐŬƵƌŽƐČŶĂƵĚŽƐadƐĞŬƚŽƌŝƵũĞ
ϭϵϵϲͲϮϬϭϬŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘ƉƌŽŐŶŽǌĦ

27

aŝůƵŵŽƐǀĂƌƚŽƚŽũƿ ĂƵŐŝŵŽĚŝŶĂŵŝŬĂϮϬϬϭͲϮϬϭϬŵ͘ŝƌϮϬϭϭŵ͘
ƉƌŽŐŶŽǌĦ

28
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ƚƐŝŶĂƵũŝŶĂŶčŝų ĞŶĞƌŐŝũŽƐŝƓƚĞŬůŝų ĚĂůŝƐďĞŶĚƌĂŵĞŬƵƌŽ
ďĂůĂŶƐĞƓŝůƵŵŽƐŐĂŵǇďĂŝ;ϭϵϵϳͲϮϬϭϬͿ
ϮϬϭϭŵ͘ďŝŽŬƵƌŽŬĂƚŝůƿ ǀŝƌƓ ϯϲϬǀŶƚ͘;ďĞŶĚƌĂŝŶƐƚĂůŝƵŽƚĂŐĂůŝĂ͗ΕϳϭϬ
Dt͕ƚ͘ƐŬ͘ϯϵϱDtadťŵŽŶĦƐĞͿ

ΕϱϬй

aŝůƵŵŽƐĞŶĞƌŐŝũŽƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŶŝĂŝŶƵŽƐƚŽůŝĂŝƚŝŶŬůƵŽƐĞ͕й
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ŬŽŶŽŵŝŶŝƐĞĨĞŬƚĂƐ

<ĂƐŵĞƚŝŶŝƐƐƵƚĂƵƉǇŵĂƐ

ΕϯϬϬŵůŶ͘>ƚ

<ĂƐŵĞƚŝŶŝƐƐƵƚĂƵƉǇŵĂƐ

ΕϰϬŵůŶ͘>ƚ

<ĂƐŵĞƚŝŶŝƐƐƵƚĂƵƉǇŵĂƐ

ΕϭϯϳŵůŶ͘>ƚ

ƵƚŽŵĂƚŝŶŝƿ ƓŝůƵŵŽƐƉƵŶŬƚƿ ťƌĞŶŐŝŵĂƐǀŝƐƵŽƐĞ>ŝĞƚƵǀŽƐ
ĚĂƵŐŝĂďƵēŝƵŽƐĞŐǇǀĞŶĂŵƵŽƐŝƵŽƐĞŶĂŵƵŽƐĞ

ΕϭϬŵůŶ͘>ƚŬĂƐŵĞƚŝŶŝƐƐƵƚĂƵƉǇŵĂƐ

s/^K͗ŬĂƐŵĞƚŝŶŝƐƐƵƚĂƉǇŵĂƐ

ΕϰϴϳŵůŶ͘>ƚ

I.

ϯϭ

2007-2013 METr ES STRUKTnRIN$ PARAMA

I.I. VP3-3.4-ŪM-02-K priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ (toliau - AEI
priemonė).
Parengtų naujų projektų finansavimui reikiama suma siekia apie 600 mln. Lt (ES – apie 311 mln. Lt)

Biodujų
projektams
CŠT
įmonių
projektams

Nepriklauso
mų šilumos
gamintojų ir
pramonės
įmonių
projektams
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Žalioji investavimo schema (ŽIS)

• LR Seimas patvirtino 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329 „KLIMATO KAITOS VALDYMO
FINANSINIr INSTRUMENTr 8STATYMAS“ (in., 2009, Nr. 87-3662)

• 2011 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF)
skelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos (toliau – Sąmata) priemonę (1.2.1. punktą):
„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kt.)
panaudojimas visuomeninės paskirties pastatuose ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiose
įmonėse“ bei Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą
detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.2 punktą): „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW
galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras
gyventojų skaičius nedidesnis negu 100 tūkst. gyventojų“. (paraiškų priėmimas laikas
baigėsi 2011 m. spalio mėn. 31 d.).
Bendra visoms paraiškoms pagal priemonę lėšų suma yra 42 000 000 Lt. Maksimalus
subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 5 000 000 Lt ir negalės būti didesnis nei 50% visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Šilumos tiekimo įmonių pateiktų paraiškų bendra projektų vertė ~

137 mln. Lt iš kurių subsidija ~ 57,4 mln. Lt

ĮƌĞŶŐƚŝ adįŵŽŶėƐĞŬŽŶĚĞŶƐĂĐŝŶŝĂŝĞŬŽŶŽŵĂŝǌĞƌŝĂŝ
№.

1

3
4
5
6

Įmonė

UAB „Utenos ŠT“

šilumokaičio tipo

AB "Jonavos ŠT" ,Rūkloje
AB "Jonavos ŠT", Rūkloje

šilumokaičio tipo
šilumokaičio tipo

UAB „Mažeikių ŠT“

AB "Klaipėdos energija"
Gargžduose
8 UAB „Tauragės ŠT
UAB "Fortum Joniškio
9
energija" Centrinė katilinė
UAB "Fortum Joniškio
10
energija" Melioratorių katilinė
AB „Panevėžio energija“
11
(Rokiškyje)
12 UAB "Pakruojo šiluma"
7

13 UAB „Mažeikių ŠT“

14
15
16
17
18
19
20

UAB „Molėtų šiluma“
UAB „Ignalinos ŠT“
UAB "Litesko" (Palangoje)
AB "Jonavos ŠT"
UAB "Plungės ŠT"
AB "Kauno energija"

AB "Kauno energija"
Neveronių katilinėje
22 Jurbarko šilumos tinklai
AB "Kauno energija"
23
Raudondvario katilinė
AB "Kauno energija"
24
Domeikavos katilinė
21

Prietaiso tipas

šilumokaičio tipo

šilumokaičio tipo
skruberio tipo

šilumokaičio tipo

Ekonomaizerio
Katilo
(projektinis)
šiluminis
Kuras
galingumas, galingumas,
МW
MW
ĮRENGTI EKONOMAIZERIAI
Biokuras (planuojamas
8,00
2,0
įrengti)
22,00
3,2
Biokuras ir gamtinės dujos
2,15
Gamtinės dujos
1,63
Gamtinės dujos

6

Biokuras

2006

Gamtinės dujos

2006

21,00

šilumokaičio tipo

18,30

7

6,60

Gamtinės dujos

2006

Įrengtas. Gauta LAAIF parama

2,00

Gamtinės dujos

2006

Įrengtas. Gauta LAAIF parama

4

Biokuras

2007

Gamtinės dujos

2008

0,40

4,00
9,00
7,00

4,50
5,40
18,00

1,7
1,7
1,94
0,50
0,43
0,50
1,30

šilumokaičio tipo

27,00

1,70

0,40

šilumokaičio tipo

1,80

0,20

šilumokaičio tipo

šilumokaičio tipo

1,80

4,00

Įrengtas. Gauta LAAIF parama

Biokuras

5,20

šilumokaičio tipo

Įrengti. Gauta LAAIF parama.
Įrengtas. Gauta LAAIF parama
Įrengtas. Gauta LAAIF parama
Gautos savivaldybės lėšos ir LAAIF
parama

0,30

skruberio tipo

šilumokaičio tipo
skruberio tipo
skruberio tipo
šilumokaičio tipo
šilumokaičio tipo

2004

6,50

20,00

Pastabos

2005
2005

18,30

šilumokaičio tipo
šilumokaičio tipo

Sumontavimo
metai

6,00

0,20

17

Gamtinės dujos

Biokuras
Biokuras
Biokuras
Gamtinės dujos
Gamtinės dujos
Gamtinės dujos
Gamtinės dujos
Gamtinės dujos

2006

2007

2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009

Įrengtas. Gauta LAAIF parama

Gautos savivaldybės lėšos ir LAAIF
parama
Įrengtas. Gauta LAAIF parama
Įrengtas.Gauta LVPA parama
Įrengtas. Gauta LAAIF parama.
Statomas. Gauta LAAIF parama
Įrengtas įmonės lėšomis
Planuojama gauti LAAIF paramą

2009

Planuojama gauti LAAIF paramą

Gamtinės dujos

2009

Planuojama gauti LAAIF paramą

Gamtinės dujos

2009

Planuojama gauti LAAIF paramą

Gamtinės dujos

2009

Planuojama gauti LAAIF paramą

ĮƌĞŶŐƚŝ adįŵŽŶėƐĞŬŽŶĚĞŶƐĂĐŝŶŝĂŝĞŬŽŶŽŵĂŝǌĞƌŝĂŝ
№.

Prietaiso tipas

Įmonė

25 UAB „Šilutės ŠT“

skruberio tipo

26 UAB „Radviliškio šiluma“
27 UAB „Raseinių ŠT“

šilumokaičio tipo
šilumokaičio tipo

29 UAB „Varėnos šiluma“

šilumokaičio tipo

28 UAB „Širvintų šiluma“
30
31
32
33
34

AB "Kauno energija"

UAB „Raseinių ŠT“
UAB „Utenos ŠT“
UAB "Vilniaus energija"

skruberio tipo

šilumokaičio tipo

šilumokaičio tipo
šilumokaičio tipo
šilumokaičio tipo
VISO:

Ekonomaizerio
Katilo
(projektinis)
šiluminis
Kuras
galingumas, galingumas,
МW
MW
ĮRENGTI EKONOMAIZERIAI

13,50

2,2

13,00
6,00

Biokuras

2009

Biokuras

2010

Biokuras

2010

8,00

3,5
1,5

2,5

Biokuras
Biokuras

20,00

5

9,00
20,00
10,00
28,00
60,00
381,30

0,80
1,50
2,50
2,50
15,00
46,61

Sumontavimo
metai

Gamtinės dujos
Gamtinės dujos
Biokuras
Gamtinės dujos

2009
2009

2010

2010
2011

Pastabos

Planuojamas.Pateikta paraiška ES
struktūrinei paramai gauti
Gavus LAAIF paramą
LAAIF
Bus įrengtas jei gaus paramą iš ES SF
arba LAAIF
Planuojama ES struktūrinių fondų
parama
Planuojama gauti LAAIF paramą
LAAIF
Planuojamas įrengti

Kondensacinis ekonomaizeris

LŠTA ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS

I. 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“.
Iki 2012 m. sausio mėn. 1 d. buvo apmokyta 720 šilumos tiekimo įmonių darbuotojų. Iš viso pagal projektą
buvo planuota apmokyti 712 šilumos tiekimo įmonių darbuotojus – aukščiausio ir vidurinio lygio įmonių vadovus,
personalo vadovus, inžinierius, šilumos tiekimo vadybininkus, kitus įmonių darbuotojus.

Projekto vykdytojas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Projekto partneriai yra aštuonios šilumos tiekimo įmonės asociacijos narės – UAB „Vilniaus energija“, AB „Kauno energija“,
UAB „Litesko“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Panevėžio energija“, AB
„Šiaulių energija“,
UAB „E energija“ ir UAB Mažeikių šilumos tinklai.
Projekto trukmė
trukmė: 2009 m. balandžio mėn. – 2012 m. balandžio mėn.
Projekto vertė
vertė: 2 612 771 Lt
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LŠTA ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS

I. Projektas „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas šilumos tiekimo
įmonėse“
1. Energetikos mokymai – apmokyti 381, (planuota 381);

2. Vadybos mokymai – apmokyti 339 dalyviai, (planuota
331).
• Žmogiškųjų išteklių valdymas;
• Vidinė ir išorinė komunikacija

• Klientų aptarnavimas ir globa

• Lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžių ugdymas
• Finansų valdymas

• Įmonės įvaizdžio formavimas ir kt.

II. Tarptautinis projektas „BIO-HEAT“ “Greitai augančių
energetinių augalų (GAEA) naudojimo skatinimas Rytų
Europos centralizuoto šildymo sistemose” pagal ES
programą “Intelligent Energy Europe (IEE)”

Projekto partneriai ir pagrindiniai tikslai
• skleisti Rytų Europoje turimas žinias,
patirtį apie GAEA kaip energijos
šaltinį
CŠT
sistemose
taikant
mokslinių tyrimų (M&T) rezultatus;

•skatinti GAEA panaudojimo plėtrą,
informuojant energijos sektoriaus
dalyvius apie jo privalumus palyginti
su iškastiniu kuru. Sukurti visoje Rytų
Europoje vietinę žemės ūkio vertę,
pagrįstą AEI;

•sujungti
visus
rinkos
dalyvius
internetiniu ryšiu, užtikrinant ilgalaikį
priėjimą
prie
informacijos
apie
projekto eigą ir pasiektus rezultatus.
Kaip tvaraus vystymosi pavyzdį
inicijuoti GAEA panaudojimą CŠT
sistemose net ir trečiosioms rinkos
šalims;

• organizuoti praktinius seminarus,
kuriuose turėtų sudalyvauti per 3 200
dalyvių
(vykdant
visą
projektą
skirtingose šalyse).

>/d/KD
>,
^/dZ

dd
Ͳ/KD

^<Ͳ/KD
^

hWd

/Kh>

Projekto pradžia: 2010 m. rugsėjo 1 d.
Projekto pabaiga: 2012 m. rugpjūčio 31 d.
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2011 m. gruodžio 6 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Lietuvos biomasės
energetikos asociacija „LITBIOMA“ organizavo seminarą “Biomasės
panaudojimas CŠT sektoriuje - esama situacija ir kliūtys jos plėtrai”.

Seminaro dalyviai apžiūrėjo, Baltijos šalyse vieną didžiausių biokuro
katilą, esantį UAB „Vilniaus energija“ valdomoje Vilniaus
antrojoje termofikacinėje elektrinėje (VE-2)

Seminaro dalyviai apžiūrėjo naujuosius biokuro
katilus UAB "Vilniaus energija"
valdomoje Naujosios Vilnios katilinėje

///͘ ϮϬϬϴŵ͘>ŝĞƚƵǀŽƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŝŶƐƚŝƚƵƚĂƐƚĞŝŬĦ ƉĂƌĂŝƓŬČ ƚĂƌƉƚĂƵƚŝŶĦƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũŽƐ
ƵƌŽŚĞĂƚΘWŽǁĞƌŝŶŝĐŝũƵŽƚĂŵƉƌŽũĞŬƚƵŝͣĐŽŚĞĂƚϰŝƚŝĞƐ͞ ƉĂŐĂů^ƉĂƌĂŵŽƐƉƌŽŐƌĂŵČ ͣWĂǎĂŶŐŝ
ĞŶĞƌŐĞƚŝŬĂƵƌŽƉĂŝ͘͞

WƌŽũĞŬƚĂƐǀǇŬĚŽŵĂƐϮϬϭϬͲϮϬϭϮŵĞƚĂŝƐ͕ƚƌƵŬŵĦ ʹ ϯϬŵĦŶĞƐŝƿ
ĐŽŚĞĂƚϰŝƚŝĞƐƉƌŽũĞŬƚŽƚŝŬƐůĂƐͲ ŐĞƌŝŶƚŝasdƉƌŝŝŵƚŝŶƵŵČ
ǀĂƌƚŽƚŽũĂŵƐƐƵŬƵƌŝĂŶƚůĂŝƐǀĂŶŽƌŝƓŬČ ĞŬŽůŽŐŝŶŝŽǎĞŶŬůŝŶŝŵŽƐĐŚĞŵČ͕
ŬƵƌŝŽũĞƉĂƌŽĚŽŵĂƐĞŶĞƌŐŝŶŝƐĞĨĞŬƚǇǀƵŵĂƐ͕KϮ ĞŵŝƐŝũŽƐŝƌĂƚƐŝŶĂƵͲ
ũŝŶĂŶēŝƿ ŝƓƚĞŬůŝƿ ŶĂƵĚŽũŝŵĂƐ͘WĂƚĞŝŬŝĂŶƚƓŝČ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũČ ǀŝĞƚŽƐ
ƉŽůŝƚŝŬĂŵƐ͕ƉŝůŝĞēŝĂŵƐŝƌƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĞŵƐŝŶǀĞƐƚƵŽƚŽũĂŵƐƓŝƐƉƌŽũĞŬƚĂƐ
ƉĂĚĦƐƉĂƐŝƌŝŶŬƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝƓŬĂŝĞĨĞŬƚǇǀŝƵƐŝƌĂƚƐŝŶĂƵũŝŶĂŶēŝĂŝƐĞŶĞƌŐŝũŽƐ
ŝƓƚĞŬůŝĂŝƐƉĂŐƌťƐƚƵƐĂƉƐŝƌƻƉŝŶŝŵŽƓŝůƵŵĂƐƉƌĞŶĚŝŵƵƐ͘
ĞŶŬůŝŶŝŵŽƐĐŚĞŵĂŬƵƌŝĂŵĂƐŬĂƚŝŶĂŶƚƓŝůƵŵŽƐŝƌǀĦƐƵŵŽƐ
ƚŝĞŬŝŵŽďĞŶĚƌŽǀĞƐƉŽƉƵůŝĂƌŝŶƚŝƐĂǀŽƉĂƐůĂƵŐĂƐǎŝƻƌŝŶƚŝƓ ƉŝƌŵŝŶŝƿ
ĞŶĞƌŐŝũŽƐŝƓƚĞŬůŝƿ ƉĞƌƐƉĞŬƚǇǀŽƐ͘ƵƌŽƉŽƐǀĂƌƚŽƚŽũĂŝ͕ťƐŬĂŝƚĂŶƚƉƌŝǀĂƚƿ ŝƌ
ǀŝĞƓČ ƐĞŬƚŽƌŝƵƐƚŽŬŝƵďƻĚƵŐĂůĦƐůĞŶŐǀĂŝŶƵƐƚĂƚǇƚŝĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚŽ
ƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽŝƌĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚŽǀĦƐŝŶŝŵŽĂƉůŝŶŬŽƐĂƵŐŝŶť ŶĂƵĚŝŶŐƵŵČ͘
ĞŶŬůŝŶŝŵŽŬƌŝƚĞƌŝũĂŝďƵƐŶƵƐƚĂƚǇƚŝƚĂŝƉ͕ŬĂĚasdďƻƚƿ
ŐĂůŝŵĂůĞŶŐǀĂŝƉĂůǇŐŝŶƚŝƐƵŬŝƚĂŝƐƓŝůĚǇŵŽŝƌǀĦƐŝŶŝŵŽŵĞƚŽĚĂŝƐ͕ŬĂŝƉŝƌ
ƓŝƵŽŵĞƚƵƚĂŝŬŽŵŽƐĞŝƌďƻƐŝŵŽƐĞĞŶĞƌŐŝŶŝŽĞĨĞŬƚǇǀƵŵŽŝƌ͞ǎĂůŝŽũŽ͟
ǎǇŵĦũŝŵŽƐĐŚĞŵŽƐĞ͘

<ƉĂƌĂŝƓŬČ ĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵƵŝŐĂƵƚŝƉĂƚǀŝƌƚŝŶŽ͕ƉƌŽũĞŬƚĂƐƉƌĂĚĦƚĂƐϮϬϭϬŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽŵĦŶ͕͘ŽďĂŝŐŝĂŵĂƐ
ϮϬϭϮŵ͘ƌƵŐƉũƻēŝŽ ŵĦŶ͘
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2005
2006
2007 m. (I pusm.)
2007 m. (II pusm.)
2008 m. (I pusm.)
2008 m. rugpjūtis
2008 m. rugsėjis
2008 m. spalis
2008 m. lapkritis
2008 m. gruodis
2009 m. sausis
2009 m. vasaris
2009 m. kovas
2009 m. balandis
2009 m. gegužė
2009 m. birželis
2009 m. liepa
2009 m. rugpjūtis
2009 m. rugsėjis
2009 m. spalis
2009 m. lapkritis
2009 m. gruodis
2010 m. sausis
2010 m. vasaris
2010 m. kovas
2010 m. balandis
2010 m. gegužė
2010 m. birželis
2010 m. liepa
2010 m. rugpjūtis
2010 m. rugsėjis
2010 m. spalis
2010 m. lapkritis
2010 m. gruodis
2011 m. sausis
2011 m. vasaris
2011 m. kovas
2011 m. balandis
2011 m. gegužė
2011 m. birželis
2011 m. liepa
2011 m. rugpjūtis
2011 m. rugsėjis
2011 m. spalis
2011 m. lapkritis
2011 m. gruodis

LT/tne
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ĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂŝƚŝĞŬŝĂŵŽƐƓŝůƵŵŽƐǀŝĚƵƚŝŶĦ ŬĂŝŶĂ
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sŝĚƵƚŝŶĦƐŬƵƌŽŬĂŝŶŽƐ;ĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚŝƓ ŬŽŬŝŽƚŝŶŬůŽ
ƉŝƌŬƚĂͿadƐĞŬƚŽƌŝƵũĞϮϬϭϭŵĞƚĂŝƐ

Šilumos kainų skirtumas naudojant biokurą ir
gamtines dujas

20
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29-30

Šilumos kainų palyginimas kūrenant biokurą
ir gamtines dujas

aŝůƵŵŽƐŬĂŝŶƿ ƉĂůǇŐŝŶŝŵĂƐsŝůŶŝĂƵƐ
ŵŝĞƐƚĞ;ϮϬϭϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϭĚ͘Ϳ

hΗsŝůŶŝĂƵƐĞŶĞƌŐŝũĂΗ

hΗĂůƚĞƌŵĂŝƌ<Ž͞ Ͳ

ϯϮ͕ϭϲĐƚͬŬtŚ

ͲϮϵ͕ϮϯĐƚͬŬtŚ

ƐƵϵйWsD

ƐƵϵйWsD

;aŝůƵŵĂŐĂŵŝŶĂŵĂƉĂƐƚĂƚĞŬƻƌĞŶĂŶƚ
ŐĂŵƚŝŶĞƐĚƵũĂƐͿ

;ĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵĂƐͿ
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Perspektyvinė
Perspektyvinės kuro kainos
ϮϬϬϬ
ϭϴϬϬ
ϭϲϬϬ

DĂůŬŽƐ

ϭϮϬϬ

^ŬŝĞĚƌŽƐ

ϭϬϬϬ

DĞĚŝĞŶŽƐͺŐƌĂŶƵůĦƐ

ƵũŽƐ

ϴϬϬ

EĞƐŝĞƌŝŶŐĂƐͺŵĂǌƵƚĂƐ

ϲϬϬ

ŶŐůŝƐ

ϰϬϬ
ϮϬϬ
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ϮϬϮϱ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϬ

ϮϬϬϵ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϲ

Ϭ

ϮϬϬϱ

>ƚϮϬϬϴͬŬƚŶĞ

ϭϰϬϬ

ĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂŝƚŝĞŬŝĂŵŽƐƓŝůƵŵŽƐŐĂŵǇďĂ ;ϭͿ
dtŚ
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ĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂŝƚŝĞŬŝĂŵŽƐƓŝůƵŵŽƐŐĂŵǇďĂ ;ϮͿ
dtŚ

ĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂŝƚŝĞŬŝĂŵŽƐƓŝůƵŵŽƐƐČŶĂƵĚŽƐ
dtŚ
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aŝůƵŵŽƐƐČŶĂƵĚŽƐƉĂƚĂůƉŽŵƐƓŝůĚǇƚŝŝƌŬĂƌƓƚĂŵǀĂŶĚĞŶŝƵŝ;ϭͿ

dtŚ

aŝůƵŵŽƐƐČŶĂƵĚŽƐƉĂƚĂůƉŽŵƐƓŝůĚǇƚŝŝƌŬĂƌƓƚĂŵǀĂŶĚĞŶŝƵŝ;ϮͿ
dtŚ
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2011 metais Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu
atliktos studijos, mokslo tiriamieji darbai ir analitinės
konsultacinės pažymos:
1.Šilumos siurblio panaudojimo Alytaus daugiabučiame name analizė

(Rengėjai Dr. Vykintas Šuksteris, UAB „Terma Consult" direktorius, doktorantas Rolandas Jonynas, Kauno
Technologijos Universitetas)

2.Daugiabučio namo centralizuoto šilumos tiekimo alternatyvų analizė

(Rengėjai Dr. Vykintas Šuksteris, UAB „Terma Consult" direktorius, doktorantas Rolandas Jonynas, Kauno
Technologijos Universitetas)

3.2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo
sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas

(Rengėjai Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos konsultantų
asociacija)

4.Greitai įdiegiamos priemonės centralizuoto šildymo prieinamumui Lietuvoje gerinti Dr.
Valdas Lukoševičius

5.Analitinė-konsultacinė pažyma "Dėl ilgalaikės kainodaros ir "bazinių" šilumos kainų
taikymo
(Rengėjai Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)

6. Analitinė-konsultacinė pažyma "Dėl biokurą naudojančių įrenginių konkurencinės
plėtros Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemose"
(Rengėjai Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)

2011 METAIS PRIIMTI IR 8SIGALIOJO PER 200 NAUJr
NAUJr TEIS$S
AKTr IR TEIS$S AKTr PAKEITIMr BEI PAPILDYMr
WĂŐƌŝŶĚŝŶŝĂŝƚĞŝƐĦ
WĂŐƌŝŶĚŝŶŝĂŝƚĞŝƐĦƐĂŬƚƿ
ƐĂŬƚƿ ƉĂŬĞŝƚŝŵĂŝ
ϭͿ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƓŝůƵŵŽƐƻŬŝŽťƐƚĂƚǇŵŽϮ͕ ϯ͕ ϮϬ͕ ϮϮ͕ Ϯϴ͕ ϯϭ͕ ϯϮ ƐƚƌĂŝƉƐŶŝƿ ƉĂŬĞŝƚŝŵŽ ŝƌ
ƉĂƉŝůĚǇŵŽťƐƚĂƚǇŵĂƐEƌy/ͲϭϲϬϴ;ŝŶ͘ϮϬϭϭ͕Eƌ͘ϭϮϯͲϱϴϭϲͿ
ϮͿ >Z ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ ŵŝŶŝƐƚƌŽ ϮϬϭϬͲϭϬͲϮϱ ťƐĂŬǇŵƵ Eƌ͘ ϭͲϮϵϳ ƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚŽƐ ͣaŝůƵŵŽƐ ƚŝĞŬŝŵŽ ŝƌ
ǀĂƌƚŽũŝŵŽƚĂŝƐǇŬůĞƐ͞ ;ŝŶ͕͘ϮϬϭϬŵ͕͘Eƌ͘ϭϮϳͲϲϰϴϴͿ͘
ϯͿ >Z ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ ŵŝŶŝƐƚƌŽ ϮϬϭϭ ŵ͘ ƐƉĂůŝŽ Ϯϳ Ě͘ ťƐĂŬǇŵƵ Eƌ͘ ϭͲϮϲϯ ƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚĂƐ ͣWĂƐƚĂƚŽ
ƓŝůĚǇŵŽŝƌŬĂƌƓƚŽǀĂŶĚĞŶƐƐŝƐƚĞŵŽƐƉƌŝĞǎŝƻƌŽƐƚǀĂƌŬŽƐĂƉƌĂƓĂƐ͞ ;ŝŶ͕͘ϮϬϭϭ͕Eƌ͘ϭϯϬͲϲϭϴϬͿ
ϰͿ >Z ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ ŵŝŶŝƐƚƌŽ ťƐĂŬǇŵŽ ͣĦů >ŝĞƚƵǀŽƐ ZĞƐƉƵďůŝŬŽƐ ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ ŵŝŶŝƐƚƌŽ ϮϬϭϬ ŵ͘
ƐƉĂůŝŽϰĚ͘ťƐĂŬǇŵŽEƌ͘ϭͲϮϳϰͣĦůĂƐŵĞŶƿ͕ƚƵƌŝŶēŝƿ ƚĞŝƐħ ĞŬƐƉůŽĂƚƵŽƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝŶŝƵƐťƌĞŶŐŝŶŝƵƐ͕
ĂƚĞƐƚĂǀŝŵŽƚĂŝƐǇŬůŝƿ ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŝŵŽ͞ ƉĂŬĞŝƚŝŵŽ͞ ;ŝŶ͕͘ϮϬϭϭ͕ϭϯϬͲϲϭϳϵͿ
ϱͿ >Z ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ ŵŝŶŝƐƚƌŽ ťƐĂŬǇŵĂƐ ͣĦů ƉŝŶŝŐŝŶŝƿ ďĂƵĚƿ ƐŬǇƌŝŵŽ ŝƌ ũƿ ĚǇĚǎŝŽ ŶƵƐƚĂƚǇŵŽ
ƚĂŝƐǇŬůŝƿ ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŝŵŽ͞ ;ŝŶ͕͘ϮϬϭϭ͕ϭϯϬͲϲϭϴϭͿ͖
ϲͿs<<<ϮϬϭϭŵ͘ƐƉĂůŝŽϮϲĚ͘ŶƵƚĂƌŝŵĂƐEƌ͘KϯͲϯϮϱ͞ĦůsĂůƐƚǇďŝŶĦƐŬĂŝŶƿ ŝƌĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ
ŬŽŶƚƌŽůĦƐŬŽŵŝƐŝũŽƐϮϬϬϵŵ͘ůŝĞƉŽƐϴĚ͘ŶƵƚĂƌŝŵŽEƌ͘KϯͲϵϲͣĦůƓŝůƵŵŽƐŬĂŝŶƿ ŶƵƐƚĂƚǇŵŽ
ŵĞƚŽĚŝŬŽƐ͞ ƉĂŬĞŝƚŝŵŽ͟ ;ŝŶ͕͘ϮϬϭϭ͕ϭϯϬͲϲϮϭϰͿ
56
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2011 METAIS PRIIMTI IR 8SIGALIOJO PER 200 NAUJr
NAUJr TEIS$S
AKTr IR TEIS$S AKTr PAKEITIMr BEI PAPILDYMr
Pagrindiniai teisĦ
teisĦs aktƿ
aktƿ pakeitimai

7) VKEKK 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. O3-426 “Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-54
„Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo” (Žin., 2011, Nr.
154-7346)
8) Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2
patvirtintos “Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės” (Žin., 2012, Nr. 3-96)
9) LR ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 4-672 “Dėl LR ūkio ministro
2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo nr. 4-442 ,,Dėl vp3-3.4-ūm-01-k priemonės
„Energijos gamybos efektyvumo didinimas“, vp3-3.4-ūm-02-k priemonės
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projektų
finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo”

10) Lietuvos Respublikos energetikos ministro tvirtinamo teisės akto “Kietojo
biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės“ projektas

ϭͿ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƓŝůƵŵŽƐƻŬŝŽťƐƚĂƚǇŵŽϮ͕ϯ͕ϮϬ͕ϮϮ͕Ϯϴ͕ϯϭ͕ϯϮƐƚƌĂŝƉƐŶŝƿ
ƉĂŬĞŝƚŝŵŽŝƌƉĂƉŝůĚǇŵŽťƐƚĂƚǇŵĂƐEƌy/ͲϭϲϬϴ;ŝŶ͘ϮϬϭϭ͕Eƌ͘ϭϮϯͲϱϴϭϲͿ

WƌŝĦŵƵƐ8ƐƚĂƚǇŵČ ƐŽĐŝĂĐŝũĂŬƌĞŝƉĦƐŝť ŝŶƐƚŝƚƵĐŝũĂƐĚĦů͗
ϭ͘8ƐƚĂƚǇŵŽťŐǇǀĞŶĚŝŶŝŵČ ůǇĚŝŶƚǇƐƚĞŝƐĦƐĂŬƚĂŝƐƵĚĂƌŽŽďũĞŬƚǇǀŝĂƐ
ƉƌŝĞůĂŝĚĂƐ͕ũŽŐůŝĞŬĂŶĞƵǎƚŝŬƌŝŶƚĂƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƵŝĂƌƚƌĞƚŝĞƐŝĞŵƐ
ĂƐŵĞŶŝŵƐŶƵŽƐĂǀǇďĦƐƚĞŝƐĞƉƌŝŬůĂƵƐĂŶēŝƿ ƓŝůƵŵŽƐƉƵŶŬƚƿ ĂƉƐĂƵŐĂ͕
ĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐŝƌǀĞŝŬŝŵĂƐďĞŝũĂƵĂƌƚŝŵŝĂƵƐŝŽũĞƉĞƌƐƉĞŬƚǇǀŽũĞĚĦůƚŽŐĂůĦƚƿ
ŬŝůƚŝŐƌĦƐŵĦƐŶĞƉĞƌƚƌĂƵŬŝĂŵĂŵŝƌŬŽŬǇďŝƓŬĂŵƓŝůƵŵŽƐǀĂƌƚŽƚŽũƿ
ĂƉƌƻƉŝŶŝŵƵŝƓŝůƵŵĂďĞŝŬĂƌƓƚƵǀĂŶĚĞŶŝƵ͖
Ϯ͘8ƐƚĂƚǇŵŽťŐǇǀĞŶĚŝŶŝŵČ ůǇĚŝŶƚǇƐƚĞŝƐĦƐĂŬƚĂŝƐƵĚĂƌŽŽďũĞŬƚǇǀŝĂƐ
ƉƌŝĞůĂŝĚĂƐ͕ŬĂĚƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũĂŝďĞŝĚĂƵŐŝĂďƵēŝƿ ŶĂŵƿ ƓŝůĚǇŵŽŝƌŬĂƌƓƚŽ
ǀĂŶĚĞŶƐƐŝƐƚĞŵƿ ƉƌŝǎŝƻƌĦƚŽũĂŝŽďũĞŬƚǇǀŝĂŝŶĞƚĞŬŽƉƌĂŬƚŝŶŝƿ ŐĂůŝŵǇďŝƿ
;ƚĞŝƐŝŶŝƿ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŶŝƿ͕ĨŝŶĂŶƐŝŶŝƿ ŝƌŬƚ͘ͿťŐǇǀĞŶĚŝŶƚŝƓŝĂŝĚŝĞŶĂŝ
ƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚƿ͕ƉƌŝĞƓƚĂƌŝŶŐƿ ƚĞŝƐĦƐĂŬƚƿ ƉĂŬĞƚŽŶƵŽƐƚĂƚƿ͕Ƶǎ ŬƵƌŝƿ
ŶĞǀǇŬĚǇŵČ ŶƵŵĂƚǇƚĂƐǀŝƐŝƓŬĂŝŶĞĂĚĞŬǀĂēŝƿ ƉŝŶŝŐŝŶŝƿ ďĂƵĚƿ ƐŬǇƌŝŵĂƐ͘

29

2) LR energetikos ministras 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtino
„Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles“ (Žin., 2010 m., Nr. 127-6488).
aŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽŝƌǀĂƌƚŽũŝŵŽƚĂŝƐǇŬůŝƿ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬĂ

•

•

>Z^ĞŝŵŽŶĂƌǇƐs͘W͘ŶĚƌŝƵŬĂŝƚŝƐŝŶŝĐŝũĂǀŽŬƌĞŝƉŝŵČƐŝť ^ĞŝŵŽŬŽŶƚƌŽůŝĞƌŝƿ ĚĦůƚŽ͕
ŬĂĚdĂŝƐǇŬůŝƿ ĂƚŝƚŝŶŬĂŵŝƉƵŶŬƚĂŝ;ϱ͕ϴ͕ϭϴϱʹϭϴϱ͘ϰ͕ϮϯϯʹϮϯϱŝƌŬƚ͘ͿƉƌŝĞƓƚĂƌĂƵũĂ
>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐĐŝǀŝůŝŶŝĂŵŬŽĚĞŬƐƵŝ͕ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐťƐƚĂƚǇŵƵŝ͕aŝůƵŵŽƐƻŬŝŽ
ťƐƚĂƚǇŵƵŝ͕'ĞƌŝĂŵŽũŽǀĂŶĚĞŶƐŝƌŶƵŽƚĞŬƿ ƚǀĂƌŬǇŵŽťƐƚĂƚǇŵƵŝŝƌŬŝƚŝĞŵƐƚĞŝƐĦƐ
ĂŬƚĂŵƐďĞŝŬĂĚƓŝƵŽŶŽƌŵŝŶŝƵƚĞŝƐĦƐĂŬƚƵƉĂǎĞŝĚǎŝĂŵŽƐƓĂůŝĞƐƓŝůƵŵŽƐŝƌŬĂƌƓƚŽ
ǀĂŶĚĞŶƐǀĂƌƚŽƚŽũƿ ƚĞŝƐĦƐŝƌůĂŝƐǀĦƐ͘
ƚůŝŬħƐƚǇƌŝŵČ ^ĞŝŵŽŬŽŶƚƌŽůŝĞƌŝƵƐ ϮϬϭϭͲϬϯͲϬϵƉĂǎǇŵŽũĞEƌ͘ϰͲϮϬϭϬͬϭͲ
ϭϮϳϮ͖ϭϮϳϴ͖ϭϮϴϰŬŽŶƐƚĂƚƵŽũĂ͗

 ƐŬƵŶĚƵƐƉƌŝƉĂǎŝŶƚŝƉĂŐƌťƐƚĂŝƐ͖
 ƌĞŬŽŵĞŶĚƵŽũĂ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚƌƵŝƌǀǇĚƵŝ^ĞŬŵŽŬƵŝƐƉƌħƐƚŝ
ŬůĂƵƐŝŵČ ĚĦůŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚƌŽϮϬϭϬͲϭϬͲϮϱťƐĂŬǇŵƵEƌ͘ϭͲϮϵϳƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚƿ aŝůƵŵŽƐ
ƚŝĞŬŝŵŽŝƌǀĂƌƚŽũŝŵŽƚĂŝƐǇŬůŝƿ͕ťƐŝŐĂůŝŽũƵƐŝƿ ϮϬϭϬͲϭϭͲϬϭ͕ƉĂŬĞŝƚŝŵŽ͕ƐŝĞŬŝĂŶƚ͕ŬĂĚũƿ
ŶƵŽƐƚĂƚŽƐŶĞƉƌŝĞƓƚĂƌĂƵƚƿ aŝůƵŵŽƐƻŬŝŽťƐƚĂƚǇŵŽ͕ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐťƐƚĂƚǇŵŽ͕'ĞƌŝĂŵŽũŽ
ǀĂŶĚĞŶƐŝƌŶƵŽƚĞŬƿ ƚǀĂƌŬǇŵŽťƐƚĂƚǇŵŽ͕ĂƵŐŝĂďƵēŝƿ ŶĂŵƿ ƐĂǀŝŶŝŶŬƿ ďĞŶĚƌŝũƿ ťƐƚĂƚǇŵŽ͕
>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐsǇƌŝĂƵƐǇďĦƐϮϬϬϭͲϬϱͲϮϯŶƵƚĂƌŝŵƵEƌ͘ϲϬϯƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚƿ Ƶƚƿ ŝƌŬŝƚƿ
ƉĂƚĂůƉƿ ƐĂǀŝŶŝŶŬƿ ďĞŶĚƌŽƐŝŽƐŶƵŽƐĂǀǇďĦƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂǀŝŵŽƉĂǀǇǌĚŝŶŝƿ ŶƵŽƐƚĂƚƿ ŶŽƌŵĂƐ͕
ŶĞƉĂǎĞŝƐƚƿ ǀĂƌƚŽƚŽũƿ ƚĞŝƐŝƿ ŝƌůĂŝƐǀŝƿ͕ƚĂŝǇƌĂŶĞƌŝďŽƚƿ ǀĂƌƚŽƚŽũĂŵƐťƐƚĂƚǇŵĂŝƐŐĂƌĂŶƚƵŽƚƿ
ƚĞŝƐŝƿ ŝƌůĂŝƐǀŝƿ Ɖƌŝŝŵƚŝũƿ ƉŽƌĞŝŬŝƵƐĂƚŝƚŝŶŬĂŶēŝƵƐ͕ũŝĞŵƐŶĂƵĚŝŶŐŝĂƵƐŝƵƐƐƉƌĞŶĚŝŵƵƐ͘

aŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽŝƌǀĂƌƚŽũŝŵŽƚĂŝƐǇŬůŝƿ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬĂ

>Z^s/;Ws^Z/KͿ^^/:K^Zzd/E/KW>EZ/E/KWK^$/KEZ͘ ϯϬϲϮϬϭϭŵ͘ŬŽǀŽ
ϯϭĚ͘ƐƚĞŶŽŐƌĂŵŽƐŝƓƚƌĂƵŬĂ͗
 s͘ W͘ EZ/h</d/^ ;>^W&Ϳ͘DĂͲŶŽŬůĂƵͲƐŝͲŵĂƐĞŶĞƌͲŐĞͲƚŝͲŬŽƐŵŝͲŶŝƐƚͲƌƵŝ
ŐĞƌͲďŝĂͲŵĂͲũĂŵ͘ ^ĞͲŬŵŽͲŬƵŝ͘'ĞƌͲďŝĂͲŵĂͲƐŝƐŵŝͲŶŝƐƚͲƌĞ͕ĂƓ ŐĂͲǀĂƵ^ĞŝͲŵŽ
ŬŽŶͲͲƚƌŽͲůŝĞͲƌŝĂƵƐŵĞͲĚǎŝĂͲŐČ͕ŬƵͲƌŝŽͲũĞũŝƐŶĂŐͲƌŝͲŶĦͲũŽũƻͲƐƿ ŵŝͲŶŝƐͲƚĞͲƌŝͲũŽƐ
ƉĂͲƌĞŶŐͲƚƵƐƚĞŝͲƐĦƐĂŬͲƚƵƐŝƌŶƵͲƐƚĂͲƚĦ ůĂͲďĂŝĚĂƵŐƉĂͲǎĞŝͲĚŝͲŵƿ͕ŶĞͲƐƵͲƚŝͲŬŝͲŵƿ ƐƵ
ƉƌŝͲŝŵͲƚĂŝƐťƐƚĂͲƚǇͲŵĂŝƐ͕ŶĞƚͲŐŝŬĞŝͲēŝĂŶͲēŝƿ ƉƌŝͲŝŵͲƚƿ ťƐƚĂͲƚǇͲŵƿ ĞƐͲŵħ͘:ŝƐŶƵͲƌŽͲĚĦ
ƚƌƻͲŬƵͲŵƿ ŝƓͲƚĂŝͲƐǇͲŵŽĚĂͲƚČ ŝŬŝƓŝƿ ŵĞͲƚƿ ďĂůĂŶĚǎŝŽϭϴ Ě͘ ƌƚĂŬƌǇƉͲƚŝͲŵŝũĂƵ
ĚŝƌͲďĂͲŵĂŝƌĂƌƐƵͲƐƉĦͲƐŝͲƚĞŝŬŝďĂͲůĂŶͲĚǎŝŽϭϴ Ě͘ŵŝͲŶĦͲƚƵƐƚƌƻͲŬƵͲŵƵƐ͕ŬƵͲƌŝĞƐƵͲƐŝͲũħ
ƐƵĚĂƵͲŐĞͲůŝŽƓŝͲůƵͲŵŽƐǀĂƌͲƚŽͲƚŽͲũƿ ƚĞŝͲƐĦͲŵŝƐŝƌŬĂƌͲƚƵƉĂͲǎĞŝͲĚĦ ƚĂƐƚĞŝͲƐĞƐ͕
ŝƓͲƚĂŝͲƐǇͲƐŝͲƚĞ͍/ŬŝďĂͲůĂŶͲĚǎŝŽϭϴ Ě͘
 ͘ ^<DK<^͘ ēŝƻ Ƶǎ ŬůĂƵͲƐŝͲŵČ͘dŝŬͲƌĂŝƚĂůŝŶͲŬŵĞĚŝƌͲďĂͲŵĞ͕ƐƚĞŶͲŐŝĂͲŵĦƐ
ĂƚͲůŝŬͲƚŝǀŝͲƐČ ĚĂƌͲďČ͕ŬĂĚŝŬŝďĂͲůĂŶͲĚǎŝŽϭϴ Ě͘ƚŝĞƚƌƻͲŬƵͲŵĂŝďƻͲƚƿ ŝƓͲƚĂŝͲƐǇͲƚŝ͕
ƚĂͲēŝĂƵďĞƚŬƵͲƌŝƵŽĂƚͲǀĞͲũƵŶĞͲĂďĞͲũŽͲƚŝͲŶĂŝƚƿ ƚƌƻͲŬƵͲŵƿ ŶĞͲďƵƐ͘DĞƐŵĂͲƚŽͲŵĞ
ĚŝͲĚĞͲůĞƐƉĞƌͲŵĂŝͲŶĂƐĚĦůaŝͲůƵͲŵŽƐƻŬŝŽťƐƚĂͲƚǇͲŵŽŶĂƵͲũČͲũť ƓŝůͲĚǇͲŵŽƐĞͲǌŽͲŶČ͘
•

• /ŬŝƓŝŽůadsdƉƵŶŬƚĂŝ͕ƉƌŝĞƓƚĂƌĂƵũĂŶƚǇƐĂƵŬƓƚĞƐŶĦƐƚĞŝƐŝŶĦƐ
ŐĂůŝŽƐƚĞŝƐĦƐĂŬƚĂŵƐ͕E/ad/^zd/͕^ĞŝŵŽŬŽŶƚƌŽůŝĞƌŝĂƵƐ
ŶƵƌŽĚǇŵĂƐE8sz<zd^͊
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>adǀĞŝŬƐŵĂŝĚĦůadsdťŐǇǀĞŶĚŝŶŝŵŽϮϬϭϭŵ͘

• >ad>ZĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚƌŽťƐĂŬǇŵƿ $>>/dhsK^Z^Wh>/<K^

EZ'd/<K^D/E/^dZKϮϬϭϬD͘^W>/KϮϱ͘8^<zDKEZ͘ϭͲϮϵϳͣ$>a/>hDK^
d/</DK/ZsZdK:/DKd/^z<>/r Wds/Zd/E/DK͞ W</d/DKƉƌŽũĞŬƚƿ

EZ/EK ĚĦůƓŝƿ ƉƌŝĞǎĂƐēŝƿ͗
 EĞĂƚƐŝǎǀĞůŐƚĂ ť >adϮϬϭϬŵ͘ƌĂƓƚƵŽƐĞEƌ͘ϭϮϭ ͣĦů>ZĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ
ŵŝŶŝƐƚƌŽťƐĂŬǇŵŽͣĦůaŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽŝƌǀĂƌƚŽũŝŵŽƚĂŝƐǇŬůŝƿ
ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŝŵŽ͞ ƉƌŽũĞŬƚŽ͞ ŝƌEƌ͘ϮϬϭ ͣĦůaŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽŝƌǀĂƌƚŽũŝŵŽ
ƚĂŝƐǇŬůŝƿ ŝƌŬŝƚƿ ƚĞŝƐĦƐĂŬƚƿ͕ƌĞŐůĂŵĞŶƚƵŽũĂŶēŝƿ ďƵŝƚŝŶŝƿ ǀĂƌƚŽƚŽũƿ
ĂƉƐŝƌƻƉŝŶŝŵČ ŬĂƌƓƚƵǀĂŶĚĞŶŝƵ͕ƚĂŝŬǇŵŽƉƌĂŬƚŝŬŽƐ͞ ŝƓĚĦƐƚǇƚƵƐ
ƉƌŝĞƓƚĂƌĂǀŝŵƵƐĂƵŬƓƚĞƐŶĦƐƚĞŝƐŝŶĦƐŐĂůŝŽƐƚĞŝƐĦƐĂŬƚĂŵƐ͘
 EĞƉĂƓĂůŝŶƚŽƐ dĂŝƐǇŬůŝƿ ĚĂƵŐĞůŝŽƉƵŶŬƚƿ ŝƌƉƌŝĞĚƿ ŶƵŽƐƚĂƚŽƐ
ĂŬŝǀĂŝǌĚǎŝĂŝƉƌŝĞƓƚĂƌĂƵũĂŶēŝŽƐ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƓŝůƵŵŽƐƻŬŝŽ
ťƐƚĂƚǇŵƵŝŝƌŬŝƚŝĞŵƐ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐƚĞŝƐĦƐƐŝƐƚĞŵŽũĞ
ŐĂůŝŽũĂŶƚŝĞŵƐƚĞŝƐĦƐĂŬƚĂŵƐ͕ŬƵƌŝŽƐďƵǀŽŶƵƌŽĚǇƚŽƐ>ŝĞƚƵǀŽƐ
ZĞƐƉƵďůŝŬŽƐ^ĞŝŵŽŬŽŶƚƌŽůŝĞƌŝƵƐϮϬϭϭ͘Ϭϯ͘ϬϵWĂǎǇŵŽũĞEƌ͗͘Eƌ͘ϰͲ
ϮϬϭϬͬϭͲϭϮϳϮ͖ϭϮϳϴ͖ϭϮϴϰ͞$>^<hEr WZ/a >/dhsK^Z^Wh>/<K^
EZ'd/<K^D/E/^dZ/:͘͞

>adǀĞŝŬƐŵĂŝĚĦůadsdťŐǇǀĞŶĚŝŶŝŵŽϮϬϭϭŵ͘

• >adĂƚŬƌĞŝƉŝĂĚĦŵĞƐť͕ŬĂĚŶƵŽϮϬϭϬͲϭϭͲϬϭ ďĞũŽŬŝŽƉĞƌĞŝŶĂŵŽũŽ
ůĂŝŬŽƚĂƌƉŝŽťƐŝŐĂůŝŽũƵƐŝŽƐĞdĂŝƐǇŬůĦƐĞ;ƚĂŵĞƚĂƌƉĞũŽƐϭϴϱ͕ϮϯϯͲϮϯϱ
ƉƵŶŬƚƵŽƐĞͿĂƉƌĂƓŽŵĂƐͣϮͲĂƐĂƉƐŝƌƻƉŝŶŝŵŽŬĂƌƓƚƵǀĂŶĚĞŶŝƵďƻĚĂƐ͞
ŶĞŝƉĂŐĂůƐČǀŽŬŽƐƚƵƌŝŶť͕ŶĞŝƉĂŐĂůƓŝŽďƻĚŽƉĂƐŝƌŝŶŬŝŵŽŝƌ
ťŐǇǀĞŶĚŝŶŝŵŽƚǀĂƌŬČ ŶĞĂƚŝƚŝŶŬĂŶĞŝǀŝĞŶŽ ŝƓ aŝůƵŵŽƐƻŬŝŽťƐƚĂƚǇŵŽϮ
Ɛƚƌ͘ϮĚĂůǇũĞŶƵƌŽĚǇƚƿ ĂƉƐŝƌƻƉŝŶŝŵŽŬĂƌƓƚƵǀĂŶĚĞŶŝƵďƻĚƿ͕ŽǇƉĂƚŝŶŐĂŝ
ʹ ďƻĚŽ͕ŬƵŽŵĞƚĂƉƐŝƌƻƉŝŶƚŝŬĂƌƓƚƵǀĂŶĚĞŶŝƵŬŝĞŬǀŝĞŶĂƐĚĂƵŐŝĂďƵēŝŽ
ŶĂŵŽǀĂƌƚŽƚŽũĂƐŶƵƐŝƉĞƌŬĂŐĞƌŝĂŵČũť ǀĂŶĚĞŶť ŝƌũĂŵƉĂƓŝůĚǇƚŝƐŬŝƌƚČ
ƓŝůƵŵČ ŝƓ Ɠŝƿ ƉƌŽĚƵŬƚƿ ƚŝĞŬĦũƿ ĂƚƐŬŝƌĂŝ͘
• >adƓť ŝƌĚĂƵŐĞůť Ŭŝƚƿ ĂŬƚƵĂůŝƿ ƓŝůƵŵŽƐƻŬŝŽƚĞŝƐŝŶŝŽƌĞŐůĂŵĞŶƚĂǀŝŵŽ
ŬůĂƵƐŝŵƿ ŝƓŬĦůĦ ;ƉĂŬĂƌƚŽũŽͿ>ZŝŶƐƚŝƚƵĐŝũŽŵƐƐĂǀŽϮϬϭϭͲϭϭͲϮϵƌĂƓƚĞEƌ͘
ϭϱϲ$>>/dhsK^Z^Wh>/<K^a/>hDK^n</K8^ddzDKϮ͕ϯ͕ϮϬ͕
ϮϮ͕Ϯϴ͕ϯϭ͕ϯϮ^dZ/W^E/r W</d/DK/ZWW/>zDK8^ddzDK
8'zsE/E/D >z/E/r d/^$^<dr d/<zDKWZ<d/<K^͘
ƚƐĂŬǇŵĂŝŐĂƵƚŝŝƓ s<<<͕sĂůƐƚǇďĦƐŬŽŶƚƌŽůĦƐŝƌdĞŝƐŝŶŐƵŵŽ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝũŽƐ͘/Ɠ ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝũŽƐ ĂƚƐĂŬǇŵŽŶĞŐĂƵƚĂ͘
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ϯͿ>ZĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚƌŽϮϬϭϭŵ͘ƐƉĂůŝŽϮϳĚ͘ťƐĂŬǇŵƵEƌ͘ϭͲϮϲϯƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚĂƐ
ͣWĂƐƚĂƚŽƓŝůĚǇŵŽŝƌŬĂƌƓƚŽǀĂŶĚĞŶƐƐŝƐƚĞŵŽƐƉƌŝĞǎŝƻƌŽƐƚǀĂƌŬŽƐĂƉƌĂƓĂƐ͞ ;ŝŶ͕͘ϮϬϭϭ͕
Eƌ͘ϭϯϬͲϲϭϴϬͿ

• ƐŽĐŝĂĐŝũĂƉƌĂƓŽƉƌŽũĞŬƚŽŶĞĚĞƌŝŶŽ ĚĦůƓŝƿ ƉƌŝĞǎĂƐēŝƿ͗

ϭ͘ ŶĞďƵƐƵǎƚŝŬƌŝŶƚĂƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƵŝĂƌƚƌĞƚŝĞƐŝĞŵƐĂƐŵĞŶŝŵƐŶƵŽƐĂǀǇďĦƐƚĞŝƐĞ
ƉƌŝŬůĂƵƐĂŶēŝƿ ƓŝůƵŵŽƐƉƵŶŬƚƿ ĂƉƐĂƵŐĂ͕ĂƚƐƚĂƚǇŵĂƐŝƌǀĞŝŬŝŵĂƐďĞŝũĂƵĂƌƚŝŵŝĂƵƐŝŽũĞ
ƉĞƌƐƉĞŬƚǇǀŽũĞĚĦůƚŽŐĂůĦƚƿ ŬŝůƚŝŐƌĦƐŵĦƐŶĞƉĞƌƚƌĂƵŬŝĂŵĂŵŝƌŬŽŬǇďŝƓŬĂŵƓŝůƵŵŽƐ
ǀĂƌƚŽƚŽũƿ ĂƉƌƻƉŝŶŝŵƵŝƓŝůƵŵĂďĞŝŬĂƌƓƚƵǀĂŶĚĞŶŝƵ͘
Ϯ͘ WƌŽũĞŬƚŽϭ͘ϭƉƵŶŬƚĂƐƉƌŝĞƓƚĂƌĂƵũĂŝŵƉĞƌĂƚǇǀŝŽŵƐ8ƐƚĂƚǇŵŽϯƐƚƌĂŝƉƐŶŝŽϭĚĂůŝĞƐďĞŝ
ũĂŬĞŝēŝĂŵŽaŝůƵŵŽƐƻŬŝŽťƐƚĂƚǇŵŽϮϬƐƚƌ͘;ƚŝĞŬƌĞĚĂŬĐŝũĂŝŝŬŝϮϬϭϭͲϭϬͲϯϭ͕ƚŝĞŬŝƌŶƵŽ
ϮϬϭϭͲϭϭͲϬϭͿŶƵŽƐƚĂƚŽŵƐ͕ƌĞŐůĂŵĞŶƚƵŽũĂŶēŝŽŵƐWĂƐƚĂƚŽƓŝůĚǇŵŽŝƌŬĂƌƓƚŽǀĂŶĚĞŶƐ
ƐŝƐƚĞŵƿ ƉƌŝǎŝƻƌĦƚŽũŽǀĞŝŬůČ ƚŝŬĚĂƵŐŝĂďƵēŝƵŽƐĞŐǇǀĞŶĂŵƵŽƐŝƵŽƐĞŶĂŵƵŽƐĞ͘
ϯ͘ EĞƚŝŬǀŝƐƿ ƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƿ Ɖƌŝǎŝƻƌŝŵƿ ƓŝůƵŵŽƐťƌĞŶŐŝŶŝƿ͕ƚĂēŝĂƵŝƌǀĂƌƚŽƚŽũƿ
ĚĂƵŐŝĂďƵēŝƿ ŶĂŵƿ ƓŝůĚǇŵŽŝƌŬĂƌƓƚŽǀĂŶĚĞŶƐƐŝƐƚĞŵƿ ƉƌŝĞǎŝƻƌŽƐǀǇŬĚǇŵĂƐďĞ
ƌĂŶŐŽǀƿ ;ƚ͘Ǉ͘ŶĞƉĞƌŬĂŶƚũŽŬŝƿ ĂƚƐŬŝƌƿ ĚĂƌďƿ ĂƌƉĂƐůĂƵŐƿ ŝƓ Ŭŝƚƿ ƐƵďũĞŬƚƿͿzZ
E8DEKD^͘
ϰ͘ WƌŽũĞŬƚŽϭ͘ϵŝƌϭ͘ϭϬƉƵŶŬƚĂŝƉƌŝĞƓƚĂƌĂƵũĂ8ƐƚĂƚǇŵŽϯƐƚƌĂŝƉƐŶŝŽϭĚĂůŝĞƐŶƵŽƐƚĂƚĂŝ͕
ŬĂĚͣĂƵŐŝĂďƵēŝŽŶĂŵŽƓŝůƵŵŽƐƉƵŶŬƚƵƐ͕ŶƵŽƐĂǀǇďĦƐƚĞŝƐĞƉƌŝŬůĂƵƐĂŶēŝƵƐƓŝůƵŵŽƐŝƌ
;ĂƌͿŬĂƌƓƚŽǀĂŶĚĞŶƐƚŝĞŬĦũƵŝĂƌƚƌĞƚŝĞƐŝĞŵƐĂƐŵĞŶŝŵƐ͕ƉĂƐƚĂƚŽƓŝůĚǇŵŽŝƌŬĂƌƓƚŽ
ǀĂŶĚĞŶƐƐŝƐƚĞŵŽƐƉƌŝǎŝƻƌĦƚŽũĂƐ;ĞŬƐƉůŽĂƚƵŽƚŽũĂƐͿƉƌŝǎŝƻƌŝ;ĞŬƐƉůŽĂƚƵŽũĂͿƓŝŽťƐƚĂƚǇŵŽ
ƉĂŐƌŝŶĚƵ͕ŶĞƐƵĚĂƌǇĚĂŵĂƐĂƚƐŬŝƌƿ ƐƵƚĂƌēŝƿ ƐƵƓŝůƵŵŽƐƉƵŶŬƚƿ ƐĂǀŝŶŝŶŬĂŝƐ͘͞

ϰͿ>ZĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚƌŽťƐĂŬǇŵŽͣĦů>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚƌŽ
ϮϬϭϬŵ͘ƐƉĂůŝŽϰĚ͘ťƐĂŬǇŵŽEƌ͘ϭͲϮϳϰͣĦůĂƐŵĞŶƿ͕ƚƵƌŝŶēŝƿ ƚĞŝƐħ ĞŬƐƉůŽĂƚƵŽƚŝ
ĞŶĞƌŐĞƚŝŶŝƵƐťƌĞŶŐŝŶŝƵƐ͕ĂƚĞƐƚĂǀŝŵŽƚĂŝƐǇŬůŝƿ ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŝŵŽ͞ ƉĂŬĞŝƚŝŵŽ͞ ;ŝŶ͕͘ϮϬϭϭ͕
ϭϯϬͲϲϭϳϵͿ

• dĞŝƐĦƐĂŬƚĞŶƵƐƚĂƚǇƚĂ͕ŬĂĚ͗ͣ WĂƐƚĂƚŽƓŝůĚǇŵŽŝƌŬĂƌƓƚŽǀĂŶĚĞŶƐ
ƐŝƐƚĞŵŽƐƉƌŝǎŝƻƌĦƚŽũŽ;ĞŬƐƉůŽĂƚƵŽƚŽũŽͿƐČǎŝŶŝŶŐƵŵŽĚĞŬůĂƌĂĐŝũĂ͕ŬĂĚ
ƻŬŝŽƐƵďũĞŬƚĂƐŶĦƌĂƐƵƐŝũħƐƐƵƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƵ͕ƉĂƚĞŝŬŝĂƚŝŬƉĂƐƚĂƚŽ
ƓŝůĚǇŵŽŝƌŬĂƌƓƚŽǀĂŶĚĞŶƐƐŝƐƚĞŵŽƐƉƌŝǎŝƻƌĦƚŽũĂƐ;ĞŬƐƉůŽĂƚƵŽƚŽũĂƐͿ
ф͘͘͘х͘͞nŬŝŽƐƵďũĞŬƚĂŝ͕ƚƵƌŝŶƚǇƐŐĂůŝŽũĂŶēŝƵƐsĂůƐƚǇďŝŶĦƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ
ŝŶƐƉĞŬĐŝũŽƐĂƚĞƐƚĂƚƵƐƓŝůƵŵŽƐťƌĞŶŐŝŶŝƿ ŝƌƚƵƌďŝŶƿ ĞŬƐƉůŽĂƚĂǀŝŵƵŝŝƌ
ǀǇŬĚĂŶƚǇƐĚĂƵŐŝĂďƵēŝƿ ŶĂŵƿ ƉĂƐƚĂƚŽƓŝůĚǇŵŽŝƌŬĂƌƓƚŽǀĂŶĚĞŶƐ
ƐŝƐƚĞŵƿ ƉƌŝǎŝƻƌĦƚŽũŽ;ĞŬƐƉůŽĂƚƵŽƚŽũŽͿǀĞŝŬůČ͕ф͘͘͘х͕ƉƌŝǀĂůŽŝŬŝϮϬϭϭŵ͘
ŐƌƵŽĚǎŝŽϭĚ͘ƉĂƚĞŝŬƚŝsĂůƐƚǇďŝŶĞŝĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŝŶƐƉĞŬĐŝũĂŝĚĞŬůĂƌĂĐŝũČ͕
ŬĂĚƻŬŝŽƐƵďũĞŬƚĂƐŶĦƌĂƐƵƐŝũħƐƐƵƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƵ͘͞>ŝĞŬĂŶĞĂŝƓŬƵ͕
ŬĂŝƉƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽťŵŽŶĦŵƐǀǇŬĚǇƚŝƚŽůŝŵĞƐŶħ ǀĞŝŬůČ ŝƌŶĞƉĂǎĞŝƐƚŝ
ůŝĐĞŶĐŝũƵŽũĂŵŽƐǀĞŝŬůŽƐƐČůǇŐƿ͘
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ϱͿ>ZĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚƌŽťƐĂŬǇŵĂƐͣĦůƉŝŶŝŐŝŶŝƿ ďĂƵĚƿ ƐŬǇƌŝŵŽŝƌũƿ ĚǇĚǎŝŽ
ŶƵƐƚĂƚǇŵŽƚĂŝƐǇŬůŝƿ ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŝŵŽ͞ ;ŝŶ͕͘ϮϬϭϭ͕ϭϯϬͲϲϭϴϭͿ

• dĂŝƐǇŬůŝƿ ƉƌŽũĞŬƚŽƐŽĐŝĂĐŝũĂŶĞĚĞƌŝŶŽ ĚĦůƓŝƿ ƉƌŝĞǎĂƐēŝƿ͗

ϭ͘ WƌŽũĞŬƚĂƐƉƌŝĞƓƚĂƌĂƵũĂ>Za/>hDK^n</K8^ddzDKϮ͕ϯ͕ϮϬ͕ϮϮ͕Ϯϴ͕ϯϭ͕ϯϮ
^dZ/W^E/r W</d/DK/ZWW/>zDK8^ddzDK;/E͕͘ϮϬϭϭ͕EZ͘ϭϮϯͲϱϴϭϲͿ
;ƚŽůŝĂƵʹ 8ƐƚĂƚǇŵĂƐͿϲƐƚƌĂŝƉƐŶŝŽϮĚĂůŝĞƐŶƵŽƐƚĂƚŽŵƐ͕ŶĞƐ8ƐƚĂƚǇŵĞŶĦƌĂƚŝĞƐŝŽŐŝŶĦƐ
ŶƵŽƌŽĚŽƐť ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝũŽƐƚǀŝƌƚŝŶĂŵČ ƚĞŝƐĦƐĂŬƚČ ͣWŝŶŝŐŝŶŝƿ ďĂƵĚƿ ƐŬǇƌŝŵŽ
ŝƌũƿ ĚǇĚǎŝŽŶƵƐƚĂƚǇŵŽƚĂŝƐǇŬůĦƐ͘͞
Ϯ͘ WƌŝĞƓƚĂƌĂƵũĂŝŵƉĞƌĂƚǇǀŝŽŵƐ8ƐƚĂƚǇŵŽϯƐƚƌĂŝƉƐŶŝŽϭĚĂůŝĞƐďĞŝũĂŬĞŝēŝĂŵŽaŝůƵŵŽƐ
ƻŬŝŽťƐƚĂƚǇŵŽϮϬƐƚƌ͘ŶƵŽƐƚĂƚŽŵƐ͕ƌĞŐůĂŵĞŶƚƵŽũĂŶēŝŽŵƐWĂƐƚĂƚŽƓŝůĚǇŵŽŝƌŬĂƌƓƚŽ
ǀĂŶĚĞŶƐƐŝƐƚĞŵƿ ƉƌŝǎŝƻƌĦƚŽũŽǀĞŝŬůČ ƚŝŬĚĂƵŐŝĂďƵēŝƵŽƐĞŐǇǀĞŶĂŵƵŽƐŝƵŽƐĞ
ŶĂŵƵŽƐĞ͘
ϯ͘ WƌŽũĞŬƚŽŶƵƌŽĚŽŵŽƐǀŝƐŝƓŬĂŝŶĞƉƌŽƉŽƌĐŝŶŐŽƐŝƌŶĞĂĚĞŬǀĂēŝŽƐďĂƵĚŽƐ͖
ϰ͘ DŝŶŝŵĂůŝƿ ďĂƵĚŽƐƌŝďƿ ;ŶƵŽ͘͘ͿŶƵƐƚĂƚǇŵĂƐƐĂǀĂŝŵĞƉƌŝĞƓƚĂƌĂƵũĂ8ƐƚĂƚǇŵƵŝ͕ŬƵƌ
ͣŵŝŶŝŵĂůŝŽƐďĂƵĚŽƐ͞ ƌŝďŽƐŶƵƐƚĂƚǇƚĂŶĦƌĂ͘

ϲͿs<<<ϮϬϭϭŵ͘ƐƉĂůŝŽϮϲĚ͘ŶƵƚĂƌŝŵĂƐEƌ͘KϯͲϯϮϱ͞ĦůsĂůƐƚǇďŝŶĦƐŬĂŝŶƿ ŝƌ
ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŬŽŶƚƌŽůĦƐŬŽŵŝƐŝũŽƐϮϬϬϵŵ͘ůŝĞƉŽƐϴĚ͘ŶƵƚĂƌŝŵŽEƌ͘KϯͲϵϲͣĦůƓŝůƵŵŽƐ
ŬĂŝŶƿ ŶƵƐƚĂƚǇŵŽŵĞƚŽĚŝŬŽƐ͞ ƉĂŬĞŝƚŝŵŽ͟ ;ŝŶ͕͘ϮϬϭϭ͕ϭϯϬͲϲϮϭϰͿ

• WƌŽũĞŬƚĞ<ŽŵŝƐŝũĂŶĞƐƉƌĞŶĚĦ ŬůĂƵƐŝŵŽŬĂŝƉďƵƐ
ƉĂĚĞŶŐƚŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũĂŵƐƉƌŝŬůĂƵƐĂŶēŝƿ ƓŝůƵŵŽƐ
ƉƵŶŬƚƿ ƐČŶĂƵĚŽƐ
ϳͿs<<<ϮϬϭϭŵ͘ŐƌƵŽĚǎŝŽϭϮĚ͘ŶƵƚĂƌŝŵĂƐEƌ͘KϯͲϰϮϲ͞ĦůsĂůƐƚǇďŝŶĦƐŬĂŝŶƿ ŝƌ
ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŬŽŶƚƌŽůĦƐŬŽŵŝƐŝũŽƐϮϬϬϯŵ͘ƌƵŐƉũƻēŝŽϳĚ͘ŶƵƚĂƌŝŵŽEƌ͘KϯͲϱϰͣĦů
ĚĂƵŐŝĂďƵēŝƿ ŶĂŵƿ ƓŝůĚǇŵŽŝƌŬĂƌƓƚŽǀĂŶĚĞŶƐƐŝƐƚĞŵƿ ƉƌŝĞǎŝƻƌŽƐŵĂŬƐŝŵĂůŝƿ ƚĂƌŝĨƿ
ŶƵƐƚĂƚǇŵŽŵĞƚŽĚŝŬŽƐƉĂƚǀŝƌƚŝŶŝŵŽ͞ ƉĂŬĞŝƚŝŵŽ͟ ;ŝŶ͕͘ϮϬϭϭ͕Eƌ͘ϭϱϰͲϳϯϰϲͿ

• Asociacija teikė pastabas, tačiau buvo atsižvelgta tik tuo
aspektu, kad Komisija šios problemos sprendimą
“perleido” Energetikos ministerijai
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ϴͿ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚƌŽϮϬϭϮŵ͘ƐĂƵƐŝŽϮĚ͘
ťƐĂŬǇŵƵEƌ͘ϭͲϮƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚŽƐ͞Ƶũƿ ƐŝƐƚĞŵƿ ƉĂƐƚĂƚƵŽƐĞťƌĞŶŐŝŵŽ
ƚĂŝƐǇŬůĦƐ͟ ;ŝŶ͕͘ϮϬϭϮ͕Eƌ͘ϯͲϵϲͿ

• dĞŝƐĦƐĂŬƚĂƐƉƌŝŝŵƚĂƐŶĞĂƚƐŝǎǀĞůŐƵƐť ƐŽĐŝĂĐŝũŽƐƉĂƐƚĂďĂƐŝƌ
ƉĂƐŝƻůǇŵƵƐ͕ƚŽĚĦůƐƵĚĂƌŽƉƌŝĞůĂŝĚĂƐ͞ƉŝŐŝĂŝ͟ ŬĞŝƐƚŝĂƚƐŬŝƌŽďƵƚŽ
ƓŝůĚǇŵŽďƻĚČ Ŭŝƚƿ ďƵƚƿ ƐĂǀŝŶŝŶŬƿ ŶƵŽĚŝũŝŵŽĚĞŐŝŵŽƉƌŽĚƵŬƚĂŝƐ
ƐČƐŬĂŝƚĂ͘

ϵͿ>ZƻŬŝŽŵŝŶŝƐƚƌŽϮϬϭϭŵ͘ƌƵŐƐĦũŽϮϯĚ͘ťƐĂŬǇŵĂƐEƌ͘ϰͲϲϳϮ͞Ħů>ZƻŬŝŽŵŝŶŝƐƚƌŽ
ϮϬϬϴŵ͘ƌƵŐƐĦũŽϮϵĚ͘ťƐĂŬǇŵŽŶƌ͘ϰͲϰϰϮ͕͕ĦůǀƉϯͲϯ͘ϰͲƻŵͲϬϭͲŬƉƌŝĞŵŽŶĦƐͣŶĞƌŐŝũŽƐ
ŐĂŵǇďŽƐĞĨĞŬƚǇǀƵŵŽĚŝĚŝŶŝŵĂƐ͕͞ǀƉϯͲϯ͘ϰͲƻŵͲϬϮͲŬƉƌŝĞŵŽŶĦƐͣƚƐŝŶĂƵũŝŶĂŶēŝƿ
ĞŶĞƌŐŝũŽƐŝƓƚĞŬůŝƿ ƉĂŶĂƵĚŽũŝŵĂƐĞŶĞƌŐŝũŽƐŐĂŵǇďĂŝ͞ ƉƌŽũĞŬƚƿ ĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƐČůǇŐƿ
ĂƉƌĂƓƿ ƉĂƚǀŝƌƚŝŶŝŵŽ͞ ƉĂŬĞŝƚŝŵŽ͟

• Paskelbtais duomenimis į 75 mln. Lt programai skirtą paramos
sumą viso pretenduoja 59 projektai, kurių prašoma paramos
suma sudaro beveik 311 mln. Lt.

ϭϬͿ>ŝĞƚƵǀŽƐZĞƐƉƵďůŝŬŽƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚƌŽƚǀŝƌƚŝŶĂŵŽƚĞŝƐĦƐĂŬƚŽ
͞<ŝĞƚŽũŽďŝŽŬƵƌŽĂƉƐŬĂŝƚŽƐĞŶĞƌŐŝũŽƐŐĂŵǇďŽƐƓĂůƚŝŶŝƵŽƐĞƚĂŝƐǇŬůĦƐ͞
ƉƌŽũĞŬƚĂƐ
• ƐŽĐŝĂĐŝũŽƐƵǎƐĂŬǇŵƵ>/ƉĂƌĞŶŐĦ ͣ<ŝĞƚŽũŽďŝŽŬƵƌŽĂƉƐŬĂŝƚŽƐ
ĞŶĞƌŐŝũŽƐŐĂŵǇďŽƐƓĂůƚŝŶŝƵŽƐĞƚĂŝƐǇŬůŝƿ͞ ƉƌŽũĞŬƚČ͘
• WƌŽũĞŬƚĂƐƌĞŐůĂŵĞŶƚƵŽũĂĞŶĞƌŐŝũŽƐŐĂŵǇďŽƐťŵŽŶĦũĞŐĂƵƚŽďŝŽŬƵƌŽ
ŬŝĞŬŝŽŝƌŬŽŬǇďĦƐŶƵƐƚĂƚǇŵŽŶƵŽƐƚĂƚĂƐ͕ƉĞƌŝŽĚŝŶť ďŝŽŬƵƌŽ
ŝŶǀĞŶƚŽƌŝǌĂǀŝŵČ ŝƌďŝŽŬƵƌŽĂƉƐŬĂŝƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝũƿ ŶƵŽƐĞŬůƿ ƌĞŐŝƐƚƌĂǀŝŵČ
ĚŽŬƵŵĞŶƚƵŽƐĞƚŽƐĞƓŝůƵŵŽƐĞŶĞƌŐŝũŽƐŐĂŵǇďŽƐťŵŽŶĦƐĞ͕ŬƵƌŝƿ
ĞŶĞƌŐŝũŽƐŐĂŵǇďŽƐŝƓ ďŝŽŬƵƌŽťƌĞŶŐŝŶŝƿ ďĞŶĚƌĂťƌĞŶŐƚŽũŝƓŝůƵŵŝŶĦ ŐĂůŝĂ
ǇƌĂĚŝĚĞƐŶĦ ŬĂŝƉϬ͕ϱDt͘WƌŽũĞŬƚĂƐƉĂƌĞŶŐƚĂƐƌĞŵŝĂŶƚŝƐďŝŽŬƵƌŽ
ĂƉƐŬĂŝƚŽƐŐĞƌŝĂƵƐŝĂƉĂƚŝƌƚŝŵŝ>ŝĞƚƵǀŽƐĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚŽƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽ
ťŵŽŶĦƐĞ͕ďŝŽŬƵƌŽĂƉƐŬĂŝƚŽƐƚǀĂƌŬĂŝƌŶƵŽƐƚĂƚŽŵŝƐ͕ťƚĞŝƐŝŶƚŽŵŝƐ
^ƵŽŵŝũŽũĞ͕aǀĞĚŝũŽũĞ͕ƵƐƚƌŝũŽũĞŝƌŬŝƚŽƐĞ^ƓĂůǇƐĞ͕ƚĂŝƉƉĂƚŝƓƐĂƵŐĂŶƚ
ƉĂŐƌŝŶĚŝŶĞƐĂŶŬƐƚĞƐŶŝƿ Ɠŝƿ ƚĂŝƐǇŬůŝƿ ƉƌŽũĞŬƚƿ ŶƵŽƐƚĂƚĂƐ͘
• WĂƌĞŶŐƚĂƐdĂŝƐǇŬůŝƿ ƉƌŽũĞŬƚĂƐĚĞƌŝŶĂŵĂƐŝƌŬŽƌĞŐƵŽũĂŵĂƐ
ĂƚƐŝǎǀĞůŐŝĂŶƚť ĞŶĞƌŐŝũŽƐŐĂŵǇďŽƐťŵŽŶŝƿ ƉĂƐƚĂďĂƐŝƌƌĞŬŽŵĞŶĚĂĐŝũĂƐ͘
Pastaba: Teisės aktų pilnas aprašas pateiktas dalomojoje medžiagoje priedas Nr. X
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2.

1.

Eil.
Nr.

Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo
2, 3, 20, 22, 28, 31, 32
straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymas
Nr XI-1608 (Žin.
2011, Nr. 123-5816)
Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo
12 straipsnio
pakeitimo įstatymas
Nr XI-1613 (Žin.
2011, Nr. 128-6051)
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Asociacija pritarė Įstatymo nuostatoms, kadangi sudaromos prielaidos šilumos ūkio sektoriuje
veikiantiems ūkio subjektams pilnai atsakyti už savo veiklos srytį: šilumos tiekėjams už šilumos tiekimą iki
pastato įvado, o pastatų savininkams (daugiabučių namų Valdytojams) - šilumos vartotojams ir
prižiūrėtojams už efektyvų šilumos vartojimą pastatuose.
Įsigaliojus Įstatymų nuostatoms, Asociacija, teisės aktuose nustatyta tvarka atstovaudama savo
narių interesus, susiduria su nevienareikšmišku Įstatymo nuostatų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių
institucijose teisiniu vertinimu.
Asociacija, atstovaudama savo narių interesus, tiek jos nariai teikė pastabas ir pasiūlymus
kompetentingoms valstybės valdymo institucijoms, rengusioms Įstatymą įgyvendinančių teisės aktų
projektus, tačiau į šiais pastabas ir pasiūlymus atsižvelgta nebuvo, kaip nebuvo paskelbtas joks gautų
pastabų įvertinimo / atmetimo pagrindimas, būtinas priimant teisės aktus.
Asociacija, taip pat daugelį kartų kreipėsi į kompetentingas valstybės valdymo institucijas,
priėmusias dalį Įstatymą įgyvendinančių teisės aktų arba iki šiol delsiančias priimti kitus, tinkamam
Įstatymo įgyvendimimui neišvengiamai būtinus teisės aktus - dėl Įstatymo ir kitų susijusių konkrečių teisės
aktų taikymo praktikos probleminiais klausimais išaiškinimo. Tačiau ir šių paklausimų absoliuti dauguma
iki šiol lieka neatsakyta, tuo pažeidžiant tiek Viešojo administravimo įstatymo, tiek Teisės gauti informaciją
iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo reikalavimus.
Siekiant teisinio aiškumo ir vienareikšmiško Įstatymo nuostatų traktavimo, rengiant ir patvirtinant
visus Įstatymo įgyvendinimui būtinus teisės aktus bei formuojant aiškią, suprantamą bei įmanomą realiai
įgyvendinti teisės aktų taikymo praktiką, taip pat užtikrinant saugų ir patikimą šilumos tiekimą bei su tuo
susijusius teisėtus vartotojų, kitų ūkio subjektų interesus, bei viešajį interesą, Asociacija pareikalavo kuo
skubiau pateikti informaciją ir atsakymus visais pridedamuose raštuose nurodomais probleminiais
klausimais, tame tarpe atkreipiant dėmesį ir į tai, kad:
1. Įstatymo įgyvendinimą lydintys teisės aktai sudaro objektyvias prielaidas, jog lieka neužtikrinta
šilumos tiekėjui ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų apsauga,
atstatymas ir veikimas bei jau artimiausioje perspektyvoje dėl to galėtų kilti grėsmės nepertraukiamam ir
kokybiškam šilumos vartotojų aprūpinimui šiluma bei karštu vandeniu;
2. Įstatymo įgyvendinimą lydintys teisės aktai sudaro objektyvias prielaidas, kad šilumos tiekėjai

2011 m. priimti ir/ar
LŠTA pozicija ir veiksmai
įgyvendinami teisės
aktai
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai ir įstatymų projektai

Asociacija raštais
kreipėsi į:
LR Energetikos
ministeriją
Valstybinę kainų ir
energetikos kontrolės
komisiją
LR Aplinkos ministeriją
LR Teisingumo
ministeriją
LR Ūkio ministeriją
Valstybinę energetikos
inspekciją
prie Energetikos
ministerijos
Valstybinę vartotojų
teisių apsaugos tarnybą
Lietuvos vandens
tiekėjų asociaciją
Lietuvos savivaldybių
asociaciją
Valstybės kontrolę
Asociacija savo poziciją
ne kartą išdėstė
informavimo
priemonėse

Pastabos

ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISINIO REGLAMENTAVIMO IR TAIKYMO PRAKTIKOS 2011 METAIS
PROBLEMINIAI KLAUSIMAI

Lietuvos Respublikos
energetikos ministro
2011 m. spalio 27 d.
įsakymas Nr. 1-265
“Dėl Lietuvos
Respublikos
energetikos ministro
2010 m. spalio 25 d.
įsakymo Nr. 1-297
„Dėl šilumos tiekimo
ir vartojimo taisyklių
patvirtinimo“
pakeitimo” (Žin.,
2011, Nr. 130-6182)

4.

Lietuvos šilumos ūkį iš rinkos sąlygų formavimo šiame sektoriuje į dotuojamą socialinę paslaugą
ir nugyvenemą ūkį, kas jau buvo paskutiniajame praeito amžiaus dešimtmetyje, o tai neatitinka nei
šilumos vartotojų nei valstybės interesų.“

36

Asociacija, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą” (toliau – Projektas) nederino Projekto dėl tokių priežasčių:
1.
Projekto 8, 14, 15, 16, 17, 26, 30, 41 punktai prieštarauja imperatyvioms Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin.,
2011, Nr. 123-5816) (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio nuostatoms, kad „3. Valstybinė energetikos inspekcija
prie Energetikos ministerijos kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo
(eksploatuotojo) veiklą ir, atlikusi patikrą, išduoda pastato parengties naujam šildymo sezonui pasą.“;
2.
Projekto 23 punktas prieštarauja imperatyvioms Įstatymo 3 straipsnio 4 dalies, 5, 7 ir 8
straipsnių nuostatoms. Jeigu šilumos tiekėjui bus neleidžiama prie atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų prieiti,
prižiūrėti, jiems sugedus – remontuoti, tuomet šilumos tiekėjas negalės įvykdyti savo pareigų;
3.
Projekto 1 punktas prieštarauja Įstatymo nuostatoms, nes Projekte nepašalintos Šilumos
tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) daugelio punktų ir priedų nuostatos, akivaizdžiai
prieštaraujančios Šilumos ūkio įstatymui ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės sistemoje galiojantiems
teisės aktams. Šie prieštaravimai buvo išsamiai atskleisti Asociacijos 2010-06-21 rašte Nr.121 bei 2010-1206 rašte Nr. 201, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2011-03-09 Pažymoje Nr. 4D-2010/11272;1278;1284, o taip pat Lietuvos teismų nutartims dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį
teismą dėl atitinkamų Taisyklių punktų atitikimo aukštesnės galios teisės aktams patikrinimo;
4.
Projekto 5 punkto sąvoka neatitinka pakeistos Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 37 punkto

Asociacija raštais
kreipėsi į:
LR Energetikos
ministeriją
Valstybinę kainų ir
energetikos kontrolės
komisiją
LR Aplinkos ministeriją
LR Teisingumo
ministeriją
LR Ūkio ministeriją
Valstybinę energetikos
inspekciją
prie Energetikos
ministerijos
Valstybinę vartotojų
teisių apsaugos tarnybą
Lietuvos vandens
tiekėjų asociaciją

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymus įgyvendinantys teisės aktai ir projektai

Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo
2, 16, 24, 32,
straipsnių pakeitimo,
37 ir 4 straipsnių
papildymo ir 32
straipsnio 5 dalies 1, 3
punkto, 6 ir 7 dalies,
36 straipsnio, 37
straipsnio 1, 2, 3, 4, 5
dalies pripažinimo
netekusiais galios
įstatymo projektas
XIP-2851(6)

3.

bei daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai objektyviai neteko praktinių
galimybių (teisinių, organizacinių, finansinių ir kt.) įgyvendinti šiai dienai patvirtintų, prieštaringų teisės
aktų paketo nuostatų, už kurių nevykdymą numatytas visiškai neadekvačių piniginių baudų skyrimas.
Asociacija nepritarė Įstatymo nuostatoms, kadangi sudaromos prielaidos prasidėti stagnacijai Asociacija savo poziciją
šilumos ūkyje.
ne kartą išdėstė
Asociacija pritarė LEKA pateiktoms išvadoms, kurių esmė tokia: „Bazinių kainų principo informavimo
pakeitimas į kasmetinį šilumos kainų nustatymą principu „Sąnaudos+pelnas“ gali grąžinti priemonėse.

Lietuvos Respublikos
energetikos ministro
2011 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. 1-263
patvirtintas „Pastato
šildymo ir karšto
vandens sistemos
priežiūros tvarkos

2

1
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Asociacijos narių raštai Energetikos ministerijai, Valstybinei energetikos inspekcijai, Komisijai (2011-10-14 Nr. 1.61-516, 013-01-18637 ir kt.)
Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 32 d.: techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, transportuoti ar kaupti



5.

1.
Asociacijos 2010-06-21 rašte Nr 121 “Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro
įsakymo „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ projekto”;
2.
Asociacijos 2010-12-06 rašte Nr 201 “Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių ir kitų
teisės aktų, reglamentuojančių buitinių vartotojų apsirūpinimą karštu vandeniu, taikymo praktikos”;
3.
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2011.03.09 Pažymoje Nr. 4D-2010/11272;1278;1284 “Dėl skundų prieš Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją”
4.
Asociacijos 2011-06-22 rašte Nr 76 “Dėl įsakymo projekto derinimo”
Asociacija, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto
vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą” nederino
Projekto dėl tokių priežasčių:
1.
Projekto nuostatos nesuderintos su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
(toliau – Komisija) parengto „KOMISIJOS 2003 M. RUGPJŪČIO 7 D. NUTARIMO NR. O3-54 ,,DĖL
DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS
(EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“

Projekte nepašalinti prieštaravimai Įstatymui ir kitiems galiojantiems teisės aktams kurie
buvo išdėstyti:

Asociacija raštais
kreipėsi į:
LR Energetikos
ministeriją
Valstybinę kainų ir
energetikos kontrolės
komisiją
LR Aplinkos ministeriją

sąvokos, ją keičia neleistinu ir Įstatymo prasmę iš esmės iškreipiančiu būdu. Įstatymo 3 str. dalimi pakeisto Lietuvos savivaldybių
Šilumos ūkio įstatymo 20 str. nuostatos yra skirtos konkrečiai daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir asociaciją
karšto vandens sistemų priežiūrai reguliuoti, o 20 str. 2 dalies draudimai netaikomi prižiūrint daugiabučio Valstybės kontrolę
namo šildymo ir karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 50 000 gyventojų. Todėl Taisyklėmis negalima
įvesti kitokios pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo sąvokos, nei ji imperatyviai įtvirtinta
Šilumos ūkio įstatyme.
5.
Projekto 21 punktas prieštarauja Įstatymo 3 str. pakeitimams bei Taisyklių 136.6, 137.2,
138.14 ir kt. punktams, taip pat 7 priedo 28.7 punktui. Už šilumos punkto darbo režimo reguliavimą –
atsako ne šilumos tiekėjas (jis tokios teisės neturi ir atitinkamai niekaip negali tos teisės nei „užtikrinti“, nei
„neužtikrinti), bet daugiabučio namo bendrasavininkių pasirinktas šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojas;
6.
Projekto 33 punktas prieštarauja Šilumos ūkio įstatymui, kadangi karšto vandens tiekėjas
pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 dalį 99% atvejų yra šilumos tiekėjas. Tiek šilumos tiekėjas, tiek karšto
vandens tiekėjas jo valdomų gamybos (katilines, elektrines, grupines KV ruošimo boilerines ir kt.) ir
perdavimo tinklo (magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai) PRIEŽIŪRĄ ATLIEKA PATS (PAGAL
ĮSTATYMO REIKALAVIMUS), O NE KAŽKOKS “SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJAS”;

aprašas“ (Žin., 2011,
Nr. 130-6180)
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PAKEITIMO PROJEKTO“ nuostatomis, nors abu šie projektai yra LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMO (ŽIN., 2011, NR. 123-5816) (toliau – Įstatymas) įgyvendinimą lydintys teisės aktai. Ši
aplinkybė sudaro objektyvias prielaidas, kad nebus užtikrinta šilumos tiekėjui ar tretiesiems asmenims
nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų apsauga, atstatymas ir veikimas bei jau artimiausioje
perspektyvoje dėl to galėtų kilti grėsmės nepertraukiamam ir kokybiškam šilumos vartotojų aprūpinimui
šiluma bei karštu vandeniu;
2.
Projekto 1.1 punktas prieštarauja imperatyvioms Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies bei ja
keičiamo Šilumos ūkio įstatymo 20 str. (tiek redakcijai iki 2011-10-31, tiek ir nuo 2011-11-01) nuostatoms,
reglamentuojančioms Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (toliau – Prižiūrėtojas) veiklą
tik daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, tuo tarpu pagal Projekto 1.1 punkto apibrėžimą, jo
nuostatos taikytinos ir kitų pastatų (ne daugiabučių namų, priklausančių juridiniams ir fiziniams asmenims,
pvz. tokių kaip administraciniai, biurų, pramonės pastatai, viešbučiai, bibliotekos, sandėliai ir t.t., kurių
vartotojai yra ne buitiniai, tačiau komerciniai) Prižiūrėtojams. Sistemiškai vertinant visų Šilumos ūkio
įstatymo 20 str. dalių dispozicijas, „Pastato“ prižiūrėtojas yra suprantamas išimtinai kaip „Daugiabučio
namo“ šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (pvz. aiškiai nurodant, jog Pastato šildymo ir karšto
vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų
priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir
kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų
administratorius). Analogiškai, ir maksimalių priežiūros tarifų (Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 5 d. 4 p.)
reguliavimas yra taikomas tik vietos savivaldybėms pagal Komisijos patvirtintą metodiką nustatant būtent
daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus.
Todėl Projekto 1.1 punkto sąvokoje nepatikslinus, jog „Prižiūrėtojas – asmuo, kuris atitinka Šilumos ūkio
įstatymo keliamus reikalavimus, yra atestuotas nustatyta tvarka ir verčiasi daugiabučių namų šildymo ir
karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla“, toks poįstatyminių teisės aktų įvedamas
reguliavimas prieštarautų aukštesnės galios teisės aktams, ne vartojimo (šalis paslaugos gavėjas – ne
butinis vartotojas) ir ne viešųjų (ne gyvenamųjų ir ne daugiabučių pastatų priežiūros rinka yra
nemonopolinė, sutarties sudarymas paslaugos teikėjui neprivalomas pagal CK 6.161 str.) sutarčių tarp
ūkio subjektų laisvės principui, tame tarpe Civilinio kodekso 2.80 str. imperatyviam draudimui įstatymuose
nenumatytais metodais reglamentuoti juridinių asmenų veiklą. Komercinių objektų ir individualių
gyvanamųjų namų (ne daugiabučių gyvenamųjų namų) vidaus šildymo, vėdinimo ir kitų sistemų priežiūra
yra vykdoma pagal Užsakovo ir jo laisva valia pasirinkto rangovo sutartomis sąlygomis, Civilinio kodekso
nustatyta tvarka ir pagrindais, sudarytas rašytines sutartis. Būtent tai ne kartą yra pažymėjusi ir
Energetikos ministerija (pvz. 2010-11-25 raštas Nr. (7.3 - 09)-3-3313 ir kt.).
3.
Dar daugiau, kaip tai numato Įstatymo 31 str. 1 punktas, Energetikos ministerijos priimtais
teisės aktais iki šiol atestatų konkrečiai Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
(eksploatavimo) veiklai net nėra numatyta (nenustatyta net jų išdavimo tvarka)1. Šilumos ir karšto vandens
tiekėjai pagal Šilumos ūkio įstatymo 31 str. redakciją, galiojančią iki 2011-10-31, turi atestatą šilumos

LR Teisingumo
ministeriją
LR Ūkio ministeriją
Valstybinę energetikos
inspekciją
prie Energetikos
ministerijos
Valstybinę vartotojų
teisių apsaugos tarnybą
Lietuvos vandens
tiekėjų asociaciją
Lietuvos savivaldybių
asociaciją
Respublikinius būsto
valdymo ir priežiūros
rūmus
Lietuvos nacionalinę
vartotojų federaciją
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įrenginiams prižiūrėti (eksploatuoti). Tačiau toks atestatas apima teisę prižiūrėti (eksploatuoti) visus
gamybos bei perdavimo šilumos įrenginius2 ir nėra lygus naująja Šilumos ūkio įstatymo 31 str. redakcija
įvardijamam atestatui pastatų šildymo ir karšto vandens sistemoms prižiūrėti (tokio „siauresnės apimties“
specifinio atestato Asociacijos žiniomis iki šiol niekas neturi, nėra aiški ir jo išdavimo tvarka). Tačiau
Įstatymo 3 str. 1 dalimi pakeista Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 1 dalimi įtvirtinta, jog „Pastato šildymo ir
karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu
reguliuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą.“
Išimtis iš šios taisyklės (suteikiant teisę pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš kitų subjektų) yra suteikta tik
daugiabučio namo savininkų bendrijoms. Šiuo atveju, „atestatu reguliuojama veikla“ esamų atestatų
turėtojams yra visa šilumos įrenginių (šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo, gamybos, transportavimo ir
kaupimo techninių priemonių kompleksas) eksploatavimo veikla, kurios vykdymas be rangovų (t.y.
neperkant atskirų darbų ar paslaugų iš kitų subjektų) yra neįmanomas.
Pažymėtina ir tai, kad ne tik visų šilumos tiekėjų prižiūrimų šilumos įrenginių, tačiau ir vartotojų
daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros vykdymas be rangovų (t.y. neperkant jokių
atskirų darbų ar paslaugų iš kitų subjektų) YRA NEĮMANOMAS. Įstatymo 3 str. 4 dalimi nustatyta, jog
Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas šilumos tiekėjams būti pastatų šildymo ir
karšto vandens sistemų prižiūrėtojais netaikomas prižiūrint daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens
sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, gyvena mažiau negu 50 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip. Net ir
miestuose, didesniuose nei 50 000 gyventojų, ne ilgiau kaip iki 2012 m. liepos 1 dienos daugiabučių namų
šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūri esami prižiūrėtojai, iki bus sudarytos sutartys su naujuosius
reikalavimus atitinkančiais šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais (eksploatuotojais) (Įstatymo 8
str. 2 dalis). Tačiau, nei tokiems, nei bet kokiems kitiems daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens
sistemų prižiūrėtojams (išskyrus daugiabučių namų savininkų bendrijas (sudarančias tik nedidelę dalį visų
Lietuvos daugiabučių, ir dar mažesnė jų dalis – prižiūri savo namo šildymo ir karšto vandens sistemas
pati)), o ypatingai – mažiesiems prižiūrėtojams, fiziniams asmenims ir pan., nesamdant rangovų
specifiniams darbams ar paslaugoms atlikti (pvz. plokštelinių šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu,
susidėvėjusios ir/ar sugedusios šilumos punkto įrangos (cirkuliacinių siurblių, šilumokaičių, pavarų,
reguliatorių ir t.t.) pogarantiniu laikotarpiu parinkimas, transportavimas, montavimas, paleidimo - derinimo
darbai, suvirinimo darbai ir t.t.) – daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo
funkcijų vykdymas bus neįmanomas.
4.
Projekto 1.9 ir 1.10 punktai prieštarauja Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad
„Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens
tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas)
prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų
savininkais.“, bei galiojančiai teisinei sistemai, nes nenurodoma kokių „teisės aktų nustatyta tvarka”
“Šilumos punktų … eksploatavimo sąnaudos, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas ir
įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos eksploatavimo tarifą, apmoka

6.

Lietuvos Respublikos
energetikos ministro
įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos
energetikos ministro
2010 m. spalio 4 d.
įsakymo Nr. 1-274
„Dėl asmenų, turinčių
teisę eksploatuoti
energetinius
įrenginius, atestavimo
taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin.,
2011, 130-6179)
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Todėl buvo prašoma kompetetingų institucijų išaiškinti:

šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių savininkas”. Kadangi daugeliu atveju Lietuvos
daugiabučiuose namuose iki 2011-11-01 įrengtų šilumos punktų savininkas (savivaldybių įmonės,
bendrosios nuosavybės administratoriai, tiesiogiai pačios vietos savivaldybės ir kt.) ir likusios namo
šildymo ir karšto vandens sistemos dalies savininkas nesutampa, pagal Įstatymu pakeistą Šilumos ūkio
įstatymo 2 str. 37 punktą, visas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos (tame tarpe jos dalimi
esančio šilumos punkto, būtino namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui įrenginio) nusidėvėjimo
(amortizacijos), remonto, bei priežiūros sąnaudas privalo padengti šio namo butų ir kitų patalpų
bendrasavininkiai. Kaip nurodyta 2011-10-18 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –
Komisija) rašte Nr. R2-2025, kol Energetikos ministerija neišspręs Komisijos 2011-10-14 rašte Nr. R22006 nurodytų klausimų, įgyvendinti Įstatymo nuostatų bus neįmanoma;
Teisės akte nustatyta, kad: „ Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo
(eksploatuotojo) sąžiningumo deklaracija, kad ūkio subjektas nėra susijęs su šilumos tiekėju, pateikia tik
pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), išskyrus Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nustatytas išimtis.“; ūkio subjektai, turintys galiojančius
Valstybinės energetikos inspekcijos atestatus šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimui ir vykdantys
daugiabučių namų pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą, išskyrus
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nustatytas išimtis, privalo iki 2011 m.
gruodžio 1 d. pateikti Valstybinei energetikos inspekcijai deklaraciją, kad ūkio subjektas nėra susijęs su
šilumos tiekėju.
Iš to seka:

Asociacijos nariai
raštais kreipėsi į:
LR Energetikos
ministeriją
Valstybinę kainų ir
energetikos kontrolės
komisiją
Valstybinę energetikos
inspekciją
prie Energetikos
ministerijos

Lietuvos Respublikos
energetikos ministro
įsakymas „Dėl
piniginių baudų
skyrimo ir jų dydžio
nustatymo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin.,
2011, 130-6181)

4

3

Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 32 d.: techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, transportuoti ar kaupti
už įsipareigojimus prižiūrėtojas atsako sutartine tvarka, o ne sankcionuojamas trečiųjų asmenų (valstybės priežiūros institucijų).
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Asociacija) išnagrinėjusi projektą nederino Projekto dėl tokių priežasčių:
1.
Projektas prieštarauja LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3,
20, 22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO (ŽIN., 2011, NR. 123-5816)
(toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 2 dalies nuostatoms, nes Įstatyme nėra tiesioginės nuorodos į Energetikos
ministerijos tvirtinamą teisės aktą „Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklės“. Įstatymas
nurodo, kad „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, nustačiusi, kad pastato
šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veikla neatitinka šio įstatymo reikalavimų,
ir atsižvelgdama į pažeidimo trukmę, pažeidimo sukeltas pasekmes, atsakomybę lengvinančias ar
sunkinančias aplinkybes, gali energetikos ministro nustatyta tvarka sustabdyti ar panaikinti atestato
galiojimą ir (ar) skirti iki 10 procentų jo metinių pajamų dydžio piniginę baudą.“. Manome, kad šiuo atveju
Projekte (atitinkamai pakeitus pavadinimą) turėtų būti reglamentuota ne tik piniginių baudų skyrimo tvarka,
bet ir konkrečiai pastatų (daugiabučių namų) šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros atestatų
galiojimo sustabdymo ar panaikinimo tvarka. Įvertinus, kad tas pats Įstatymo straipsnis nurodo į baudų
skyrimo tvarką, atestatų skyrimo (atestavimo ir atestatų išdavimo), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
tvarką, manytume, kad tikslinga Projekto nuostatas perkelti į Energetikos ministro tvirtinamą teisės aktą
„Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetinius įrenginius, atestavimo taisykles“, išskiriant jose atskirą
grupę „Pastato (daugiabučio namo) šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas)“,
kadangi šiuo metu ūkio subjektai turi atestatus šilumos įrenginiams prižiūrėti (eksploatuoti) (pagal
Šilumos ūkio įstatymo 31 str. redakciją, galiojančią iki 2011-10-31). Tačiau toks atestatas apima teisę
prižiūrėti (eksploatuoti) visus gamybos bei perdavimo šilumos įrenginius3 ir nėra lygus naująja (nuo 201111-01) Šilumos ūkio įstatymo 31 str. redakcija įvardijamam atestatui pastatų šildymo ir karšto vandens
sistemoms prižiūrėti (tokio „siauresnės apimties“ specifinio atestato Asociacijos žiniomis iki šiol niekas
neturi, nėra aiški ir jo išdavimo tvarka). Asociacija atskiru raštu (pridedama) yra pateikusi esmines
pastabas ir šio Energetikos ministerijos paskelbtam teisės akto pakeitimo projektui;
2.
Projekte nenurodant, jog „Šios taisyklės taikomos daugiabučio namo šildymo ir karšto
vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą vykdantiems subjektams“, visas Projektas, tame tarpe
jo 2 punktas, prieštarauja imperatyvioms Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies bei ja keičiamo Šilumos ūkio



7.
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įstatymo 20 str. (tiek redakcijai iki 2011-10-31, tiek ir nuo 2011-11-01) nuostatoms, reglamentuojančioms
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (toliau – Prižiūrėtojas) veiklą tik daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose, tuo tarpu pagal Projekto 2 punkto apibrėžimą, jo nuostatos taikytinos ir kitų
pastatų (ne daugiabučių namų, priklausančių juridiniams ir fiziniams asmenims, pvz. tokių kaip
administraciniai, biurų, pramonės pastatai, viešbučiai, bibliotekos, sandėliai ir t.t., kurių vartotojai yra ne
buitiniai, tačiau komerciniai) Prižiūrėtojams. Sistemiškai vertinant visų Šilumos ūkio įstatymo 20 str. dalių
dispozicijas, „Pastato“ prižiūrėtojas yra suprantamas išimtinai kaip „Daugiabučio namo“ šildymo ir karšto
vandens sistemų prižiūrėtojas (pvz. aiškiai nurodant, jog Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka
pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų
savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius).
Analogiškai, ir maksimalių priežiūros tarifų (Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 5 d. 4 p.) reguliavimas yra
taikomas tik vietos savivaldybėms pagal Komisijos patvirtintą metodiką nustatant būtent daugiabučių
namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus. Todėl Projekto 2
punkto sąvokoje nepatikslinus, jog „Šios taisyklės taikomos daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens
sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą vykdantiems subjektams“, toks poįstatyminių teisės aktu
įvedamas reguliavimas prieštarautų aukštesnės galios teisės aktams, ne vartojimo (šalis paslaugos gavėjas
– ne butinis vartotojas) ir ne viešųjų (ne gyvenamųjų ir ne daugiabučių pastatų priežiūros rinka yra
nemonopolinė, sutarties sudarymas paslaugos teikėjui neprivalomas pagal CK 6.161 str.) sutarčių tarp ūkio
subjektų laisvės principui, tame tarpe Civilinio kodekso 2.80 str. imperatyviam draudimui įstatymuose
nenumatytais metodais reglamentuoti juridinių asmenų veiklą. Komercinių objektų ir individualių
gyvanamųjų namų (ne daugiabučių gyvenamųjų namų) vidaus šildymo, vėdinimo ir kitų sistemų priežiūra
yra vykdoma pagal Užsakovo ir jo laisva valia pasirinkto rangovo sutartomis sąlygomis, Civilinio kodekso
nustatyta tvarka ir pagrindais, sudarytas rašytines sutartis. Būtent tai ne kartą yra pažymėjusi ir
Energetikos ministerija (pvz. 2010-11-25 raštas Nr. (7.3 - 09)-3-3313 ir kt.).;
3.
Projekto 17 punkte nurodomos visiškai neproporcingos ir neadekvačios baudos, už
daugeliu atveju abstrakčius, konkrečiai neivardintus ir išimtinai vertinamaisiais kriterijais apibrėžtus
„pažeidimus“ – kas sukuria išskirtinę, Lietuvos teisinėje sistemoje su niekuo nepalyginamą terpę
korupcijai ir tuo pačiu užkerta kelią bet kokiam daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų
veiklos vykdymui, investicijoms, planavimui ir t.t. Pvz., Projekto 17.3 punktas „už draudimo įgalioti kitus
asmenis verstis atestatu reguliuojama veikla, draudimo perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba draudimo
kitaip pavesti vykdyti prižiūrėtojo veiklą, kaip tai numatyta Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje,
pažeidimą“ nustato baudą veiką vykdančiam subjektui lygią „nuo 2 iki 5 procentų metinių pajamų“. Kaip
jau išsamiai informuotos visos suinteresuotos institucijos (tiek Asociacijos, tiek ūkio subjektų pridedamais
raštais), ne tik visų šilumos tiekėjų prižiūrimų šilumos įrenginių, tačiau ir vartotojų daugiabučių namų
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros vykdymas be rangovų (t.y. neperkant jokių atskirų darbų ar
paslaugų iš kitų subjektų) YRA NEĮMANOMAS. Jeigu traktuoti, kad daugiabučių namų sistemų
priežiūros veikloje rangovus samdyti galima tik bendrijoms (Įstatymo 20 str. 1 dalis nuo 2011-11-01),
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kuomet bendrijų tarp Lietuvos daugiabučių gyvenamųjų namų yra tik nedidelė dalis, o ir nemaža pastarųjų
dalis pati savo sistemų priežiūros taip pat nelinkusi vykdyti – tokiu atveju priežiūros vykdymo
organizavimas (nesamdant rangovų specifiniams darbams ar paslaugoms atlikti (pvz. plokštelinių
šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu, susidėvėjusios ir/ar sugedusios šilumos punkto įrangos
(cirkuliacinių siurblių, šilumokaičių, pavarų, reguliatorių ir t.t.) pogarantiniu laikotarpiu parinkimas,
transportavimas, montavimas, paleidimo - derinimo darbai, suvirinimo darbai ir t.t.) – daugiabučio namo
šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo funkcijų vykdymas bus neįmanomas iš esmės visuose
Lietuvos miestuose ir visuose daugiabučiuose.
Pvz., Projekto 17.4 punktas „už informacijos, kurios turinys ir paskelbimo tvarka numatyta Šilumos
ūkio įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje, nepaskelbimą arba netinkamą paskelbimą“ nustato baudą veiką
vykdančiam subjektui lygią „nuo 2 iki 5 procentų metinių pajamų“. Asociacija atskiru raštu
(pridedama) yra pateikusi esamines pastabas ir šio Energetikos ministerijos paskelbtam teisės akto
pakeitimo projektui.
Pvz., Projekto 17.5 punktas „už veiksmus, kuriais prižiūrėtojas sukėlė žalą butų savininkams, ir
žalos faktas buvo patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu“ nustato baudą veiką vykdančiam subjektui
lygią „nuo 2 iki 5 procentų metinių pajamų“. Tai reiškia, kad žala (pvz. dėl trukusio vidaus sistemos
vamzdžio užlietas parketas gyventojo bute), kurios atvejai (nuotėkia, užpylimai, netolygus atskirų butų
šildymas tame pačiame name pagal priešingus interesus atstovaujančių daugiabučio namo gyventojų
skundus ir pan.) kiekvieną mėnesį Lietuvoje skaičiuojami šimtais (ypač vidaus sistemų hidraulinių
išbandymų metu ir t.t.) ir kuri pagal Civilinį kodeksą atlyginama civiline tvarka, papildomai už tokius
atvejus, bausti minimum 5 ar 2% nuo apyvartos baudomis – reiškia bet kokio daugiabučio namo
šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūretojo veiklą padaryti neimanomą.
Pvz., Projekto 17.7 ar 17.8 punktas punktas „už apdairumo, sąžiningumo ir veiklos vykdymo
šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais principų pažeidimą“, bei „kitų veiklos sąlygų pažeidimą
arba sąlygų ar įsipareigojimų4 nevykdymą“ nustato baudą veiką vykdančiam subjektui lygią „nuo 5
tūkstančių litų iki 2 procentų metinių pajamų (sankcijos mediana (vidurkis) už tokius „pažeidimus”
yra net 1 procentas nuo metines apyvartos. Visiškai neaišku kas detalizuoja “apdairumo, sąžiningumo ir
veiklos vykdymo šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais principus”? Teisės aktai ir jais
formuluojamos elgesio taisyklės turi būti suformuluotos aiškiai, kad reguliavimo subjektai galėtų jas
suprasti ir jų laikytis. Paslaugos teikėjo (prižiūrėtojo) ir paslaugos gavėjo interesai (pvz. dėl paslaugos
kainos ir kt.) eile atveju yra diametraliai priešingi, todėl pagal Projektą išeitų, kad „veikdamas vartotojų“
interesais, daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas paslaugas turėtų teikti
nemokamai, reguliuojant šilumo punkto darbo režimą vienus daugiabučio namo butus šildyti labiau, o kitus
mažiau (nes daugiabučio namo gyventojų pageidavimai dėl to paties nuolat būna skirtingi) ir pan.;
4.
Kaip jau minėta, Projekto 18 punkte nurodomas baudų dydis visiškai neadekvatus ir
neproprocingas. Minimalios ribos nustatymas ties 2 ar 5 procentais metines apyvartos, kai abstrakčiai
kalbama apie tokį „pažeidimą“, kaip pvz. „ne visos“ informacijos pateikima VEI (neaišku, net kaip įvertinti,
visa ar ne visa informacija, apie kokius teisės aktus ir kokią informaciją konkrečiai kalbama ir t.t.) –

VKEKK 2011 m.
spalio 26 d. nutarimas
Nr. O3-325 “Dėl
Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės
komisijos 2009 m.
liepos 8 d. nutarimo
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nustatymo metodikos“
pakeitimo” (Žin.,
2011, 130-6214)
VKEKK 2011 m.
gruodžio 12 d.
nutarimas Nr. O3-426
“Dėl Valstybinės
kainų ir energetikos
kontrolės komisijos
2003 m. rugpjūčio 7 d.
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pvz., dėl objektyvių, nuo šilumos tiekėjų neprikausančių priežasčių (pvz. dėl pažeidžiant sinchroniškumo principą priimtų atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimų, nevienalaikiai
su Komisijos sprendimais diferencijavusių šilumos punktų priežiūros tarifus pagal jų priklausomybę, privalomai atsiskaitant su šilumos punktų priežiūros rangovais pagal vietos
savivaldybių tarybų sprendimais nustatytą tolygų apmokėjimo principą (ct/m2 įkainiais), tuo tarpu sąnaudų padengimą gaunant kalendorinių metų eigoje netolygiai (susietai su
šilumos pardavimais, ct/kWh), ir kt.)
6
Asociacija pažymi, jog pagal Įstatymo 8 str. 3 ir d. įpareigojimą priimant naująją Metodikos redakciją (pagal paskelbta svarstymui Projektą), Komisijos pareiga yra Metodikoje
aiškiai aptarti ne tik pereinamojo laikotarpio teisinio reguliavimo, tačiau ir jau susidariusios, viešajam interesui bei pagrindiniams valstybės reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos
principams (pagrįstų sąnaudų padengimo, vartotojų nediskriminavimo, šilumos tiekimo saugumo ir patikimumo ir kt.) prieštaraujančios padėties, jos pasekmių sprendinius.
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Asociacija, išnagrinėjusi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo ,,Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-54 „Dėl
daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą nepritarė ir teikė tokias pastabas:
1.
Projekto nuostatos nesuderintos su Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo
„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl pastato
šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) pakeitimo“

KOMISIJA ŠIOS PROBLEMOS
MINISTERIJAI (ŽIŪRĖTI 10 POZICIJĄ)

Asociacijos nariai
raštais kreipėsi į:
Valstybinę kainų ir
ENERGETIKOS energetikos kontrolės
komisiją

Projekte Komisija nesprendė klausimo kaip bus padengtos šilumos tiekėjams priklausančių
šilumos punktų sąnaudos.



9.

8.

prilygsta mirties bausmės ar įkalinimo iki gyvos galvos sankcijoms už pvz. leistino transporto
priemonės greičio viršijima 1 ar 2 km/val. Pagal Konkurencijos tarybos ir teismų išaiskinimą –
procentinės baudos gali buti skiriamos tik nuo tos konkrečios veiklos apyvartos, tuo tarpu Projekte tik
“metinė apyvarta” (visos juridinio asmens veiklos?). Kaip „asmens“ apyvarta būtų skaičiuojama, kuomet
daugiabutyje sistemų priežiūros veiklą vykdo fizinis asmuo? Visais atvejais, kadangi daugiabučių namų
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifus tvirtina kiekviena savivaldybė atskirai, bet
kokios ūkio subjektui skirtinos sankcijos gali būti skaičiuojamas tik iš daugiabučių namų šildymo ir
karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) veiklos konkrečioje savivaldybėje po Įstatymo
įsigaliojimo.
5.
Be to, minimalių baudos ribų (nuo..) nustatymas savaime prieštarauja Įstatymui, kur
„minimalios baudos“ ribos nustatyta nėra.

7
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sutinkamai su LR Konstitucijos 23 str., Investicijų įstatymo 5 str. 3 d., Energetikos įstatymo 15 str. 2 d. ir kitais teisės aktais

projekto nuostatomis, nors abu šie projektai yra Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, LR Aplinkos ministeriją
28, 31, 32 pakeitimo ir papildymo įstatymo (toliau – Įstatymas) įgyvendinimą lydintys teisės aktai. Ši LR Teisingumo
aplinkybė sudaro objektyvias prielaidas, kad nebus užtikrinta šilumos tiekėjui ar tretiesiems asmenims ministeriją
nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų apsauga, atstatymas ir veikimas bei jau artimiausioje LR Ūkio ministeriją
perspektyvoje dėl to galėtų kilti grėsmės nepertraukiamam ir kokybiškam šilumos vartotojų aprūpinimui Valstybinę energetikos
šiluma bei karštu vandeniu. Komisijos išvada, kad tai „Ne šios Metodikos dalykas“, neatitinka Įstatymu inspekciją
suteiktų Komisijai įgaliojimų ir atsakomybės už nepertraukiamo ir kokybiško šilumos vartotojų aprūpinimo prie Energetikos
šiluma bei karštu vandeniu valstybinį reguliavimą;
ministerijos
2.
Neapibrėžta, kaip bus padengiamos šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų Valstybinę vartotojų
nusidėvėjimo (amortizacijos) bei remontų sąnaudos (lėšos atitinkamiems darbams / investicijoms vykdyti)? teisių apsaugos tarnybą
Kaip tokiu atveju būtų užtikrinamas šilumos punktų veikimo nepertraukiamumas bei šilumos ir Lietuvos vandens
karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose patikimumas? Komisijos išvada, kad „Šilumos punktų tiekėjų asociaciją
nusidėvėjimo bei remonto sąnaudų padengimas ne šios Metodikos dalykas“, neatitinka Įstatymu suteiktų Lietuvos savivaldybių
Komisijai įgaliojimų ir atsakomybės už nepertraukiamo ir kokybiško šilumos vartotojų aprūpinimo šiluma asociaciją
bei karštu vandeniu valstybinį reguliavimą;
Respublikinius būsto
3.
Neapibrėžta, kaip bus padengiamos šilumos tiekėjų iki 2011-11-01 dėl vykdytos šilumos valdymo ir priežiūros
tiekėjams priklausančių šilumos punktų priežiūros veiklos patirtos5, tačiau nepadengtos, pagrįstos rūmus
sąnaudos. Pažymėtina, kad jei Komisija Projekte ir atliktų pareigą tinkamai reglamentuoti šių nepadengtų Lietuvos nacionalinę
sąnaudų padengimo mechanizmą6) – būtina numatyti, kaip konkrečiai praktikoje jos būtų padengiamos vartotojų federaciją
šilumos tiekėjams, jeigu dauguma atveju šilumos tiekėjai šildymo ir karšto vandens sistemų (tame tarpe
šilumos tiekėjų šilumos punktų) priežiūros veiklos po 2011 m. lapkričio 1 d. (visais atvejais – po 2012 m.
liepos 1 d.) vykdyti (ir atitinkamų įplaukų surinkti) nebegalės (Įstatymo 8 str. 2 dalis bei 3 str. 2 dalis)?
Komisijos išvada, kad tai „Ne šios Metodikos dalykas“, neatitinka Įstatymu suteiktų Komisijai įgaliojimų ir
atsakomybės už nepertraukiamo ir kokybiško šilumos vartotojų aprūpinimo šiluma bei karštu vandeniu
valstybinį reguliavimą;
4.
Neapibrėžta, kaip Energetikos ministrui pakeitus šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 45
punktą, bus padengiamos Prižiūrėtojų sąnaudos už šilumos punkte suvartotą elektrą;
5.
Projekto 152 punkte pateikiama šilumos punkto būklės atkūrimo (atstatymo) kaupiamųjų
mokėjimų apskaičiavimo tvarka neužtikrina visų į šilumos punktų įrengimą atliktų investicijų padengimo,
nes neatsižvelgiama į iki Įstatymo įsigaliojimo taikytą kainodarą šilumos punktų nusidėvėjimo sąnaudoms.
Absoliučios daugumo Lietuvos šilumos tiekėjų įrengtų šilumos punktų (suderinus su vietos savivaldybėmis
ir Komisijai pripažinus investicijų rezultatą reguliuojamu turtu) nusidėvėjimo sąnaudos į šilumos kainą
buvo įskaičiuotos tik pastaruoju metu (nuo atitinkamos bazinės ar perskaičiuotosios šilumos kainos taikymo
pradžios, t.y. tik kelis metus iki Įstatymo priėmimo, ar dar trumpiau), nors dauguma šilumos punktų buvo
įrengti anksčiau. Asociacijos specialistų skaičiavimais, jei kaupiamasis mokestis bus skaičiuojamas taip,
kaip siūloma Metodikos projekte (t.y. neatsižvelgiant į tai, ar per valstybės nustatytus reguliuojamus tarifus


nutarimo Nr. O3-54
„Dėl daugiabučių
namų šildymo ir karšto
vandens sistemų
priežiūros maksimalių
tarifų nustatymo
metodikos
patvirtinimo“
pakeitimo” (Žin.,
2011, Nr. 154-7346)

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo
„Dėl šilumos punktų ar
jų įrenginių,
priklausančių šilumos
tiekėjams ar
tretiesiems asmenims,
išpirkimo ir (ar)
perleidimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
projektas

Lietuvos
Respublikos
gamtinių dujų
įstatymo pakeitimo

10.

11.

Šilumos tiekimo įmonėms ypač aktualu blogąja prasme yra Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad
gamtinių dujų sektoriuje VKEKK, nustatydama viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja
perdavimo, skirstymo, skystinimo, laikymo ir garantinio tiekimo paslaugų kainas, ir lyginant su iki
2011-08-01 galiojusio Įstatymo nuostatomis VKEKK nebereguliuoja gamtinių dujų tiekimo
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Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-1564

šilumos tiekėjas / investuotojas padengė visą šilumos punktų vertę), šilumos tiekėjams per kaupiamuosius
mokėjimus bus padengta tik nedidelė dalis iš kredito institucijų skolintų investuotų į šilumos punktus lėšų –
t.y. tokiu Komisijos sprendimu dėl Metodikos ne tik nebus įgyvendinti Įstatymo 8 str. 3 dalies
įpareigojimai, tačiau pažeidžiami teisėtumo, investuotojų teisėtų lūkesčių apsaugos bei teisinio tikrumo ir
saugumo principai7;
6.
pagal Projekto 153 punkto formuluotę yra neaišku, kas yra sąmata ir kas nustato / tvirtina
jos dydį;
Asociacija bet kokiu atveju nesutinka, kad bet kokia kaupiamųjų mokėjimų skaičiavimo tvarka
(kaip jau minėta –turinti užtikrinti pagal galiojusius teisės aktus, suderinus su vietos savivaldybėmis ir
Komisijai pripažinus investicijų rezultatą reguliuojamu turtu, įrengtų šilumos punktų nusidėvėjimo
(amortizacijos) pilną sugrąžinimą (įskaitant ir mokamas palūkanas) sudarant sąlygas ir galimybes grąžinti
finansuotojams lėšas, kurios buvo skolinamos minėtų investicijų vykdymui) būtų tik rekomendacinio
pobūdžio. Nenumačius privalomo 152 ir 153 punktų vykdymo, netenka prasmės visas Projekto VI skyrius, o
tai reiškia, kad Komisija nevykdo Įstatymo 8 str. 3 dalies įpareigojimo, numatančio Komisijos pareigą
priimti Įstatymo įgyvendinimui reikalingus teisės aktus, kaip valstybiniam reguliatoriui užtikrinti į suderinto
reguliuojamo turto sukūrimą investuotų lėšų grąžą, laikantis Lietuvai, kaip Europos Sąjungos narei,
privalomų investicijų apsaugos principų. Kaip matyti, šiuos klausimas pilani pripažįsta ir Komisija savo
2011-10-14 rašte Nr. R2-2006, tačiau rengdama Projektą – to visiškai nebeįvertina.
Į PATEIKTAS PASTABAS BUVO ATSIŽVELGTA TUO ASPEKTU, KAD KOMISIJA
ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMĄ “PERLEIDO” ENERGETIKOS MINISTERIJAI (ŽIŪRĖTI 10
POZICIJĄ)
Projektas nagrinėjamas

Asociacija savo poziciją
ne kartą išdėstė
informavimo
priemonėse

12.

Lietuvos Respublikos
energetikos ministro
2012 m. sausio 2 d.
įsakymu Nr. 1-2
patvirtintos “Dujų
sistemų pastatuose
įrengimo taisyklės”
(Žin., 2012, Nr. 3-96)

įstatymas (Žin.,
2011, Nr. 87-4186)
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Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymą įgyvendinantys teisės aktai
Asociacija išnagrinėjusi teisės akto „Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“ projektą ir pateikė
LR energetikos ministerijai tokias pastabas ir pasiūlymus.
Laikome visiškai nepriimtinu atveju naudoti C12 ir C13 tipo dujinius prietaisus (vandens šildymo
katilus) daugiaaukščių gyvenamų pastatų (butų) šildymui, nes kaip rodo patirtis, kaip bekomponuotume
degimo produktų šalinimo angas lygaus ir tuo labiau nelygaus fasado darinėjamų langų atžvilgiu, degimo
produktai su didele žmonių sveikatai pavojinga azoto oksidų koncentracija (teisės aktais nekontroliuojamą,
virš 2-iejų kartų viršijančią nustatytas normas energetiniams katilams) patenka daugiausiai į viršutinių
aukštų (kaimynų) butus. Šis neigiamas faktorius labiau bus ryškus esant vyraujančiai vėjų krypčiai į fasadą.
Taisyklėse apie tai išvis nekalbama.
Siūlome:
1. C12 ir C13 tipo dujinius prietaisus neleisti naudoti daugiaaukščių, daugiabučių gyvenamosios
paskirties pastatų butų šildymui. Tokių pastatų šildymui naudoti tik B tipo dujinius prietaisus su dūmtraukiu
ir t.t.
2. C12 ir C13 tipo dujinius prietaisus naudoti tik vieno ar dviejų aukštų pastatų šildymui
atatinkamai sukoreguojant Taisyklių 5 ir 6 priedą.
3. Gauti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos
ministerijos ne formalias, o atsakingais tyrimais pagrįstas išvadas apie C12 ir C13 tipo dujinių prietaisų
naudojimo galimybes, atsižvelgiant į mūsų pastabas ir kitus normatyvinius reikalavimus.
Kadangi EM asociacijos siūlymus atmetė, motyvuodama, kad Projektą suderino kompetetingos
institucijos, Asociacija kreipėsi į SAM su prašymu pateikti informaciją dėl to kad:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos parengtą „Dujų sistemų pastatuose įrengimo
taisyklių“ projektą (toliau − Projektas), Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos 2011-11-11 raštu Nr. S-2472 suderino be pastabų.
Projekte nustatyta, kad „201. C1 tipo dujinių prietaisų degimo produktų šalinimo angas fasade
galima įrengti tik, jei pastato konstrukcijos nenumato galimybės degimo produktų šalinti per stogą.
Įrengiant C1 tipo dujinių prietaisų degimo produktų šalinimo angas gyvenamosios paskirties daugiabučio
pastato fasade turi būti atsižvelgta į viso šio pastato dujofikavimo poreikius.“, bet nenurodoma, kad turi
būti atsižvelgta į galimą (specialistų vertinimu – neišvengiamą) šių degimo produktų infiltraciją į
gyvenamąsias patalpas.
Projekto 6 priede nurodyti degimo produktų šalinimo angų atstumai iki daugiabučio namo langų,
specialistų vertinimu neužtikrina, kad nevyks degimo produktų infiltracija į gyvenamąsias patalpas.
Teisės aktas (STR 2.08.01:2004, Dujų sistemos pastatuose, 56, 57, 58 ir 68 punktai), kurį keičia
Projektas, iki šiol draudė gyvenamosios paskirties pastatuose įrengti C tipo dujinius vandens
šildytuvus su horizontaliu dūmtraukiu-ortakiu

kainos;
Asociacija raštais
kreipėsi į:
LR Aplinkos ministeriją
LR Energetikos
ministeriją
LR Sveikatos apsaugos
ministeriją
Valstybinę visuomenės
sveikatos priežiūros
tarnybą
prie Sveikatos apsaugos
ministerijos

13.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS METROLOGIJOS ĮSTATYMAS IR EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/22/EB
Valstybinės
Asociacijos vertinimu Įsakymo nuostata „...tiesioginio pardavimo prekybiniams sandoriams skirta Asociacija raštais
metrologijos tarnybos
matavimo priemonė turi būti suprojektuota taip, kad, įrengus ją pagal paskirtį, matavimo rezultatas būtų kreipėsi į:
direktoriaus 2010 m.
pateiktas abiem sandorio šalims, o matavimo priemonės displėjaus rodmuo yra matavimo rezultatas, pagal Valstybinę metrologijos
lapkričio 15 d.
kurį nustatoma mokama kaina, ...“ tik dalinai atitinka įgyvendinamos Direktyvos 10.5 punkto reikalavimus, tarnybą
įsakymas Nr. V-107
nes Įsakyme niekaip neįvertinama kita šio punkto dalis, kad „... Neatsižvelgiant į tai, ar komunalinėms LR ūkio ministeriją
“Dėl matavimo
paslaugoms skirtos matavimo priemonės rodmenis galima ar negalima skaityti nuotoliniu būdu, joje turi LR Teisingumo
priemonių su
būti metrologiškai kontroliuojamas displėjus, kurį vartotojas galėtų pasiekti be įrankių....“. Asociacijos ministeriją;
nuotoliniu
turimais duomenimis, visi šalyje įteisinti šilumos, vandens kiekio matavimo prietaisai, turintys papildomas Valstybinę energetikos
(telemetriniu)
galimybes rodmenis nuskaityti ir nuotoliniu būdu (taikant įvairias standartinių protokolų nuotolinio inspekciją
duomenų perdavimu
perdavimo-priėmimo sistemas ir priemones), turi vartotojų be įrankių pasiekiamus displėjus, ir tik kurie prie Energetikos
metrologinio
pagal Įstatymą ir Direktyvą yra metrologiškai kontroliuojami objektai, ir tik pagal displėjaus rodmenis ministerijos;
įteisinimo” (Žin.,
nustatoma galutinė vartotojo mokama kaina. Asociacijos vertinimu šilumos, vandens kiekio matavimo Lietuvos savivaldybių
2010, Nr. 135-6918)
prietaisų, turinčių papildomas galimybes rodmenis nuskaityti ir nuotoliniu būdu, bei nuotolinio perdavimo- asociaciją;

TEISĖS AKTAS PRIIMTAS NEATSIŽVELGUS Į PASTABAS IR PASIŪLYMUS
IR SUDARO PRIELAIDAS “PIGIAI” KEISTI ATSKIRO BUTO ŠILDYMO BŪDĄ KITŲ
BUTŲ SAVININKŲ NUODIJIMO DEGIMO PRODUKTAIS SĄSKAITA.

Prašome pateikti informaciją, kokiu teisės aktu ar kokiais naujais tyrimų rezultatais vadovaujantis
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos leido naudoti C1
tipo dujinius prietaisus gyvenamosios paskirties pastatuose, fasade įrengiant degimo produktų šalinimo
angas.
Manome, kad Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos, priimdama tokį sprendimą suklydo arba atstovavo suinteresuotų grupių interesus.
Asociacija kreipėsi į AM su prašymu pateikti informaciją, dėl to, kad:
Susipažinus su LR aplinkos ministerijos atsakymu (2011-12-20 raštas Nr. (13-2)-D8-11342) “DĖL
DUJŲ SISTEMŲ PASTATUOSE ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PROJEKTO” (toliau – Projektas) lieka
neaišku, kokiais aerodinamikos dėsniais, moksliniais tyrimais ar skaičiavimais ministerijos specialistai
nustatė, kad Projekte nurodyti “… mažiausi atstumai (pagal pastato fasado formą, degimo produktų
šalinimo angų tarpusavio atstumus, iki darinėjamų langų arba fasadinių durų) …” yra pakankami, kad
degimo produktai nebus infiltruojami į gyvenamąsias patalpas ir nebus nuodijami žmonės.
Prašome pateikti informaciją apie pirminius informacijos (teisės aktai, eksperimentinių tyrimų
rezultatai, studijos, skaičiavimai vadovaujantis aerodinamikos dėsniais ir pan.) šaltinius, kuriais
vadovaujantis LR aplinkos ministerija suderino LR energetikos ministerijos parengtą Projektą.
Pakartotinai, pagal kompetenciją prašome pateikti informaciją, kokiu teisės aktu ar kokiais naujais
tyrimų rezultatais vadovaujantis Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos leido naudoti C1 tipo dujinius prietaisus gyvenamosios paskirties pastatuose, fasade
įrengiant degimo produktų šalinimo angas.

14.

Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymas
(Žin., 2011, Nr. 62-
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Asociacija konstruktyviai bendradarbiavo su ekspertais, Įstatymo projekto rengimo darbo
grupe, Seimo aplinkos apsaugos komitetu visose įstatymo projekto rengimo, svarstymo ir
priėmimo stadijose.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMAS

TOLESNĖ ĮVYKIŲ EIGA, PROBLEMOS NAGRINĖJIMAS VMT SUKURTOJE
DARBO GRUPĖJE, TEISMINIAI GINČAI PRAKTIŠKAI PATVIRTINO ASOCIACIJOS
VERTINIMĄ, NORS PROBLEMA IKI GALO DAR NEIŠSPRĘSTA.

priėmimo sistemų ir priemonių savininkas ar naudotojas (pvz. šilumos tiekėjas), priimdamas, taikant
informacines technologijas, tūkstančių matavimo priemonių rodmenis nuotoliniu būdu ir juos taikydamas
išrašant vartotojui mokėjimų pranešimus, turi teisę pasinaudoti Direktyvos 10.4 punkto (beje į ją pateikiama
nuoroda Įsakyme) nuostata, kad „, ant visų vartotojui pateiktų kvitų (mūsų šalyje tai sąskaitos ir/ar
mokėjimo už šilumą pranešimai), kurie išduodami pagalbiniu įtaisu, neatitinkančiu atitinkamų šios
direktyvos reikalavimų, turi būti atitinkama perspėjanti informacija.“ Mūsų žiniomis tokią informaciją
vartotojas gauna ir visada turi galimybę teisės aktuose nustatyta tvarka pareikalauti ištaisyti mokėjimų už
energiją (šilumą, vandenį ir pan.) kiekius, nurodytus sąskaitoje (mokėjimų pranešime), jeigu jie neatitinka
kiekių pagal matavimo prietaiso displėjaus rodmenis (paprastai tai aptariama šilumos pirkimo-pardavimo
sutartyse).
Asociacijos vertinimu Įsakymo nuostatos, kad „... nuotolinio duomenų perdavimo kanalas,
naudojamas atsiskaitymo duomenų surinkimui, turi būti metrologiškai kontroliuojamas ...“, „... matavimo
priemonių su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija tipas turi būti patvirtintas tik atlikus
reikiamus bandymus ir įsitikinus, kad telemetrinio kanalo duomenys visiškai atitinka matavimo priemonės
parodymus; ...“ yra perteklinės, o nuostatos, kad „... matavimo priemonė su nuotoliniu (telemetriniu)
duomenų perdavimu yra vertinama kaip matavimo sistema ...“, „... matavimo priemonės, kurios
sukonstruotos su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo funkcija, tačiau kurių tipai patvirtinti be
šios funkcijos įvertinimo, negali būti naudojamos nuotoliniam (telemetriniam) duomenų perdavimui ...“
galimai prieštarauja Įstatymui ir Direktyvai arba be teisinio pagrindo išplečia šių teisės aktų taikymą.
Asociacijos vertinimas greidžiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/22/EB dėl
matavimo priemonių 10.4 ir 10.5 punktais:
10.4. Tiesioginio pardavimo prekybiniams sandoriams skirta matavimo priemonė turi būti suprojektuota
taip, kad, įrengus ją pagal paskirtį, matavimo rezultatas būtų pateiktas abiem sandorio šalims. Jei tai svarbu
tiesioginiams pardavimams, ant visų vartotojui pateiktų kvitų, kurie išduodami pagalbiniu įtaisu,
neatitinkančiu atitinkamų šios direktyvos reikalavimų, turi būti atitinkama perspėjanti informacija.
10.5. Neatsižvelgiant į tai, ar komunalinėms paslaugoms skirtos matavimo priemonės rodmenis galima
ar negalima skaityti nuotoliniu būdu, joje turi būti metrologiškai kontroliuojamas displėjus, kurį vartotojas
galėtų pasiekti be įrankių. Šio displėjaus rodmuo yra matavimo rezultatas, pagal kurį nustatoma mokama
kaina.

VMT sudarė darbo
grupę, tačiau jos veikla
baigėsi praktiškai be
rezultatų

Valstybinę vartotojų
teisių apsaugos tarnybą;
Lietuvos nacionalinę
vartotojų federaciją;
Respublikinius būsto
valdymo ir priežiūros
rūmus
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2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/77/EB „Dėl elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, rėmimo vidaus elektros
rinkoje“ bei 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos
rinkoje, ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/42/EEB

2936)
LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMIEJI TEISĖS AKTAI
Lietuvos
Respublikos
Asociacija, kartu su LEEGA raštu kreipėsi į ŪM ir EM, kur išdėstė nuomonę, kad VIAP Asociacija raštais
15.
ūkio ministerijos
kaina negali būti laikoma valstybės pagalba ir yra suderinama su ES parama šilumos tiekimo įmonių kreipėsi į:
(toliau – Ūkio
Seimo aplinkos
investicijoms į atsinaujinančios energijos išteklių naudojimą ar kogeneraciją, nes:
ministerija) pradėtas
o VIAP tarifas neatitinka SESV 107 straipsnio numatytų valstybės pagalbos kriterijų. Valstybės pagalbos apsaugos komitetą;
tyrimą, kuriuo
tikslai yra sąžiningos konkurencijos užtikrinimas, tuo tarpu, VIAP tikslas yra valstybės politikos ir jos LR ūkio ministeriją;
siekiama išsiaiškinti,
interesų didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą bei energijos gamybos efektyvumą LR energetikos
ar iš atsinaujinančių
įgyvendinimas. Todėl VIAP sistemoje numatyta, kad remiama tik tokia elektros energijos gamyba ministeriją.
energijos išteklių
termofikaciniu režimu, kai šios elektrinės tiekia šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas. Taigi, VIAP
gaminamos elektros
sistema valstybė prisideda prie ES direktyvų8 nuostatų įgyvendinimo dėl termofikacijos ir
energijos supirkimas
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo.
per viešuosius
o Nacionaliniu lygmeniu VIAP kaip valstybės pagalba gali būti pripažįstama tik nuo to momento, kai
interesus atitinkančių
valstybė įvertina konkrečią priemonę kaip valstybės finansavimą ir notifikuoja Europos Komisiją apie
paslaugų sistemą
tokią taikomą valstybės pagalbos schemą bei ją suderina su Europos Komisija. Lietuvos Respublika
(toliau – VIAP) ir ES
nėra to padariusi, t.y. pagal dabartinį teisinį reguliavimą valstybė neturi teisės VIAP vertinti kaip
paramos skirstymas
valstybės pagalbos, nes neatliko privalomų veiksmų, įteisinančių VIAP kaip valstybės pagalbą.
projektams priemonėje
Priešingu atveju valstybė privalėtų iš viso suspenduoti VIAP schemos taikymą visiems elektros
„Atsinaujinančių
energijos gamintojams iki notifikavimo ir suderinimo procedūros užbaigimo. Be to, kaip minėta
energijos išteklių
trečiame šio rašto skyriuje, jeigu valstybė pradėtų VIAP vertinti kaip valstybės pagalbą, tai sukeltų
panaudojimas
ypatingai didelę riziką dėl praeityje (dar nuo 2004 m.) iš ES lėšų finansuotų projektų, skirtų vėjo,
energijos gamybai“
biodujų ar gamtines dujas kūrenančių jėgainių statybai, įskaitant ir valstybei reikšmingų projektų, kurių
nėra laikomas dvigubu
įgyvendinimas susijęs su valstybės energetinio saugumo ir rezervų užtikrinimu. Tokie veiksmai
finansavimu.
pažeistų viešąjį interesą ir valstybės tikslus mažinti šilumos energijos kainas, nes praradus ES paramą,
šilumos tiekimo įmonių investicijos ta apimtimi turėtų būti dengiamos šilumos vartotojų.
o mūsų įsitikinimu, Ūkio ministerija, teikdama ES struktūrinę paramą, nepažeidžia jokių teisės aktų
reikalavimų, nes VIAP įpareigojimai ir lėšos gali atsirasti tik tada, kai investicijos jau atliktos t.y.
pradedami eksploatuoti įrengimai ir tiekiama į tinklą elektros energija, nes tik tokiu atveju ūkio
subjektas realiai gali pradėti gauti VIAP lėšas.
TIKĖTINA, KAD PROBLEMA BUS IŠSPRĘSTA, ĮSKAITANT GALIMĄ IR AIEI PAKEITIMĄ
Atsižvelgiant į interneto tinklapyje www.esparama.lt viešai paskelbtą projektų, pretenduojančių
16. Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2011 m. gauti paramą pagal programą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ sąrašą
rugsėjo 23 d. įsakymas bei pateiktų projektų aprašymus, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) pateikė savo pastabas ir
Nr. 4-672 “Dėl
pasiūlymus programą administruojančiai Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA).
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Lietuvos Respublikos
Remiantis paskelbtais duomenimis į 75 mln. Lt programai skirtą paramos sumą viso pretenduoja 59
ūkio ministro 2008 m. projektai, kurių prašoma paramos suma sudaro beveik 311 mln. Lt. Taigi vertindama paraiškas LVPA turės
rugsėjo 29 d. įsakymo atlikti didelį darbą atrinkdama geriausius ir socialiai naudingiausius projektus, duosiančius didžiausią naudą
nr. 4-442 ,,Dėl vp3Lietuvos ekonominės infrastruktūros plėtrai ir visuomenei, o ne tenkinančius tik siaurų verslo grupių
3.4-ūm-01-k
interesus.
priemonės „Energijos
gamybos efektyvumo
didinimas“, vp3-3.4ūm-02-k priemonės
„Atsinaujinančių
energijos išteklių
panaudojimas
energijos gamybai“
projektų finansavimo
sąlygų aprašų
patvirtinimo“
pakeitimo”
LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMIEJI TEISĖS AKTAI
Lietuvos Respublikos
Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacija, susipažinusi su Lietuvos energetikos ministro
energetikos ministro
įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-215 „Dėl
2011 m. lapkričio
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektu (toliau –
21 d. įsakymas Nr. 1Projektas), nepritaria šiems aprašo pakeitimams:
291 “Dėl Lietuvos
1.
Aprašo 6.3 punkto naujai redakcijai. Siūlomu pakeitimu „įteisinamas“ leidimas Lietuvos
Respublikos
elektrinei negaminti patvirtintą remtiną elektros energijos apimtį, o dalį, ar net visą šį kiekį, pagaminti
energetikos ministro
kitose, jos pasirinktose elektrinėse. Tuo tarpu tiek pačiame apraše, tiek Energetikos ministro 2009-11-24
2009 m. lapkričio
įsakyme Nr. 1-214, nustatančiame Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų energetikos sektoriuje sąrašą,
24 d. įsakymo Nr. 1nurodoma, kad elektros energijos gamyba nustatytose elektrinėse (faktiškai – Lietuvos elektrinėje) yra
215 „Dėl viešuosius
būtina elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti. Projekte
interesus atitinkančių
numatytas įteisinimas dalį remtino gamybos kiekio gaminti kitose elektrinėse parodo, kad arba šis kiekis
paslaugų teikimo
nėra būtinas sistemos saugumui užtikrinti, arba, kad sistemos saugumą galima užtikrinti atitinkamą kiekį
tvarkos aprašo
gaminant kitose elektrinėse. Bet kuriuo atveju, toks „gamybos perleidimas“ prieštarauja tiek teisės aktuose
patvirtinimo“
įtvirtintiems viešųjų interesų principams, tiek ekonominei logikai. Lietuvos elektrinei nustatant mažesnę
pakeitimo”
remtinos elektros energijos gamybos apimtį, o sistemos saugumui būtiną kiekį gaminant efektyvesnėse
elektrinėse, sistemos saugumas gali būti užtikrinamas mažesnėmis sąnaudomis ir naudingiau tiek elektros
energijos, tiek ir šilumos vartotojams.
2.
Aprašo III skyriaus pakeitimams, nes:
a)
pakeitimais nustatoma nepateisinamai sudėtinga mokėjimų už viešuosius interesus sistema.

Kiti teisės aktai dėl
VIAP

Lietuvos Respublikos
energetikos ministro
tvirtinamo teisės akto
“Kietojo biokuro
apskaitos energijos
gamybos šaltiniuose
taisyklės“ projektas
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Asociacijos užsakymu LEI parengė „Kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių“
projektą.
Projektas reglamentuoja energijos gamybos įmonėje gauto biokuro kiekio ir kokybės nustatymo nuostatas,
periodinį biokuro inventorizavimą ir biokuro apskaitos operacijų nuoseklų registravimą dokumentuose tose
šilumos energijos gamybos įmonėse, kurių energijos gamybos iš biokuro įrenginių bendra įrengtoji
šiluminė galia yra didesnė kaip 0,5 MW. Projektas parengtas remiantis biokuro apskaitos geriausia patirtimi
Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo įmonėse, biokuro apskaitos tvarka ir nuostatomis, įteisintomis
Suomijoje, Švedijoje, Austrijoje ir kitose ES šalyse, taip pat išsaugant pagrindines ankstesnių šių taisyklių
projektų nuostatas.
Siekiant užtikrinti skaidrią ir tikslią biokuro apskaitą bei korektiškus biokuro pirkimo-pardavimo sutartimis
apibrėžtus santykius tarp tiekėjo ir pirkėjo, energijos gamybos įmonėse turi būti vykdoma viso gaunamo,
suvartojamo gamyboje ir sandėliuojamo (ar išduodamo kitiems įmonės padaliniams) biokuro kiekio bei
kokybės rodiklių apskaita. Biokuro apskaitos Lietuvoje ir kitose šalyse praktika patvirtina, kad skaidrumą
galima užtikrinti tik tuo atveju, kai pirkėjas sumoka tiekėjui už gautą biokurą pagal jo energetinę vertę.
Pakankamai tiksliai biokuro energetinę vertę galima nustatyti gautą kurą sveriant, nes medienos masės

KITI TEISĖS AKTAI

Komisija turės nustatyti keletą skirtingų VIAP tarifų, kas prieštarauja to paties aprašo 24 punkto nuostatai,
kad komisija nustato VIAP kainą, kurios išskaidymas ar diferencijavimas nėra numatytas jokiame kitame
teisės akte. Be to, atskiroms VIAP kainos dalims numatoma skirtinga apmokestinimo bazė (vienu atveju
apmokestinamas suvartotas energijos kiekis kitu – pareikštoji arba faktinė maksimali galia);
b)
nesuprantama kodėl išimtis mokėjimams už kai kurias VIAP (Aprašo 26.2.3 p.) taikoma
ne tik už savo poreikiams suvartotą pačių gamintojų termofikaciniu režimu pasigamintą elektros
energiją, bet ir už energiją, suvartotą jų teritorijoje esančių kitų juridinių ar fizinių asmenų poreikiams.
Tokiu būdu sukuriamos privilegijos atskiriems vartotojams, siunčiami klaidinantys signalai rinkos
dalyviams;
c)
aprašo nauju 26.5 punktu suteikiamos išskirtinės privilegijos faktiškai vienam ūkiniam
subjektui – Akcinei bendrovei Lietuvos energijai, kurios padalinyje, Lietuvos elektrinėje, gaminama
elektros energija būtina sistemos saugumui užtikrinti. Pagal punkto redakciją lengvata nemokėti dalies
VIAP kainos suteikiama visam juridinio asmens (t.y. AB Lietuvos energija) suvartotam elektros energijos
kiekiui, be to pagal projekto formuluotę suvartota elektros energija pripažįstama „sistemos saugumui
užtikrinti pagaminta“ energija – t.y. už ją turėtų būti sumokama kaip už elektros energiją patiektą į tinklus.
Tokios lengvatos ir išimtys kitiems remtiną elektros energiją gaminantiems asmenims nenumatytos.
Asociacijos nuomone projekte siūlomos Aprašo pataisos nėra pagrįstos. Esant reikalui
keisti VIAP teikimo tvarką ar įvesti papildomas lengvatas atskiriems ūkio subjektams, būtina pakeitimus
rengti ne skubos tvarka, o konsultuojantis su visais suinteresuotais rinkos dalyviais.
Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacija pateikė pastabas, pasiūlymus ir išvadas visam teisės aktų
paketui, kuriuos tvirtina EM ir VKEKK.

Asociacija organizavo
įmonių atstovų
susitikimus, kuriuose
buvo aptartas Projektas
ir vertinami gauti
pasiūlymai ir pastabos
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vieneto šilumingumas labai mažai priklauso nuo medienos rūšies. Todėl Taisyklėse numatyta, kad įmonėms,
kuriose biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių bendra įrengtoji galia yra didesnė kaip 1 MW,
biokuro priėmimas turi būti vykdomas tik pagal masę. Jei įmonė neturi įrengtų svarstyklių, biokurą galima
pasverti kitoje įmonėje, turinčioje svarstykles.
Įmonėms, kuriose biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių bendra įrengtoji galia yra mažesnė ir
kurios neturi galimybių pasverti patiektą biokurą, t.y. neturi įrengtų atestuotų elektroninių svarstyklių savo
teritorijoje arba racionaliu atstumu esančioje tokias svarstykles turinčioje kitoje įmonėje, kuro priėmimas ir
apskaita gali būti vykdoma pagal tūrį kietmetriais ir/arba erdmetriais. Biokuro tūrį perskaičiuojant masės
tonomis, biokuro tankis priklausomai nuo jo drėgnio apskaičiuojamas taikant medienotyros tyrimais
pagrįstas formules ir visiškai sausos medienos bei bazinio tankio rodiklius. Tačiau šiuo atveju pakankamai
ženklias (iki 15-20 proc.) biokuro energetinės vertės paklaidas gali lemti gauto biokuro struktūros skirtumai.
Jeigu nėra galimybių pasverti visą gautą biokurą, piltinį kuro tankį rekomenduojama nustatyti taikant taip
vadinamą dėžės metodą. Nustatyto tūrio dėžė pripildoma gautu biokuru, laikantis standartais nustatytos
tvarkos ir pasveriama svarstyklėmis, kurioms atlikta metrologinė patikra. Remiantis gauto biokuro piltinio
tankio (masės ir tūrio dalmens) verte, apskaičiuojama viso patiekto biokuro masė.
Projekte numatyta, kad bet kuriuo atveju būtina nustatyti gauto biokuro kokybės rodiklius. Biokuro drėgnis
nustatomas energijos gamybos įmonės laboratorijoje naudojant sertifikuotą ir metrologinę patikrą turintį
prietaisą. Biokuro gavėjas, standartais nustatyta tvarka suformavęs kiekvienam tiekėjui paros jungtinį
ėminį, savo laboratorijoje arba kitoje sertifikuotoje laboratorijoje nustato per parą gauto biokuro sausosios
masės peleningumą. Patiekto biokuro sausosios masės šiluminingumas turi būti nustatomas kalorimetrine
bomba gavėjo laboratorijoje arba kitos įmonės sertifikuotoje laboratorijoje, naudojant kiekvienam tiekėjui
suformuotą paros jungtinį ėminį. Įmonėse, kuriose biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių įrengtoji
galia yra mažesnė (kurios neturi galimybių savo laboratorijoje nustatyti Įmonei patiekto biokuro
šilumingumo rodiklių), šilumingumas gali būti apskaičiuojamas vadovaujantis Taisyklėse pateiktais
apibendrintais biokuro šilumingumo rodikliais. Tačiau drėgnio ir peleningumo rodiklius ir šiuo atveju
būtina nustatytii gavėjo laboratorijoje ar kitoje sertifikuotoje laboratorijoje.
Energijai gaminti suvartoto biokuro kiekis natūriniais ir sutartiniais vienetais turi būti apskaičiuojamas
kiekvieną ataskaitinį mėnesį, įvertinant biokuro likutį mėnesio pradžioje, biokuro gavimą ir jo perdavimą
tarp įmonės padalinių per ataskaitinį mėnesį bei biokuro likutį mėnesio pabaigoje. Taisyklės taip pat
reglamentuoja operatyvinės apskaitos, techninės apskaitos ir buhalterinės apskaitos principines nuostatas.
Parengtas Taisyklių projektas bus derinamas ir koreguojamas atsižvelgiant į energijos gamybos įmonių
pastabas ir rekomendacijas.
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2011 M. PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ SUSIJUSIŲ SU ŠILUMOS ŪKIU SĄRAŠAS

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Teisės akto pavadinimas

Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo
Nr. 11V-77 "Dėl Lietuvos metrologijos
inspekcijos
patikrinimo
akto,
administracinio teisės pažeidimo protokolo,
nutarimo administracinio teisės pažeidimo
byloje, pavedimų atlikti patikrinimą ir
netikėtą patikrinimą formų patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 351 "Dėl
statybos
techninio
reglamento
STR
1.12.05:2002
"Gyvenamųjų
namų
naudojimo ir priežiūros privalomieji
reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka"
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus,
skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį
iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo
taisyklių patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2001 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 147
"Dėl Prekybos naftos produktais, biokuru,
bioalyva ir kitais degiaisiais skystais
produktais Lietuvos Respublikoje taisyklių
patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų
pripažinimo netekusiais galios
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

Patvirtinta

Paskelbta

2010-12-30 Lietuvos
metrologijos
inspekcijos viršininko
įsakymas Nr. 11V-52

V.Ž. 2011, Nr. 1-26

2010-12-31 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-1067

V.Ž 2011, Nr. 2-66

2011-01-03 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-2

V.Ž. 2011, Nr. 2-83

2010-12-31 LR ūkio
ministro įsakymas Nr.
4-954

V.Ž. 2011, Nr. 2-85

2010-12-10 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-981

V.Ž. 2011, Nr. 4-135

2011-01-05 LR
Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir
aplinkos ministro
naudojimo taisyklių patvirtinimo
įsakymas Nr. D1-14
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 201
„Dėl
statybos
techninio
reglamento 2011-01-25 d. LR
STR1.02.10:2008
„Daugiabučių
namų aplinkos ministro
bendrojo naudojimo objektų administravimo įsakymas Nr. D1-70
įmonių atestavimas“ patvirtinimo ir
atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo 2011-02-01 LR
Nr. 1-215 "Dėl Viešuosius interesus energetikos ministro
atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo įsakymas Nr. 1-24
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009
2011-01-26 LR
m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 "Dėl
Vyriausybės nutarimas
Valstybės paramos daugiabučiams namams
Nr. 101
atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių
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V.Ž. 2011, Nr. 5-168

V.Ž. 2011, Nr. 12-558

V.Ž. 2011, Nr. 14-647

V.Ž. 2011, Nr. 15-651

Nr.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2

Teisės akto pavadinimas

patvirtinimo
ir
daugiabučio
namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui
įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar)
kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos
nustatymo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų
įstatymo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos
Respublikos gamtinių dujų įstatymo
įgyvendinimo įstatymo projektų pateikimo
Lietuvos Respublikos Seimui
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007
m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 "Dėl
Nacionalinės
energetikos
strategijos
įgyvendinimo 2008-2012 metų plano
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010
m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1072 "Dėl
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro
įsteigimo, Šiltnamio efektą sukeliančių dujų
registro nuostatų patvirtinimo ir registro
veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo
Dėl metinio atlyginimo už sąskaitos
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre
tvarkymą dydžio patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211
"Dėl statybos techninio reglamento STR
1.08.02:2002
"Statybos
darbai"
patvirtinimo" pakeitimo
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
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762
"Dėl
Ūkio
subjektų,
kurie
nėra
perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą,
pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos
aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20
d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į
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Patvirtinta

Paskelbta

2011-02-02 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 104

V.Ž. 2011, Nr. 15-654

2011-02-02 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 119

V.Ž. 2011, Nr. 15-669

2011-02-02 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 122

V.Ž. 2011, Nr. 15-672

2011-02-02 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 123

V.Ž. 2011, Nr. 15-673

2011-01-26 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-78

V.Ž. 2011, Nr. 16-751

2011-01-26 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-79

V.Ž. 2011, Nr. 16-752

2011-01-27 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-85

V.Ž. 2011, Nr. 16-754

2011-02-02 LR
aplinkos ministro

V.Ž. 2011, Nr. 16-768

Nr.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

3

Teisės akto pavadinimas

aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų
išdavimo,
atnaujinimo
ir
panaikinimo
taisyklių
patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros
direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d.
įsakymo Nr. 1.6-29 "Dėl Prašymo derinti
daugiabučio
namo
atnaujinimo
(modernizavimo) projekto investicijų planą
ir Prašymo apmokėti daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto
parengimo ir kredito draudimo išlaidas
nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems
gyvenantiems
asmenims
formų
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros
direktoriaus 2009 m. balandžio 16 d.
įsakymo Nr. 1.6-16 "Dėl Daugiabučių namų
modernizavimo investicijų projektų bei jų
įgyvendinimo
procedūrų
metodinių
reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
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
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1551 "Dėl
Lietuvos Respublikos naftos produktų ir
naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatų
įgyvendinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo 32 straipsnio papildymo įstatymo
projekto Nr. XIP-2193(2)
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo 2, 3, 20, 22, 28 ir 31 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 3
straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos
civilinio
kodekso
4.84
straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo
ir Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodekso 224, 259(1)
straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo
99(11)
straipsniu
įstatymo
projektų
pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos
Seimui
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Patvirtinta

įsakymas Nr. D1-108

Paskelbta

2011-02-02 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-111

V.Ž. 2011, Nr. 16-771

2011-01-31 Būsto ir
urbanistinės plėtros
agentūros direktoriaus
įsakymas Nr. 1.6-7

V.Ž. 2011, Nr. 16-794

2011-01-31 Būsto ir
urbanistinės plėtros
agentūros direktoriaus
įsakymas Nr. 1.6-8

V.Ž. 2011, Nr. 16-795

2011-02-09 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 155

V.Ž. 2011, Nr. 18-853

2011-02-09 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 156

V.Ž. 2011, Nr. 18-854

2011-02-09 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 157

V.Ž. 2011, Nr. 18-855

2011-02-14 LR
Prezidento Dekretas Nr. V.Ž. 2011, Nr. 20-961
1K-609

Nr.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Teisės akto pavadinimas

Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų
iš Klimato kaitos specialiosios programos
lėšų,
maksimalių
subsidijų
dydžių
patvirtinimo
Dėl Mažos, vidutinės ir didelės apimties
projektų, finansuojamų iš klimato kaitos
specialiosios
programos
lėšų,
aplinkosauginių-techninių
kriterijų
patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų
išdavimo,
atnaujinimo
ir
panaikinimo
taisyklių
patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už
šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams
šilumos vartotojams, vertinimo
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007
m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 ,,Dėl
Nacionalinės
energetikos
strategijos
įgyvendinimo 2008-2012 metų plano
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr.
1-145 "Dėl Informacijos, susijusios su
energetikos veikla, teikimo valstybės
institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms
šalims taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4-442
,,Dėl
VP3-3.4-ŪM-01-K
priemonės
"Energijos gamybos efektyvumo didinimas",
vp3-3.4-ūm-02-k
priemonės
"Atsinaujinančių
energijos
išteklių
panaudojimas energijos gamybai" projektų
finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių
ribų
skaičiavimo
metodikos
dalinio
pakeitimo
Dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo
kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos
dalinio pakeitimo
Dėl Klimato kaitos specialiosios programos
lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos
patvirtinimo
Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
įgyvendinant 2010 m. lapkričio 3 d. Europos
Komisijos sprendimą 2010/670/ES, kuriuo
nustatomi komercinių parodomųjų projektų,
kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą
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Patvirtinta

Paskelbta

2011-02-10 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-128

V.Ž. 2011, Nr. 20-972

2011-02-10 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-129

V.Ž. 2011, Nr. 20-973

2011-02-15 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-137

V.Ž. 2011, Nr. 211038

2011-02-09 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 182

V.Ž. 2011, Nr. 221055

2011-02-17 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 1192

V.Ž. 2011, Nr. 221064

2011-02-18 LR
energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-36

V.Ž. 2011, Nr. 221070

2011-02-15 LR ūkio
ministro įsakymas Nr.
4-90

V.Ž. 2011, Nr. 221075

2011-02-18 VKEKK
nutarimas Nr. O3-28

V.Ž. 2011, Nr. 221099

2011-02-18 VKEKK
nutarimas Nr. O3-29

V.Ž. 2011, Nr. 221100

2011-02-10 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-131
2011-02-21 LR
aplinkos ministro ir
energetikos ministro
įsakymas Nr. D1-153/139

V.Ž. 2011, Nr. 231114

V.Ž. 2011, Nr. 231117

Nr.

5

Teisės akto pavadinimas

CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, taip
pat inovacinių atsinaujinančių išteklių
energijos technologijų naudojimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio
efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos
leidimų prekybos sistemą, finansavimo
kriterijai ir priemonės, patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4-144
36. "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos
projektų
atrankos
tvarkos
aprašo
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. D1-156
37. "Dėl statybos techninio reglamento STR
2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė
technika" patvirtinimo" pakeitimo

Patvirtinta

Paskelbta

2011-02-22 LR ūkio
ministro įsakymas Nr.
4-94

V.Ž. 2011, Nr. 241183

2011-02-28 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-181

V.Ž. 2011, Nr. 261292

2011-02-24 Valstybinės
Dėl Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už
vartotojų teisių
šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams
V.Ž. 2011, Nr. 27apsaugos tarnybos
38.
šilumos vartotojams, vertinimo taisyklių
1314
direktoriaus įsakymas
patvirtinimo
Nr. 1-24
Dėl Klimato kaitos specialiosios programos
lėšomis finansuojamų paraiškų priėmimo ir 2011-03-02 LR
V.Ž. 2011, Nr. 2739. atrankos būdų pagal klimato kaitos aplinkos ministro
1315
specialiosios programos lėšų naudojimo įsakymas Nr. D1-191
2011 m. sąmatą patvirtinimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. 2011-02-24 Valstybinės
nutarimo Nr. O3-328 "Dėl Viešuosius kainų ir energetikos
V.Ž. 2011, Nr. 2740.
interesus
atitinkančių
paslaugų
lėšų kontrolės komisijos
1317
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" nutarimas Nr. O3-35
pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 2011-03-02 LR
V.Ž. 2011, Nr. 2841. įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo Vyriausybės nutarimas
1340
projekto Nr. XIP-2258
Nr. 254
Dėl finansavimo skyrimo projektui,
finansuojamam pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1
prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, 2011-02-28 Vidaus
V.Ž. 2011, Nr. 2842. kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei reikalų ministro
1351
pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo įsakymas Nr. IV-153
priemonę
VP3-1.1-VRM-03-R
"Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą"
Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d.
įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos 2011-03-02 LR
V.Ž. 2011, Nr. 2843. prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, aplinkos ministro
1355
atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių įsakymas Nr. D1-192
patvirtinimo" pakeitimo
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Nr.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

6

Teisės akto pavadinimas

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1715 "Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų
registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir
kai kurių aplinkos ministro įsakymų
pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
Dėl naftos produktų ir naftos valstybės
atsargų metinių kaupimo užduočių naftos
produktus
importuojančioms
(atgabenančioms) įmonėms nustatymo 2011
metais
Dėl tiekėjų, kurie į rinką tiekia degalus ir
energiją, būvio ciklo metu išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų
teikimo reikalavimų nustatymo
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010
metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos
Respublikos Seimui
Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymo projekto
Nr.XIP-1749(5)
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo
"Dėl Nacionalinės energetikos (energetinės
nepriklausomybės) strategijos patvirtinimo"
projekto Nr.XIP-2488 atšaukimo
Dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatymo 4,
6, 10, 32, 33, 34, 35, 42, 421, 43, 44, 48
straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo 11, 12, 16,
17, 18, 24, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo
įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių
dujų įstatymo 5, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo
įstatymo, Lietuvos Respublikos geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo 5, 10, 11, 19 ir 22 straipsnių
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos
kainų įstatymo 1 ir 12 straipsnių pakeitimo
ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymo, Lietuvos Respublikos pašto
įstatymo 3, 5, 6, 7, 8 ir 11 straipsnių
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 10, 12, 15, 18,
21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso
152(1), 152(10), 154(1), 1542, 154(10), 224,
246, 259(1), 268, 320, 330 straipsnių
pakeitimo ir 99(4), 99(6), 99(7), 235(1) ir
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Patvirtinta

Paskelbta

2011-03-18 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-239

V.Ž. 2011, Nr. 351675

2011-03-31 LR
energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-80

V.Ž. 2011, Nr. 391874

2011-03-30 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-262

V.Ž. 2011, Nr. 391889

2011-03-30 LR
vyriausybės nutarimas
Nr. 371
2011-03-30 LR
vyriausybės nutarimas
Nr. 377

V.Ž. 2011, Nr. 401922

V.Ž. 2011, Nr. 401924

2011-04-06 LR
Vyriausybė nutarimas
Nr. 397

V.Ž. 2011, Nr. 421976

2011-04-06 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 406

V.Ž. 2011, Nr. 432034

Nr.

51.

52.

53.

54.

Teisės akto pavadinimas

235(2) straipsnių pripažinimo netekusiais
galios įstatymo, Lietuvos Respublikos
vidaus vandenų transporto kodekso 30
straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos civilinės saugos įstatymo 13
straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių
sankcijų
įgyvendinimo
įstatymo
12
straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos naftos produktų ir naftos
valstybės atsargų įstatymo 13 straipsnio
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos
piniginės
socialinės
paramos
nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims įstatymo 2, 9 ir 10
straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir
valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo
įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo,
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo
įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymo 31 ir 48 straipsnių
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos
geležinkelių
transporto
kodekso
34
straipsnio pakeitimo įstatymo projektų
pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m.
lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES)
Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą
sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų
pardavimo
aukcione
pagal
Europos
Parlamento
ir
Tarybos
direktyvą
2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą
Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų
aspektų
Dėl finansų ministro 2010 m. spalio 20 d.
įsakymo Nr. 1K-327 "Dėl komisijos 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos klausimams spręsti personalinės
sudėties patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2006 m.
rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. A1-232/4-306
"Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų
tyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų)
lėšomis
iki
Lietuvos
Respublikos
energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų
vietinių bendrojo naudojimo sistemų
61

7

Patvirtinta

Paskelbta

2011-04-06 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 409

V.Ž. 2011, Nr. 432037

2011-03-09 LR Finansų
ministro įsakymas Nr.
1K-086

V.Ž. 2011, Nr. 452107

2011-04-12 Socialinės
apsaugos ir darbo
ministro ir LR ūkio
ministro įsakymas Nr.
A1-192/4-204

V.Ž. 2011, Nr. 452115

2011-04-13 LR
energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-90

V.Ž. 2011, Nr. 462209

Nr.

Teisės akto pavadinimas

išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

8

Patvirtinta

Dėl dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo 2011-04-14 LR
55. užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašo energetikos ministro
patvirtinimo
įsakymas Nr. 1-92
2011-04-14 Valstybinės
Dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos kainų ir energetikos
56.
aprašo
kontrolės komisijos
nutarimas Nr. O3-75
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie
2011-04-27 Valstybinės
Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo
energetikos inspekcijos
statybos užbaigimo komisijose ir pažymų
prie energetikos
57.
apie energetikos įrenginių techninės būklės
ministerijos viršininko
patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
įsakymas Nr. 1V-39
patvirtinimo
2011-04-27 LR ūkio
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos
58.
ministro įsakymas Nr.
nuostatų patvirtinimo
4-264
Dėl aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d.
2011-04-27 LR
įsakymo Nr. D1-385 "Dėl Aplinkos
aplinkos ministro
59.
apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo"
įsakymas Nr. D1-358
pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 2011-05-04 LR
60. „Dėl įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio aplinkos ministro
efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos įsakymas Nr. D1-372
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 2011-05-18 LR
61. "Dėl statybos techninio reglamento STR aplinkos ministro
1.07.01:2010
"Statybą
leidžiantys įsakymas Nr. D1-410
dokumentai" patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 2011-05-18 LR
62. "Dėl statybos techninio reglamento STR aplinkos ministro
1.11.01:2010
"Statybos
užbaigimas" įsakymas Nr. D1-411
patvirtinimo" pakeitimo
Atsinaujinančių
išteklių
energetikos 2011-05-12 LR Seimo
63.
įstatymas Nr. XI-1375
ĮSTATYMAS
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo 12 straipsnio 1 dalies papildymo
įstatymo projekto Nr. XIP-2750 ir Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 16,
2011-05-18 LR
24, 32 straipsnių pakeitimo, 4 straipsnio
Vyriausybės nutarimas
64.
papildymo, 37 straipsnio pakeitimo ir
Nr. 579
papildymo bei 2 straipsnio 41 dalies, 32
straipsnio 5 dalies 3 punkto, 6 ir 7 dalių bei
36 straipsnio pripažinimo netekusiais galios
įstatymo projekto Nr. XIP-2851(5)
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo 2011-05-25 LR
65. "Dėl Nacionalinės energetikos (energetinės Vyriausybės nutarimas
nepriklausomybės) strategijos patvirtinimo" Nr. 591
62

Paskelbta

V.Ž. 2011, Nr. 472249

V.Ž. 2011, Nr. 472275

V.Ž. 2011, Nr. 512492

V.Ž. 2011, Nr. 532557

V.Ž. 2011, Nr. 532566

V.Ž. 2011, Nr. 612915

V.Ž. 2011, Nr. 612916

V.Ž. 2011, Nr. 622936

V.Ž. 2011, Nr. 622941

V.Ž. 2011, Nr. 643033

Nr.

9

Teisės akto pavadinimas

projekto pateikimo Lietuvos Respublikos
Seimui
Dėl Lietuvos Respublikos koncesijų
66. įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo
projekto Nr. XIP-3072
Dėl
Komisijos
sprendimo,
kuriuo
nustatomos
suderinto
nemokamo
apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal
67.
direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį
pereinamojo laikotarpio sąjungos taisyklės,
įgyvendinimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008
m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-592/4-531
"Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo
naujiems įrenginiams paskirstymo 200868.
2012 m. ir apyvartinių taršos leidimų iš
nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į
apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems
įrenginiams
taisyklių
patvirtinimo"
pakeitimo

Patvirtinta

2011-05-25 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 593

V.Ž. 2011, Nr. 643035

2011-05-25 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-424

V.Ž. 2011, V.Ž. 653079

2011-05-31 LR
aplinkos ministro ir LR
ūkio ministro įsakymas
Nr. D1-443/4-367)

V.Ž. 2011, Nr. 673197

2011-05-27 LR
Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir
energetikos ministro
69.
automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo
įsakymas Nr. 1-134
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
2011-05-31 Valstybinės
kontrolės komisijos 2010 m. balandžio 1 d.
kainų ir energetikos
70. nutarimo Nr. O3-53 ,,Dėl energetikos
kontrolės komisijos
veiklos licencijos formos patvirtinimo"
nutarimas Nr. O3-120
pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo 2, 3, 20, 22, 28 ir 31 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto
Nr. XIP-2915, Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2916, 2011-06-08 LR
71. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 Vyriausybės nutarimas
straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. 3394
projekto Nr. XIP-2917 ir Lietuvos
Respublikos
administracinių
teisės
pažeidimų kodekso 224, 259(1) straipsnių
pakeitimo ir kodekso papildymo 991(1)
straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-2918
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos
2011-06-03 LR
ministro
ir
Lietuvos
Respublikos
energetikos ministro,
susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d.
LR aplinkos ministro ir
72. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 "Dėl
LR susisiekimo
Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos
ministro įsakymas Nr.
produktų, biodegalų ir skystojo kuro
1-139/D1-449/3-334
privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo"
pakeitimo

63

Paskelbta

V.Ž. 2011, Nr. 673199

Informaciniai
pranešimai 2011, Nr.
44(1)-398

V.Ž. 2011, Nr. 713394

V.Ž. 2011, Nr. 713430

Nr.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Teisės akto pavadinimas

Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos
ataskaitos rengimo komisijos sudarymo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624
"Dėl statybos techninio reglamento STR
2.01.09:2005
"Pastatų
energinis
naudingumas.
Energinio
naudingumo
sertifikavimas" patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Kurą deginančio įrenginio vardinės
šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo
Dėl komisijos 2009 m. sausio 9 d. nutarimo
Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių
technologinio, finansinio ir vadybinio
pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl
Elektros
energijos,
pagamintos
termofikaciniu
režimu
kombinuotojo
elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo
elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo
metodikos patvirtinimo

10

Patvirtinta

Paskelbta

2011-06-08 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 683

V.Ž. 2011, Nr. 733508

2011-06-07 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-462

V.Ž. 2011, Nr. 733521

2011-06-13 LR
energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-148

V.Ž. 2011, Nr. 733526

2011-06-14 VKEKK
nutarimas Nr. O3-132

V.Ž. 2011, Nr. 733538

2011-05-31 VKEKK
nutarimas Nr. O3-123

V.Ž. 2011, Nr. 743593

2011-06-17 LR
Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos
energetikos ministro
punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo
įsakymas Nr. 1-160
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-347
"Dėl statybos techninio reglamento STR
1.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros 2011-06-22 LR
taisyklės,
kvalifikaciniai
reikalavimai aplinkos ministro
statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių įsakymas Nr. D1-490
techninės priežiūros dokumentų formos bei
jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas"
pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4-144 2011-06-21 LR ūkio
"Dėl Nacionalinės energetikos strategijos ministro įsakymas Nr.
projektų
atrankos
tvarkos
aprašo 4-440
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą
2011-07-01 LR
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos
aplinkos ministro
ataskaitos rengimo komisijos personalinės
įsakymas Nr. D1-538
sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo
Dėl LAND 50-2011 „Ozono sluoksnį 2011-07-01 LR
ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ aplinkos ministro
patvirtinimo
įsakymas Nr. D1-542
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d.
nutarimo Nr. O3-202 „Dėl šilumos 2011-06-30 VKEKK
supirkimo iš nepriklausomų šilumos nutarimas Nr. O3-160
gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo
64

V.Ž. 2011, Nr. 763673

V.Ž. 2011, Nr. 773769

V.Ž. 2011, Nr. 773770

V.Ž. 2011, Nr. 834057

V.Ž. 2011, Nr. . 834058

V.Ž. 2011, Nr. 834084

Nr.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

Teisės akto pavadinimas

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 14 d.
nutarimo Nr. O3-75 ,,Dėl ginčų sprendimo
ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo
Dėl Elektros gamybos įrenginių prijungimo
prie elektros tinklų ketinimų protokolo
pavyzdinės formos patvirtinimo
Gamtinių
dujų
įstatymo
pakeitimo
ĮSTATYMAS
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2011 m. sausio 25 d. Įsakymo
Nr. VA-16
,,Dėl
Naftos
produktų,
bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir
gamtinių
dujų
apskaitos
taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų elektros energetikos sektoriuje
kainos nustatymo metodikos patvirtinimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d.
nutarimo Nr. O3-187 „Dėl gamtinių dujų
naujų
vartotojų
prijungimo
įkainių
skaičiavimo
metodikos
patvirtinimo“
pakeitimo ir papildymo
Dėl 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr.
O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo
metodikos“ pakeitimo
Dėl elektros energijos rinkos kainos
nustatymo metodikos patvirtinimo
Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros
įstatymo 1 ir 8 straipsnių pakeitimo
ĮSTATYMAS
LR anglies dioksido geologinio saugojimo
įstatymas
LR administracinių teisės pažeidimų
kodekso papildymo 5126 straipsniu, 994, 224,
2351 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymas
LR elektroninių ryšių įstatymo 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40,
41, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61,
62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77
straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo ir 2
priedo pakeitimo ir papildymo, įstatymo
papildymo 231, 232, 421 straipsniais ir 35
straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymas
Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų
suteikimo elektros energijos gamybos
įrenginiams pereinamuoju 2013-2020 m.
65
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Patvirtinta

Paskelbta

2011-07-01 VKEKK
nutarimas Nr. O3-162

V.Ž. 2011, Nr. 834085

2011-07-01 VKEKK
nutarimas Nr. O3-163

V.Ž. 2011 Nr. 834086

2011-07-08 Valstybinės
mokesčių inspekcijos
viršininko įsakymas Nr.
VA-84

V.Ž. 2011, Nr. 894296

2011-07-07 VKEKK
nutarimas Nr. O3-166

V.Ž. 2011, Nr. 894301

2011-07-08 VKEKK
nutarimas Nr. O3-167

V.Ž. 2011, Nr. 894302

2011-07-08 VKEKK
nutarimas Nr. O3-174

V.Ž. 2011, Nr. 894303

2011-07-08 VKEKK
nutarimas Nr. O3-175

V.Ž. 2011, Nr. 894304

2011-06-28 LR Seimo
įstatymas Nr. XI-1550

V.Ž. 2011, Nr. 914325

2011-06-30 LR Seimo
įstatymas Nr. XI-1564

2011-06-28 LR Seimo
įstatymas Nr. XI-1543

2011-06-28 LR Seimo
įstatymas Nr. XI-1551

V.Ž. 2011, Nr. 874186

V.Ž. 2011, Nr. 914320

V.Ž. 2011, Nr. 914326

2011-06-28 LR Seimo
įstatymas Nr. XI-1552

V.Ž. 2011, Nr. 914327

2011-07-14 LR
aplinkos ministro ir
energetikos ministro

V.Ž. 2011, Nr. 934406

Nr.

Teisės akto pavadinimas

laikotarpiu

12

Patvirtinta

Paskelbta

įsakymas Nr. D1-559/1179
2011-07-14 LR
Dėl Apyvartinių taršos leidimų pardavimo
V.Ž. 2011, Nr. 9397.
aplinkos ministro
aukciono būdu taisyklių patvirtinimo
4408
įsakymas Nr. D1-561
Dėl komisijos 2004 m. lapkričio 11 d.
nutarimo Nr. O3-122 "Dėl Komisijos 2011-07-18 VKEKK
V.Ž. 2011 Nr. 9598.
rekomenduojamų šilumos paskirstymo nutarimas Nr. O3-187
4515
vartotojams metodų patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-812 2011-07-19 LR
V.Ž. 2011, Nr. 96statybos
techninio
reglamento aplinkos ministro
99. "Dėl
4531
STR1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" įsakymas Nr. D1-578
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-131 2011-07-19 LR
V.Ž. 2011, Nr. 97100. "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos aplinkos ministro
4556
lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos įsakymas Nr. D1-581
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl aukciono būdu parduodamų apyvartinių
2011-07-22 LR
taršos leidimų, neišnaudotų 2008-2010
V.Ž. 2011, Nr. 97101.
aplinkos ministro
metais, skirtų naujiems įrenginiams, kiekio
4558
įsakymas Nr. D1-588
nustatymo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-806
"Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2011-07-25 LR
V.Ž. 2011, Nr. 97102. 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo aplinkos ministro
4560
veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2- įsakymas Nr. D1-593
AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimas" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr.
1-172 "Dėl Šilumos gamybos statinių ir
2011-07-15 LR
šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo
V.Ž. 2011, Nr. 97103.
energetikos ministro
ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir
4573
įsakymas Nr. 1-186
šilumos gamybos ir šilumos perdavimo
įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo 2011-07-15 LR
V.Ž. 2011, Nr. 97104. Nr. 1-229 "Dėl Pastato šildymo ir karšto energetikos ministro
4574
vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo įsakymas Nr. 1-187
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
2011-07-20 LR
ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr.
V.Ž. 2011, Nr. 97105.
energetikos ministro
1-297 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo
4575
įsakymas Nr. 1-191
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Klimato kaitos specialiosios programos 2011-07-28 LR
V.Ž. 2011, Nr. 99106. lėšų
naudojimo
2011
m.
sąmatą aplinkos ministro
4661
detalizuojančio plano patvirtinimo
įsakymas Nr. D1-602
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-07-29 LR
V.Ž. 2011, Nr. 99107.
2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 aplinkos ministro
4668
66

Nr.

Teisės akto pavadinimas

"Dėl Klimato kaitos specialiosios programos
lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos 2011 m. balandžio
27 d. įsakymo Nr. 1V-39 "Dėl Valstybinės
energetikos inspekcijos prie Energetikos
108. ministerijos atstovų dalyvavimo statybos
užbaigimo komisijose ir pažymų apie
energetikos įrenginių techninės būklės
patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Reikalavimų pasinaudojimo elektros
109.
tinklais tvarkos aprašui patvirtinimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d.
nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių
110.
technologinio, finansinio ir vadybinio
pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 7 d.
nutarimo Nr. O3-166 "Dėl Viešuosius
111.
interesus atitinkančių paslaugų elektros
energetikos sektoriuje kainos nustatymo
metodikos patvirtinimo" klaidos ištaisymo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 17 d.
nutarimo Nr. O3-328 "Dėl Viešuosius
112.
interesus
atitinkančių
paslaugų
lėšų
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d.
113. nutarimo Nr. O3-80 "Dėl Energetikos
įmonių informacijos teikimo taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo
114.
prie elektros tinklų įkainių patvirtinimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d.
115. nutarimo Nr. O3-185 "Dėl Elektros
energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2009 m. lapkričio 9 d.
nutarimo Nr. O3-199 "Dėl Visuomeninių
116.
elektros energijos kainų, visuomeninio
tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės
ribos nustatymo metodikos" pakeitimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
117.
kontrolės komisijos 2011 m. gegužės 27 d.
67
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Patvirtinta

įsakymas Nr. D1-619

Paskelbta

2011-07-29 Valstybinės
energetikos inspekcijos
viršininko įsakymas Nr.
1V-78

V.Ž. 2011, Nr. 994693

2011-07-25 VKEKK
nutarimas Nr. O3-193

V.Ž. 2011, Nr. 1004737

2011-07-25 VKEKK
nutarimas Nr. O3-190

V.Ž. 2011, Nr. 1004738

2011-07-25 VKEKK
nutarimas Nr. O3-196

V.Ž. 2011, Nr. 1004739

2011-07-25 VKEKK
nutarimas Nr. O3-191

V.Ž. 2011, Nr. 1004740

2011-07-25 VKEKK
nutarimas Nr. O3-192

V.Ž. 2011, Nr. 1004741

2011-07-25 VKEKK
nutarimas Nr. O3-197

V.Ž. 2011, Nr. 1004742

2011-07-25 VKEKK
nutarimas Nr. O3-194

V.Ž. 2011, Nr. 1004743

2011-07-25 VKEKK
nutarimas Nr. O3-195

V.Ž. 2011, Nr. 1004744

2011-07-26 VKEKK
nutarimas Nr. O3-201

V.Ž. 2011, Nr. 1004745

Nr.

Teisės akto pavadinimas

nutarimo Nr. O3-123 "Dėl Elektros
energijos, pagamintos termofikaciniu režimu
kombinuotojo elektros energijos ir šilumos
gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos
nustatymo metodikos patvirtinimo" klaidos
ištaisymo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d.
nutarimo Nr. O3-139 "Dėl Elektros
118.
energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų
kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo
metodikos" pakeitimo
Dėl
Šilumos
gamybos,
perdavimo,
pardavimo, karšto vandens tiekimo ir
119. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos
prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios
analizės aprašo patvirtinimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d.
nutarimo Nr. O3-100 "Dėl Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos
120. 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35
"Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų
derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos
kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo"
pakeitimo" pakeitimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d.
nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Gamtinių dujų
121.
perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų
skaičiavimo
metodikos
patvirtinimo"
pakeitimo ir papildymo
Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
122.
nuostatų patvirtinimo
Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų
123. sistemas tarifų nustatymo metodikos
patvirtinimo
Dėl
Elektros
energijos,
pagamintos
naudojant
atsinaujinančius
energijos
124.
išteklius, tarifų nustatymo metodikos
patvirtinimo
Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo
125. prie elektros tinklų įkainių nustatymo
metodikos patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 4-265
"Dėl priemonių "Viešosios paskirties pastatų
renovavimas nacionaliniu lygiu", "Viešosios
126.
paskirties pastatų renovavimas regioniniu
lygiu", "Viešosios paskirties pastatų
renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos
2004-2006 metų bendrojo programavimo
68
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Patvirtinta

Paskelbta

2011-07-25 VKEKK
nutarimas Nr. O3-198

V.Ž. 2011, Nr. 1004746

2011-07-29 VKEKK
nutarimas Nr. O3-219

V.Ž. 2011, Nr. 1014771

2011-07-29 VKEKK
nutarimas Nr. O3-227

V.Ž. 2011, Nr. 1014772

2011-07-29 VKEKK
nutarimas Nr. O3-228

V.Ž. 2011, Nr. 1014773

2011-07-29 VKEKK
nutarimas Nr. O3-229

V.Ž. 2011, Nr. 1014774

2011-07-29 VKEKK
nutarimas Nr. O3-233

V.Ž. 2011, Nr. 1014776

2011-07-29 VKEKK
nutarimas Nr. O3-235

V.Ž. 2011, Nr. 1014777

2011-08-11 LR ūkio
ministro įsakymas Nr.
4-583

V.Ž. 2011, Nr. 1034840

2011-07-29 VKEKK
nutarimas Nr. O3-230

V.Ž. 2011, Nr. 1014775

Nr.

Teisės akto pavadinimas

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
Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos,
teikiamos energetikos srities projektams iš
127.
ekonomikos
gaivinimo
programos,
koordinuojančios institucijos paskyrimo
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 "Dėl
128.
Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo"
pakeitimo
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Patvirtinta

Paskelbta

2011-08-17 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 961

V.Ž. 2011, Nr. 1054965

2011-08-24 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 988

V.Ž. 2011, Nr. 1075059

2011-08-25 Valstybinės
Dėl matavimo priemonių patikros žymenų,
metrologijos tarnybos
129. jų naudojimo tvarkos ir patikros sertifikato
direktoriaus įsakymas
2012 metams
Nr. V-115
2011-08-31 Valstybinės
Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo
metrologijos tarnybos
130. priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų
direktoriaus įsakymas
tarp patikrų patvirtinimo
Nr. V-116
Dėl Su energija susijusių gaminių energijos
2011-09-02 LR
ir kitų išteklių suvartojimo ženklinimo ir
energetikos ir ūkio
131. standartinės informacijos apie šiuos
ministrų įsakymas Nr.
gaminius pateikimo techninio reglamento
1-212/4-624
patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
2011-09-02 LR
ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymo Nr.
energetikos įsakymas
132.
1-287 "Dėl Prekybos suskystintomis naftos
Nr. 1-212/4-624
dujomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007
m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1442 ,,Dėl 2011-09-07 LR
133. Nacionalinės
energetikos
strategijos Vyriausybės nutarimas
įgyvendinimo 2008-2012 metų plano Nr. 1056
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl
2011-09-15 LR
Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių
134.
aplinkos ministro
įrenginių normų ir Išmetamų teršalų iš kurą
įsakymas Nr. D1-712
deginančių įrenginių normų LAND 43-2001
nustatymo" pakeitimo
Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos
2011-09-16 LR
gamybos
įrenginius
montuojančių
135.
energetikos ministro
specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos
įsakymas Nr. 1-228
gairių patvirtinimo
Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo 2011-09-08 Valstybinės
ir jų aptarnavimo Valstybinėje energetikos energetikos inspekcijos
136.
inspekcijoje prie Energetikos ministerijos viršininko įsakymas Nr.
tvarkos patvirtinimo
1V-83
69

Informaciniai
pranešimai 2011, Nr.
69(1)-649

V.Ž. 2011, Nr. 1095168

V.Ž. 2011, Nr. 1115249

V.Ž. 2011, Nr. 1115250

V.Ž. 2011, Nr. 1135317

V.Ž. 2011, Nr. 1155424

V.Ž. 2011, Nr. 11554032

V.Ž. 2011, Nr. 1155448

Nr.

16

Teisės akto pavadinimas

Patvirtinta

2011-09-16 Valstybinės
Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo
metrologijos tarnybos
137. priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų
direktoriaus įsakymas
tarp patikrų patvirtinimo
Nr. V-121
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4-442
,,Dėl
VP3-3.4-ŪM-01-K
priemonės
"Energijos gamybos efektyvumo didinimas", 2011-09-23 LR ūkio
priemonės ministro įsakymas Nr.
138. vp3-3.4-ūm-02-k
"Atsinaujinančių
energijos
išteklių 4-672
panaudojimas energijos gamybai" projektų
finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų
įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių
dujų
įstatymo
pakeitimo
įstatymo
įgyvendinimo
įstatymą
ir
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 2011-09-21 LR
139. d. nutarimo Nr. 725 "Dėl įgaliojimų Vyriausybės nutarimas
suteikimo
įgyvendinant
Lietuvos Nr. 1104
Respublikos gamtinių dujų įstatymą" ir 2009
m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1317 "Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos gamtinių dujų įstatymą"
pripažinimo netekusiais galios
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 214 2011-09-26 LR
140. "Dėl statybos techninio reglamento STR aplinkos ministro
1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir įsakymas Nr. D1-739
statinio ekspertizė" patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-602
2011-09-26 LR
"Dėl Klimato kaitos specialiosios programos
141.
aplinkos ministro
lėšų
naudojimo
2011
m.
sąmatą
įsakymas Nr. D1-740
detalizuojančio
plano
patvirtinimo"
pakeitimo

142.

Dėl fiksuoto tarifo didžiausio galimo dydžio 2011-09-26 VKEKK
nutarimas Nr. O3-249
nustatymo

143.

Dėl elektros energijos rinkos kainos 2012 2011-09-26 VKEKK
nutarimas Nr. O3-251
metams nustatymo

Dėl
Šilumos
vartotojų
pripažinimo
144. konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos
aprašo patvirtinimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2011 m. gegužės 31 d.
nutarimo Nr. O3-123 "Dėl Elektros
145.
energijos, pagamintos termofikaciniu režimu
kombinuotojo elektros energijos ir šilumos
gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos
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2011-09-30 VKEKK
nutarimas Nr. O3-265

2011-09-30 VKEKK
nutarimas Nr. O3-279

Paskelbta

V.Ž. 2011, Nr. 1155450

V.Ž. 2011, Nr. 1165502

V.Ž. 2011, Nr. 1185549

V.Ž. 2011, Nr. 1185576

V.Ž. 2011, Nr. 1185577

Informaciniai
pranešimai 2011, Nr.
78-714
Informaciniai
pranešimai 2011, Nr.
78-716

V.Ž. 2011, Nr. 1205699

V.Ž. 2011, Nr. 1205700

Nr.

Teisės akto pavadinimas

nustatymo
metodikos
patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d.
146. nutarimo Nr. O3-86 "Dėl komisijos
rekomenduojamo šilumos paskirstymo
metodo patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos nutarimų, kuriais buvo
147. nustatytos ir koreguotos gamtinių dujų
tiekimo kainų viršutinės ribos, pripažinimo
netekusiais galios
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Patvirtinta

Paskelbta

2011-09-30 VKEKK
nutarimas Nr. O3-275

V.Ž. 2011, Nr. 1205701

2011-09-30 VKEKK
nutarimas Nr. O3-266

Informaciniai
pranešimai 2011, Nr.
79-738

Dėl viešuosius interesus atitinkančių 2011-09-30 VKEKK
148.
paslaugų lėšų ir kainų nustatymo
nutarimas Nr. O3-278

Informaciniai
pranešimai 2011, Nr.
79-742

Dėl elektros energijos gamintojų ir
nepriklausomų tiekėjų, užimančių 25 proc. 2011-09-30 VKEKK
149.
elektros energijos ir aktyviosios galios nutarimas Nr. O3-282
rezervų rinkos, nustatymo
2011-09-28 LR
Dėl Lietuvos Respublikos energijos išteklių
150.
Vyriausybės nutarimas
rinkos įstatymo koncepcijos patvirtinimo
Nr. 1137
Dėl Lietuvos Respublikos metrologijos
įstatymo 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19,
21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo,
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
16 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos 2011-10-05 LR
151. Respublikos
administracinių
teisės Vyriausybės nutarimas
pažeidimų kodekso 221, 224, 241(1) ir Nr. 1147
259(1) straipsnių pakeitimo ir 189(10) bei
241(2) straipsnių pripažinimo netekusiais
galios įstatymo projektų pateikimo Lietuvos
Respublikos Seimui
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 2011-09-29 LR Seimo
152.
pakeitimo ĮSTATYMAS
įstatymas Nr. XI-1607
Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31,
2011-09-29 LR Seimo
153. 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymas Nr. XI-1608
ĮSTATYMAS
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4-442
,,Dėl
VP3-3.4-ŪM-01-K
priemonės
"Energijos gamybos efektyvumo didinimas", 2011-10-10 LR ūkio
priemonės ministro įsakymas Nr.
154. VP3-3.4-ŪM-02-K
"Atsinaujinančių
energijos
išteklių 4-738
panaudojimas energijos gamybai" projektų
finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės
paramos
nepasiturinčioms 2011-10-14 LR
155. šeimoms
ir
vieniems
gyvenantiems Vyriausybės nutarimas
asmenims įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. 1185
projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų
71

Informaciniai
pranešimai 2011, Nr.
79-743

V.Ž. 2011, Nr. 1215710

V.Ž. 2011, Nr. 1215720

V.Ž. 2011, Nr. 1235815

V.Ž. 2011, Nr. 1235816

V.Ž. 2011, Nr. 1235838

V.Ž. 2011, Nr. 1255954

Nr.

Teisės akto pavadinimas

pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001
m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 "Dėl
156. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administravimo pavyzdinių
nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Dėl elektrinių, kurioms nustatoma remtinos
elektros energijos gamybos apimtis, sąrašo ir
157. remtinos elektros energijos gamybos
apimties ir masto 2012 metais bei prognozių
nustatymo
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Patvirtinta

Paskelbta

2011-10-12 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 1194

V.Ž. 2011, Nr. 1255963

2011-10-14 LR
energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-256

V.Ž. 2011, Nr. 1255977

2011-10-12 LR
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012
158.
Vyriausybės nutarimas
metų veiklos prioritetų
Nr. 1203
Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2011-10-11 LR Seimo
159.
pakeitimo ĮSTATYMAS
įstatymas Nr. XI-1613
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d.
nutarimo Nr. O3-106 "Dėl Gamtinių dujų 2011-10-24 VKEKK
160.
perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų nutarimas Nr. O3-284
skaičiavimo
metodikos
patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 2011-10-19 LR
Respublikos
atsinaujinančių Vyriausybės nutarimas
161. Lietuvos
išteklių energetikos įstatymą
Nr. 1217
Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų 2011-10-28 LR
įstatymo
reikalavimų
neatitinkančių Vyriausybės nutarimas
162.
gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės Nr. 1239
atskyrimo vykdymo plano patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr.
2011-10-27 LR
1-145 "Dėl Informacijos, susijusios su
163.
energetikos ministro
energetikos veikla, teikimo valstybės
įsakymas Nr. 1-261
institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms
šalims taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1- 2011-10-27 LR
164. 274
"Dėl
Asmenų,
turinčių
teisę energetikos ministro
eksploatuoti
energetikos
įrenginius, įsakymas Nr. 1-262
atestavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo 2011-10-27 LR
165. Nr. 1-229 "Dėl Pastato šildymo ir karšto energetikos ministro
vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo įsakymas Nr. 1-263
patvirtinimo" pakeitimo
2011-10-27 LR
Dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio
energetikos ministro
166.
nustatymo taisyklių patvirtinimo
įsakymas Nr. 1-264
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 2011-10-27 LR
167. ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. energetikos ministro
1-297 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo įsakymas Nr. 1-265
72

V.Ž. 2011, Nr. 1265992

V.Ž. 2011, Nr. 1286051

V.Ž. 2011, Nr. 1286088

V.Ž. 2011, Nr. 1296114

V.Ž. , 2011, Nr. 1306170

V.Ž. 2011, Nr. 1306178

V.Ž. 2011, Nr. 1306179

V.Ž. 2011, Nr. 1306180

V.Ž. 2011, Nr. 1306181

V.Ž. 2011, Nr. 1306182

Nr.

Teisės akto pavadinimas

taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Dėl elektros energijos supirkimo kainų iš
168. bendrų šilumos ir elektros energijos
gamintojų 2012 metams nustatymo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d.
169.
nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų
nustatymo metodikos" pakeitimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d.
nutarimo Nr. O3-6 "Dėl Energetikos įmonių
170.
technologinio, finansinio ir vadybinio
pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo,
laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos
171.
operatoriaus
licencijavimo
taisyklių
patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos naftos produktų ir
naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimo
172.
įstatymo projekto pateikimo Lietuvos
Respublikos Seimui
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275
173. "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos
lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-579
"Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų
174.
pagal
Klimato
kaitos
specialiosios
programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos
finansavimo kryptis patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-602
"Dėl Klimato kaitos specialiosios programos
175.
lėšų
naudojimo
2011
m.
sąmatą
detalizuojančio
plano
patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl
Pastatų
energinio
naudingumo
176. sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo
programos patvirtinimo
Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos
177. veiklą reglamentuojančių teisės aktų
projektų taisyklių patvirtinimo
Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugos
178. kainų, tarifų ir jų taikymo tvarkos
paskelbimo
Dėl Komisijos 2009 m. rugsėjo 18 d.
179. nutarimo Nr. O3-132 "Dėl Piniginių baudų
skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių
73

19

Patvirtinta

Paskelbta

2011-10-26 VKEKK
nutarimas Nr. O3-317

V.Ž. 2011, Nr. 1306213

2011-10-26 VKEKK
nutarimas Nr. O3-325

V.Ž. 2011, Nr. 1306214

2011-10-27 VKEKK
nutarimas Nr. O3-345

V.Ž. 2011, Nr. 1306219

2011-10-27 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 1246

V.Ž. 2011, Nr. 1316227

2011-10-27 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 1249

V.Ž. 2011, Nr. 1316230

2011-10-28 LR
Aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-827

V.Ž. 2011, Nr. 1316254

2011-10-28 LR
Aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-828

V.Ž. 2011, Nr. 1316255

2011-10-28 LR
Aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-829

V.Ž. 2011, Nr. 1316256

2011-11-03 LR
Aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-838

V.Ž. 2011, Nr. 1326294

2011-10-28 VKEKK
nutarimas Nr. O3-350

V.Ž. 2011, Nr. 1326304

2011-10-28 VKEKK
nutarimas Nr. O3-357

V.Ž. 2011, Nr. 1326311

2011-10-28 VKEKK
nutarimas Nr. O3-358

V.Ž. 2011, Nr. 1326312

Nr.

Teisės akto pavadinimas

patvirtinimo" pakeitimo

Dėl akcinės bendrovės "Lietuvos dujos"
180. gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų
viršutinių ribų koregavimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d.
181. nutarimo Nr. O3-278 "Dėl viešuosius
interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų
nustatymo" pakeitimo
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Patvirtinta

Paskelbta

2011-10-28 VKEKK
nutarimas Nr. O3-362

V.Ž. 2011, Nr. 1326313

2011-10-27 VKEKK
nutarimas Nr. O3-334

Informaciniai
pranešimai 2011, Nr.
88(1)-847

Dėl viešuosius interesus atitinkančių 2011-10-28 VKEKK
182.
paslaugų kainos 2012 metams nustatymo
nutarimas Nr. O3-339

Informaciniai
pranešimai 2011, Nr.
88(1)-848

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 351 "Dėl
statybos
techninio
reglamento
STR
183.
1.12.05:2010
"Privalomieji
statinių
(gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros
reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo
184. Nr. 1-215 "Dėl Viešuosius interesus
atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario K.
Daukšio 2011 m. rugsėjo 21 d. pasiūlymo
185. dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų
įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo
įstatymo projekto Nr. XIP-3368

2011-11-18 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-888

V.Ž. 2011, Nr. 1416645

2011-11-21 LR
energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-291

V.Ž. 2011, Nr. 1426685

2011-11-23, LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 1353

V.Ž. 2011, Nr. 1446765

2011-11-28 LR
Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių
energetikos ministro
186.
patvirtinimo
įsakymas Nr. 1-293
Dėl aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d.
2011-11-25 LR
įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų
187.
aplinkos ministro
aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo"
įsakymas Nr. D1-911
pakeitimo
2011-12-13 LR
Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų energetikos ministro ir
188. statybos
planavimo
tvarkos
aprašo aplinkos ministro
patvirtinimo
įsakymas Nr. 1-302/D1962
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d.
nutarimo Nr. O3-54 "Dėl daugiabučių namų 2011-12-12 VKEKK
189.
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros nutarimas O3-426
maksimalių tarifų nustatymo metodikos
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 7 d.
2011-12-12 VKEKK
190. nutarimo Nr. O3-166 "Dėl viešuosius
nutarimas O3-424
interesus atitinkančių paslaugų elektros
energetikos sektoriuje kainos nustatymo
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V.Ž. 2011, Nr. 1476900

V.Ž. 2011, Nr. 1486962

V.Ž. 2011, Nr. 1537220

V.Ž. 2011, Nr. 1547346

V.Ž. 2011, Nr. 1547347

Nr.

Teisės akto pavadinimas

metodikos patvirtinimo" pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo
191.
pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos
Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005-m. gruodžio 28-d. įsakymo Nr.-D1641 "Dėl statybos techninio reglamento STR
192.
1.02.09:2005
"Teisės
atlikti
pastatų
energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo
tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo
Dėl aukciono būdu parduodamų apyvartinių
taršos leidimų, neišnaudotų 2008-2011193.
metais, skirtų naujiems įrenginiams, kiekio
nustatymo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 25 d.
nutarimo Nr. O3-192 "Dėl Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos
194.
2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80
"Dėl Energetikos įmonių informacijos
teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
pakeitimo.
Energetikos
įstatymo
pakeitimo
195.
ĮSTATYMAS
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
196.
paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymą
Dėl valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 17 d.
nutarimo Nr. O3-328 "Dėl Viešuosius
197.
interesus
atitinkančių
paslaugų
lėšų
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
pakeitimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d.
198. nutarimo Nr. 03-349 "Dėl viešuosius
interesus atitinkančių paslaugų kainos 2012
metams nustatymo" įgyvendinimo
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d.
199.
nutarimo Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų
nustatymo metodikos" pakeitimo
Dėl aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d.
įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos
200. prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo,
atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
201.
m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 "Dėl
75

21

Patvirtinta

Paskelbta

2011-12-20 LR
Prezidento dekretas Nr.
1K-907

V.Ž. 2011, Nr. 1577430

2011-12-14 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-972

V.Ž. 2011, Nr. 1577448

2011-12-16 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-982

V.Ž. 2011, Nr. 1577452

2011-12-20 VKEKK
nutarimas Nr. O3-431

V.Ž. 2011, Nr. 1597558

2011-12-22 LR Seimo
įstatymas Nr. XI-1888

V.Ž. 2011, Nr. 1607576

2011-12-28 LR
Vyriausybės nutarimas
Nr. 1532

V.Ž. 2011, Nr. 1647816

2011-12-29 VKEKK
nutarimas Nr. O3-441

V.Ž. 2011, Nr. 1647856

2011-12-29 VKEKK
nutarimas Nr. O3-442

V.Ž. 2011, Nr. 1647857

2011-12-29 VKEKK
nutarimas Nr. O3-444

V.Ž. 2011, Nr. 1647858

2011-12-22 LR
aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-1009

V.Ž. 2011, Nr. 1657879

2011-12-28 LR
Vyriausybės nutarimas

V.Ž. 2012, Nr. 1-1

Nr.

22

Teisės akto pavadinimas

Daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir valstybės
paramos
daugiabučiams
namams
modernizuoti teikimo ir investicijų projektų
energinio efektyvumo nustatymo taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo
Nr. 1-346 "Dėl Prekybos naftos produktais,
202.
biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais
skystais produktais Lietuvos Respublikoje
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Dėl
Pastatų
energinio
naudingumo
203. sertifikavimo ekspertų atestavimo komisijos
sudarymo

Patvirtinta

Nr. 1556

2011-12-22 LR
energetikos ministro
įsakymas Nr. 1-311

2011-12-29 LR
aplinkos ministerijos
įsakymas Nr. D1-1054
2011-12-20 LRDėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo
204.
energetikos ministro
taisyklių patvirtinimo
įsakymas Nr. 1-309
Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo 2011-12-29 LR
205. (modernizavimo) programos įgyvendinimo aplinkos ministro
stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
įsakymas Nr. D1-1055

76

Paskelbta

V.Ž. 2012, Nr. 1-6

V.Ž. 2012, Nr. 1-39

V.Ž. 2012, Nr. 2-58

V.Ž. 2012, Nr. 6-194
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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

Kodas 124361985, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel.(8-5) 2667025, Faks. (8-5) 2356044. El. paštas info@lsta.lt
Juridinių asmenų registras, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas
Interneto svetainė www.lsta.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0125 7217, AB SEB bankas

Kodas 302458451, Vito Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius. Tel.(8-5) 2667093, Faks. (8-5) 2784878 El. paštas info@leega.lt
Juridinių asmenų registras. Interneto svetainė www.leega.lt Atsiskaitomoji sąskaita LT20 7044 0600 0730 2577, AB SEB bankas

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai

Į

2011-05-31

Nr. 63/008
Nr.

Lietuvos Respublikos Seimo
Ekonomikos komitetui

Lietuvos Respublikos Seimo
Aplinkos apsaugos komitetui

DĖL NACIONALINĖS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS
STRATEGIJOS
2010 m. birželio 21 d. Vyriausybė patvirtino Nacionalinę atsinaujinančių energijos
išteklių plėtros strategiją, kurioje numatyti ambicingi uždaviniai plėtojant atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimą šalyje. Šios strategijos įgyvendinimui Energetikos ministro 2010 m. birželio 23
d. įsakymu Nr. 1-180 (Žin., 2010, Nr. 78-4030) buvo patvirtintas Nacionalinės atsinaujinančių
energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių planas. Pagal šį planą, vadovaujantis
Europos Komisijos sprendimu 2009/548/EB dėl nacionalinių atsinaujinančių išteklių energijos
veiksmų planų modelio nustatymo pagal Direktyvą 2009/28/EB, Europos Komisijai pateiktas
veiksmų planas Direktyvos 2009/28/EB įgyvendinimui. Priemonių plane, o tuo pačiu ir veiksmų
plane, numatyta, kad jau 2010 m. antrame pusmetyje ar 2011 metų pradžioje turėjo būti parengta ir
patvirtinta visa eilė teisės aktų, sukuriančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo
sistemą. Nemažai galiojančių teisės aktų skubiai – iki 2011 m. liepos 1 d. – keisti ar parengti ir
patvirtinti naujus teisės aktus reikia ir įgyvendinant Seimo priimtą Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymą.
Iki šiol nei vienas esminis teisės aktas, numatytas minėtame Priemonių plane,
nepatvirtintas, nepaskelbti ir tokių teisės aktų projektai. Nesant būtino teisinio reguliavimo, šilumos
tiekimo įmonės neturi galimybių planuoti ir derinti ilgalaikių ir didelių investicijų reikalaujančių
projektų, numatančių atsinaujinančių išteklių naudojimą. Tuo pačiu neišnaudojamos galimybės
pažaboti šilumos kainų augimą dėl importuojamų išteklių brangimo, kyla pavojus, kad nebus pilnai
įvykdyti Lietuvos įsipareigojimai pagal Direktyvą 2009/28/EB.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija bei Lietuvos elektros energijos gamintojų
asociacija ragina Valstybės institucijas paspartinti Strategijos bei minėto įstatymo įgyvendinimui
reikalingų teisės aktų rengimą bei priėmimą. Siūlome atskirų projektų rengimui pasitelkti
energetikos įmonių, mokslo institucijų specialistus.
Prašytume Energetikos ministerijos informuoti asociacijas apie planuojamus teisės
aktų projektų rengimo terminus bei numatomo atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo
skatinimo teisinio reguliavimo pagrindinius principus.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
prezidentas
Lietuvos elektros energijos gamintojų
asociacijos prezidentas

Vytautas Stasiūnas
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Algimantas Zaremba
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Kopija
SEIMO KONTROLIERIŲ PAŽYMOS
2011.03.09

SEIMO KONTROLIERIUS: ROMAS VALENTUKEVIČIUS
PažymaNr.: Nr. 4D-2010/1-1272;1278;1284
PAŽYMA DĖL SKUNDŲ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJĄ
I. SKUNDO ESMĖ

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Vytenio Povilo
Andriukaičio bei Kauno pilietinės bendruomenės centro „D“ ir Kauno miesto ... daugiabučio namo savininkų bendrijos,
(toliau vadinami pareiškėjais) skundus dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro Arvydo Sekmoko 2010-10-25
įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – Taisyklės), kurių dauguma nuostatų,
pareiškėjų teigimu, neatitinka aukštesnės teisinės galios teisės aktų.
Pareiškėjai skunduose nurodė, kad Taisyklių atitinkami punktai (5, 8, 185–185.4, 233–235 ir kt.) prieštarauja
Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Energetikos įstatymui, Šilumos ūkio įstatymui, Geriamojo vandens ir
nuotekų tvarkymo įstatymui ir kitiems teisės aktams bei kad šiuo norminiu teisės aktu pažeidžiamos šalies šilumos ir
karšto vandens vartotojų teisės ir laisvės.
Pasak pareiškėjų, atitinkamos Taisyklių nuostatos riboja konkurenciją karšto vandens ruošimo ir tiekimo
srityje, neleistinai riboja vartotojams įstatymais garantuotas teises ir laisves priimti jų poreikius atitinkančius, jiems
naudingiausius sprendimus.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies
1 punktu ir 20 straipsnio 1 dalimi, 2010-12-20 raštu Nr. 4D-2010/1-1272;1278;1284/3D-3305 kreipėsi į Lietuvos
Respublikos energetikos ministrą A. Sekmoką (toliau vadinama Ministerija (ministras A. Sekmokas)), prašydamas
pateikti išsamius ir teisės aktais pagrįstus atsakymus į konkrečius klausimus, pateikiant informaciją papunkčiui.
Ministerija (ministras A. Sekmokas) 2011-01-14 raštu Nr. (71-09)3-101 pateikė Seimo kontrolieriui „<...>
paaiškinimus dėl Taisyklių teisinio reguliavimo dalyko ir jų priėmimo teisinių prielaidų“, tačiau nepateikė atsakymų į
Seimo kontrolieriaus 2010-12-20 rašte Nr. 4D-2010/1-1272;1278;1284/3D-3305 „Dėl informacijos pateikimo“
užduotus konkrečius klausimus. Pabrėžtina, kad Seimo kontrolierius neprašė pateikti paaiškinimų dėl Taisyklių teisinio
reguliavimo dalyko ir jų priėmimo teisinių prielaidų.
Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies
1 punktu ir 20 straipsnio 1 dalimi, 2011-01-21 raštu Nr. 4D-2010/1-1272;1278;1284/3D-100 pakartotinai kreipėsi į
Ministeriją (ministras A. Sekmokas), reikalaudamas pateikti atsakymus į konkrečius klausimus, suformuluotus
minėtame Seimo kontrolieriaus paklausime.
Ministerija (ministras A. Sekmokas) 2011-02-09 raštu Nr. (7.1-09)3-373 (kaip rengėjai nurodyti K. Žilėnas, I.
Černiuk) pateikė Seimo kontrolieriui informaciją.
Pažymėtina ir tai, kad minėtame rašte taip pat buvo pateiktas Seimo kontrolieriaus veiklos vertinimas, kas,
beje, nepriskirta Ministerijos (ministras A. Sekmokas) kompetencijai.
Ministerija (ministras A. Sekmokas) 2011-01-14 rašte Nr. (71-09) 3-101 (kaip rengėjas nurodytas K.
Žilėnas) pateikė šią informaciją:

„1. Dėl naujos redakcijos Taisyklių priėmimo priežasčių ir aplinkybių
Naujos redakcijos Taisyklės teisės aktų nustatyta tvarka parengtos, suderintos ir priimtos, atsižvelgiant į
aktualius Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus (2009 m. sausio 12d. Nr. XI-133, 2009 m. gegužės 12 d. Nr. XI-250, 2009
m. gruodžio 21 d. Nr. XI-592), siekiant Taisyklėse vartojamų sąvokų, reguliavimo dalyko ir teisės normų turinio
atitikties įstatymų teisės normoms. Taisyklėmis siekiama aiškaus ir nuoseklaus šilumos ir karšto vandens tiekimo bei
vartojimo teisinio reguliavimo, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatyme nustatytais reikalavimais.
Vadovaujantis Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio nuostatomis,
Taisyklėmis siekiama aiškaus šilumos tiekimo teisinių santykių reguliavimo, šilumos tiekėjo teisinio statuso bei šilumos
vartotojų teisių ir pareigų nuoseklaus reglamentavimo. Taip pat siekiama įtvirtinti skaidrią ir aiškią karšto vandens
apskaitos tvarką, sudaryti teisines prielaidas efektyviai konkurencijai karšto vandens tiekimo srityje, atsižvelgiant į
Šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio reikalavimus, o taip pat aiškiai ir nuosekliai reglamentuoti karšto vandens tiekėjo
teisinį statusą bei vartotojų apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo procedūras.
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Ankstesniosios redakcijos Taisyklėse buvo nepagrįstai nesureguliuota dalis šilumos tiekėjo, karšto vandens
tiekėjo ir vartotojo teisinių santykių, kas sąlygojo teisinio reguliavimo neaiškumą ir neapibrėžtumą bei iš to kylančią
šilumos ir karšto vandens vartotojų teisių ir teisėtų interesų pažeidimų riziką. Aiškus ir nuoseklus teisinių santykių
dalyvių atsakomybės, teisių ir pareigų reguliavimas užtikrina vieningą teisės normų aiškinimą ir sudaro prielaidas
sisteminiam jų įgyvendinimui.
<...>. Naujos redakcijos Taisyklių projektą parengė Energetikos ministerijos Energijos išteklių, elektros ir
šilumos skyrius. Parengtas Taisyklių projektas Energetikos ministerijos 2010 m. birželio 10 d. raštu Nr. (7.3-09)-3-1688
pateiktas derinti Teisingumo ministerijai, Aplinkos ministerijai, Ūkio ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai, Valstybinei energetikos inspekcijai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Lietuvos
savivaldybių asociacijai, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai, Nacionalinei dujų,
elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygai, Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai, Respublikiniams būsto ir
valdymo priežiūros rūmams. Taip pat Taisyklių projektas buvo viešai skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės
aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje (TAPIS).
2. Dėl karšto vandens tiekimo teisinių prielaidų
<...>.
Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 9, 10 ir 11 dalyse nurodytų sąvokų „karštas vanduo“, „karšto vandens
tiekėjas“ ir „karšto vandens tiekimas“ apibrėžčių bei jų vartojimo įstatymo tekste konteksto sisteminė analizė, taip pat
teisminė praktika leidžia konstatuoti, kad bet kokiu būdu Šilumos ūkio įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose
nustatyta tvarka ir sąlygomis užtikrinant apsirūpinimą karštu vandeniu, daugiabučio gyvenamojo namo buitiniams
karšto vandens vartotojams jų butuose yra tiekiamas galutinis produktas – karštas vanduo. Už šio produkto kokybinius
ir kiekybinius parametrus, karšto vandens skaitiklių įrengimą bei kitus teisės aktų nustatytus įpareigojimus yra
atsakingas karšto vandens tiekėjas.
Energetikos ministerijos nuomone, esminis skirtumas tarp atskirų apsirūpinimo karštu vandeniu būdų yra tas,
kad 1-uoju būdu karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas, o 2-uoju būdu — bet kuris asmuo, teisėtai užsiimantis
karšto vandens tiekimo veikla, t. y. karšto vandens tiekėjas.
Toks teisinio reglamentavimo režimas, atsiejantis šilumos tiekėjo ir karšto vandens tiekėjo teisinį statusą,
skatina konkurenciją karšto vandens ruošimo ir tiekimo veiklose, kaip numatyta Šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 3
dalyje, taip pat atitinka Paslaugų įstatymo, į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę perkeliančio 2006 m. gruodžio 12 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto
vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ nuostatas.
Tuo pačiu tokiu teisiniu reguliavimu yra užtikrinamas teisingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimas
šilumos sektoriuje, didinant vartotojų pasitenkinimą gaunamomis karšto vandens tiekimo paslaugomis bei mažinant
nepagrįstą atskirų paslaugų teikėjų dominavimą didelės koncentracijos arba natūralių monopolijų rinkoje.
3. Dėl šilumos tiekėjo ir karšto vandens tiekėjo teisinio statuso
Pažymėtina, jog Šilumos ūkio įstatymas skiria tris apsirūpinimo karštu vandeniu būdus: (i) centralizuotai
paruošto karšto vandens pirkimą iš karšto vandens tiekėjo, (ii) šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimą iš šilumos
tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimą iš geriamojo vandens tiekėjo, ir (iii) individualų karšto
vandens ruošimą jo vartojimo vietoje naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam
vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, kai šiluma
perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti – iš geriamojo vandens tiekėjo ir karštas
vanduo ruošiamas daugiabučio namo šilumos punkte ar kitoje patalpoje (2-asis būdas), pagal savo teisinį pobūdį yra
organizuotas karšto vandens tiekimas. Tai patvirtina ir Šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnis, kuriame nustatyta, kad
ruošiant karštą vandenį privalo būti karšto vandens tiekėjas, atsakingas už vartotojams patiekiamo karšto vandens
kokybę, karšto vandens perdavimo tinklų technine būklę, apskaitos prietaisų įrengimą ir jų techninę būklę.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. vasario 15 d. civilinės bylos Nr. 3K-3-119/2006 ir 2008 m. lapkričio
4 d. civilinės bylos Nr. 3K-3-530/2008 nutartyse yra pateikęs savo poziciją, kad kai geriamasis vanduo perkamas iš
geriamojo vandens tiekėjo karštam vandeniui ruošti, o šiluma – iš šilumos tiekėjo, ir karštas vanduo ruošiamas
šilumokaičiuose, tai karšto vandens tiekėju iki butuose įrengtų karšto vandens apskaitos skaitiklių yra šilumos tiekėjas.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimai aiškiai atskiria geriamojo vandens tiekėjo ir karšto vandens tiekėjo, o kai jo
nėra – šilumos tiekėjo pareigas.
<...>.
Atsižvelgiant į tai, Energetikos ministerijos nuomone, apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, kai šiluma perkama
iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti – iš geriamojo vandens tiekėjo, negali būti
traktuojamas kaip apsirūpinimas karštu vandeniu būdas ,,be karšto vandens tiekėjo“. Taip pat neturėtų būti klaidingai
aiškinama, jog, pasirinkus 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, reikia samdyti papildomus tarpininkus, kurie
vykdytų karšto vandens tiekėjo funkcijas. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Taisyklėse vartojamos sąvokos „subjekto,
užsiimančio karšto vandens tiekimo veikla“ reikšmė nesiskiria nuo karšto vandens tiekėjo sąvokos.
4. Dėl vartotojų teisės pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą įgyvendinimo
Vartotojų daugiabučiuose namuose teisę pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens
tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį numato Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnis. Šios
įstatymų leidėjo numatytos vartotojo teisės pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą įgyvendinimo procedūrines
normas, vadovaujantis bendraisiais Šilumos ūkio įstatyme nustatytais kriterijais, reglamentuoja Taisyklės.
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Taisyklių trečiosios dalies IV skyriaus nuostatos sudaro teisines prielaidas skaidriai ir efektyviai įgyvendinti
vartotojų teisę pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatoma tvarka, kuria
vadovaujantis daugiabučių namų bendrijos priima jų kompetencijai priskirtus sprendimus, tarp jų ir dėl apsirūpinimo
karšto vandens būdo, tačiau iki naujos redakcijos Taisyklių priėmimo jokiame teisės akte nebuvo reglamentuotas aiškus
ir baigtinis veiksmų sąrašas, kuriuos turi atlikti vartotojai, pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.
Tokia teisinio reguliavimo spraga sąlygojo situaciją, jog vartotojams nebuvo žinoma, kokius dokumentus jie
privalo pateikti šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams, kokie kiti veiksmai turi būti atlikti pasirinkus apsirūpinimo
karštu vandeniu būdą, taip pat buvo sudarytos sąlygos atskirų vartotojų ar jų grupių atžvilgiu taikyti skirtingus,
diskriminacinius reikalavimus, kas realiai apsunkintų praktinį teisės pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą
įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į tai, vadovaudamasi įstatymų leidėjo jai suteikta teise patvirtinti šilumos tiekimo ir vartojimo
taisykles, įgyvendinant Šilumos ūkio įstatymą, Energetikos ministerija nustatė aiškų ir baigtinį veiksmų sąrašą, kuriuos
turi įgyvendinti vartotojai, pasirinkę apsirūpinimą karštu vandeniu 2-uoju karšto vandens tiekimo būdu. Pabrėžtina, jog
Taisyklėse nustatomos ne papildomos sąlygos vartotojams, kurie nusprendė apsirūpinti karštu vandeniu 2-uoju karšto
vandens tiekimo būdu, kurias reikėtų įgyvendinti priimant administracinius ar technologinius sprendimus dėl
apsirūpinimo karštu vandeniu, bet procedūriniai veiksmai, kuriuos reikalinga atlikti priėmus tokį sprendimą, išimtinai
susiję su dokumentų esamam šilumos tiekėjui pateikimu ir sutartinių santykių tinkamu įforminimu. Tuo užtikrinamas
teisinių santykių tarp vartotojų bei šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų teisinio reguliavimo aiškumas ir nuoseklumas,
vartotojai yra informuoti apie jų teises ir pareigas, tiekėjai taiko vienodą praktiką visų vartotojų atžvilgiu.
Atkreipiame dėmesį į tai, jog įstatymą įgyvendinančio teisės akto tikslas yra būtent nustatyti įstatyminių teisės
normų įgyvendinimo teisines prielaidas, reglamentuoti procedūrines teisės normas, detalizuoti įstatymu
reglamentuojamų teisinių santykių reguliavimą. Kaip ne kartą savo praktikoje yra pažymėjęs Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas, įstatymų normose nustatomos bendro pobūdžio taisyklės, įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės
aktuose jos gali būti detalizuojamos, reglamentuojama jų įgyvendinimo tvarka (1994 m. sausio 19 d., 1995 m. spalio 26
d., 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimai). Tokią poziciją taip pat yra išdėstęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas (2003 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-04-191, 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-146-981/2010, 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-756-150910).
Atsižvelgiant į aukščiau aptartą teisminę praktiką ir įvertinus tai, jog Taisyklių trečiosios dalies IV skyriaus
nuostatos nekonkuruoja su Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio normomis, bet jas detalizuoja, nustato jų įgyvendinimo
tvarką, aptariamų Taisyklių nuostatų teisinio reguliavimo dalykas ir apimtis atitinka teisėkūros ir teisinio reguliavimo
praktiką.
5. Dėl sutarčių su karšto vandens tiekėju sudarymo
Mažinant administracinę naštą karšto vandens vartotojams, taip pat šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų
patiriamas sutarčių su vartotojais administravimo sąnaudas, Taisyklėse numatoma, jog sutartiniuose santykiuose su
šilumos ir geriamojo vandens tiekėjais vartotojams, pasirinkusiems 2-ąjį apsirūpinimo kraštu vandeniu būdą, atstovauja
jų tinkamai įgaliotas asmuo.
Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, jog tokia Taisyklių nuostata nėra keičiama butų ir kitų patalpų savininkų
dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo tvarka, reglamentuojama Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje. Kaip nurodyta
Taisyklių 185 punkte, vartotojų sprendimas pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, o taip pat įgalioti asmenį
(valdytoją ar kitą asmenį) atstovauti vartotojams santykiuose su karšto vandens tiekėju priimamas Civiliniame kodekse
nustatyta tvarka ir sąlygomis, kurių nesilaikymas atitinkamą vartotojų sprendimą darytų negaliojantį.
Pažymėtina, jog vartotojams teisėtai atstovaujančiu asmeniu gali būti laikomas tik atitinkamą įgaliojimą
vartotojų sprendimu gavęs asmuo – valdytojas ar kitas vartotojų pasirinktas asmuo. Kaip nurodyta Taisyklių 8 punkte,
valdytoju yra laikoma daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas
asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės
aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo
naudojimo objektų administratorius.
Atsižvelgiant į tai, jog visais atvejais vartotojams atstovaujančiu asmeniu yra paskiriamas vartotojų
pasirinkimu arba įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo, praktikoje daugeliu atveju juo tampa daugiabučių namų
butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkai.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog aptariamos Taisyklių nuostatos jokia apimtimi nekeičia karšto vandens
vartotojų pareigos atsiskaityti už jų butuose ar kitose patalpose gautą produktą –karštą vandenį. Vartotojai už suvartotą
karštą vandenį atsiskaito pagal apskaitos prietaisų, esančių prie butų ar kitose patalpose, rodmenis, o vartotojams
atstovaujantis asmuo pagal atitinkamų bendrųjų pastato apskaitos prietaisų rodmenis – su šilumos ir geriamojo vandens
tiekėjais už namui patiektą šilumą bei geriamąjį vandenį. Šiuo tikslu, siekiant šilumos ir karšto vandens apskaitos
skaidrumo ir efektyvumo, o taip pat siekiant užtikrinti kiekvieno vartotojo tikslų atsiskaitymą už jam suteiktas
paslaugas ir gautą naudą, Taisyklėse detalizuojami reikalavimai apskaitos prietaisų įrengimui ir priežiūrai (Taisyklių
antrosios dalies III skyrius ir trečiosios dalies III skyrius).
Atkreiptinas dėmesys, jog Taisyklės nenumato galimybės kitiems asmenims, ne karšto vandens tiekėjams,
tiekti vartotojams karštą vandenį. Todėl vartotojams atstovaujančio santykiuose su šilumos ir karšto vandens tiekėjais
asmens, t. y. vartotojų įgalioto asmens, teisinis statusas neturėtų būti klaidingai prilyginamas karšto vandens tiekėjo
teisiniam statusui.
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6. Dėl tiekėjų prievolės informuoti šilumos ir karšto vandens vartotojus
Šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio l dalyje imperatyviai nurodoma, jog šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai
informuoja vartotojus apie teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų kainas, prijungimo prie sistemų
kainas bei sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus. Siekiant vartotojų teisės į informaciją apie jiems teikiamas
šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas tinkamo įgyvendinimo, vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei
šilumos ir karšto vandens tiekėjų vykdomo vartotojų informavimo praktikos harmonizavimo, Taisyklėse, įgyvendinant
aptariamą įstatymų leidėjo nustatytą tiekėjo pareigą, detalizuojama šilumos ir karšto vandens vartotojui pateikti
privaloma informacija. Privaloma ir papildoma informacija, vartotojams teikiama kartu su mokėjimo už šilumą ir (ar)
karštą vandenį pranešimu, nustatyta atitinkamai Taisyklių 6 priedo I ir II dalyse.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Šilumos ūkio įstatymas nedetalizuoja kokia informacija ir kokiu būdu turi būti
teikiama šilumos ir karšto vandens vartotojams, todėl, siekiant teisinio reguliavimo aiškumo ir apibrėžtumo, šios teisės
normos turi būti reglamentuojamos įstatymą įgyvendinančiame teisės akte.
Energetikos įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nurodoma, jog energetikos įmonės savo veikimo teritorijoje
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir mastu inler alia vartotojams teikia informaciją apie efektyvių
energijos išteklių ir energijos vartojimą, energijos kainą bei energijos vartotojams teikiamas paslaugas. Taisyklių 6
priede nurodyta informacija, kurią šilumos ir karšto vandens tiekėjai privalo pateikti vartotojams yra neatsiejama nuo
informacijos visumos, kuria vartotojas turi operuoti, siekiant pagrįstai įvertinti šilumos vaitojimo efektyvumą ir
teikiamų šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo paslaugų kokybę.
Energetikos įmonių informacijos teikimą valstybinio reguliavimo tikslais, įskaitant licencijuojamą veiklą
energetikos sektoriuje ir šios veiklos priežiūrą bei kontrolę, reglamentuoja Energetikos įmonių informacijos teikimo
taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 03-104.
Tuo tarpu, įvertinus Lietuvos Respublikos energetikos sektoriaus teisėkūros praktiką, tiekėjų teikiamos informacijos
vartotojams procedūrines nuostatas reglamentuoja energijos ar energijos išteklių tiekimo ir vartojimo teisinius santykius
nustatantys teisės aktai, pavyzdžiui, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Energetikos ministro
2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38, Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklės,
patvirtintos Ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43. Šilumos sektoriuje atitinkamos nuostatos
reglamentuojamos Taisyklėse.
Pažymėtina, jog bendruosius reikalavimus dėl paslaugų gavėjams privalomos pateikti informacijos nustato
Paslaugų įstatymas. Taisyklių 6 priedo l punkte nurodyta informacija atitinka Paslaugų įstatymo 13 straipsnio l dalyje
nurodytą informaciją. Be to, vartotojų teisė gauti teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes ir
teikiamas paslaugas taip pat nustatoma Vartotojų teisių gynimo įstatymo 3 straipsnio l dalies 3 punkte.
Atsižvelgiant į aukščiau aptartas aplinkybes, galima konstatuoti, jog Energetikos ministerija, disponuodama
Energetikos įstatyme nustatytais įgalinimais ir Vyriausybės pavesta kompetencija, įgyvendindama įstatymuose nustatytą
šilumos ir karšto vandens tiekėjų teisę gauti su tiekėjų teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją, tinkamai ir
pagrįstai numatė šilumos ir karšto vandens tiekėjų pareigą teikti vartotojams privalomą informaciją.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Taisyklių 6 priedo l priede nurodyta informacija disponuoja atitinkamai visi
šilumos ir karšto vandens tiekėjai, todėl tokios informacijos pateikimas rašytiniu ar elektroniniu būdu nesukuria
tiekėjams papildomos reguliavimo naštos. Pabrėžtina, jog didžioji dauguma Lietuvos Respublikoje veikiančių šilumos
ir karšto vandens tiekėjų sėkmingai įgyvendino Taisyklėse patikslintus reikalavimus dėl informacijos teikimo
vartotojams.
Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes, Energetikos ministerijos nuomone, Taisyklės yra priimtos tinkamai
įgyvendinant Civilinio kodekso, Energetikos įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo ir kitų teisės norminių aktų reikalavimus,
susijusius su šilumos ir karšto vandens tiekimo bei vartojimo teisiniais santykiais. Taisyklės užtikrina šių santykių
teisinio reguliavimo aiškumą, nuoseklumą ir apibrėžtumą, detalizuoja teisinių santykių dalyvių teises ir pareigas bei
atsakomybę. Taisyklės atitinka Lietuvos Respublikos teisėkūros reikalavimus ir praktiką. Taisyklės parengtos,
suderintos ir priimtos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Energetikos ministerijai disponuojant įstatymų leidėjo
suteiktais įgalinimais ir Vyriausybės pavesta kompetencija. <…>“.
Ministerija (ministras A. Sekmokas) 2011-02-09 rašte Nr. (7.1-09) 3-373 (kaip rengėjas nurodytas K.
Žilėnas, I. Černiuk) pateikė Seimo kontrolieriui šią informaciją:

Dėl Taisyklių 185–185.4 punktų.
„<...>. Vartotojų daugiabučiuose namuose teise pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto
vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį numato Šilumos ūkio įstatymo 15
straipsnis. Šios įstatymų leidėjo numatytos vartotojo teisės pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą įgyvendinimo
procedūrines normas, vadovaujantis bendraisiais Šilumos ūkio įstatyme nustatytais kriterijais, reglamentuoja Taisyklės.
Taisyklių trečiosios dalies IV skyriaus nuostatos sudaro teisines prielaidas skaidriai ir efektyviai įgyvendinti
vartotojų teisę pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatoma tvarka, kuria
vadovaujantis daugiabučių namų bendrijos priima jų kompetencijai priskirtus sprendinius, tarp jų ir dėl apsirūpinimo
karšto vandens būdo, tačiau iki naujos redakcijos Taisyklių priėmimo jokiame teisės akte nebuvo reglamentuotas aiškus
ir baigtinis veiksmų sąrašas, kuriuos turi atlikti vartotojai, pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.
Tokia teisinio reguliavimo spraga sąlygojo situaciją, jog vartotojams nebuvo žinoma, kokius dokumentus jie
privalo pateikti šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams, kokie kiti veiksmai turi būti atlikti pasirinkus apsirūpinimo
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karštu vandeniu būdą, taip pat buvo sudarytos sąlygos atskirų vartotojų ar jų grupių atžvilgiu taikyti skirtingus,
diskriminacinius reikalavimus, kas sudarytų galimybę tiekėjui piktnaudžiauti ir apsunkintų praktinį vartotojo teisės
pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdo įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į tai, vadovaudamasi įstatymų leidėjo jai suteikta teise patvirtinti šilumos tiekimo ir vartojimo
taisykles, įgyvendinant Šilumos ūkio įstatymą, Energetikos ministerija Taisyklių 185 punkte nustatė aiškų ir baigtinį
veiksmų sąrašą, kuriuos turi įgyvendinti vartotojai, pasirinkę apsirūpinimą karštu vandeniu 2-uoju karšto vandens
tiekimo būdu. Pabrėžtina, jog Taisyklėse nustatomos ne papildomos sąlygos vartotojams, kurie nusprendė apsirūpinti
karštu vandeniu 2-uoju karšto vandens tiekimo būdu, kurias reikėtų įgyvendinti priimant administracinius ar
technologinius sprendimus dėl apsirūpinimo karštu vandeniu, bet procedūriniai veiksmai, kuriuos reikalinga atlikti
priėmus toki sprendimą, išimtinai susiję su dokumentų esamam šilumos tiekėjui pateikimu ir sutartinių santykių
tinkamu įforminimu. Tuo užtikrinamas teisinių santykių tarp vartotojų bei šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų teisinio
reguliavimo aiškumas ir nuoseklumas, vartotojai yra informuoti apie jų teises ir pareigas, o tiekėjai privalo taikyti
vienodą ir nediskriminacinę praktiką visų vartotojų atžvilgiu.“
Dėl Taisyklių 233-235 punktų.
„Taisyklių 233–235 punktuose išdėstytos normos nėra retroaktyvios ir galioja nuo Taisyklių įsigaliojimo
dienos, t. y. nuo 2010 m. lapkričio l dienos. Jų priėmimo tikslas – užtikrinti, kad, įsigaliojus taisyklėms, būtų laikomasi
procedūrinių reikalavimų, numatytų Taisyklių 185.1 ir 185.2 punktuose.
<…>. Taisyklėse nustatomos ne papildomos sąlygos vartotojams, kurie nusprendė apsirūpinti karštu vandeniu
2-uoju karšto vandens tiekimo būdu, kurias reikėtų įgyvendinti priimant administracinius ar technologinius sprendimus
dėl apsirūpinimo karštu vandeniu, bet procedūriniai veiksmai, kuriuos reikalinga atlikti priėmus tokį sprendimą,
išimtinai susiję su dokumentų esamam šilumos tiekėjui pateikimu ir sutartinių santykių tinkamu įforminimu. Tuo
užtikrinamas teisinių santykių tarp vartotojų bei šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų teisinio reguliavimo aiškumas ir
nuoseklumas, vartotojai yra informuoti apie jų teises ir pareigas, o tiekėjai privalo taikyti vienodą ir nediskriminacinę
praktiką visų vartotojų atžvilgiu.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. vasario 15 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2006 ir 2008 m.
lapkričio 4 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2008 nutartyse išaiškino, kad kai geriamasis vanduo perkamas iš geriamojo
vandens tiekėjo karštam vandeniui ruošti, o šiluma – iš šilumos tiekėjo, ir karštas vanduo ruošiamas šilumokaičiuose, tai
karšto vandens tiekėju iki butuose Įrengtų karšto vandens apskaitos skaitiklių yra šilumos tiekėjas. Taigi precedentinė
teismų praktika aiškiai atskiria geriamojo vandens tiekėjo ir karšto vandens tiekėjo, o kai jo nėra – šilumos tiekėjo
pareigas, kurios yra visiškai suderintos su Taisyklių 235 punkto reikalavimais.“
Dėl daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio.
„<…>. Taisyklės nenumato, kad daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginys privalo būti
karšto vandens tiekėjo nuosavybė. Taisyklės iš viso nekalba apie daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens ruošimo
įrenginio „valdymo teisę“. Jei šis klausimas yra susijęs su Taisyklių 5 punktu, tai jame numatyta, kad Karšto vandens
tiekimo veikla gali užsiimti asmenys (išskyrus tuos, kuriems tai daryti tiesiogiai neleista įstatymais), nuosavybės teise
arba kitais teisėtais pagrindais valdantys pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį. Pastato šilumos ir karšto
vandens ruošimo įrenginio įsigijimą ir (ar) valdymą iki įsigijimo reglamentuoja teisės aktai (Taisyklių l priedo l, 3
punktai). Iki kol bus įgyta, nuosavybės teisė ar įgyvendintas kitoks teisėtas šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio
valdymo būdas, karšto vandens tiekimo veikla vykdo tuo metu ja užsiimantis asmuo. Taigi Taisyklės numato, kad karšto
vandens tiekėjas turėtų būti teisėtu karšto vandens ruošimo įrenginio valdytoju, tačiau niekaip neapriboja tokio valdymo
teisinių pagrindų.“
Dėl „tarpininko“ atsiradimo.
„<…>. Neturėtų būti klaidingai aiškinama, jog, pasirinkus 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, reikia
samdyti papildomus tarpininkus, kurie vykdytų karšto vandens tiekėjo funkcijas. Taisyklėse vartojamos sąvokos
„subjekto, užsiimančio karšto vandens tiekimo veikla“ reikšmė nesiskiria nuo karšto vandens tiekėjo sąvokos.
Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, kai šiluma perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam
vandeniui ruošti – iš geriamojo vandens tiekėjo ir karštas vanduo ruošiamas daugiabučio namo šilumos punkte ar kitoje
patalpoje (2-asis būdas), pagal savo teisinį pobūdį yra organizuotas karšto vandens tiekimas. Tai patvirtina ir Šilumos
ūkio įstatymo 28 straipsnis, kuriame nustatyta, kad ruošiant karštą vandenį privalo būti karšto vandens tiekėjas,
atsakingas už vartotojams patiekiamo karšto vandens kokybę, karšto vandens perdavimo tinklų techninę būklę,
apskaitos prietaisų įrengimą ir jų techninę būklę.
Mažinant administracinę naštą karšto vandens vartotojams, taip pat šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų
patiriamas sutarčių su vartotojais administravimo sąnaudas, Taisyklėse numatoma, jog sutartiniuose santykiuose su
šilumos ir geriamojo vandens tiekėjais vartotojams, pasirinkusiems 2-ąjį apsirūpinimo kraštu vandeniu būdą, atstovauja
jų tinkamai įgaliotas asmuo. Tokia Taisyklių nuostata nėra keičiama butų ir kitų patalpų savininkų dalinės nuosavybės
teisės įgyvendinimo tvarka, reglamentuojama Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje. Kaip nurodyta Taisyklių 185 punkte,
vartotojų sprendimas pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, o taip pat įgalioti asmenį (valdytoją ar kitą asmenį)
atstovauti vartotojams santykiuose su karšto vandens tiekėju priimamas Civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir
sąlygomis.
Pažymėtina, jog vartotojams teisėtai atstovaujančiu asmeniu gali būti laikomas tik atitinkamą įgaliojimą
vartotojų sprendimu gavęs asmuo — valdytojas ar kitas vartotojų pasirinktas asmuo. Kaip nurodyta Taisyklių 8 punkte,
valdytoju yra laikoma daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas
asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės
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aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo
naudojimo objektų administratorius.
Todėl <…> Lietuvos miestų gyventojai toliau galės pirkti šilumą karštam vandeniui ruošti iš šilumos tiekėjo, o
geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti iš geriamojo vandens tiekėjo, ir tam jiems nereiks jokių „tarpininkų“.
Taisyklių numatyti procedūriniai reikalavimai patiems vartotojams Civiliniame kodekse numatyta tvarka įgalioti asmenį
atstovauti vartotojams santykiuose su karšto vandens tiekėju saugo vartotojus ir stiprina jų teisių apsaugą, nes toks
asmuo, įstatymo numatyta tvarka gavęs vartotojų įgaliojimus, pagal įstatymą privalės veikti visų jį įgaliojusių vartotojų
naudai ir interesais.“
Dėl vienos sąskaitos namui (įgaliotam atstovui).
„Taisyklių nuostatos jokia apimtimi nekeičia karšto vandens vartotojų pareigos atsiskaityti už jų butuose ar
kitose patalpose gautą produktą – karštą vandenį. Vartotojai už suvartotą karštą vandenį atsiskaito pagal apskaitos
prietaisų, esančių prie butuose ar kitose patalpose, rodmenis, o vartotojams atstovaujantis asmuo pagal atitinkamų
bendrųjų pastato apskaitos prietaisų rodmenis — su šilumos ir geriamojo vandens tiekėjais už namui patiektą šilumą bei
geriamąjį vandenį. <…>“.
Dėl vartotojus atstovaujančio asmens, kuris iš vienos pusės būtų vartotojų „įgaliotinis“ (teisės ir
pareigos kyla vartotojams), tačiau iš kitos pusės (tuose pačiuose santykiuose) jis taptų karšto vandens (kaip
kompleksinio produkto, o ne jo sudedamųjų dalių) „pardavėju / karšto vandens tiekėju“.
„Taisyklės nenumato, kad vartotojus atstovaujantis asmuo tiektų (pardavinėtų) karštą vandenį vartotojams.
Todėl vartotojams atstovaujančio santykiuose su šilumos ir karšto vandens tiekėjais asmens (t. y. vartotojų įgalioto
asmens) teisinis statusas neturėtų būti klaidingai prilyginamas karšto vandens tiekėjo teisiniam statusui.“
Dėl juridiškai tinkama forma patvirtintų įgaliojimų asmeniui, galinčiam sudaryti sutartis su tiekėjais
(Taisyklių 185.1.2 p.).
„<…>. Taisyklės nekeičia butų ir kitų patalpų savininkų dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo tvarkos,
reglamentuojamos Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje. Kaip nurodyta Taisyklių 185 punkte, vartotojų sprendimas
pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, o taip pat įgalioti asmenį (valdytoją ar kitą asmenį) atstovauti vartotojams
santykiuose su karšto vandens tiekėju priimamas Civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir sąlygomis, kurių nesilaikymas
atitinkamą vartotojų sprendimą darytų negaliojantį.
Pažymėtina, jog vartotojams teisėtai atstovaujančiu asmeniu gali būti laikomas tik atitinkamą įgaliojimą
vartotojų sprendimu gavęs asmuo – valdytojas ar kitas vartotojų pasirinktas asmuo. Kaip nurodyta Taisyklių 8 punkte,
valdytoju yra laikoma daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas
asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės
aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo
naudojimo objektų administratorius.“
Dėl Taisyklių 8 punkte vartojamos sąvokos „pastato savininkas“.
„Energetikos ministerijos kompetencija rengti ir ministro įsakymu tvirtinti Taisykles įtvirtinta Energetikos
įstatymo 6 straipsnio 6 punkte. Atskirais aspektais ji detalizuojama Šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 2 dalies, 15
straipsnio 4 dalies, 26 straipsnio 2 dalies ir 29 straipsnio 3 dalies nuostatomis. <…>.
Taisyklių 8 punktas atitinka Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio
reikalavimus.
Sąvoka „pastato savininkas“ yra apibrėžta Taisyklėse ir vartojama Taisyklėse šiai sąvokai suteikta specialia
prasme.
Tiek nuomotojas, tiek panaudos gavėjas turi teisę disponuoti sutarties dalyku, jeigu tokia teisė kyla iš sutarties
ar įstatymo. Pavyzdžiui, Civilinio kodekso 6.490 straipsnis reglamentuoja vieną iš tokių disponavimo sutarties dalyku
atvejų – subnuomą.“
Dėl Taisyklių 45 punkto.
„<…>. Taisyklės nenumato, kad kiekviename šilumos punkte turi būti įrengta papildoma elektros apskaita.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2002 m. gegužės 30 d. priėmė protokolinį
sprendimą Nr. 22 „Dėl šilumos tiekimo įrenginių suvartotų elektros energijos daugiabučiame name sąnaudų priskyrimo
bendrosioms reikmėms ir apmokėjimo už jas“. Šio sprendimo 1.1 punktas nustatė, kad individualių šilumos punktų,
įrengtų atskiruose daugiabučiuose namuose, elektros energijos sąnaudos į centralizuotai tiekiamos šilumos kainą
neįtraukiamos, o 1.2 punktas nustatė, kad šias elektros sąnaudas rekomenduojama priskirti bendrosioms namo elektros
sąnaudoms ir jas sumokėti turi gyventojai bei pastate esantys juridiniai asmenys proporcingai jiems nuosavybės teise
priklausančiam naudingajam plotui. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymą
(Žin., 2007, Nr. 130-5259), iki tol galiojęs teisinis reglamentavimas pasikeitė. Minėto įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje
atsirado nauja nuostata, kad „Šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos pagal
šilumos tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo-pardavimo vietą, šilumos punktų nuosavybę <,...>.“
Komisija 2009 m. gruodžio 18 d. protokoliniu nutarimu Nr. O2-51 pripažino 2002 m. gegužės 30 d. protokolinį
nutarimą „Dėl šilumos tiekimo įrenginių suvartotų elektros energijos daugiabučiame name sąnaudų priskyrimo
bendrosioms reikmėms ir apmokėjimo už jas“ netekusiu galios.
Daugiabučio namo individualus šilumos punktas nuosavybės teise gali priklausyti šilumos tiekėjui (pagal
Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 37 dalyje pateiktą sąvokos išaiškinimą, šilumos punktas apibūdinamas kaip prie
šilumos įvado prijungtas šilumos perdavimo tinklo įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis
pristatymui į pastato šildymo prietaisus) arba daugiabučio namo bendraturčiams (pagal Daugiabučių namų savininkų
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bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639) 2 straipsnio 5 dalyje pateiktą sąvokų išaiškinimą šilumos
mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, priskiriami bendrojo naudojimo objektams, t. y. bendroji dalinė
daugiabučio namo savininkų nuosavybė).
Komisija 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtino Šilumos kainų nustatymo metodiką (Žin., 2009,
Nr. 92-3959), kurioje numatytas šilumos kainų diferencijavimas pagal šilumos punkto nuosavybę. Taigi tuo atveju, kai
individualus šilumos punktas priklauso šilumos tiekėjui, jame patiriamos elektros sąnaudos turėtų būti įtraukiamos į
šilumos kainą. Kitu atveju, kai individualūs šilumos punktai priklauso daugiabučio namo bendrasavininkams, elektros
sąnaudos priskiriamos bendrosioms daugiabučio namo elektros energijos sąnaudoms ir apskaitomos bei skirstomos,
vadovaujantis Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123) nustatyta
tvarka.
Diferencijavus šilumos kainas pagal šilumos punktų nuosavybę, vartotojų mokėjimai už elektros energiją
transformuosis, tačiau jų lygis iš esmės nesikeis. Viena vartotojų grupė, kuri šilumą ir karštą vandenį gauna iš
daugiabučio namo bendraturčiams priklausančio šilumos punkto, už visas elektros sąnaudas, suvartotas bendrojo
naudojimo patalpose ir šilumos punkte, mokės proporcingai savo daliai bendrojoje nuosavybėje. Kita vartotojų grupė,
kuri šilumą ir karštą vandenį gauna iš tiekėjui priklausančių individualių šilumos punktų, už elektros sąnaudų dalį,
suvartotą bendrojo naudojimo patalpose, ir toliau mokės proporcingai savo daliai bendrojoje nuosavybėje, o už elektros
energijos dalį, suvartotą šilumos tiekėjams priklausančiuose šilumos punktuose, mokės atsiskaitydami už šilumą, kai
šios sąnaudos bus įtrauktos į šilumos kainą, kuri dėl minėtos aplinkybės gali padidėti.
Todėl individualių šilumos punktų, priklausančių šilumos tiekėjams, elektros sąnaudos į šilumos kainą gali būti
įtraukiamos tada, kai jos yra apskaitomos. Jei apskaitos nėra – minėtos elektros sąnaudos priskiriamos bendrosioms
reikmėms, už kurias vartotojai moka proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančiam naudingajam plotui.“
Dėl Taisyklių 129.17 ir 141.10 punktų.
„<...>. Energetikos įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog energetikos įmonės savo veikimo teritorijoje
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir mastu vartotojams teikia informaciją apie efektyvų energijos
išteklių ir energijos vartojimą, energijos kainą bei energijos vartotojams teikiamas paslaugas. Šilumos ūkio įstatymo 22
straipsnio 3 dalyje imperatyviai nurodoma, jog šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai informuoja vartotojus apie
teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų kainas, prijungimo prie sistemų kainas bei sąlygas ir
numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus. Be to, šio įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad karšto vandens
temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus. Todėl, detalizuodamas šias
Šilumos tiekėjo pareigas ir siekiant užtikrinti veiksmingą vartotojų teisių apsaugą (pirmiausia, kad būtų teikiama
norminių aktų ir atitinkamų sutarčių reikalavimus atitinkanti šiluma ir (ar) karštas vanduo, o vartotojai nebūtų
klaidinami bei verčiami mokėti už netinkamos kokybės produktą), Taisyklių 129.17 punktas numato, kad šilumos
punktui priklausant šilumos tiekėjui ir vartotojams ar valdytojui pageidaujant ne rečiau kaip kartą per savaitę pateikti
valdytojui ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens sistemos prižiūrėtojui ar vartotojo teisėtam atstovui įvadinio
šilumos apskaitos prietaiso ir (ar) kitais šilumnešio parametrų registracijos prietaisais fiksuotus techninius parametrus
(pratekėjusio šilumnešio debitas, paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūros, slėgiai), kurie tiesiogiai paveikia
šilumos suvartojimą, už laikotarpį ne ilgesnį kaip 1 savaitė, pateikiant kiekvienos valandos duomenis. Savo ruožtu,
Taisyklių 141.10 punktas numato, jog šilumos punktui priklausant šilumos tiekėjui, iš jo, vartotojui ar valdytojui
pageidaujant, ne rečiau kaip kartą per savaitę iš šilumos tiekėjo gauti įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir (ar) kitais
šilumnešio parametrų registracijos prietaisais fiksuotus techninius parametrus (pratekėjusio šilumnešio debitas,
paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūros, slėgiai), kurie tiesiogiai paveikia šilumos suvartojimą, už laikotarpį ne
ilgesnį kaip 1 savaitė, pateikiant kiekvienos valandos duomenis. Šių nuostatų įgyvendinimo būdų Taisyklės
nereglamentuoja; ši vartotojus ginanti šilumos tiekėjui nustatyta pareiga (taikoma tik vartotojo ar valdytojo iniciatyva ir
tais atvejais, kai šilumos punktas priklauso tiekėjui), šilumos kainos nedidina, o padės realiai įgyvendinti Civilinio
kodekso 6.386 straipsnį ir Šilumos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį, kurio numatyta, kad šilumos ir (ar) karšto vandens
tiekėjas įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti dėl nekokybiškos šilumos ir (ar) karšto vandens buitiniam šilumos
vartotojui atsiradusią žalą.“
Dėl Taisyklių 191 punkto, galimai prieštaraujančio Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies
imperatyviai nuostatai: „Šilumos vartotojas moka už suvartotą šilumos energiją pagal šio straipsnio 5, 6 ir 7
dalyse nurodyta tvarka nustatytą vienanarę arba dvinarę kainą pasirinktinai“.
„<…>. Energetikos ministerijos kompetencija rengti ir ministro įsakymu tvirtinti Taisykles įtvirtinta
Energetikos įstatymo 6 straipsnio 6 punkte. Atskirais aspektais ji detalizuojama Šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 2
dalies, 15 straipsnio 4 dalies, 26 straipsnio 2 dalies ir 29 straipsnio 3 dalies nuostatomis. <…>.
Taisyklių 191 punktas reglamentuoja atvejį, kai vartotojų pasirinkimu pakeičiama pastato karšto vandens
ruošimo schema į kombinuotą, todėl vartotojai už šilumos tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti
pagal dvinarę šilumos kainą. Taigi šis taisyklių punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 31
straipsnio l daliai.“
Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies
1 bei 6 punktais ir 20 straipsnio 1 dalimi, 2010-12-20 raštu Nr. 4D-2010/1-1272;1278;1284/3D-3306 kreipėsi į
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau –Tarnyba) direktorių Feliksą Petrauską, prašydamas pagal
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Tarnybos kompetenciją pateikti išsamią ir teisės aktais pagrįstą informaciją, ar naujos redakcijos Taisyklėse išdėstytos
teisės normos pažeidžia šilumos ir karšto vandens vartotojų teises ir laisves.
Tarnybos direktorius F. Petrauskas 2011-01-20 raštu Nr. 4-458 pateikė Seimo kontrolieriui prašomą
informaciją, paaiškinimus bei pridėjo dokumentus, iš ko nustatyta, kad:

„1. Tarnyba 2010-06-11 per Seimo teisės aktų informacinę sistemą (TAIS) gavo pranešimą dėl Lietuvos
Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ projekto derinimo;
2. Tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 str. 1 d. 4 p., pagal kompetenciją
išnagrinėjusi Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių projektą, 2010-06-21 raštu Nr. 4-5235 pateikė Energetikos
ministerijai pastabas ir pasiūlymus, tačiau pastebėtina, kad į didžiąją dalį teiktų pastabų energetikos ministro 2010 m.
spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nėra atsižvelgta;
3. Tarnybos 2010-06-21 rašte Nr. 4-5235, pateikdama pastabas ir pasiūlymus dėl apsirūpinimo karštu vandeniu
būdo, kai šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo perkamas iš geriamojo
vandens tiekėjo, reglamentavimo Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių projekte, pažymėjo, kad projekte nurodyto
administratoriaus (patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse – valdytojas), t. y. daugiabučio namo savininkų
bendrijos, bendrosios nuosavybės administratorius ar jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgalioto asmens veiklos tikslas
pagal šių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus yra bendrojo naudojimo objektų valdymas ir priežiūra.
Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1639) nustatyta, kad daugiabučio namo savininkų
bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus,
susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu,
naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus pareigos ir
funkcijos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintuose Butų ir
kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose (Žin., 2001, Nr. 45-1584;
2010, Nr. 31-1424), kurių 4 punkte nurodyta, kad pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti LR įstatymų ir
kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų ir
namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratoriaus pareigos, įgyvendinant Šilumos ūkio įstatyme
nustatytas šilumos vartotojų daugiabučiame name teises ir pareigas, nustatytos minėtų nuostatų 12 p., tačiau nei 12 p.,
nei kituose nuostatų punktuose nenumatyta, kad administratorius daugiabučio namo vartotojų vardu turi pirkti iš
šilumos ar kito energijos tiekėjo energiją, ruošti karštą vandenį, jį parduoti butų ir kitų patalpų savininkams ir pan.;
4. Tarnyba, atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, pateikė pastabą, kad nėra teisinio pagrindo Šilumos
tiekimo ir vartojimo taisyklių projekte nustatyti, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įsteigta bendrija,
sudarytos jungtinės veiklos sutarties įgaliotas atstovas arba bendrosios nuosavybės administratorius vykdo karšto
vandens tiekėjo funkcijas arba vartotojų vardu sudaro energijos pirkimo–pardavimo sutartis su energijos tiekėjais. Buvo
pasiūlyta pakeisti projekto punktus, kuriuose valdytojui priskiriamos karšto vandens tiekėjo funkcijos arba tarpininko
tarp energijos tiekėjų ir vartotojų funkcijos;
5. Patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse į pirmiau minėtą pasiūlymą neatsižvelgta. Šilumos
tiekimo ir vartojimo taisyklių 155.4 p. numato, kad valdytojas vartotojų vardu gali sudaryti karšto vandens vartojimo
pirkimo–pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju; 185.2.1 ir 185.2.2 p. nustatyta, kad, vartotojams pasirinkus antrąjį
aprūpinimo karštu vandeniu būdą, valdytojas vartotojų vardu pasirašo geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartį bei
šilumos pirkimo–pardavimo sutartį;
6. Tarnyba 2010-06-21 rašte Nr. 4-5235 taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas (toliau –
LAT) 2003 m. gegužės 12 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003 sukūrė teisinį precedentą, kuriuo pažymėjo, kad,
vartojimo sutarčių sąlygos, kad vanduo tiekiamas ne iki gyventojų butų, o tik iki eksploatacijos ribų, yra nesąžiningos
vartotojų, t. y. butų savininkų, atžvilgiu (Civilinio kodekso 6,188 str.). Galutinis vandens tiekimo taškas turi būti
konkretus butas. Sutartyse vartojama sąvoka „eksploatacijos riba“ šiuo atveju reiškia ne galutinio tiekimo tašką, bet
tiekimo tinklų nuosavybės teisės ir tinklų priežiūros atribojimą, t. y. kiekviena sutarties šalis yra atsakinga už jai
nuosavybės teise priklausančių vandens tiekimo tinklų eksploatavimą ir priežiūrą. Vandens, kaip prekės, perdavimo
prasme, tiekėjas yra atsakingas, kad perkamas vanduo pakliūtų pirkėjui nepriklausomai nuo to, kieno – pardavėjo ar
pirkėjo – tinklais jis yra perduodamas. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į pirkimo–pardavimo sutarties esmę – pagal
pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjas privalo perduoti prekę pirkėjui (Civilinio kodekso 6.305 ir 6.383 str.);
7. Tarnyba pirmiau minėtame rašte Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikė nuomonę, kad
vartotojams daugiabučiuose namuose, pasirinkus apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai šiluma karštam vandeniui
ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, minėtų energijos
rūšių tiekėjai vartojimo pirkimo– pardavimo sutartis turi sudaryti su butų ir kitų patalpų savininkais. Vadovaujantis
Civilinio kodekso 6.383 str. 1 d., pagal energijos pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja
patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o
abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo,
užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių
tvarkingumą. Vadinasi, energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalys turi būti vartotojas ir energijos tiekimo įmonė;
8. Tarnyba taip pat pažymėjo, kad, pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str., šilumos punkto priklausomybė neturi
jokios ribojančios įtakos minėtame įstatymo straipsnyje įtvirtintai vartotojų daugiabučiame name teisei pasirinkti
apsirūpinimo būdą, kad Šilumos ūkio įstatyme numatyta, kad karšto vandens tiekimą vykdo karšto vandens tiekėjas,
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todėl neaišku, koks kitas asmuo gali būti laikomas „teisėtai užsiimančiu karšto vandens tiekimo veikla“, ir pasiūlė
tikslinti atitinkamus Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių projekto punktus;
9. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 145 ir 185 punktų nuostatos dėl geriamojo vandens ir šilumos
vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo vartotojams pasirinkus apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai šiluma
karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, yra
nesuderintos tarpusavyje. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 145 p. numatyta, kad, jei vartotojai pasirenka
apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens
tiekėjo, o šiluma – iš šilumos tiekėjo, tiekėjo ir vartotojo sutartiniai santykiai reguliuojami vartotojų sutartimis su
atitinkamais tiekėjais arba sutartimi su subjektu, užsiimančiu karšto vandens tiekimo šio namo patalpų savininkams
veikla. Tuo tarpu 185.2.1 ir 185.2.2 p. numatyta, kad vartotojams pasirinkus apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai
šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo perkamas iš geriamojo vandens
tiekėjo, geriamojo vandens ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis gali sudaryti tik vartotojams teisėtai
atstovaujantis asmuo;
10. Tarnybos nuomone, tai, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse yra tarpusavyje nesuderintų nuostatų
arba tam tikros taisyklių nuostatos galimai neatitinka Civilinio kodekso, Šilumos ūkio įstatymo ar kitų aukštesnės galios
teisės aktų, sprendžiant tarp vartotojų ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų kilusius ginčus, turi būti vadovaujamasi
ne Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, o Civiliniu kodeksu, Šilumos ūkio įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymu, kitais aukštesnės galios teisės aktais ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymo 30 str. (2001 m. gegužės 19 d. redakcija), 32 str. 4 d. (2005 m. gegužės 19 d. redakcija)
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pažymėjo, kad „Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad visi
teisėkūros subjektai turi paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos, [...] Vyriausybės nutarimai,
ministerijų (ministrų) ar kitų valstybės institucijų (jų vadovų) poįstatyminiai teisės aktai negali pakeisti arba iškreipti
įstatymuose nustatyto teisinio reguliavimo“.
Pateikiant Seimo kontrolieriaus išvadas tikslinga nustatyti, ar iš tiesų, kaip teigia savo raštuose
Ministerija (ministras A. Sekmokas):

- kai šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui
ruošti – iš geriamojo vandens tiekėjo (2-asis būdas), negali būti traktuojamas kaip apsirūpinimas karštu vandeniu būdas
,,be karšto vandens tiekėjo“;
- Šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad ruošiant karštą vandenį privalo būti karšto vandens
tiekėjas, atsakingas už vartotojams patiekiamo karšto vandens kokybę, karšto vandens perdavimo tinklų techninę būklę,
apskaitos prietaisų įrengimą ir jų techninę būklę;
- esminis skirtumas tarp atskirų apsirūpinimo karštu vandeniu būdų yra tas, kad 1-uoju būdu karšto vandens
tiekėjas yra šilumos tiekėjas, o 2-uoju būdu — bet kuris asmuo, teisėtai užsiimantis karšto vandens tiekimo veikla, t. y.
karšto vandens tiekėjas;
- Taisyklių 185–185.4 punktuose, vadovaujantis bendraisiais Šilumos ūkio įstatyme nustatytais kriterijais,
reglamentuojamos minėto įstatymo 15 straipsnyje numatytos vartotojo teisės pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu
būdą įgyvendinimo procedūrinės normos; ir nenustačius šių „procedūrinių normų“ realiai būtų apsunkintas praktinis
teisės pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdo įgyvendinimas;
- Taisyklės nenumato, kad vartotojams atstovaujantis asmuo tiektų karštą vandenį vartotojams. Vartotojų
įgalioto asmens teisinis statusas klaidingai prilyginamas karšto vandens tiekėjo statusui;
- Taisyklės nenumato, kad daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginys privalo būti karšto
vandens tiekėjo nuosavybė ar kitais teisėtais pagrindais būti jo valdomas.
Įstatymų leidėjas, priimdamas Šilumos ūkio įstatymą, turėjo tokius tikslus kaip: ginti šilumos vartotojų teises ir
teisėtus interesus bei šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją.
Pirmiau minėtais tikslais buvo įtvirtintas atitinkamas teisinis reguliavimas. Jei atsižvelgdami į šiuos tikslus
vertinsime Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 sakinį bei 2 straipsnio 2 dalį pastebėsime, kad yra aiškiai
suformuluoti ir atskirti trys apsirūpinimo karštu vandeniu būdai 1) centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš
karšto vandens tiekėjo; 2) šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam
vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo; 3) individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje,
naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis
nustatytos temperatūros.
Centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo (1-asis būdas) – tai kai karštas
vanduo yra perkamas kaip kompleksinis produktas iš karšto vandens tiekėjo, tai yra asmens, tiekiančio karšto vandenį
vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato karšto
vandens tiekėjams karšto vandens, kaip kompleksinio produkto, kainas.
Šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti
pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo (2-asis būdas) – tai, kai karštu vandeniu apsirūpinama perkant ne karštą vandenį,
kaip kompleksinį produktą (1-asis būdas) tokiam produktui nustatytomis kainomis, tačiau perkant dvi atskiras sudėtines
karšto vandens dalis – geriamąjį vandenį ir šilumą jo pašildymui iš abiejų šių produktų tiekėjų atskirai.
Įstatymų leidėjas imperatyviomis įstatymo normomis nustatė, kad:
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- apsirūpinant karštu vandeniu 1-uoju būdu – vartotojai karštą vandenį perka iš karšto vandens tiekėjo.
Vartotojai taip pat turi galimybę pasirinkti karšto vandens tiekėją, kuriuo gali būti tiek šilumos tiekėjas, tiek bet kuris
kitas asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis, ir kuriam, jo paties kreipimusi,
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato karšto vandens kainas;
- apsirūpinant karštu vandeniu 2-uoju būdu – vartotojai perka ne karštą vandenį iš karšto vandens tiekėjo, o
šilumą karštam vandeniui ruošti iš šilumos tiekėjo ir geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti iš geriamojo vandens
tiekėjo.
Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytina išvada, kad apsirūpinant karštu vandeniu 2-uoju būdu, karšto
vandens tiekėjo, tai yra asmens, tiekiančio karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis, įstatymų
leidėjas nenumatė.
Tuo tarpu Ministerija (ministras A. Sekmokas), Seimo kontrolieriui teigė, kad „apsirūpinimas karštu vandeniu
2-uoju būdu negali būti traktuojamas kaip apsirūpinimas karštu vandeniu būdas ,,be karšto vandens tiekėjo“; „esminis
skirtumas tarp atskirų apsirūpinimo karštu vandeniu būdų yra tas, kad 1-uoju būdu karšto vandens tiekėjas yra šilumos
tiekėjas, o 2-uoju būdu — bet kuris asmuo, teisėtai užsiimantis karšto vandens tiekimo veikla, t. y. karšto vandens
tiekėjas“; „Šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad ruošiant karštą vandenį privalo būti karšto vandens
tiekėjas“, iškreipė Šilumos ūkio įstatymo imperatyvių normų turinį bei įstatymų leidėjo tikslus.
Pažymėtina, jog Ministerija (ministras A. Sekmokas), užimdama priešingą įstatymo leidėjui poziciją, kad
„apsirūpinimas karštu vandeniu 2-uoju būdu negali būti traktuojamas kaip apsirūpinimas karštu vandeniu būdas ,,be
karšto vandens tiekėjo“, parengė ir energetikos ministras 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtino Šilumos tiekimo ir
vartojimo taisykles, kurios įsigaliojo nuo 2010-11-01.
Seimo kontrolieriaus nuomone, dauguma minėtų Taisyklių nuostatų, aptariamų toliau pažymoje, yra
nesuderintos tarpusavyje, iškreipia, pakeičia Šilumos ūkio įstatymo bei kitų įstatymų, tarp jų ir Daugiabučių
namų savininkų bendrijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų imperatyvių
nuostatų turinį, įstatymų leidėjo tikslus bei negina šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1994-01-19 nutarime yra pasisakęs: „Įstatymas yra Lietuvos
Respublikos Konstitucijos ir Seimo statuto nustatyta tvarka išleistas pirminis teisinis aktas, išreiškiantis įstatymo leidėjo
valią ir turintis aukščiausiąją teisinę galią. <...> Visi kiti teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais ir negali
jiems prieštarauti, t.y. turi būti poįstatyminiai. Poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka
kompetentingo organo priimtas teisės aktas. <...>. Juo realizuojamos įstatymo normos, tačiau toks teisės aktas negali
pakeisti paties įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios savo galia konkuruotų su įstatymo
normomis.“
Taisyklių 3 punkte sakoma, kad Taisyklės parengtos vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu. Tačiau analizuojant
Taisyklių, pavyzdžiui, 184–185.4 punktų nuostatas, pastebėtina, kad vietoj Šilumos ūkio įstatyme vartojamos sąvokos
„apsirūpinimas karštu vandeniu būdas“ atsiranda „karšto vandens tiekimo būdas“, be to, tarp Taisyklėse vartojamų
sąvokų nėra šio teiginio apibrėžimo.
Seimo kontrolierius kritiškai vertina Taisyklių 185.1.2, 185.2.1, 185.2.2, 185.3.1, 185.3.2 punktuose išdėstytas
nuostatas. Neaišku kuo remiantis vartotojams, pasirinkusiems apsirūpinimo karštu vandeniu 2-ąjį būdą, atsiranda
apribojimas patiems sudaryti sutartis su šilumos bei geriamojo vandens tiekėjais, nors iki šių Taisyklių įsigaliojimo
vartotojai patys galėdavo sudaryti sutartis tiek su šilumos, tiek su geriamojo vandens tiekėjais. Pažymėtina, kad vienas
iš pareiškėjų – Kauno pilietinės bendruomenės centras „D“ yra pateikęs Seimo kontrolieriui 1995 metais su šilumos
tiekėju sudarytas vartotojų sutartis, kuriose nurodyta: „Mokėtojas atsiskaito už suvartotą šilumos energiją šildymui bei
mokėtojas atsiskaito už sunaudotą šilumos energiją karštam vandeniui“, taip pat vartotojų su vandens tiekėju 1995 m.
sudarytas sutartis.
Pirmiau minėto apribojimo, tai yra apribojimo vartotojams patiems sudaryti sutartis su šilumos bei
geriamojo vandens tiekėjais atskirai, nėra Šilumos ūkio įstatyme, todėl šio apribojimo įvedimas įstatymo
įgyvendinamuoju teisės aktu, Seimo kontrolieriaus nuomone, yra negalimas, ydingas, taip yra pažeidžiamos
vartotojų teisės.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Taisyklėse atsirandantis neteisėtas apribojimas vartotojams patiems sudaryti
sutartis su šilumos bei vandens tiekėjais suponuoja asmens, galinčio vartotojų vardu sudaryti sutartis su šilumos bei
geriamojo vandens tiekėjais, atsiradimą. Taigi, atsiranda „vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.)“.
Taisyklių 8 punkte apibrėžta sąvoka „Valdytojas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija,
jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir
sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Civilinio kodekso
4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.“
Kas tai yra „<...> ar kt.“, Taisyklėse nenurodyta, todėl manytina, kad tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo,
teisėtai atstovaujantis vartotojams.
Šis vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.), vadovaujantis Taisyklių 185.1.2, 185.2.1,
185.2.2, 185.3.2 punktais, turėtų pareigą vartotojų vardu sudaryti sutartis su šilumos bei geriamojo vandens tiekėjais bei
sudaryti atitinkamas sutartis su šilumos tiekėju dėl pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio, jeigu jis
priklauso šilumos tiekėjui, įsigijimo nuosavybėn ar valdymo teisės.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų (toliau – Nuostatai) 4 punkte nurodyta, kad pagrindinis
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administratoriaus uždavinys – įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus,
susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra.
Nuostatų 5.6 punkte numatyta, kad, patalpų savininkams šių Nuostatų 12 punkte nustatyta tvarka pasirinkus
namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją), pasirašo su juo sutartį dėl šildymo ir karšto
vandens sistemos priežiūros ir kontroliuoja šios sutarties vykdymą.
Nuostatų 6.4 punkte nurodyta, kad administratorius turi teisę sudaryti sutartis su namo bendrojo naudojimo
objektų techninės priežiūros ir komunalinių paslaugų teikėjais, taip pat kitas sutartis, susijusias su namo bendrojo
naudojimo objektų administravimu.
Nuostatų 12 punkte numatyta, kad administratorius organizuoja patalpų savininkų susirinkimą arba balsavimą
raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirinkimo, jeigu nėra paskirtas šios
sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), taip pat dėl kitų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatytų šilumos
vartotojo daugiabučiame name teisių ir pareigų įgyvendinimo ir nėra sudarytų sutarčių dėl šios sistemos priežiūros
(eksploatavimo). <...>.
Taigi atsižvelgus į pirmiau paminėtų teisės akto nuostatų turinį darytina išvada, administratorius
vartotojų vardu negalėtų pasirašyti su šilumos tiekėju sudaromos šilumos pirkimo-pardavimo sutarties šilumos,
skirtos karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai pirkti, taip pat negalėtų pasirašyti su geriamojo vandens
tiekėju geriamojo vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens karštam vandeniui
ruošti pirkimo sutarties. Administratorius negalėtų sudaryti su šilumos tiekėju sutarties dėl pastato šilumos ir
karšto vandens ruošimo įrenginio, kai jis priklauso šilumos tiekėjui, įsigijimo nuosavybėn ar valdymo teisės.
Administratorius negalėtų būti vartotojus teisėtai atstovaujančiu asmeniu, nes jis turi teisę sudaryti tik sutartis,
susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu.
Jeigu vartotojams teisėtai atstovaujančiu asmeniu laikytume daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų
bendriją ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, tai jiems sudarius sutartis su šilumos bei geriamojo vandens
tiekėjais ir įsigijus iš šilumos tiekėjo nuosavybėn ar pagal kitokią sutartį pradėjus valdyti pastato šilumos ir karšto
vandens ruošimo įrenginį, pagal Taisyklių 5 punktą („Karšto vandens tiekimo veikla gali užsiimti asmenys, <...>
nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais valdantys pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį. Pastato
šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio įsigijimą ir (ar) valdymą iki įsigijimo reglamentuoja teisės aktai <...>. Iki
kol bus įgyta nuosavybės teisė ar įgyvendintas kitoks teisėtas šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio valdymo
būdas, karšto vandens tiekimo veiklą vykdo tuo metu ja užsiimantis asmuo“) atsiranda teisė užsiimti karšto vandens
tiekimo veikla, tačiau jiems tai daryti tiesiogiai neleista įstatymais (pvz., tai draudžia Daugiabučių namų savininkų
bendrijų įstatymas).
Vadinasi, vartotojams teisėtai atstovaujančiu asmeniu galėtų būti tik asmuo, [jei pritartume Energetikos
ministerijos nuomonei, kad apsirūpinimas karštu vandeniu 2-uoju būdu negali būti traktuojamas kaip apsirūpinimas
karštu vandeniu būdas ,,be karšto vandens tiekėjo“ (Energetikos ministerijos nuomone, tai patvirtina ir Taisyklių 164
punktas)], kuris pagal įstatymus galėtų užsiimti karšto vandens tiekimo veikla, tai yra būtų karšto vandens
tiekėju (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatytų karšto vandens kainas), ir kuriam daugiabučio
namo patalpų savininkai, t. y. kiekvienas atskirai, notarine tvarka patvirtintų įgaliojimą (Civilinio kodekso 2.138
straipsnio 1 dalies 2 p. – įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus
įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą) sudaryti sutartis su tiekėjais, tarp jų ir
įgaliojimą jų vardu įsigyti nuosavybėn ar kitaip pradėti teisėtai valdyti šilumos ir karšto vandens ruošimo
įrenginį.
Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į tai, kas pirmiau išdėstyta, pažymi, kad Energetikos ministerija,
nustatydama Taisyklėse apribojimą vartotojams patiems su šilumos bei geriamojo vandens tiekėjais sudaryti
pirkimo-pardavimo sutartis ir taip įvesdama asmenį, teisėtai atstovaujantį vartotojams, kuris iš tiesų yra karšto
vandens tiekėjas (išanalizavus atitinkamus Taisyklių punktus bei pirmiau minėtus teisės aktus, taip pat žinant
Energetikos ministerijos poziciją, kad apsirūpinimas karštu vandeniu 2-uoju būdu negali būti traktuojamas kaip
apsirūpinimas karštu vandeniu būdas ,,be karšto vandens tiekėjo“), panaikino apsirūpinimo karštu vandeniu 2-ąjį
būdą, tai yra patvirtinus Taisykles apsirūpinimo karštu vandeniu 2-asis būdas sutapo su apsirūpinimo karštu
vandeniu 1-uoju būdu.
Seimo kontrolierius taip pat pažymi, kad Ministerija (ministras A. Sekmokas), Seimo kontrolierių
informuodamas, kad „Taisyklių 185–185.4 punktuose, vadovaujantis bendraisiais Šilumos ūkio įstatyme nustatytais
kriterijais, reglamentuojamos minėto įstatymo 15 straipsnyje numatytos vartotojo teisės pasirinkti apsirūpinimo karštu
vandeniu būdą įgyvendinimo procedūrinės normos; ir nenustačius šių procedūrinių normų realiai būtų apsunkintas
praktinis teisės pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdo įgyvendinimas; Taisyklės nenumato, kad vartotojus
atstovaujantis asmuo tiektų karštą vandenį vartotojams. Vartotojų įgalioto asmens teisinis statusas klaidingai
prilyginamas karšto vandens tiekėjo statusui; Taisyklės nenumato, kad daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens
ruošimo įrenginys privalo būti karšto vandens tiekėjo nuosavybė ar kitais teisėtais pagrindais būti jo valdomas“,
pateikė tikrovės neatitinkančią, klaidinančią informaciją.
Seimo kontrolieriaus nuomone, Ministerija (ministras A. Sekmokas) viršijo savo įgaliojimus,
patvirtindamas Taisykles, kurių 5 punkto bei 184–185.4 punktų nuostatos netiesiogiai panaikina Šilumos ūkio
įstatyme numatytą apsirūpinimo karštu vandeniu 2-ąjį būdą, taikomą daugelyje Lietuvos miestų, pakeičia
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Šilumos ūkio įstatymo nustatytą imperatyvų reguliavimą, pažeidžia įstatymu garantuojamas vartotojų
pasirinkimo teises ir laisves.
Seimo kontrolierius Taisyklių 233–235 punktų nuostatas taip pat vertina kritiškai. Energetikos ministerijai
įstatymų leidėjai nėra suteikę teisės vartotojų sprendimus, kurie buvo priimti pagal galiojančius teisės aktus, pripažinti
netinkamais. Pažymėtina ir tai, kad klausimų, susijusių su geriamojo vandens pardavimu vartotojams bei atsiskaitymu
už geriamąjį vandenį, reguliavimas nėra priskirti Energetikos ministerijos kompetencijai.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1994-03-16 nutarime yra pasisakęs: „Įstatymo ar kito teisės akto
galia nukreipiama į ateitį. Negalima iš asmens reikalauti laikytis taisyklių, kurių jo veiklos metu nebuvo ir todėl jis
negalėjo žinoti būsimų reikalavimų. Teisės subjektas turi būti tikras, kad jo veiksmai, padaryti vadovaujantis teisės
aktais, galiojusiais jų padarymo metu, bus laikomi teisėtais. Priešingu atveju pats įstatymas netektų autoriteto, ir tai
kliudytų nustatyti stabilią teisinę tvarką. Teisės teorija ir teisės tradicijos leidžia daryti išvadą, kad teisinio reguliavimo
srityje galioja bendra taisyklė: įstatymas neturi grįžtamosios galios. Šios taisyklės esmė yra ta, kad įstatymai, išskyrus
kai kurias išimtis, paprastai „negrįžta į praeitį“, t. y. jie netaikomi įvykusiems teisiniams faktams ir teisinėms
pasekmėms, kurios atsirado iki naujai priimto norminio akto įsigaliojimo.“
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
Lietuvos Respublikos Seimo nario Vytenio Povilo Andriukaičio bei Kauno pilietinės bendruomenės centro
„D“ ir Kauno miesto ... daugiabučio namo savininkų bendrijos skundus pripažinti pagrįstais.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 7, 8, 14, 17 punktais,
Seimo kontrolierius
rekomenduoja Lietuvos Respublikos energetikos ministrui Arvydui Sekmokui spręsti klausimą dėl Energetikos
ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, įsigaliojusių 2010-11-01,
pakeitimo, siekiant, kad jų nuostatos neprieštarautų Šilumos ūkio įstatymo, Energetikos įstatymo, Geriamojo vandens ir
nuotekų tvarkymo įstatymo, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200105-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių
nuostatų normas, nepažeistų vartotojų teisių ir laisvių, tai yra neribotų vartotojams įstatymais garantuotų teisių ir laisvių
priimti jų poreikius atitinkančius, jiems naudingiausius sprendimus.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2011-04-18.
Šią Seimo kontrolieriaus pažymą pateikti:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
2. Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui;
3. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui.

Seimo kontrolierius

Romas Valentukevičius

Vilija Burzdikienė, 2665121
Juras Taminskas, 2665119
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Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

Į

2011-06-30

Nr. 80/010
Nr.

DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS ENERGETIKOS SEKTORIUJE
Mūsų žiniomis, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) yra pradėjusi
tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminamos elektros energijos
supirkimas per viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sistemą (toliau – VIAP) ir ES paramos
skirstymas projektams priemonėje „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“
nėra laikomas dvigubu finansavimu. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – LŠTA) ir Lietuvos
elektros energijos gamintojų asociacija (toliau – LEEGA), atstovaudamos šilumos tiekimo ir elektros
energijos gamybos įmonių, kurių veiklai Ūkio ministerijos atliekamo tyrimo išvados gali turėti tiesioginės
įtakos, interesus, pateikia argumentus, kurie pagrindžia, kad VIAP Lietuvoje nėra ir negali būti vertinama
kaip valstybės pagalba, skirta toms pačioms atsinaujinančių energetikos išteklių (toliau – AEI) priemonės
tinkamoms išlaidos finansuoti. LŠTA ir LEEGA negali sutikti, kad netinkamo viešojo administravimo
procedūrų vykdymo pasekmės būtų perkeltos šilumos tiekimo įmonėms, kurios savo projektus ES
paramai teikė ir veiklą vykdė pagal valstybės sukurtas taisykles.

1. Įvadas
Iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminamos elektros energijos skatinimas, išteklių taupymas
gaminant energiją termofikaciniu režimu bei klimato apsaugos tikslai yra tarp Europos Sąjungos
prioritetų. Vienas iš labiausiai paplitusių visoje ES elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių
skatinimas yra fiksuotas energijos supirkimo tarifas.
Fiksuotas elektros energijos supirkimo tarifas – tai teisės aktais patvirtinta iš atsinaujinančių
energijos išteklių gaminamos elektros energijos nekintanti kaina, mokama tokios elektros energijos
gamintojams. Toks būdas yra plačiai paplitęs ES valstybėse narėse. Jį taiko Estija, Latvija, Lietuva,
Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Nyderlandų Karalystė, Graikija, Vengrija, Slovakija, Čekija,
Danija1 .
Atsižvelgiant į srities specifiką būtina išsiaiškinti, ar atsinaujinančios energetikos ir
termofikacijos skatinimo būdai suvoktini kaip valstybės pagalba.
2. Valstybės pagalbos samprata bei jos tikslai
Valstybės pagalbos koncepcija yra kilusi ir išplėtota ES teisėje, todėl valstybės pagalbos
samprata bei tikslai turi būti aiškinami remiantis ES teisės aktais bei ES institucijų praktika.
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 107 straipsnio 1 dalį, „<...>
valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam
tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra
nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.“

1

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Profesoriaus V. Jankausko pranešimas, 2011-05-05
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SESV nuostatos valstybės pagalbą apibrėžia kaip valstybės pagalbos teikėjų tiesiogiai ar
netiesiogiai taikomas ar jų remiamas pagalbos priemones, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių
biudžetų ar piniginių fondų. Tokios priemonės turi būti skirtos kai kuriems ūkio subjektams arba kai kurių
prekių gamybai ar paslaugoms teikti ir teikiančios ūkio subjektams ekonominę naudą, kuri be šių
priemonių laisvos rinkos sąlygomis nebūtų įmanoma.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT), apibrėždamas valstybės pagalbos
reglamentavimo tikslus, nurodė, kad SESV 107 straipsnio tikslas yra užkirsti kelią atvejams, kai prekyba
tarp valstybių narių yra įtakojama dėl viešosios valdžios suteikiamų pranašumų2.

Pagal minėtas SESV nuostatas valstybės nustatyta paramos schema gali būti laikoma valstybės
pagalba ir tuo pagrindu notifikuojama Europos Komisijai, jei atitinka visus žemiau nurodytus kriterijus:
(a) paramos teikimo iš valstybės lėšų kriterijų; (b) išskirtinės ekonominės naudos ūkio subjektui
suteikimo kriterijų; (c) selektyvumo kriterijų, (d) konkurencijos iškraipymo kriterijų bei (e) poveikio
prekybai tarp ES valstybių narių kriterijų. Jų visumos egzistavimas konkrečioje valstybės narės
priemonėje apibrėžia tą priemonę kaip valstybės pagalbą.

Mūsų nuomone, VIAP neatitinka valstybės pagalbos kriterijų bei tikslų, todėl negali būti
laikoma valstybės pagalba.
3.

VIAP taikymo sritys

Pagal Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. 1-214 dėl
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energijos sektoriuje sąrašo nustatymo, viešuosius
interesus elektros energijos sektoriuje atitinka šios paslaugos: (a) elektros energijos gamyba naudojant
atsinaujinančius energijos išteklius; (b) elektros energijos gamyba termofikaciniu režimu kombinuotojo
elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, kai šios elektrinės tiekią šilumą į aprūpinimo
šiluma sistemas; (c) elektros energijos gamyba nustatytose elektrinėse, kuriose elektros energijos gamyba
būtina elektros energijos tiekimo saugumui r energijos sistemos rezervams užtikrinti.

Iš šių nuostatų matyti, kad valstybė, taikydama VIAP modelį, skatina elektros energijos gamybą
ne tik iš atsinaujinančių energijos išteklių bet ir termofikacijos būdu naudojant kitus energijos išteklius
nei atsinaujinantys energijos ištekliai, įskaitant iškastinį kurą. Tai, kad valstybė skatina ne tik elektros
energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, bet ir termofikacijos būdu gaminamos elektros
energijos gamybą, naudojant iškastinį kurą, patvirtina ir tas faktas, kad Ūkio ministerija tiek iš Bendrojo
programavimo dokumento, tiek iš Sanglaudos skatinimo programos energetikai skirtų priemonių skirstė
ES paramą dujomis kūrenamų termofikacinių elektrinių statybai, kurių pagamintai elektros energija taip
pat taikoma VIAP schema. Tačiau tiek elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių,
tiek elektros energijos gamyba termofikacijos būdu yra skatinama dėl to, kad šiais būdais yra mažinamas
CO2 išmetimas į aplinką, taupomi pirminiai energijos ištekliai, tuo prisidedant prie valstybės prisiimtų
tarptautinių įsipareigojimų klimato apsaugos srityje vykdymo. Be to, siekiama užtikrinti elektros
energijos tiekimo saugumą ir efektyvumą.
Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu dabar valstybė VIAP pradės vertinti kaip valstybės pagalbą,
sukels sau ypatingai didelę riziką dėl praeityje (dar nuo 2004 m.) iš ES lėšų ir ne vien tik Ūkio
ministerijos administruojamomis priemonėmis finansuotų projektų, skirtų vėjo, biodujų ar gamtines dujas
kūrenančių jėgainių statybai. Paramos gavėjai gali netekti ES paramos – tai būtų reali grėsmė, kad
vykdomi projektai negalėtų būti užbaigti, o įvykdyti nebūtų gyvybingi, Dar daugiau, praradus ES paramą,
šilumos tiekimo įmonių investicijos ta apimtimi turėtų būti dengiamos šilumos vartotojų. Tai pažeistų
viešąjį interesą ir valstybės tikslus mažinti šilumos energijos kainas3. Be to, kaip minėta, tai keltų realią
grėsmę ir energetikos sektoriaus projektams, kurių įgyvendinimas susijęs su valstybės energetinio
saugumo ir rezervų užtikrinimu, kadangi šie projektai taip pat buvo finansuojami analogiškomis
priemonėmis. Pavyzdžiui, iš ES fondų finansuojamai akcinei bendrovei Lietuvos elektrinei naujojo bloko

1980 m. kovo 27 d. ESTT sprendimas byloje Nr. [61/79], 31 punktas
Pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 80.1.2 punktą iš ES struktūrinių fondų lėšų sukurtas turtas šilumos
kainos vartotojams nedidina.

2
3
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statybos finansavimui 2011 m. skirta 70 mln. Lt VIAP lėšų, o bendra akcinei bendrovei Lietuvos
elektrinei energetikos sistemos rezervams užtikrinti skiriama investicijų iš VIAP suma 2011 m. sudaro
91,3 mln. Lt.
4.

VIAP nėra valstybės pagalba

VIAP savo tikslais ir esme skiriasi nuo valstybės pagalbos. Valstybės pagalbos institutas yra
paremtas siekiu užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui, o VIAP modelio paskirtis - skatinti tiek elektros
energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, tiek ir termofikacijos būdu, siekiant šiais būdais
mažinti CO2 išmėtimą į aplinką, tuo prisidedant prie valstybės prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų
klimato apsaugos srityje vykdymo bei užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą bei efektyvumą.

Be to, Lietuvoje galiojantis VIAP teikimo modelis neatitinka ES sutartyje nustatytų kriterijų,
kuriais remiantis jis galėtų būti laikomas valstybės pagalba.

Paramos teikimo iš valstybės lėšų kriterijus. Vienas iš valstybės paramos požymių, yra tai, kad
parama turi būti tiekiama iš viešojo sektoriaus lėšų. VIAP negali būti laikoma valstybės pagalba ar
valstybės finansavimu, nes valstybė faktiškai nerenka bei neadministruoja VIAP mokesčio, o tik nustato
VIAP teisinį reguliavimą. VIAP lėšos yra mokamas iš elektros energijos vartotojų sumokėtų mokesčių už
suvartotą elektros energiją, t.y. iš privačių lėšų, o VIAP lėšas administruoja elektros energijos perdavimo
sistemos operatoriaus (LITGRID). Be to, tos pačios VIAP lėšas gaunančios įmonės taip pat turi mokėti
VIAP kainą, kai jos naudoja pagamintą elektros energiją savo reikmėms.

Tai, kad VIAP schema neatitinka paramos teikimo iš valstybės lėšų kriterijaus ir VIAP
teikiančių energetikos įmonių rėmimo schema nėra valstybės pagalba, patvirtina ir ESTT praktika. ESTT
savo 2001-03-13 sprendime Nr. C-379/98 nagrinėjo mechanizmą, kuriuo privataus kapitalo įmonės buvo
verčiamos pirkti elektros energiją iš konkrečių elektros gamintojų valstybės nustatyta kaina, kuri buvo
aukštesnė už rinkos kainą. ESTT konstatavo, kad tuo atveju viešųjų išteklių nebuvo suteikta, todėl nebuvo
teikiama ir valstybės pagalba. ESTT pažymėjo, kad „valstybės narės teisės aktai, kurie, pirma, įpareigoja
privačias elektros energijos tiekimo įmones elektros energiją, jų tiekimo zonoje pagamintą panaudojant
atsinaujinančius energijos šaltinius, pirkti už minimalias kainas, didesnes nei reali ekonominė šios rūšies
energijos vertė, ir, antra, paskirsto šios pareigos finansines sąnaudas tarp šių elektros tiekimo įmonių ir
aukštesniame gamybos lygmenyje esančių privačių elektros sistemų operatorių, nėra valstybės pagalba
Sutarties 92 straipsnio 1 dalies prasme.“

Galimo konkurencijos iškraipymo kriterijus. Vienas iš būtinų valstybės pagalbos požymių,
nustatytų SESV 107 straipsnyje, yra tai, kad valstybės paramos ūkio subjektams priemonės iškraipo arba
gali iškraipyti konkurenciją ir veikia prekybą tarp ES šalių. Galiojanti VIAP teikiančių energetikos
įmonių rėmimo schema (per atitinkamą valstybės nustatytą tarifą) neatitinka šio kriterijaus. Pažymėtina,
kad elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių bei termofikaciniu būdu sektoriuje visiems
gamintojams taikomas vienodas teisinis ir ekonominis reguliavimas, įskaitant ir vienodo tarifo iš
konkretaus energijos šaltinio pagamintos elektros energijos supirkimui taikymą. VIAP schema ir
valstybės palaikomas tarifas (kaip VIAP schemos dalis) neiškraipo konkurencijos, t.y. pagaminta elektros
energija superkama iš visų gamintojų vienodomis sąlygomis už nustatytą vienodą tarifą. VIAP
taikymas iš atsinaujinančių išteklių gaminamos elektros energijos sektoriuje taip pat neturi esminės įtakos
prekybai tarp ES šalių dėl santykinai nedidelių tokios energijos gamybos apimčių. Atsinaujinančios
energetikos vystymo požiūriu Lietuvoje galiojanti VIAP schema visiškai suderinta su Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, kuri
draudžia gamintojų diskriminaciją (tiek pozityvią, tiek negatyvią) nacionaliniu lygmeniu, t.y. tarp
Lietuvos gamintojų. Tuo pagrindu galima teigti, kad elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių
elektros energijos šaltinių rėmimo schema neatitinka galimo konkurencijos iškraipymo kriterijaus.
Analogiški argumentai taikytini ir kombinuotai šilumos bei elektros energijos gamybai termofikacijos
būdu.

Selektyvumo kriterijus. ES sutarties 107 straipsnis taip pat nustato, kad valstybės pagalba turi
būti skirta tam tikrų prekių gamybai ar paslaugoms teikti, arba tam tikriems ūkio subjektams
(selektyvumo kriterijus). 2007 m. vasario 15 d. priimtas Bendrijos valstybės pagalbos taisyklių vadovas4,
4

Prieiga per internetą: <http://www.konkuren.lt/vp/doc/vademecum_on_rules_2007_lt.pdf>.
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pateikdamas selektyvumo kriterijaus išaiškinimą, nustato, kad „selektyvumas“ yra tai, kas skiria valstybės
pagalbą nuo vadinamųjų „bendrų priemonių“ (t.y. priemonių, kurios taikomos be išlygų vienodai visoms
įmonėms visuose ekonomikos sektoriuose valstybėje narėje). Šiuo atveju, konkretus elektros energijos
supirkimo tarifas yra nustatomas visiems tame pačiame sektoriuje veikiantiems elektros energijos
gamintojams. Papildomai minėtame išaiškinime yra pažymėta, kad selektyvumo kriterijus yra
tenkinamas tuo atveju, jei paramos schema taikoma tik valstybės narės teritorijos daliai, tuo tarpu VIAP
schema yra taikoma visoje Lietuvos teritorijoje veikiantiems elektros energijos gamintojams, elektros
energiją gaminantiems iš atsinaujinančių energijos išteklių bei termofikaciniu būdu. Tokiu būdu VIAP
schema, taikoma elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių bei termofikaciniu būdu
sektoriuose, taip pat neatitinka selektyvumo kriterijaus.

Neatitikimas aukščiau minėtiems valstybės pagalbos požymiams patvirtina, kad valstybės
palaikomas tarifas iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos elektros energijos supirkimui nėra
valstybės pagalba.

Be to, reikėtų pažymėti, kad Lietuvos valstybė taip pat nelaiko elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo per valstybės palaikomą tarifą valstybės pagalba.
Pavyzdžiui, 2008 m. balandžio 15 d. Lietuvos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie schemą,
susijusią su regionine pagalba energetikos sektoriui5. Viena iš minėtos schemos priemonių –
atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai. Pagal atitinkamą priemonę buvo
numatyta teikti vadinamąją „investicinę paramą“, t.y. finansuoti išlaidas, susijusias su materialiuoju turtu,
įskaitant energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrengimus. Notifikuodama schemą, Lietuvos
valstybė patvirtino, kad be numatytos investicinės paramos pagalbos gavėjui nebus teikiama jokia kita
valstybės parama toms pačioms išlaidoms finansuoti. Taigi, Lietuvos valstybė, atsižvelgdama į galiojantį
teisinį reguliavimą, įvertino, jog elektros gamintojas, gavęs investicinę paramą įrengimams, vėliau
pardavinės jo pagamintą elektros energiją už valstybės palaikomą tarifą, tačiau akivaizdžiai nelaikė
pastarojo valstybės pagalba.

pagalba.

Darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos institucijos nelaiko VIAP schemos valstybės

Atsižvelgiant į auščiau išdėstytą, LŠTA ir LEEGA nuomone, VIAP kaina negali būti laikoma
valstybės pagalba ir yra suderinama su ES parama šilumos tiekimo įmonių investicijoms į
atsinaujinančios energijos išteklių naudojimą ar kogeneraciją, nes:

VIAP tarifas neatitinka SESV 107 straipsnio numatytų valstybės pagalbos kriterijų.
Valstybės pagalbos tikslai yra sąžiningos konkurencijos užtikrinimas, tuo tarpu, VIAP tikslas yra
valstybės politikos ir jos interesų didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą bei energijos
gamybos efektyvumą įgyvendinimas. Todėl VIAP sistemoje numatyta, kad remiama tik tokia elektros
energijos gamyba termofikaciniu režimu, kai šios elektrinės tiekia šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas.
Taigi, VIAP sistema valstybė prisideda prie ES direktyvų6 nuostatų įgyvendinimo dėl termofikacijos ir
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo.
Nacionaliniu lygmeniu VIAP kaip valstybės pagalba gali būti pripažįstama tik nuo to
momento, kai valstybė įvertina konkrečią priemonę kaip valstybės finansavimą ir notifikuoja Europos
Komisiją apie tokią taikomą valstybės pagalbos schemą bei ją suderina su Europos Komisija. Lietuvos
Respublika nėra to padariusi, t.y. pagal dabartinį teisinį reguliavimą valstybė neturi teisės VIAP vertinti
kaip valstybės pagalbos, nes neatliko privalomų veiksmų, įteisinančių VIAP kaip valstybės pagalbą.
Priešingu atveju valstybė privalėtų iš viso suspenduoti VIAP schemos taikymą visiems elektros energijos
gamintojams iki notifikavimo ir suderinimo procedūros užbaigimo. Be to, kaip minėta trečiame šio rašto
skyriuje, jeigu valstybė pradėtų VIAP vertinti kaip valstybės pagalbą, tai sukeltų ypatingai didelę riziką
dėl praeityje (dar nuo 2004 m.) iš ES lėšų finansuotų projektų, skirtų vėjo, biodujų ar gamtines dujas
kūrenančių jėgainių statybai, įskaitant ir valstybei reikšmingų projektų, kurių įgyvendinimas susijęs su
Europos Komisijos 2008 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. K(2008)2665.
2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/77/EB „Dėl elektros energijos, pagamintos iš
atsinaujinančių energijos išteklių, rėmimo vidaus elektros rinkoje“ bei 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus
energetikos rinkoje, ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/42/EEB

5
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valstybės energetinio saugumo ir rezervų užtikrinimu. Tokie veiksmai pažeistų viešąjį interesą ir
valstybės tikslus mažinti šilumos energijos kainas, nes praradus ES paramą, šilumos tiekimo įmonių
investicijos ta apimtimi turėtų būti dengiamos šilumos vartotojų.
- mūsų įsitikinimu, Ūkio ministerija, teikdama ES struktūrinę paramą, nepažeidžia jokių teisės aktų
reikalavimų, nes VIAP įpareigojimai ir lėšos gali atsirasti tik tada, kai investicijos jau atliktos t.y.
pradedami eksploatuoti įrengimai ir tiekiama į tinklą elektros energija, nes tik tokiu atveju ūkio
subjektas realiai gali pradėti gauti VIAP lėšas.

Tikimės, kad išdėstyti argumentai padės priimti tiek Lietuvos valstybei, tiek ūkio subjektams
priimtiną sprendimą. Taip pat manytume, kad VIAP teisinis vertinimas ES paramos investicijoms
kontekste yra ne vien Ūkio ministerijos, bet Energetikos ministerijos kompetencija, Į šią diskusiją turėtų
būti įtrauktos ir tos valstybės institucijos, kurių administruojamų ES priemonių lėšomis buvo pastatytos
jėgainės, vėliau skatinamos per VIAP mechanizmą. Ūkio ministerija neturėtų prisiimti atsakomybės už jai
nepriskirtą sritį. Manome, kad šiuo metu nėra jokio teisinio pagrindo bei būtinybės stabdyti investicinės
paramos „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ priemonėje teikimo
procedūras, tuo pažeidžiant šilumos tiekimo įmonių teisėtus interesus bei lūkesčius.

Pagarbiai

LŠTA prezidentas

Vytautas Stasiūnas

LEEGA prezidentas

Algimantas Zaremba
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DĖL VIEŠAI PASKLEISTOS TIKROVĖS NEATITINKANČIOS INFORMACIJOS
PATIKSLINIMO AR PANEIGIMO
2011 m. birželio 28 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ buvo publikuojamas straipsnis
„Juodžiausias scenarijus pildosi“1. Analogiškas straipsnis pavadinimu „Lietuvos laukia
juodžiausias ir brangiausias šildymo scenarijus“ tą pačia dieną buvo patalpintas ir
internetiniame portale www.alfa.lt2. Šiuose straipsniuose, be kita ko, buvo skelbiamos ir Jūsų
citatos, susijusios su šilumos kainomis ir jų nustatymu. Straipsniuose vartojama tokia pagrindinė
Jūsų pasisakymų citata:

„SEB banko ekspertų skaičiavimais, gamtinių dujų kaina per pastaruosius penkerius
metus padidėjo 68 proc., o buitiniams vartotojams - daugiau kaip 100 procentų. Pagrindinė
žaliava šilumai gaminti brangsta vienu dydžiu, o šildymo paslauga auga gerokai sparčiau. Tokia
statistika verčia manyti, kad pasinaudodami monopoline padėtimi kainas diktuoja ir
šilumininkai“.

Taigi Jūsų vardu dienraštis „Lietuvos žinios“ ir internetinis portalas www.alfa.lt
paskleidė aukščiau nurodytas žinias apie šilumos kainas ir šilumos tiekėjus.
Visos pirmiau nurodytos Jūsų vardu paskleistos žinios neatitinka tikrovės. Tai pagrindžia
žemiau nurodomos aplinkybės ir motyvai.
Jums, kaip AB „SEB bankas“ prezidento patarėjui ir visuotinai žinomam aukštos
kvalifikacijos ekonomikos ir finansų ekspertui, be abejonės yra žinoma, jog Lietuvos
Respublikoje šilumos tiekimo įmonėms šilumos kainas nustato Lietuvos savivaldybių tarybos ir
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos
ūkio įstatymo 32 str. ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d.
nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika. Atskiros dalys sudarančios
šilumos kainą ribojamos ir vertinamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Taigi, vadovaujantis aukščiau nurodytais teisės aktais ir egzistuojančia aiškia kainų
nustatymo tvarka ir metodika, pažymėtina, kad jokiu būdu negali būti teigiama, kad šilumos
kainas nustatinėja ir nepagrįstai jas didina šilumos tiekėjai.
Todėl manome, jog pagarsinus viešai Jūsų žodžius buvo paskleista tikrovės neatitinkanti
informacija. Paskleista informacija kenkia visų šilumos tiekėjų dalykinei reputacijai ir formuoja
neigiamą jų įvaizdį visuomenėje. Svarbu pažymėti ir tai, jog Jūsų, visuotinai gerbiamo ir žinomo
asmens, pasisakymai žiniasklaidoje turi reikšmingą įtaką visuomenės nuomonei, kadangi eilinis
žmogus dėl Jūsų reputacijos ir užimamų pareigų, nekvestionuoja Jūsų pasisakymų teisingumo.
http://www.tns.lt/mediaintelligence/public/index.php?mod=main&sub=details&id=10080893&itd=MTAwODA4OTN8ODN8YjcxOTU2MD
JlYzg0MzFlODRkMTdiODlmYjAzN2RmMDg%3D;
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2 http://www.alfa.lt/straipsnis/11742662/Juodziausias.sildymo.scenarijus.pildosi=2011-06-28_08-07/
;
1

Mes, Šilumos tiekėjų asociacija, atstovaujanti šilumos tiekėjus ir veikianti jų interesais,
šiuo prašymu siekiame, kad būtų išsklaidytos abejonės ir paneigta ar patikslinta tikrovės
neatitinkanti informacija apie šilumos tiekėjus. Manome, kad Jūs kaip gerbiamas visuomenėje
ekspertas, neturėjote tikslo klaidinti visuomenės ir Jūsų žodžiai galėjo būti iškreipti arba
pacituoti neatsižvelgiant į kontekstą, todėl atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, Jūsų prašome,
patikslinti Jūsų vardu paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją, o jei citata buvo tiksli
ir neiškraipyta, paneigti viešai išsakytą teiginį, kuris neatitinka tikrovės.
Esame iš anksto dėkingi už viešą Jūsų vardu paskelbtų tikrovės neatitinkančių žinių
paneigimą ar patikslinimą.
Prezidentas

Vytautas Stasiūnas
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Į
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Nr.
Nr.

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ 29.2.4 PUNKTO TAIKYMO
Ruošdamiesi naujam 2011/2012 metų šildymo sezonui šilumos tiekėjai susiduria su
problema parenkant vartotojams šilumos paskirstymo metodus. Šilumos tiekėjas yra teisės aktų
įpareigotas taikyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius
apskaitos prietaisus atitinkantį šilumos paskirstymo metodą (Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio
2 dalis), bet, taikydamas šilumos paskirstymo metodą tiems šilumos vartotojams, kurie
neįgyvendino savo teisės pasirinkti šilumos paskirstymo metodą, yra ribojamas Šilumos tiekimo
ir vartojimo taisyklių nuostatų, kurių 29 punkte numatyti tipiniai atvejai, kada šilumos tiekėjas
turi taikyti tam tikrą šilumos paskirstymo metodą.
2011 m. liepos 29 d. įsigaliojo 2011 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos energetikos
ministro įsakymu Nr. 1-191 patvirtintos naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės
(toliau – Taisyklės).
Ankstesnės redakcijos Taisyklių 29.2.4. punktas numatė, kad „šilumos pirkimo–pardavimo
vietoje ir (ar) kai ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade
įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį,
taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 10 (Taisyklių 1 priedo 67 punktas). Jeigu dalis
patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis,
kietuoju kuru ar kt.), taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 10 (Taisyklių 1 priedo 67
punktas) kartu su šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo
metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas)“.
Naujos redakcijos Taisyklių 29.2.4. punktas numato, kad „šilumos pirkimo–pardavimo
vietoje ir (ar) kai ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade
įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį,
taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 4 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas). Jeigu dalis
patalpų atjungta nuo centralizuotos šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis,
kietuoju kuru ar kt.), taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 10 (Taisyklių 1 priedo 67
punktas) kartu su šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo
metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas)“.
Tiek Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu
Nr. O3-41 patvirtintas Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir
paskirstymo metodas Nr. 5, tiek Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m.
birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-103 patvirtintas Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos
šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių
nustatymo ir paskirstymo apibendrintas metodas Nr. 10 kiekvienas atskirai reglamentuoja:
1. kaip visą pastato šildymui sunaudotą šilumos kiekį paskirstyti į dvi dalis:
1.1. šilumos kiekio dalį sunaudotą pastato vartotojams priklausančių butų ar patalpų
naudingojo ploto šildymui;
1.2. šilumos kiekio dalį bendrojo naudojimo reikmėms (šilumos ir (ar) karšto vandens
tiekimo sistemos reikmėms, bendrojo naudojimo patalpoms šildyti ir t.t.);
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2. kaip apskaičiuotą šilumos kiekio dalį bendrojo naudojimo reikmėms paskirstyti pastato
vartotojams.
Kadangi abu metodai reglamentuoja tuos pačius dalykus, bet skirtingai, jie tarpusavyje
nesuderinami ir skirstant vartotojams pastate suvartotą šilumą kartu juos pritaikyti neįmanoma.
Atsižvelgiant į tai Lietuvos Respublikos Energetikos ministras dar 2011 01-17 dienos raštu
adresuotu Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai nurodė, kad Taisyklių 29.2.4 punkte įsivėlė
techninė klaida ir rekomendavo Taisyklių 29.2.4 punkte nurodytu atveju taikyti šilumos
paskirstymo metodus Nr. 4 ir Nr. 5.
Tačiau 2011 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-191
patvirtintoje naujoje Taisyklių redakcijoje 29.2.4 punktas pakeistas tik dalinai ir vis dar neaišku
kurį (Nr. 5 ar Nr. 10) metodą privalo taikyti šilumos tiekėjas kartu su šilumos paskirstymo
metodu Nr. 4.
Prašome išaiškinti ar ir po to, kai dalinai pasikeitė Taisyklių 29.2.4 punktas, Šilumos
tiekėjai turi vadovautis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2011 01-17 dienos rašto
rekomendacija ir taikyti šilumos paskirstymo metodus Nr. 4 ir Nr. 5.
Papildomai norime atkreipti dėmesį, kad tiek Šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnis, tiek kiti
teisės aktai numato, kad Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai privalo informuoti vartotojus
apie numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus, bei tai, kad nesutinkantys su numatomais
pakeitimais vartotojai turi turėti ne mažiau nei mėnesį iki šildymo sezono pradžios, kad
pasirinktų kitą šilumos paskirstymo metodą (Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo
ir taikymo taisyklių 18.3 punktas).
Atsižvelgiant į tai, kad šio rašto išsiuntimo dieną iki šildymo sezono pradžios liko vos apie
1,5 mėnesio, šilumos tiekėjai gali nebespėti savalaikiai informuoti vartotojus apie galimus
pasikeitimus, todėl prašome skubos tvarka padėti išspręsti probleminius šilumos tiekimo ir
vartojimo taisyklių taikymo praktikoje klausimus.

Pagarbiai,
Prezidentas

Vytautas Stasiūnas
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URNALO VALSTYBĖ INICIJUOTA
Energetikos konferencijos

KODĖL NEPINGA ILDYMAS LIETUVOJE?
REZOLIUCIJA
2011 m. spalio 5 d., Vilnius

Mes, konferencijos dalyviai ir svečiai, atsivelgdami į nuolat brangstančio importuojamo
ikastinio kuro (gamtinių dujų, naftos produktų) kainas, esmingai lemiančias ilumos kainų augimą
Lietuvos gyventojams,
Konstatuojame:
•
•

•
•

Lietuvoje ilumos gamybai daugiausiai naudojamas labai brangus importuojamas ikastinis kuras
(gamtinės dujos, naftos produktai)
ES isivysčiusių valstybių ilumos ūkiuose yra naudojamos technologijos, pakeitusios brangias gamtines
dujas perpus pigesniu vietiniu biokuru. ių technologijų diegimą apsunkina dabartinė ilumos kainodara,
kai dėl biokuro plėtros visą gaunamą naudą nedelsiant perdavus vartotojams neutikrinama investicijų
grąa ir todėl būtina iorinė finansinė parama.
Remiantis Lietuvos energetikos instituto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos energetikos
konsultantų asociacijos energetikos ekspertų atliktais skaičiavimais, Lietuvos atsinaujinančių energijos
iteklių (biokuro ir komunalinių atliekų) atsargos yra didesnės nei visos alies poreikis ilumos gamybai.
Didioji dauguma Lietuvos gyventojų gyvena senos statybos daugiabučiuose namuose, suvartojančiuose
kelis kartus daugiau ilumos lyginant su naujais ar renovuotais pastatais, tačiau renovacijos procesas,
kuriam numatytos ES lėos, nevyksta.

Raginame Lietuvos valstybines institucijas:
•
•
•

•
•
•

Paalinti visus biurokratinius barjerus, trukdančius efektyviai naudoti atsinaujinančius energijos iteklius
ilumos ūkio sektoriuje ir didinti energetinę nepriklausomybę nuo dujų, tuo pačiu sukuriant papildomų
darbo vietų bei prisidedant prie Lietuvos ekonomikos spartesnio augimo.
Biokuro plėtrą paskelbti nacionaliniu Lietuvos energetikos prioritetu, o ilumos gamybą i atsinaujinančių
energijos iteklių iki 2015 metų padidinti iki 70 procentų, 2020 metais  iki 85 procentų.
Siekiant, kad ilumos vartotojai kuo greičiau pajustų perėjimo į biokurą naudą ir būtų stabilizuotos
ilumos kainos, vietinio kuro diegimo projektus įtraukti į valstybinę investicinę programą, nukreipiant į
ią sritį būtinas ES fondų lėas.
Daugiabučių namų ūkyje paalinti visus biurokratinius trukdius, ukertančius kelią pasenusių
daugiabučių pastatų renovacijai, iekoti naujų organizavimo būdų, kad ją ymiai pagreitinti visoje alyje.
Nedelsiant pradėti naudoti JESSICA fonde įaldytas lėas daugiabučių atnaujinimui (modernizavimui)
skirtus 785 milijonus litų.
Valstybės ir savivaldybių institucijoms priimant sprendimus ilumos ūkio ir efektyvaus iluminės
energijos vartojimo daugiabučiuose pastatuose srityse remtis Lietuvos mokslininkų ir konsultantų
atliktais moksliniais tiriamaisiais darbais bei kompetencija. Rengiant sprendimų projektus konsultuotis su
energetikos specialistais, visuomene.
Balsavimo dėl rezoliucijos metu U rezoliuciją pasisakė 183 konferencijos dalyviai, PRIE  0, SUSILAIKĖ  4.
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LR energetikos ministerijai

2011-10-26
Į 2011-10-19

Nr. 134
Nr. (7.3-09)3-2985

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO

Papildant Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2011-10-25 siųstą raštą Nr. 133 „DĖL

ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO“, kuriuo Asociacija nederina Lietuvos Respublikos

energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25

d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
projekto dėl rašte pateiktų priežasčių, persiunčiame papildomas AB „Panevėžio energija“

pastabas.

PRIDEDAMA

2011-10-25 AB „Panevėžio energija“ raštas.

Pagarbiai,

Prezidentas

Vytautas Stasiūnas

118

119



120

121

122



123

124



125


126



hZKWK^^:hE'K^d/^$^<d/;Z'>DEd/͕/Z<dzsK^/Z
/Z<dzsr WZK:<d/ͿZ'>DEdhK:Edz^a/>hDK^n</K/Z</dr
EZ'd/<K^^<dKZ/r s/<>^
I. Energijos vartojimo efektyvumas

•

•
•
•
•
•
•
•

Direktyva 2004/8/EB „Dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos
paklausa vidaus energetikos rinkoje“;
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“;
Direktyva 92/42/EEB „Dėl naudingumo koeficiento reikalavimų karšto vandens
katilams, deginantiems skystąjį kurą“;
Direktyva 2010/30/ES „Dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir
kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją;
Direktyva 2009/125/EB nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija
susijusiems gaminiams nustatymo sistemą;
Direktyva 2010/31/ES „Dėl pastatų energinio naudingumo“
Europos Komisijos parengto naujos energijos vartojimo efektyvumo 2011-0622 KOM(2011) 370 direktyvos, pakeisiančios 2006 m. balandžio 5 d. Europos
Tarybos ir Parlamento direktyvą 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo
efektyvumo ir energetinių paslaugų ir 2004 m. vasario 11 d. Europos Tarybos ir
Parlamento direktyvą 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios
šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, projektas.
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^<dKZ/r s/<>^
II. Aplinkosauga
•Direktyva 2003/87/EB nustatanti prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais
sistemą Bendrijoje
•Direktyvą 1999/32/EB „Dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies
keičianti Direktyvą 93/12/EEB“;
Direktyva 2000/76/EB „Dėl atliekų deginimo“;
• Direktyva 2008/98/EB „Dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas“;
• 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“
• Direktyva 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės)“ ir jos įgyvendinimo
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hZKWK^^:hE'K^d/^$^<d/;Z'>DEd/͕/Z<dzsK^/Z
/Z<dzsr WZK:<d/ͿZ'>DEdhK:Edz^a/>hDK^n</K/Z</dr
EZ'd/<K^^<dKZ/r s/<>^
III. Atsinaujinantys energijos iš
ištekliai
• 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 reglamentuojanč
reglamentuojančios technologinę
technologinę šilumos ūkio sritį
sritį
• Direktyva 97/23/EB „Dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo“;
• Direktyva 2004/22/EB „Dėl matavimo priemonių“.
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hZKWK^^:hE'K^d/^$^<d/;Z'>DEd/͕/Z<dzsK^/Z
/Z<dzsr WZK:<d/ͿZ'>DEdhK:Edz^a/>hDK^n</K/Z</dr
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VI. Kiti ES teisė
teisės aktai
• ϮϬϬϵŵ͘ǀĂƐĂƌŝŽϭϭĚ͘ƵƌŽƉŽƐWĂƌůĂŵĞŶƚĞƉĂƐŝƌĂƓǇƚĂƐͣDĞƌƿ ƉĂŬƚĂƐ͞
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^ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐƚĂƌǇďŽƐ͕WĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƌŬŝƚƿ
^ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐƚĂƌǇďŽƐ͕WĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƌŬŝƚƿ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝũƿ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝũƿ
ǀĞŝŬƐŵĂŝƐŬĂƚŝŶĂŶƚǇƐŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝũŽƐŝƌa
ǀĞŝŬƐŵĂŝƐŬĂƚŝŶĂŶƚǇƐŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝũŽƐŝƌadǀǇƐƚǇŵČ
dǀǇƐƚǇŵČ ƵƌŽƉŽũĞ

ƚƐŝŶĂƵũŝŶēŝƿ ĞŶĞƌŐŝũŽƐŝƓƚĞŬůŝƿ ŝƌĞŬƚǇǀĂ
ϮϬϬϵͬϮϴͬŝƌĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂƐƓŝůƵŵŽƐ
ƚŝĞŬŝŵĂƐďĞŝǀĦƐŝŶŝŵĂƐ

^ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐƚĂƌǇďŽƐ͕WĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƌŬŝƚƿ
^ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐƚĂƌǇďŽƐ͕WĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƌŬŝƚƿ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝũƿ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝũƿ
ǀĞŝŬƐŵĂŝƐŬĂƚŝŶĂŶƚǇƐŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝũŽƐŝƌa
ǀĞŝŬƐŵĂŝƐŬĂƚŝŶĂŶƚǇƐŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝũŽƐŝƌadǀǇƐƚǇŵČ
dǀǇƐƚǇŵČ ƵƌŽƉŽũĞ
WĂŐƌŝŶĚŝŶĦƐŝƌĞŬƚǇǀŽƐŶƵŽƐƚĂƚŽƐƐƵƐŝũƵƐŝŽƐƐƵadƐĞŬƚŽƌŝƵŵŝ
13 straipsnis
AdministracinĦs procedƻros, reglamentai ir kodeksai

3. ValstybĦs narĦs ragina visus subjektus, visƿ pirma vietos bei regionines
administracines ťstaigas, planuojant, projektuojant, statant ir atnaujinant
pramoninius ar gyvenamuosius rajonus, uǎtikrinti, kad bƻtƿ ťdiegti ťrenginiai ir
sistemos, skirti elektros energijos, šildymo ir aušinimo iš atsinaujinanēiƿ energijos
ištekliƿ naudojimui, taip pat centralizuotam šilumos ir vĦsumos tiekimui. Prireikus
valstybĦs narĦs visƿ pirma skatina vietos ir regionines administracines ťstaigas ťtraukti
šildymo ir aušinimo iš atsinaujinanēiƿ energijos ištekliƿ naudojimČ ť miestƿ infrastruktƻros
planavimČ.

5. ValstybĦs narĦs uǎtikrina, kad visiems atitinkamiems subjektams, visƿ pirma
projektuotojams ir architektams, bƻtƿ pateiktos gairĦs, kad planuodami,
projektuodami, statydami ir rekonstruodami pramoninius ar gyvenamuosius rajonus
jie galĦtƿ tinkamai apsvarstyti, kaip bƻtƿ galima optimaliai suderinti atsinaujinanēius
energijos išteklius, didelio efektyvumo technologijas ir centralizuotČ šilumos bei
vĦsumos tiekimČ.
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^ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐƚĂƌǇďŽƐ͕WĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƌŬŝƚƿ
^ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐƚĂƌǇďŽƐ͕WĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƌŬŝƚƿ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝũƿ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝũƿ
ǀĞŝŬƐŵĂŝƐŬĂƚŝŶĂŶƚǇƐŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝũŽƐŝƌa
ǀĞŝŬƐŵĂŝƐŬĂƚŝŶĂŶƚǇƐŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝũŽƐŝƌadǀǇƐƚǇŵČ
dǀǇƐƚǇŵČ ƵƌŽƉŽũĞ
16 straipsnis
Prieiga prie tinklƿ ir jƿ eksploatavimas

11. Savo nacionaliniuose atsinaujinanēiƿ ištekliƿ energijos veiksmƿ planuose valstybĦs
narĦs ťvertina, ar bƻtina statyti naujČ infrastruktƻrČ centralizuotam šilumos ir vĦsumos,
pagamintƿ iš atsinaujinanēiƿ energijos ištekliƿ, tiekimui, kad bƻtƿ galima ťgyvendinti 3
straipsnio 1 dalyje nurodytČ 2020 m. nacionalinť planinť rodiklť. Vadovaudamosi tuo
ťvertinimu valstybĦs narĦs prireikus imasi veiksmƿ, kad plĦtotƿ centralizuoto šilumos
tiekimo infrastruktƻrČ, siekdamos sudaryti sČlygas šildymo ir aušinimo gamybai didelĦse
biomasĦs, saulĦs ir geoterminĦse jĦgainĦse.
22 straipsnis
Valstybiƿ nariƿ ataskaitƿ teikimas

1. Kiekviena valstybĦ narĦ ne vĦliau kaip 2011 m. gruodǎio 31 d., o vĦliau – kas
dvejus metus, Komisijai pateikia ataskaitČ apie paǎangČ skatinant ir naudojant
atsinaujinanēiƿ ištekliƿ energijČ...
3. Savo pirmojoje ataskaitoje valstybĦ narĦ 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.

^ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐƚĂƌǇďŽƐ͕WĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƌŬŝƚƿ
^ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐƚĂƌǇďŽƐ͕WĂƌůĂŵĞŶƚŽŝƌŬŝƚƿ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝũƿ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝũƿ
ǀĞŝŬƐŵĂŝƐŬĂƚŝŶĂŶƚǇƐŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝũŽƐŝƌa
ǀĞŝŬƐŵĂŝƐŬĂƚŝŶĂŶƚǇƐŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝũŽƐŝƌadǀǇƐƚǇŵČ
dǀǇƐƚǇŵČ ƵƌŽƉŽũĞ
EĂĐŝŽŶĂůŝŶŝĂŝǀĞŝŬƐŵƿ ƉůĂŶĂŝŝŬŝϮϬϭϬŵ͘ďŝƌǎĞůŝŽŵĦŶ͘
• <ŝĞŬǀŝĞŶĂǀĂůƐƚǇďĦ ŶĂƌĦ ƉĂƚǀŝƌƚŝŶĂŶĂĐŝŽŶĂůŝŶť ĂƚƐŝŶĂƵũŝŶĂŶēŝƿ ŝƓƚĞŬůŝƿ ĞŶĞƌŐŝũŽƐ
ǀĞŝŬƐŵƿ ƉůĂŶČ ŝƌ<ŽŵŝƐŝũĂŝƉĂƚĞŝŬŝĂŶĞǀĦůŝĂƵŬĂŝƉ ϮϬϭϬŵ͘ďŝƌǎĞůŝŽϯϬĚ͘

• sĂůƐƚǇďĦƐŶĂƌĦƐ͕ƉĂƚĞŝŬĚĂŵŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŝŶŝƵƐĂƚƐŝŶĂƵũŝŶĂŶēŝƿ ŝƓƚĞŬůŝƿ ĞŶĞƌŐŝũŽƐ
ǀĞŝŬƐŵƿ ƉůĂŶƵƐ͕ůĂŝŬŽƐŝ<ŽŵŝƐŝũŽƐƉĂƚǀŝƌƚŝŶƚƵŶĂĐŝŽŶĂůŝŶŝƿ ĂƚƐŝŶĂƵũŝŶĂŶēŝƿ ŝƓƚĞŬůŝƿ
ĞŶĞƌŐŝũŽƐǀĞŝŬƐŵƿ ƉůĂŶŽŵŽĚĞůŝƵ͘

• EĂĐŝŽŶĂůŝŶŝĂŝƚŝŬƐůĂŝŝŬŝϮϬϮϬŵ͘ĞŶĞƌŐŝũŽƐĚĂůŝĂŝ͕ŐĂƵŶĂŵĂŝ ŝƓ ĂƚƐŝŶĂƵũŝŶĂŶčŝų
ĞŶĞƌŐŝũŽƐŝƓƚĞŬůŝų ŝƌŶĂƵĚŽũĂŵĂŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵŝ͕ĞůĞŬƚƌŽƐĞŶĞƌŐŝũŽƐŐĂŵǇďĂŝ͕ƓŝůĚǇŵƵŝŝƌ
ǀėƐŝŶŝŵƵŝ;įƐŬĂŝƚĂŶƚadͿ͖
• EĂĐŝŽŶĂůŝŶŝƵŽƐĞǀĞŝŬƐŵų ƉůĂŶƵŽƐĞ^ƓĂůǇƐįǀĞƌƚŝŶƐďūƚŝŶǇďę ƐƵŬƵƌƚŝŶĂƵũą
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚūƌą adŝƌsdŝƓ /ŝƌ͕ŬƵƌǇƌĂĂŬƚƵĂůƵ͕ƉƌĂĚėƐǀĞŝŬƐŵƵƐad
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚūƌŽƐǀǇƐƚǇŵƵŝ͕ƉůĞčŝĂŶƚƓŝůƵŵŽƐŝƌǀėƐŝŶŝŵŽĞŶĞƌŐŝũŽƐŐĂŵǇďŽƐĂƉŝŵƚŝƐ
ŝƓ ďŝŽŬƵƌŽ͕ƐĂƵůėƐŝƌŐĞŽƚĞƌŵŝŶėƐĞŶĞƌŐŝũŽƐįƌĞŶŐŝŶŝų͘
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>ZŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝũŽƐƵǎƐĂŬǇŵƵ>ŝĞƚƵǀŽƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŝŶƐƚŝƚƵƚĂƐ;>/Ϳ
ĂƚůŝŬŽŵŽŬƐůŝŶť ƚŝƌŝĂŵČũť ĚĂƌďČ͗
ͣa>/^^s/s>z
$^^Dr
ͣa>/^^s/s>z$
^^Dr d^/Eh:/EE
d^/Eh:/EE/r EZ'/:K^/a
EZ'/:K^/ad<>/r
d<>/r
;/K<hZK͕,/ZKEZ'/:K^͕^h>$
$
^EZ'/:K^͕'KdZD/E$
;/K<hZK͕,/ZKEZ'/:K^͕^h> ^EZ'/:K^͕'KdZD/E$^
EZ'/:K^Ϳ/Z<KDhE>/E/r
EZ'/:K^Ϳ/Z<KDhE>/E/r d>/<r
d>/<r WEhK:/D^EZ'/:/
'D/Ed/͞
'D/Ed/͞

^ŝĞŬŝĂŶƚŵĂŬƐŝŵĂůŝĂŝŝƓŶĂŐƌŝŶĦƚŝĂƚƐŝŶĂƵũŝŶĂŶēŝƿ ĞŶĞƌŐŝũŽƐŝƓƚĞŬůŝƿ
ƉĂŶĂƵĚŽũŝŵŽŐĂůŝŵǇďĞƐ>ŝĞƚƵǀŽƐƓŝůƵŵŽƐƻŬŝŽƐĞŬƚŽƌŝƵũĞ͕
>ŝĞƚƵǀŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũŽƐ;>adͿƵǎƐĂŬǇŵƵ>ŝĞƚƵǀŽƐ
ĞŶĞƌŐŝũŽƐŬŽŶƐƵůƚĂŶƚƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂ;><Ϳ ĂƚůŝŬŽƐƚƵĚŝũČ͗
ͣd^/Eh:/EE
d^/Eh:/EE/r EZ'/:K^/a
EZ'/:K^/ad<>/r
d<>/r ;/ͿW>$
;/ͿW>$dZK^>/dhsK^
EdZ>/hKdKa
EdZ>/hKdKa/>hDK^d/</DK^/^dDK^WZK'ZDK^͞
/>hDK^d/</DK^/^dDK^WZK'ZDK^͞
WZE'/DK
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20112011-2020 metų
metų
kompleksinė
kompleksinės investicinė
investicinės programos
centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje
parengimas
ir įgyvendinimo priemonių
priemonių sukū
sukūrimas

ŝŽŬƵƌŽƉĂŶĂƵĚŽũŝŵĂƐĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚŽƐƓŝůƵŵŽƐŐĂŵǇďĂŝ
>ŝĞƚƵǀŽũĞ;ϮϬϭϬŵ͘Ϳ

<ƵƌŽƐČŶĂƵĚƿ ƐƚƌƵŬƚƻƌĂ͕ϮϬϭϬ
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ŝŽŬƵƌŽĚĂůŝƐďĞŶĚƌĂŵĞŬƵƌŽďĂůĂŶƐĞĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂŝ
ƚŝĞŬŝĂŵŽƐƓŝůƵŵŽƐŐĂŵǇďĂŝťǀĞƌƚŝŶƵƐƉŽƚĞŶĐŝĂůČ

aŝƵŽŵĞƚƵŶĂƵĚŽũĂŵŝŝƓƚĞŬůŝĂŝ

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Lietuvoje
2009 m. ir 2020 m.
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ŝŽŵĂƐĦƐŝƓƚĞŬůŝĂŝ

Biomasė iš medžio

Malkinė mediena

3.218.000 m3 arba 565.000 tne

Miško kirtimo atliekos

1.085.000 m3 arba 185.000 tne

Medžio pramonės atliekos 1.627.000 m3 arba 283.000 tne
Kelmų potencialas

Naudojame tik 10 % miško kirtimo atliekƿ

1.691.900 m3 yra visiškai neįvertintas

Ateityje turėtų tapti prieinamos technologijos šio
kuro panaudojimui

Energetinės plantacijos

70.000 tne

(Greitai augantys energetiniai augalai)

Šiaudai

Komunalinės atliekos

~ 2,4 mln. t/m arba 840.000 tne
~1 mln. tonƿ arba 200.000 tne

IŠ VISO – virš 2 mln. tne

aŝůƵŵŽƐ ŐĂŵǇďĂadƐĞŬƚŽƌŝƵũĞŝƓ /
;ďŝŽŬƵƌŽͿ

ϮϬϮϬ

ϮϬϭϬ

'ĂŵǇďĂŝƓ /Εϲ͕ϱdtŚ
/ŶƐƚĂůŝƵŽƚĂŐĂůŝĂΕϭϰϴϳ Dt

'ĂŵǇďĂŝƓ /Εϭ͕ϵ dtŚ
/ŶƐƚĂůŝƵŽƚĂŐĂůŝĂΕϯϵϭ Dt

;ŶĞadƐĞŬƚŽƌŝƵũĞƉĂƉŝůĚŽŵĂŝďŝŽŬƵƌŽŬĂƚŝůƿ
ŝŶƐƚĂůŝƵŽƚĂŐĂůŝĂƐŝĞŬŝĂΕϮϮϬDtͿ

ŝŽŬƵƌŽďƵƐƐƵĚĞŐŝŶĂŵĂΕ
ϱϲϬƚƻŬƐƚ͘ƚŶĞ

ŝŽŬƵƌŽƐƵĚĞŐŝŶĂŵĂĂƉŝĞϭϳϬƚƻŬƐƚ͘
ƚŶĞ

ŝŽŬƵƌŽƓŝůƵŵŽƐŐĞŶĞƌĂǀŝŵŽťƌĞŶŐŝŶŝƿ ƉůĦƚƌĂϮϬϭϬͲϮϬϮϬ
WĂƉŝůĚŽŵĂŝŝƌĞŶŐƚŝ͗ΕϭϬϵϲ Dt͖WĂŐĂŵŝŶƚŝ͗Εϰ͕ϲ dtŚ
/Es^d//:K^͗ Εϭ͕ϭŵůƌĚ͘>ƚ
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aŝůƵŵŽƐ ŐĂŵǇďĂadƐĞŬƚŽƌŝƵũĞŝƓ /
aŝůƵŵŽƐťƌĞŶŐŝŶŝƿ ƉůĦƚƌĂ
;ďŝŽŬƵƌŽͿ
ŝŽŬƵƌŽƓŝůƵŵŽƐŐĞŶĞƌĂǀŝŵŽťƌĞŶŐŝŶŝƿ ƉůĦƚƌĂ

sĂŶĚĞŶƐƓŝůĚǇŵŽ
ŬĂƚŝůĂŝ͕Dt

ϱϮϯ

<ŽŵƵŶĂůŝŶŝƿ ĂƚůŝĞŬƿ
ĚĞŐŝŶŝŵŽƐƚŽƚǇƐ͕Dt
;ďŝŽĚĞŐƌĂĚƵŽũĂŶƚŝĚĂůŝƐͿ

ŝŽŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝŶŝĂŝ
ťƌĞŶŐŝŶŝĂŝ͕Dt;ƓŝůƵŵĂͿ

ϱϭϴ

ϱϱ

s/^K

ϭϬϵϲ

ůĞŬƚƌŽƐ ŐĂŵǇďĂadƐĞŬƚŽƌŝƵũĞŝƓ /
;ďŝŽŬƵƌŽͿ

ϮϬϭϬ

ϮϬϮϬ

'ĂŵǇďĂŝƓ /ΕϭϳϮ'tŚ
/ŶƐƚĂůŝƵŽƚĂŐĂůŝĂΕϮϮDt
ŝŽŬƵƌŽƐƵĚĞŐŝŶĂŵĂĂƉŝĞ
ϮϬ ƚƻŬƐƚ͘ƚŶĞ

'ĂŵǇďĂŝƓ /Εϭ͕ϯϰϮ dtŚ
/ŶƐƚĂůŝƵŽƚĂŐĂůŝĂΕϯϮϮ Dt
ŝŽŬƵƌŽďƵƐƐƵĚĞŐŝŶĂŵĂĂƉŝĞ
ϭϲϬ ƚƻŬƐƚ͘ƚŶĞ

ŝŽŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝũŽƐƉůĦƚƌĂϮϬϭϬͲϮϬϮϬ
WĂƉŝůĚŽŵĂŝŝŶƐƚĂůŝƵŽƚŝ͗ΕϯϬϬ Dt͖WĂŐĂŵŝŶƚŝ͗Ͳ ϭ͕ϭϳϬ dtŚ
/Es^d//:K^͗ Ε ϭ͕ϮϯŵůƌĚ͘>ƚ
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Centralizuotai tiekiamos šilumos
gamyba pagal kuro rū
rūšis
16000

Elektra ir geoterminė šiluma
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Atliekinė šiluma ir brand. kuras

Komunalinės atliekos
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10000
8000

Dujos ir skystas kuras
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6000

Šiaudai-žolės

4000
2000

Medienos kuras

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Metai

<ŽŵƵŶĂůŝŶŝƿ ĂƚůŝĞŬƿ ƉĂŶĂƵĚŽũŝŵĂƐƓŝůƵŵŽƐŝƌĞůĞŬƚƌŽƐ
ŐĂŵǇďĂŝ^ŝƌ>ŝĞƚƵǀŽũĞ
 Europoje šiuo metu veikia per 430
kogeneracinių jėgainių gaminančių
šilumą ir elektrą, kurios kūrena
komunalines atliekas
 Per metus Europoje sukūrenama miestų

šildymui ir elektros energijos gamybai apie
65 mln. tonų atliekų.
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<ŽŐĞŶĞƌĂĐŝŶĦ ĞůĞŬƚƌŝŶĦ ĚĞŐŝŶĂŶƚŝŬŽŵƵŶĂůŝŶĞƐĂƚůŝĞŬĂƐ
sŽŬŝĞƚŝũŽũĞ

92

WĂƉŝůĚŽŵŝƉǀǌ͘ƐƵŬŽŵƵŶĂůŝŶŝų ĂƚůŝĞŬų ĚĞŐŝŶŝŵŽįŵŽŶėŵŝƐ͕
ƉĂƐƚĂƚǇƚŽŵŝƐŵŝĞƐƚų ƌŝďŽƐĞ
Londonas SELCHIP

Monaco (Monte Carlo)

Viena, Austrija

Tokijas, Minato

ϵϯ
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<ŽŵƵŶĂůŝŶŝƿ ĂƚůŝĞŬƿ ƉĂŶĂƵĚŽũŝŵĂƐƵƌŽƉŽũĞ
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Source: Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu

<KDhE>/E$^d>/<K^ Ͳ sZd/E'^<hZ^͊
<ŽŵƵŶĂůŝŶŝƿ ĂƚůŝĞŬƿ ƓŝůƵŵŝŶŐƵŵĂƐ ďĞǀĞŝŬ ƚŽŬƐ ƉĂƚ ŬĂŝƉ ŵĞĚŝĞŶŽƐ ĂƚůŝĞŬƿ͘
>ŝĞƚƵǀŽũĞ ƚƵƌŝŵƿ ϭ͕ϯŵůŶ͘ƚŽŶƿ ĂƚůŝĞŬƿ ;ǀŝƐŽƐƵƐŝĚĂƌŽΕϰ͕ϰŵůŶ͘ƚŽŶƿͬŵĞƚƵƐͿ͕
ŬƵƌŝĂƐ ŬƻƌĞŶĂŶƚ ďƻƚƿ ŐĂůŝŵĂ ƉĂŐĂŵŝŶƚŝ ĚŝĚĞůħ ĚĂůť ĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂŝ ƚŝĞŬŝĂŵŽƐ
ƓŝůƵŵŽƐ ŝƌ ĞůĞŬƚƌŽƐ ĞŶĞƌŐŝũŽƐ͕ ƵǎŬĂƐĂŵĂ ƐČǀĂƌƚǇŶƵŽƐĞ͘ K ƚƵŽ ƚĂƌƉƵ ƓŝůƵŵĂŝ
ŐĂŵŝŶƚŝ͕ƉĞƌŬĂŵĂƐďƌĂŶŐƵƐŝŵƉŽƌƚƵŽũĂŵĂƐŝƓŬĂƐƚŝŶŝƐŬƵƌĂƐ͊͊͊
Daž
Dažnai pasitaikantys vaizdai Lietuvoje kai atliekos iš
išmetamos miš
miškuose ir
savartynuose

95
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ŝŽŬƵƌŽƉůĦƚƌŽƐĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂŝƚŝĞŬŝĂŵŽƐƓŝůƵŵŽƐ
ŐĂŵǇďĂŝĨŝŶĂŶƐĂǀŝŵŽƓĂůƚŝŶŝĂŝ
ϭ͘>$aK^'hdK^/a </K/a<^d/E/D<hZh/
Ϯ͘^^dZh<dnZ/E$^WZDK^>$aK^
ϯ͘ >/r:r /Es^d//:r ^,D ;>ĦƓŽƐ ŐĂƵƚŽƐ Ƶǎ
ƉĂƌĚƵŽƚƵƐ ŶƵƐƚĂƚǇƚŽƐŝŽƐ ƓŝůƚŶĂŵŝŽ ĞĨĞŬƚČ
ƐƵŬĞůĞŶēŝƿ ĚƵũƿ ŶŽƌŵŽƐ ǀŝĞŶĞƚƵƐͿ h ƐĞůů
ĂĐŽƌĚŝŶŐ<ŝŽƚŽƉůŽƚŽĐŽů
ϰ͘/Es^dhKdK:r >$aK^

ŝŽŬƵƌŽƉĂŶĂƵĚŽũŝŵĂƐĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚŽƐƓŝůƵŵŽƐŐĂŵǇďĂŝ
>ŝĞƚƵǀŽũĞ;ƚŝŬƐůĂƐϮϬϮϬŵ͘Ϳ
Gamtinės
dujos
~12,0%

Mazutas
~2,0%

Kitas kuras
~1,5%

Biokuras
~85,0%

<ƵƌŽƐČŶĂƵĚƿ ƐƚƌƵŬƚƻƌĂ;ƚŝŬƐůĂƐϮϬϮϬŵ͘Ϳ
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ŝĚǎŝĂƵƐŝĂƓŝůƵŵŽƐĚĂůŝƐƉĂŐĂŵŝŶĂŵĂŶĂƵĚŽũĂŶƚďŝŽŬƵƌČ͗
Eil.
Nr.

Šilumos tiekimo įmonė

Biokuro dalis
bendrame kuro
balanse (%)

1.

UAB "Ignalinos šilumos tinklai"

100,0

3.

UAB "Molėtų šiluma“

98,6

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

UAB "Lazdijų šiluma"

UAB "Širvintų šiluma"

UAB "Tauragės šilumos tinklai"

UAB “Litesko” fil. “Kelmės šiluma”

UAB "Raseinių šilumos tinklai"

UAB "Varėnos šiluma"

UAB "Šilalės šilumos tinklai"

UAB “Fortum Švenčionių energija”

UAB "Birštono šiluma"

UAB “Mažeikių šilumos tinklai”

UAB "Šilutės šilumos tinklai"

UAB “Akmenės energija”

UAB "Utenos šilumos tinklai"

99,9

98,0

87,0

85,0
85,0

84,0

80,5

80,6

77,8

76,8

60,5

54,4

52.0

43,8

Šilumos tiekimo bendrovėms
nustatytos vienanarės (gamybos,
perdavimo ir pardavimo) šilumos
kainos nuo 2012 m. sausio 1 d.,
(ct/kWh) be 9% PVM
18,85

22,91

19,04

19,22

18,75

22,28

20,85

20,40

20,26

22,49

20,45

20,70

23,38

25,48

19,05

ϵϴ

ŝĚǎŝĂƵƐŝĂƓŝůƵŵŽƐĚĂůŝƐƉĂŐĂŵŝŶĂŵĂŶĂƵĚŽũĂŶƚŐĂŵƚŝŶĞƐĚƵũĂƐ͗

Eil.
Nr.

Šilumos tiekimo įmonė

1.

UAB “Litesko” fil. “Alytaus energija”

2.

AB "Jonavos šilumos tinklai"

3.

UAB “Litesko” fil. “Druskininkų šiluma”

4.

UAB "Pakruojo šiluma"

5.

UAB "Fortum Joniškio energija"

6.

UAB "Anykščių šiluma"

7.

UAB “Prienų energija”

Gamtinių dujų
dalis bendrame
kuro balanse
(%)

Šilumos tiekimo bendrovėms
nustatytos vienanarės (gamybos,
perdavimo ir pardavimo) šilumos
kainos nuo 2012 m. sausio 1 d.,
(ct/kWh) be 9% PVM

99,9

30,01¹
30,01¹; 30,46²
30,46²

93,0

29,96

99,5

97,2

90,0

82,5

80,0

25,25

30,94

30,07

30,00

31,47

WĂĂŝƓŬŝŶŝŵĂƐ͗
ϷͲƓŝůƵŵŽƐƉƵŶŬƚĂŝƉƌŝŬůĂƵƐŽŐǇǀĞŶƚŽũĂŵƐ͖
ϸͲƓŝůƵŵŽƐƉƵŶŬƚĂŝƉƌŝŬůĂƵƐŽƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƵŝ͘

ϵϵ
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ϭϮ͘WƵŶŬƚĂƐ͘KϮŶĞŝƓƐŝƐŬŝƌŝĂŶēŝŽƐďŝŽŵĂƐĦƐƐČƌĂƓĂƐ

I grupė. Augalai ir augalų dalys:
• Šiaudai, šienas ir žolė, lapai, mediena, šaknys, kelmai,
žievė, javai, pvz., kukurūzai ir kvietrugiai.

II grupė. Biomasės atliekos, produktai ir šalutiniai produktai:
• pramoninės medienos atliekos (medienos produkcijos
gamybos ir apdorojimo darbų medienos atliekos bei
medienos gaminių pramonės darbų medienos atliekos),
• naudota mediena (naudoti iš medienos pagaminti gaminiai,
medienos medžiagos), medienos apdorojimo darbų produktai ir
šalutiniai produktai,
• savo sudėtyje medienos turinčios celiuliozės ir popieriaus
pramonės atliekos, pvz., sulfatinės nuoviros (tik
su biomasės anglimi),
• celiuliozės gamybos žaliavinė talo alyva, talo alyva ir dervų
alyva,
• miškų ūkio atliekos,
• perdirbaut lignoceliuliozės turinčius augalus gaunamas ligninas
• gyvūnų, žuvų ir maisto miltai, riebalai, aliejus ir taukai,
• pirminės maisto ir gėrimų gamybos atliekos,
• augaliniai aliejai ir riebalai,
• mėšlas,
• žemės ūkio įmonių atliekos,
• nuotekų dumblas,
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II grupė. Biomasės atliekos, produktai ir šalutiniai
produktai:
• virškinant, fermentuojant ar biomasei virstant dujomis
susidarančios biodujos,
• uostų dumblas bei kitas vandens telkinių dumblas ir
nuosėdos,
• sąvartynų dujos,
• medžio anglys.

III grupė. Mišrių medžiagų biomasės dalis:
• tvarkant vandens telkinius surinktų plūduriuojančių atliekų
biomasės dalis,
• mišrių maisto ir gėrimų gamybos atliekų biomasės dalis,
• mišinių, kurių sudėtyje yra medienos, biomasės dalis,
• tekstilės atliekų biomasės dalis,
• popieriaus, kartono, popieriumi klijuoto kartono biomasės
dalis,
• komunalinių ir pramonės atliekų biomasės dalis,
• sulfatinių nuovirų su iškastine anglimi biomasės dalis,
• apdorotų komunalinių ir pramonės atliekų biomasės
dalis,
• etilotrebutilo eterio (ETBE) biomasė,
• butanolio biomasės dalis.

ŝŽŬƵƌŽŝƌŬŽŵƵŶĂůŝŶŝƿ
ŝŽŬƵƌŽŝƌŬŽŵƵŶĂůŝŶŝƿ ĂƚůŝĞŬƿ
ĂƚůŝĞŬƿ ƉĂŶĂƵĚŽũŝŵŽ
ƉůĦ
ƉůĦƚƌĂ>ŝĞƚƵǀŽũĞůĞŝƐƚƿ
ƚƌĂ>ŝĞƚƵǀŽũĞůĞŝƐƚƿ͗

ͲWĂĚŝĚŝŶƚŝƓĂůŝĞƐĞŶĞƌŐĞƚŝŶť ƐĂƵŐƵŵČ
;ŵĂǎĦũĂƓĂůŝĞƐƉƌŝŬůĂƵƐŽŵǇďĦ ŶƵŽŝƓŬĂƐƚŝŶŝŽ
ŝŵƉŽƌƚƵŽũĂŵŽŬƵƌŽͿ

Ͳ ^ƵŬƵƌƚŝƉĂƉŝůĚŽŵĂŝϭϬƚƻŬƐƚ͘
ŶĂƵũƿ ĚĂƌďŽǀŝĞƚƿ͖

Ͳ ^ƵŵĂǎŝŶƚŝKϸ ŝƓŵĞƚŝŵƵƐŶƵŽϮŵůŶ͘
ŝŬŝϬ͕ϲŵůŶ͘ ƚŽŶƿ ƉĞƌŵĞƚƵƐ
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103

ŝŽŬƵƌŽŝƌŬŽŵƵŶĂůŝŶŝƿ
ŝŽŬƵƌŽŝƌŬŽŵƵŶĂůŝŶŝƿ ĂƚůŝĞŬƿ
ĂƚůŝĞŬƿ ƉĂŶĂƵĚŽũŝŵŽ
ƉůĦ
ƉůĦƚƌĂ>ŝĞƚƵǀŽũĞůĞŝƐƚƿ
ƚƌĂ>ŝĞƚƵǀŽũĞůĞŝƐƚƿ͗

Ͳ WĂŐĞƌŝŶƚŝŝŵƉŽƌƚŽͬĞŬƐƉŽƌƚŽďĂůŶƐČ
Ͳ dŽůǇŐŝĂŝǀǇƐƚǇƚŝƐƓĂůŝĞƐƌĞŐŝŽŶĂŵƐ
Ͳ ^ƚĂďŝůŝǌƵŽƚŝƓŝůƵŵŽƐŬĂŝŶĂƐ
ǀĂƌƚŽƚŽũĂŵƐ

104

WƌŝŶĐŝƉŝŶĦ ĐĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚŽƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽƐĐŚĞŵĂ

ϭͲ ƓŝůƵŵŽƐ ƓĂůƚŝŶŝƐ͖ ϮͲ ƓŝůƵŵŽƐ ƚŝĞŬŝŵŽ ŝƌ ƉĂƐŬŝƌƐƚǇŵŽ ǀĂŵǌĚǇŶų ƚŝŶŬůĂƐ͖ ϯͲǀĂƌƚŽƚŽũĂŝ͖ ϰͲ
ƓŝůƵŵŽƐŵĂƚĂǀŝŵŽƉƌŝĞƚĂŝƐĂŝ;ΕϭϬϬϬǀŶƚ͘Ϳ͖ϱʹ ƓŝůƵŵŽƐŵĂƚĂǀŝŵŽƉƌŝĞƚĂŝƐĂŝƉĂƐƚĂƚų įǀĂĚƵŽƐĞ
;ΕϯϬϬϬϬͿ͘
ͲͲͲ ĂƵŐŝĂďƵčŝų ŐǇǀĞŶĂŵųũų ŶĂŵų ǀĂůĚǇƚŽũų ;ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝų͕ ďĞŶĚƌŝũų ƉŝƌŵŝŶŝŶŬųͿ
ǀĞŝŬůŽƐŝƌĂƚƐŬĂŝƚŽŵǇďėƐƌŝďĂ͘
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Lietuvos gyvenamojo fondo (daugiabučiai ir individualūs gyvenamieji
namai) duomenų suvestinė
Viso būstų – 1.324.670

~450.000 gyvenamieji namai
Bendrasis gyv. namų plotas apie 102 mln.m²

50,9% – iš CŠTS
24,6% – iš vietinių katilinių
24,5% – šildomi kitaip (krosnys, elektra
ir kt.)

Daugiabučiai

Kiekis (vnt.)

Plotas (m2)

~ 38 200

~ 53 300 000

~ 9 % viso kiekio

~ 52 % viso ploto

I pastatų grupė 1 – 2
aukštų
(vidutinis pastato plotas
– mažesnis kaip
1000 m2)

Kiekis (vnt.)

~ 21000

VISO:

Plotas (m2)

VISO:

~ 7 700 000

II pastatų grupė 3 – 16 aukštų (vidutinis pastato
plotas – didesnis kaip 1000 m2)

3 – 5 aukštų
(vidutinis pastato plotas
yra ~ 3400 m2)

~ 14 700

6 – 16 aukštų
(vidutinis pastato
plotas yra ~
4300 m2)

~ 2 500

~ 38 200

~ 34 300 000

~ 53 300 000

~ 11 300 000

106

Naujai pastatyti ir atnaujinti (modernizuoti)
daugiabučiai gyvenamieji namai mažai vartojantys
šilumos

144

Senos statybos neapšiltinti daugiabučiai
gyvenamieji namai daug vartojantys šilumos

ϭϬϵ
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Norint iš esmės sumažinti Lietuvos gyventojų mokėjimus už
šilumą, būtina įgyvendinti du pagrindinius projektus:

1. Pervesti
šilumos gamybos šaltinius nuo brangaus
importuojamo iškastinio kuro (gamtinių dujų ir naftos produktų)
prie daug pigesnio vietinio biokuro;

2. Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius gyvenamuosius
namus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą;
Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį gyvenamąjį namą ir šilumos
gamybai naudojant vietinį biokurą, mokėjimai už šilumą gyventojams
sumažėtų nuo ~420 Lt/but./mėn. iki ~120 Lt/but./mėn. Būtent tiek dabar
moka naujai pastatytų ir atnaujintų (modernizuotų) Lietuvos daugiabučių
gyvenamųjų namų gyventojai.

Mokėjimai už šilumą III kategorijos name, taikant
skirtingus scenarijus
Dabartinė
Dabartinė namo bū
būklė
klė:

~25,
00 kWh/m²
~25,00
kWh/m²/mė
/mėn.

Kuras: biokuras 20%, iškastinis 80%;

sŝĚƵƚŝŶė ƓŝůƵŵŽƐŬĂŝŶĂϮϬϭϭͬϮϬϭϮƓŝůĚǇŵŽƐĞǌŽŶƵŝΕ

Mokėjimai už šilumą 60 m2
ploto buto šildymui 25,00*60*28,00

= ~420

Lt/but./m
ėn
Lt/but./mė

ϮϴĐƚͬŬtŚ

Dabartinė
Dabartinė namo bū
būklė
klė, perė
perėjus į
biokurą
biokurą:

~25,
~25,00 kWh/m²
kWh/m²/mė
/mėn.

Kuras: biokuras 80%, iškastinis 20%;

sŝĚƵƚŝŶė ƓŝůƵŵŽƐŬĂŝŶĂϮϬϭϬͬϮϬϭϭƓŝůĚǇŵŽƐĞǌŽŶƵŝΕ

Mokėjimai už šilumą 60 m2
ploto buto šildymui 25,00*60*20,00

= ~300

Lt/but./m
ėn
Lt/but./mė

ϮϬĐƚͬŬtŚ

Perė
Perėjus į biokurą
biokurą ir atnaujinus
namą
namą:

~10,
~10,00 kWh/m²
kWh/m²/mė
/mėn.

Kuras: biokuras 80%, iškastinis 20%;

sŝĚƵƚŝŶė ƓŝůƵŵŽƐŬĂŝŶĂϮϬϭϬͬϮϬϭϭƓŝůĚǇŵŽƐĞǌŽŶƵŝΕ
ϮϬĐƚͬŬtŚ
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Mokėjimai už šilumą 60 m2
ploto buto šildymui 10,00*60*20,00 =

~120 Lt/but./m
ėn
Lt/but./mė

DŽŬĦũŝŵƿ Ƶǎ ƓŝůƵŵČ ĂŶĂůŝǌĦ >ŝĞƚƵǀŽƐŵŝĞƐƚƿ ĚĂƵŐŝĂďƵēŝƵŽƐĞ
ŐǇǀĞŶĂŵƵŽƐŝƵŽƐĞŶĂŵƵŽƐĞ;ϮϬϭϬͬϮϬϭϭŵ͘ƓŝůĚǇŵŽƐĞǌŽŶĂƐͿ
vidutinė šilumos kaina: 24,0 ct/kWh su PVM
Šilumos
suvartojimas
šildymui

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,
kokybiški namai)

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba
vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti
kažkiek taupantys šilumą
namai)

III. Daugiabučiai
suvartojantys daug
šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

IV. Daugiabučiai
suvartojantys labai daug
šilumos (senos statybos,
labai prastos šiluminės
izoliacijos namai)

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams
(su PVM)

Mokėjimai už
šilumą 1 m2 ploto
šildymui
(su PVM)

Tokių
pastatų
dalis
Lietuvoje

Mokėjimai už šilumą
60 m2 ploto buto
šildymui (su PVM)

24,0 ct/kWh

10 x 24,0 = 2,40 Lt/m2 2,40 x 60 = 144,0
144,0

Lt 4,6%

24,0 ct/kWh

15 x 24,0 = 3,60
3,60 Lt/m2 3,60 x 60 = 216,0
216,0

Lt 17,3%

25 kWh/m2

24,0 ct/kWh

2
25 x 24,0 = 6,00Lt/m
00
6,00 x 60 = 360,0
360,0

Lt 55,7%

35 kWh/m2

24,0 ct/kWh

35 x 24,0 = 8,40
8,40 Lt/m2 8,40 x 60 = 504,
504,0

Lt 22,4%

10 kWh/m2
60

m2

ploto
butui:
600 kWh

15 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
900
900 kWh

60

m2

ploto
butui:
1500
500 kWh

60 m2 ploto
butui:
2100 kWh

ϯϮƚū
ϯϮƚūŬƐƚ͘ďƵƚų
ŬƐƚ͘ďƵƚų
Ϭ͕ϬϵŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũų
Ϭ͕ϬϵŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũų

ϭϮϭƚū
ϭϮϭƚūŬƐƚ͘ďƵƚų
ŬƐƚ͘ďƵƚų
Ϭ͕ϯϲŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũų
Ϭ͕ϯϲŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũų

ϯϵϬƚū
ϯϵϬƚūŬƐƚ͘ďƵƚų
ŬƐƚ͘ďƵƚų
ϭ͕ϭϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũų
ϭ͕ϭϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũų

ϭϱϳƚū
ϭϱϳƚūŬƐƚ͘ďƵƚų
ŬƐƚ͘ďƵƚų
Ϭ͕ϰϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũų
Ϭ͕ϰϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũų

DŽŬĦũŝŵƿ Ƶǎ ƓŝůƵŵČ ĂŶĂůŝǌĦ >ŝĞƚƵǀŽƐŵŝĞƐƚƿ ĚĂƵŐŝĂďƵēŝƵŽƐĞ
ŐǇǀĞŶĂŵƵŽƐŝƵŽƐĞŶĂŵƵŽƐĞΎ ;ϮϬϭϭͬϮϬϭϮŵ͘ƓŝůĚǇŵŽƐĞǌŽŶĂƐͿ
vidutinė šilumos kaina: 30,0 ct/kWh su PVM
*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - gamtinė
gamtinės dujos

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,
kokybiški namai)

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba
vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti
kažkiek taupantys šilumą
namai)

III. Daugiabučiai
suvartojantys daug
šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

IV. Daugiabučiai
suvartojantys labai daug
šilumos (senos statybos,
labai prastos šiluminės
izoliacijos namai)

Mokėjimai už
šilumą 1 m2 ploto
šildymui
(su PVM)

Mokėjimai už šilumą
60 m2 ploto buto
šildymui (su PVM)

Tokių
pastatų
dalis
Lietuvoj
e

Šilumos
suvartojimas
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams
(su PVM)

10 kWh/m2

30,0 ct/kWh

10 x 30,0 = 3,00 Lt/m2 3,00 x 60 = 180,0
180,0

Lt 4,6%

30,0 ct/kWh

15 x 30,0 = 4,50 Lt/m2 4,50 x 60 = 270,0
270,0

Lt 17,3%

2
25 x 30,0 = 7,50Lt/m
50
7,50 x 60 = 450,0
450,0

Lt 55,7%

60 m2 ploto
butui:
600 kWh

15 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
900
900 kWh

ϯϮƚƻ
ϯϮƚƻŬƐƚ͘ďƵƚƿ
ŬƐƚ͘ďƵƚƿ
Ϭ͕ϬϵŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ
Ϭ͕ϬϵŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ

ϭϮϭƚƻ
ϭϮϭƚƻŬƐƚ͘ďƵƚƿ
ŬƐƚ͘ďƵƚƿ
Ϭ͕ϯϲŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ
Ϭ͕ϯϲŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ

25 kWh/m2

30,0 ct/kWh

35 kWh/m2

30,0 ct/kWh

60

m2

ploto
butui:
1500
500 kWh

60 m2 ploto
butui:
2100 kWh

ϯϵϬƚƻ
ϯϵϬƚƻŬƐƚ͘ďƵƚƿ
ŬƐƚ͘ďƵƚƿ
ϭ͕ϭϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ
ϭ͕ϭϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ

35 x 30,0 = 10,
10,50
Lt/m2

ϭϱϳƚƻ
ϭϱϳƚƻŬƐƚ͘ďƵƚƿ
ŬƐƚ͘ďƵƚƿ
Ϭ͕ϰϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ
Ϭ͕ϰϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ
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10,50 x 60 = 630,
630,0

Lt 22,4%

DŽŬĦũŝŵƿ Ƶǎ ƓŝůƵŵČ ĂŶĂůŝǌĦ >ŝĞƚƵǀŽƐŵŝĞƐƚƿ ĚĂƵŐŝĂďƵēŝƵŽƐĞ
ŐǇǀĞŶĂŵƵŽƐŝƵŽƐĞŶĂŵƵŽƐĞΎ ;ϮϬϭϭͬϮϬϭϮŵ͘ƓŝůĚǇŵŽƐĞǌŽŶĂƐͿ
vidutinė šilumos kaina: 20,0 ct/kWh su PVM
*-šilumos gamybos šaltiniuose pagrindinis kuras - biokuras

I. Daugiabučiai
suvartojantys mažiausiai
šilumos (naujos statybos,
kokybiški namai)

II. Daugiabučiai
suvartojantys mažai arba
vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti
kažkiek taupantys šilumą
namai)

III. Daugiabučiai
suvartojantys daug
šilumos (senos statybos
nerenovuoti namai)

IV. Daugiabučiai
suvartojantys labai daug
šilumos (senos statybos,
labai prastos šiluminės
izoliacijos namai)

Mokėjimai už
šilumą 1 m2 ploto
šildymui
(su PVM)

Mokėjimai už šilumą
60 m2 ploto buto
šildymui (su PVM)

Tokių
pastatų
dalis
Lietuvoj
e

Šilumos
suvartojimas
šildymui

Vidutinė
šilumos kaina
gyventojams
(su PVM)

10 kWh/m2

20,0 ct/kWh

10 x 20,0 = 2,00 Lt/m2 2,00 x 60 = 120,0
120,0

Lt 4,6%

20,0 ct/kWh

15 x 20,0 = 3,00 Lt/m2 3,00 x 60 = 180,0
180,0

Lt 17,3%

60 m2 ploto
butui:
600 kWh

15 kWh/m2
60 m2 ploto
butui:
900
900 kWh

ϯϮƚƻ
ϯϮƚƻŬƐƚ͘ďƵƚƿ
ŬƐƚ͘ďƵƚƿ
Ϭ͕ϬϵŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ
Ϭ͕ϬϵŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ

ϭϮϭƚƻ
ϭϮϭƚƻŬƐƚ͘ďƵƚƿ
ŬƐƚ͘ďƵƚƿ
Ϭ͕ϯϲŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ
Ϭ͕ϯϲŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ

25 kWh/m2

20,0 ct/kWh

2
25 x 20,0 = 5,00Lt/m
00
5,00 x 60 = 300,0
300,0

Lt 55,7%

35 kWh/m2

20,0 ct/kWh

35 x 20,0 = 7,00 Lt/m2 7,00 x 60 = 420,
420,0

Lt 22,4%

60 m2 ploto
butui:
1500
500 kWh

60

m2

ploto
butui:
2100 kWh

ϯϵϬƚƻ
ϯϵϬƚƻŬƐƚ͘ďƵƚƿ
ŬƐƚ͘ďƵƚƿ
ϭ͕ϭϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ
ϭ͕ϭϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ

ϭϱϳƚƻ
ϭϱϳƚƻŬƐƚ͘ďƵƚƿ
ŬƐƚ͘ďƵƚƿ
Ϭ͕ϰϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ
Ϭ͕ϰϳŵůŶ͘ŐǇǀĞŶƚŽũƿ

Viso 2009 m. centralizuotai pagamintos
šilumos patiekta į tinklus 9,2 TWh
Siekiant sumažinti nuostolius
tinkluose iki 12 %

Vartotojai sutaupytų ~63,5 mln. Lt/metus

Vartotojai sutaupytų ~680 mln. Lt/metus

Atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų efektas leistų
sumažinti nuostoliuos vartojime apie 50%
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Kas labiausiai įtakotų didelių mokėjimų
sumažinimą už suvartotą šilumą?

Susidarė didelis atotrūkis CŠT sektoriuje tarp
šilumos gamybos/patiekimo iki pastatų įvadų ir
šilumos vartojimo pastatuose

>adŝŶĨŽƌŵĂĐŝŶĦ ŝƌƓǀŝĞƚĦũŝƓŬĂǀĞŝŬůĂ

ͻ ƵƌŶĂůŽ͞aŝůƵŵŝŶĦ
ƚĞĐŚŶŝŬĂ͟ ůĞŝĚǇŬůĂ

ͻ DĞƚŝŶŝƿ >adťŵŽŶŝƿ ƚĞĐŚŶŝŶŝƿͲĞŬŽŶŽŵŝŶŝƿ ƌŽĚŝŬůŝƿ ĂŶĂůŝǌĦ ŝƌ
ƉƵďůŝŬĂǀŝŵĂƐ

ͻ WƌĂŶĞƓŝŵĂŝƐƉĂƵĚĂŝ͘^ƉĂƵĚŽƐŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂƐ
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>adŝŶĨŽƌŵĂĐŝŶĦ ŝƌƓǀŝĞƚĦũŝƓŬĂǀĞŝŬůĂ

• ϮϬϭϭŵ͘ƐĂƵƐŝŽϮϬĚ͘ǀǇŬŽ>adŶĂƌŝƿ ŵĞƚŝŶŝƐƐƵƐŝƌŝŶŬŝŵĂƐͲŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝũĂ
ͣaŝůƵŵŽƐƻŬŝŽĂŬƚƵĂůŝƿ ŬůĂƵƐŝŵƿ ĂƉƚĂƌŝŵĂƐ͞

<ŽŶĨĞƌĞŶĐŝũŽũĞ ĚĂůǇǀĂǀŽ ĂƉŝĞ ϳϬ ĚĂůǇǀŝƿ͗ ƓŝůƵŵŽƐ ƚŝĞŬŝŵŽ ťŵŽŶŝƿ ǀĂĚŽǀĂŝ͕ ĂƚƐƚŽǀĂŝ ŝƓ >Z ^ĞŝŵŽ͕ >Z
sǇƌŝĂƵƐǇďĦƐ͕nŬŝŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝũŽƐ͕ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝũŽƐ͕sĂůƐƚǇďŝŶĦƐŬĂŝŶƿ ŝƌĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŬŽŶƚƌŽůĦƐŬŽŵŝƐŝũŽƐ͕
sĂůƐƚǇďŝŶĦƐ ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ ŝŶƐƉĞŬĐŝũŽƐ͕ sĂůƐƚǇďŝŶĦƐ ǀĂƌƚŽƚŽũƿ ƚĞŝƐŝƿ ĂƉƐĂƵŐŽƐ ƚĂƌŶǇďŽƐ ŝƌ Ŭŝƚƿ ǀĂůƐƚǇďĦƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝũƿ͕ǀĂƌƚŽƚŽũƿ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũƿ͕ŵŽŬƐůŽťƐƚĂŝŐƿ ŝƌŐŝŵŝŶŝŶŐƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũƿ ŝƌŬŽŶƐƵůƚĂĐŝŶŝƿ ďĞŶĚƌŽǀŝƿ͘

WƌĂŶĞƓŝŵƵƐƐŬĂŝƚĦ͗ sǇƚĂƵƚĂƐ^ƚĂƐŝƻŶĂƐ;>ŝĞƚƵǀŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũŽƐƉƌĞǌŝĚĞŶƚĂƐͿ͖WƌŽĨ͘ŚĂďŝů͘ Ěƌ͘
sĂĐůŽǀĂƐDŝƓŬŝŶŝƐ;>ŝĞƚƵǀŽƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŝŶƐƚŝƚƵƚĂƐͿ͖ƌ͘ƌǀǇĚĂƐ'ĂůŝŶŝƐ ;>ŝĞƚƵǀŽƐĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŝŶƐƚŝƚƵƚĂƐͿ͖ƌ͘
sĂůĚĂƐ >ƵŬŽƓĞǀŝēŝƵƐ ;>ŝĞƚƵǀŽƐ ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ ŬŽŶƐƵůƚĂŶƚƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũŽƐ ƉƌĞǌŝĚĞŶƚĂƐͿ͖ ƌ͘ <ħƐƚƵƚŝƐ ƵŝŶĞǀŝēŝƵƐ͕
<ĂƵŶŽ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝũŽƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚĂƐ͖ DĂƌƚǇŶĂƐ EĂŐĞǀŝēŝƵƐ ;>ŝĞƚƵǀŽƐ ĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ ŬŽŶƐƵůƚĂŶƚƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũŽƐ
ĚŝƌĞŬƚŽƌŝƵƐͿ͖ůŐŝŵĂŶƚĂƐĂƌĞŵďĂ ;>ŝĞƚƵǀŽƐĞůĞŬƚƌŽƐĞŶĞƌŐŝũŽƐŐĂŵŝŶƚŽũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũŽƐƉƌĞǌŝĚĞŶƚĂƐͿ

>adŝŶĨŽƌŵĂĐŝŶĦ ŝƌƓǀŝĞƚĦũŝƓŬĂǀĞŝŬůĂ

• ϮϬϭϭŵ͘ŐĞŐƵžėƐϭϰĚ͘>adǀŝƐƵŽƚŝŶŝƐĂƚĂƐŬĂŝƚŝŶŝƐŶĂƌŝƿ

ƐƵƐŝƌŝŶŬŝŵĂƐ

LŠTA visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkime dalyvavo 34 asociacijos
įmonių vadovai.
LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas pristatė ataskaitą apie asociacijos 2010
metų veiklą ir 2011 metų veiklos programą.
LŠTA tarybos pirmininkas Andrius Janukonis informavo apie susiklosčiusią
šilumos ūkio padėtį Lietuvoje bei 2011 metų prognozes.
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>adŝŶĨŽƌŵĂĐŝŶĦ ŝƌƓǀŝĞƚĦũŝƓŬĂǀĞŝŬůĂ

• ϮϬϭϭŵ͘ďŝƌǎ
ϮϬϭϭŵ͘ďŝƌǎĞůŝŽϭϱĚ͘<ĂƵŶĞǀǇŬŽƐĞŵŝŶĂƌĂƐ ͣaŝůƵŵŽƐƻŬŝŽƐĞŬƚŽƌŝĂƵƐ

ǀǇƐƚǇŵŽƐŝĂŬƚƵĂůŝũŽƐ͞

Seminare Lietuvos valdžios institucijų atstovai, Kauno m. savivaldybės politikai, energetikos ekspertai ir šilumos
ūkio įmonių atstovai dalijosi valdymo patirtimi pristatė energetikos ir būtent šilumos ūkio artimiausias
perspektyvas.
Renginyje dalyvavo LR energetikos, ūkio bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovai, miesto ir rajono
bei Jurbarko rajono merai, administracijų direktoriai, Kauno miesto tarybos nariai, frakcijų lyderiai, miesto ūkio
komiteto nariai, žiniasklaidos atstovai.
Danas Janulionis, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojas
Rymantas Juozaitis, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas
Dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas
Prof. Vaclovas Miškinis, Lietuvos energetikos institutas
Vytautas Stasiūnas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas
Algimantas Brazauskas, Blue solutions, Direktorius
Rimantas Bakas, AB "Kauno energija" generalinis direktorius
dr. Ramūnas Gatautis, Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Dr. Kęstutis Buinevičius, Kauno technologijos universiteto
Šilumos ir atomo energetikos katedra
Dr. Vykintas Šuksteris, UAB "Terma Consult" direktorius

ϮϬϭϭŵ͘ƐƉĂůŝŽϱĚ͘sŝůŶŝƵũĞ͕sŝĞƓďƵƚǇũĞZĂĚŝƐƐŽŶ^^ůƵ>ŝĞƚƵǀĂǀǇŬŽ
ŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝũĂ͞͞<K$
<K$>EW/E'a
>EW/E'a/>zD^>/dhsK:͟
/>zD^>/dhsK:͟
KƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌŝĂŝ͗

WĂƌƚŶĞƌŝƐ͗

/ŶĨŽƌŵĂĐŝŶŝĂŝƌĦŵĦũĂŝ͗

Pranešimus skaitė:

Kęstutis Žilėnas (LR Energetikos Viceministras); Roma Žakaitienė (Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė); Vytautas
Stasiūnas (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas); Birger Lauersen (Euroheat & Power prezidentas, Briuselis);
Patrice Moura (Prancūzijos Ekonomikos ministerijos atstovas); Gary Stuggins (Pasaulio banko atstovas); Danas
Janulionis (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojas); Dr. Valdas Lukoševičius
(Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas); Juozas Antanaitis (Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros
rūmų prezidentas)
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>adŝŶĨŽƌŵĂĐŝŶĦ ŝƌƓǀŝĞƚĦũŝƓŬĂǀĞŝŬůĂ
ϮϬϭϭŵ͘ƐƉĂůŝŽϮϳĚ͘'&t;sŽŬŝĞƚŝũŽƐƓŝůƵŵŽƐŝƌĞůĞŬƚƌŽƐĞŶĞƌŐŝũŽƐ
ĂƐŽĐŝĂĐŝũĂͿƓǀĞŶƚĦ ϰϬͲŝĞƐŵĞƚƿ ũƵďŝůŝĞũƿ

Šiame minėjime dalyvavo UAB "Šilutės šilumos tinklai" direktorius Algis Mykolas
Šaulys, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas ir
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos specialistas Mantas Paulauskas.
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>adǀĞŝŬƐŵĂŝϮϬϭϭŵ͘ƐŝĞŬŝĂŶƚƉĂŐĞƌŝŶƚŝƐŝƚƵĂĐŝũČ ƓŝůƵŵŽƐƐĞŬƚŽƌŝƵũĞ

- 2011-02-14 LŠTA raštas Nr. 13 „DĖL NUOTOLINIO DUOMENŲ NUSKAITYMO – PERDAVIMO SISTEMOS“
Kauno technologijos universiteto Telematikos mokslo laboratorijos vadovui prof. dr. Arminui Ragauskui

-2011-02-21 LŠTA raštas Nr. 16 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ,
REGLAMENTUOJANČIŲ ATSISKAITYMĄ UŽ ŠILUMOS PUNKTUOSE SUVARTOTĄ ELEKTRĄ, TAIKYMO
PRAKTIKOS“ LR Energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai; Kopijos LR Seimo
Ekonomikos komitetui; LR Aplinkos ministerijai; LR Teisingumo ministerijai; Valstybinei energetikos inspekcijai
prie Energetikos ministerijos; Lietuvos savivaldybių asociacijai; Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai;
Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai; Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams.

-2011-02-22 LŠTA raštas Nr. 17 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINITRO 2011-01-05 ĮSAKYMO
NR. D1-14 „DĖL MEDIENOS KURO PELENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ LR
Aplinkos ministerijai.

-2011-02-22 LŠTA raštas Nr. 18 „DĖL KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS
ŠALTINIUOSE TAISYKLIŲ PROJEKTO“ LR Energetikos ministerijai; Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės
komisijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie energetikos ministerijos.
-2011-03-04 LŠTA raštas 22 „DĖL SEIMO NARIO SAULIAUS STOMOS PAKLAUSIMO“ LR energetikos
ministerijai.

-2011-03-15 LŠTA raštas Nr. 25 „DĖL VIEŠAI PASKELBTOS INFORMACIJOS APIE LIETUVOS ŠILUMOS
TIEKĖJŲ VEIKLĄ PAGRĮSTUMO TYRIMO“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai; Kopijos - Ministro
Pirmininko kancleriui, LR energetikos ministerijai, LR teisingumo ministerijai; LR aplinkos ministerijai, LR
Valstybės kontrolei, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, Lietuvos metrologijos
inspekcijai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, LR Generalinei prokuratūrai, LR Specialiųjų tyrimų
tarnybai.

- 2011-05-05 LŠTA raštas Nr. 46 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL
ŠILUMOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIŲ SU BUITINIAIS ŠILUMOS VARTOTOJAIS STANDARTINIŲ
SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO“ LR energetikos ministerijai.
- 2011-05-19 LŠTA raštas Nr. 56 „DĖL NUMANOMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO“ LR
Konkurencijos tarybai.
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2011-05-23 bendras LŠTA ir LEEGA raštas Nr. 59 „DĖL ĮSAKYMO „DĖL NEMOKAMŲ APYVARTINIŲ
TARŠOS LEIDIMŲ SUTEIKIMO ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIAMS PEREINAMUOJU
2013-2020 M. LAIKOTARPIU“ PROJEKTO DERINIMO“ LR aplinkos ministerijai.

-2011-05-31 bendras LŠTA ir LEEGA raštas Nr.63/008 „DĖL NACIONALINĖS ATSINAUJINANČIŲ
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS STRATEGIJOS“ LR Vyriausybei, LR Energetikos ministerijai, LR Seimo
Ekonomikos komitetui, LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui.
-2011-06-22 LŠTA raštas Nr. 76 „LR ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1-297 „DĖL ŠILUMOS
TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO“ LR Energetikos
ministerijai, Kopijos - LR Ūkio ministerijai; LR Aplinkos ministerijai; LR Teisingumo ministerijai; Valstybinei
energetikos ministerijai prie Energetikos ministerijos; Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai;
Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai; Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai; Respublikiniams
būsto valdymo ir priežiūros rūmams; Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai; Lietuvos savivaldybių asociacijai;
2011-06-30 bendras LŠTA ir LEEGA raštas Nr. 80/010 „DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS ENERGETIKOS
SEKTORIUJE“ LR ūkio ministerijai, LR energetikos ministerijai.
- 2011-07-04 LŠTA raštas Nr. 84 „DĖL VIEŠAI PASKLEISTOS TIKROVĖS NEATITINKANČIOS
INFORMACIJOS PATIKSLINIMO AR PANEIGIMO“ AB „SEB bankas“ Prezidento patarėjui Gitanui Nausėdai.
-2011-07-05 LŠTA raštas Nr. 85 „DĖL LR SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETO 2011-06-29
NUTARIMO“ LR Vyriausybei.
- 2011-07-21 LŠTA raštas Nr. 88 „DĖL BIODUJŲ SUPIRKIMO Į GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMAS TARIFŲ
NUSTATYMO METODIKOS PROJEKTO DERINIMO“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
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2011-07-21 LŠTA raštas Nr. 89 „DĖL LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PROJEKTO“ Valstybinei kainų ir
energetikos kontrolės komisijai.
2011-07-22 LŠTA raštas Nr. 90 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2009 M. LIEPOS 10 D. NUTARIMO O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS
KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO O3-35 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ
PROJEKTŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

2011-07-26 LŠTA raštas Nr. 91 „DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ
APSAUGOS TAISYKLIŲ PROJEKTO DERINIMO“ LR energetikos ministerijai.
2011-08-17 LŠTA raštas Nr. 95 „DĖL VIEŠAI PASKLEISTOS TIKROVĖS NEATITINKANČIOS
INFORMACIJOS PANEIGIMO“ AB SEB bankas prezidento patarėjui Gitanui Nausėdai, Kopija - AB
SEB bankas prezidentui Raimondui Kvedarui.

2011-08-30 LŠTA raštas Nr. 98 „DĖL IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ DIDELIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ
NORMŲ IR IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMŲ IR KURĄ DEGINAČIŲ
ĮRENGINIŲ NORMŲ LAND 43-2001 NUSTATYMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO“ LR aplinkos ministerijai.
2011-09-12 LŠTA raštas Nr. 107 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ 29.2.4 PUNKTO
TAIKYMO“ LR Energetikos ministerijai; Kopija - Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

2011-09-15 LŠTA raštas Nr. 110 „DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ
IŠDAVIMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO“ LR
aplinkos ministerijai.

2011-09-15 LŠTA raštas Nr. 112 „DĖL ENERGIJOS EFEKTYVUMO DIREKTYVOS PROJEKTO DERINIMO“
LR energetikos ministerijai.
2011-09-16 LŠTA raštas Nr. 113 „DĖL MEDIENOS KURO PELENŲ PANAUDOJIMO KELIŲ STATYBOJE“
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriui Skirmantui Skrinskai
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2011-10-03 LŠTA raštas Nr. 120 „DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS
PATVIRTINIMO PROJEKTO DERINIMO“ LR energetikos ministerijai.

DUJOMIS

TAISYKLIŲ

2011-10-18 LR Prezidento kanceliarijai, LR Seimui, LR Vyriausybei, LR energetikos ministerijai, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai persiųsta 2011-10-05
konferencijos „kodėl nepinga šildymas Lietuvoje“ metu priimta REZOLIUCIJA.
2011-10-19 LŠTA raštas Nr. 126 „DĖL INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU ENERGETIKOS VEIKLA,
TEIKIMO VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS, ĮSTAIGOMS IR TREČIOSIOMS ŠALIMS TAISYKLIŲ,
PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO“ LR energetikos ministerijai.
2011-10-26 LŠTA raštas Nr. 134 „DĖL “LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 25 D.
ĮSAKYMO NR. 1-297 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO PROJEKTO“ LR energetikos ministerijai; Kopija - LR Ūkio ministerijai; LR Aplinkos
ministerijai; LR Teisingumo ministerijai; Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos;
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai; Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai; Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai; Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams; Lietuvos
vandens tiekėjų asociacijai; Lietuvos savivaldybių asociacijai.
2011-10-26 LŠTA raštas Nr. 135 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS
SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO METODIKOS
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTĄ“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai; Kopija LR Energetikos ministerijai; LR Ūkio ministerijai; LR Aplinkos ministerijai; LR Teisingumo ministerijai;
Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos; Lietuvos nacionalinei vartotojų
federacijai; Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai; Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros
rūmams; Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai; Lietuvos savivaldybių asociacijai.

154

>adǀĞŝŬƐŵĂŝϮϬϭϭŵ͘ƐŝĞŬŝĂŶƚƉĂŐĞƌŝŶƚŝƐŝƚƵĂĐŝũČ ƓŝůƵŵŽƐƐĞŬƚŽƌŝƵũĞ
2011-10-26 LŠTA raštas Nr. 137 „DĖL PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS
PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO (TOLIAU – APRAŠAS) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO“
LR Energetikos ministerijai; Kopija - LR Ūkio ministerijai; LR Aplinkos ministerijai; LR Teisingumo
ministerijai; Valstybinei energetikos inspekcijai
prie Energetikos ministerijos; Valstybinei kainų ir
energetikos kontrolės komisijai; Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai; Valstybinei vartotojų teisių
apsaugos tarnybai; Respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams; Lietuvos vandens tiekėjų
asociacijai; Lietuvos savivaldybių asociacijai.
2011-10-26 LŠTA raštas Nr. 139 „DĖL PINIGINIŲ BAUDŲ SKYRIMO IR JŲ DYDŽIO NUSTATYMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO“ LR Energetikos ministerijai; Kopija - LR Ūkio ministerijai; LR
Aplinkos ministerijai; LR Teisingumo ministerijai; LR Finansų ministerijai; Valstybinei energetikos
inspekcijai prie Energetikos ministerijos; Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai; Lietuvos
nacionalinei vartotojų federacijai; Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai; Respublikiniams būsto
valdymo ir priežiūros rūmams; Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai; Lietuvos savivaldybių asociacijai
.
2011-11-08 LŠTA raštas Nr. 144 „DĖL LR PVM ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO TAIKYMO“ LR Finansų
ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
2011-11-14 LŠTA raštas Nr. 145 „DĖL 2012 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ
BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO“ LR Seimo Audito
komitetui, LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetui.
2011-11-16 LŠTA raštas Nr. 147 “DĖL TIPK TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO“ LR aplinkos
ministerijos Taršos prevencijos departamentui.
2011-11-17 LŠTA raštas Nr. 149 „DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO“ LR energetikos ministerijai.
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2011-11-22LŠTA raštas 150 „DĖL DUJŲ SISTEMŲ PASTATUOSE ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PROJEKTO“ LR
energetikos ministerijai.
2011-11-24 LŠTA raštas Nr. 151 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ
PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO
DERINIMO“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, LR Energetikos ministerijai; LR Ūkio
ministerijai; LR Aplinkos ministerijai; LR Teisingumo ministerijai; Valstybinei energetikos inspekcijai prie
Energetikos ministerijos; Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai; Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai;
Lietuvos savivaldybių asociacijai; Kopija - Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai; Respublikiniams būsto
valdymo ir priežiūros rūmams
.
2011-11-24 LŠTA raštas Nr. 152 „DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ“ LR energetikos
ministerijai.
2011-11-28 Bendras LŠTA ir LEEGA raštas Nr. 154/018 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ
NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO“ LR energetikos
ministerijai; Kopija - LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, LR Seimo Ekonomikos komitetui, Valstybinei
kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
2011-11-29 LŠTA raštas Nr. 156 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22,
28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMĄ LYDINČIŲ TEISĖS AKTŲ
TAIKYMO PRAKTIKOS“ LR Energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, LR
Aplinkos ministerijai, LR Teisingumo ministerijai, LR Ūkio ministerijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie
Energetikos ministerijos; Kopija - Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, LR Valstybės kontrolei,
Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai.
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2011-12-07 LŠTA raštas Nr. 158 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS
ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR
PAPILDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMĄ LYDINČIŲ TEISĖS AKTŲ TAIKYMO
PRAKTIKOS“ LR Seimo Ekonomikos komitetui: Komiteto pirmininkui D.Budriui,
Komiteto pirmininko pavaduotojui J.Veselkai, Komiteto nariui V.Bacevičiui,
Komiteto nariui K.Daukšiui, Komiteto nariui A.Endzinui, Komiteto nariui
K.Kuzminskui, Komiteto nariui K.Masiuliui, Komiteto nariui A.Sacharuk, Komiteto
nariui R.Sinkevičiui, Komiteto nariui V.Valkiūnui, Komiteto narei B.Vėsaitei.
2011-12-13 LŠTA raštas Nr. 162 „DĖL DUJŲ SISTEMŲ PASTATUOSE
ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PROJEKTO“ LR Sveikatos apsaugos ministerijai,
Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos
ministerijos; Kopija - LR Energetikos ministerijai, LR Aplinkos ministerijai.
2011-12-27 LŠTA RAŠTAS NR. 169 „DĖL DUJŲ SISTEMŲ PASTATUOSE
ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PROJEKTO“ LR Aplinkos ministerijai, Kopija - LR
Energetikos ministerijai, LR Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei
visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
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ϮϬϭϭͲϬϭͲϭϮͣ'ƌƵŽĚť ƓŝůƵŵŽƐĞŶĞƌŐŝũŽƐƐƵǀĂƌƚŽũŝŵČ ĂƵŐŝŶŽƓĂůēŝĂŝ͞
ϮϬϭϭͲϬϮͲϭϳͣƚƓĂůƵƐŽƌĂŵƐ͕>adƌĂŐŝŶĂŐǇǀĞŶƚŽũƵƐƚĂƵƉǇƚŝƓŝůƵŵČ͞
ϮϬϭϭͲϬϯͲϬϯͣaŝůƵŵŝŶŝŶŬĂŝƌĞŝŬĂůĂƵũĂŝƓƚŝƌƚŝƉƌŝĞƓƌŝŶŬŝŵŝŶŝƵƐŬĂůƚŝŶŝŵƵƐťŵŽŶĦŵƐ͞
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ϮϬϭϭͲϬϳͲϬϳͣs<<<ƉĂƐŝƻůǇŵĂƐŵĂǎŝŶƚƿ ƉŽůŝƚŝŶť ƐƉĂƵĚŝŵČ ƓŝůƵŵŝŶŝŶŬĂŵƐ͞
ϮϬϭϭͲϬϳͲϭϭͣsĦůďƌĂŶŐƐƚĂƌƵƐŝƓŬŽƐĚƵũŽƐ>ŝĞƚƵǀĂŝ͞͞
ϮϬϭϭͲϬϴͲϭϲͣ>ŝĞƉČ ʹ ĚĂƌǀŝĞŶĂƐŐĂŵƚŝŶŝƿ ĚƵũƿ ŬĂŝŶŽƐƓƵŽůŝƐ͞
ϮϬϭϭͲϬϵͲϬϴͣZƵŐƉũƻƚť ŐĂŵƚŝŶŝƿ ĚƵũƿ ŬĂŝŶĂǀĦůƓŽǀĦ ť ǀŝƌƓƿ͞
ϮϬϭϭͲϬϵͲϭϮͣ>adƐŝƻůŽƐƚĞŝŐƚŝǀĂůƐƚǇďŝŶħ ťŵŽŶħ ĚƵũŽŵƐŝŵƉŽƌƚƵŽƚŝ͞
ϮϬϭϭͲϬϵͲϮϲͣaŝůƵŵŝŶŝŶŬĂŝƉĂůĂŝŬŽWƌĞǌŝĚĞŶƚĦƐƐŝƻůŽŵĂƐťƐƚĂƚǇŵŽƉĂƚĂŝƐĂƐ͞
ϮϬϭϭͲϭϬͲϬϱͣŶĞƌŐĞƚŝŬĂŝ͗ďŝŽŬƵƌŽƉůĦƚƌČ ďƻƚŝŶĂƐŬĞůďƚŝŶĂĐŝŽŶĂůŝŶŝƵƉƌŝŽƌŝƚĞƚƵ͞
ϮϬϭϭͲϭϬͲϭϬ'ĂŵƚŝŶŝƿ ĚƵũƿ ŬĂŝŶŽƐĂƵŐŝŵĂƐŝƌƚŽůŝĂƵʹ ŶĞƐƵƐƚĂďĚŽŵĂƐ
ϮϬϭϭͲϭϭͲϬϳͣ^ĂƵůĦƚĂƐƐƉĂůŝƐƐƵŵĂǎŝŶŽƐČƐŬĂŝƚĂƐƵǎ ƓŝůĚǇŵČ͞
ϮϬϭϭͲϭϭͲϭϬͣ^ƉĂůť ĂƚƉŝŐƵƐŝŽƐĚƵũŽƐŵĂǎŝŶƐƐČƐŬĂŝƚĂƐƵǎ ƓŝůƵŵČ͞
ϮϬϭϭͲϭϮͲϭϮͣĂůŝƵŽƐĞŵŝĞƐƚƵŽƐĞʹ ƚƌĞēĚĂůŝƵŵĂǎĞƐŶĦƐƐČƐŬĂŝƚŽƐ͞
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/ŶĨŽƌŵĂĐŝŶĦ ŝƌƓǀŝĞƚĦũŝƓŬĂǀĞŝŬůĂ
Per ataskaitinius 2011 metus iš
išplatinti straipsniai pagrindinė
pagrindinėje Lietuvos
žiniasklaidoje (Lietuvos rytas, Respublika, Lietuvos žinios, DELFI, Alfa ir kt.)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ϮϬϭϭͲϬϭͲϯϭͣ>ŝĞƚƵǀŽƐǎŝŶŝŽƐ͟ ͣ>ĂŝŬĂƐŶƵƐƚŽƚŝƓǀĂŝƐƚǇƚŝƓŝůƵŵČ ŝƌƉŝŶŝŐƵƐť ŽƌČ͖͟
ϮϬϭϭͲϬϮͲϬϳͣ>ŝĞƚƵǀŽƐƌǇƚĂƐ͞ ͣ^ŬĂŶĚŝŶĂǀŝƓŬŽƐƐČƐŬĂŝƚŽƐƵǎ ƓŝůƵŵČ ʹ ƓŝůƵŵŝŶŝŶŬƿ ƐŝĞŬŝƐ͖͞
ϮϬϭϭͲϬϮͲϭϬͣsĂůƐƚǇďĦ͞ ͣ<ŽǀĂĚĦůŵŝĞƐƚƿ ʹ ŬŽǀĂĚĦůĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ͖͞
ϮϬϭϭͲϬϮͲϭϮͣ>&/͞ ͣ<ŽǀĂĚĦůŵŝĞƐƚƿ ʹ ŬŽǀĂĚĦůĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ͖͞
ϮϬϭϭͲϬϮͲϭϬͣsĂůƐƚǇďĦ͞ ͣ<ŽǀĂĚĦůŵŝĞƐƚƿ ʹ ŬŽǀĂĚĦůĞŶĞƌŐĞƚŝŬŽƐ͘͞
ϮϬϭϭͲϬϮͲϮϱͣZĞƐƉƵďůŝŬĂ͞ ͣaŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵŽŵŽŶŽƉŽůŝǌĂǀŝŵĂƐ͖͞
ϮϬϭϭEƌ͘ϮͣDŽŬƐůĂƐŝƌƚĞĐŚŶŝŬĂ͞ ͣaŝůƵŵŽƐǀĂƌƚŽƚŽũŽǀĂĚŽǀĂƐ͞ ʹ ƚĞŝƐŝŶŐŝĂƵƐŝĂƐŐŝŶēƿ
ĂƌďŝƚƌĂƐ͖͞
ϮϬϭϭͲϬϯͲϭϰͣůĨĂ͞ ͣĂƵŐŝĂďƵēŝƿ ťŬĂŝƚĂŝ͗ƉŝŐĞƐŶĦ ƓŝůƵŵĂ;ŶĞͿťŵĂŶŽŵĂ͍͖͞
ϮϬϭϭEƌ͘ϯͣDŽŬƐůĂƐŝƌƚĞĐŚŶŝŬĂ͞ ͣaŝůƵŵŽƐŬĂŝŶĂŝƌũŽƐŬĞůŝĂƐŝŬŝǀĂƌƚŽƚŽũŽ͖͞
ϮϬϭϭͲϬϰͲϬϱͣ>&/͞ ͣ<ŝĞŬŬĂŝŶƵŽƚƿ ŶĞƉƌŝŬůĂƵƐŽŵǇďĦ ŶƵŽŐĂŵƚŝŶŝƿ ĚƵũƿ͍͖͞
ϮϬϭϭͲϬϰͲϮϭͣ>d͞ ͣ>adƉƌĞǌŝĚĞŶƚĂƐ͗ƌĞŝŬŝĂĚĂƌǇƚŝǀŝƐŬČ͕ŬĂĚĚƵũŽƐ>ŝĞƚƵǀĂŝĂƚƉŝŐƚƿ͖͞
ϮϬϭϭͲϬϰͲϮϲͣsĞŝĚĂƐ͞ ͣ<Č ŬƻƌĞŶƐŝŵĞ͗ƓŝĂƵĚƵƐ͕ŐůƵŽƐŶŝƵƐ͕Ŭŝƌƚŝŵƿ ĂƚůŝĞŬĂƐĂƌŵŝƓŬČ͖͞
ϮϬϭϭͲϬϰͲϮϲͣsĞŝĚĂƐ͞ ͣWƌŝĞƓŶƵŽĚŝƐƓŝůƵŵŽƐŬĂŝŶƿ ĚŝĚĦũŝŵƵŝʹ ďŝŽŬƵƌĂƐ͖͞
ϮϬϭϭEƌ͘ϳͣ^ƚĂƚǇďĂŝƌĂƌĐŚŝƚĞŬƚƻƌĂ͞ ͣEĞƌƚŝƐƚĂēŝĂŐĂůǀĂʹ ƌŝǌŝŬŝŶŐĂ͖͞
ϮϬϭϭͲϬϴͲϭϲͣsĞŝĚĂƐ͞ ͣƌĂŶŐƐƚĂŶƚĚƵũŽŵƐ͕ƌĂŐŝŶĂŵĂŐƌħǎƚŝƐť ďŝŽŬƵƌČ͖͞

/ŶĨŽƌŵĂĐŝŶĦ ŝƌƓǀŝĞƚĦũŝƓŬĂǀĞŝŬůĂ
Per 2011 metus iš
išplatinti straipsniai pagrindinė
pagrindinėje Lietuvos žiniasklaidoje
(Lietuvos rytas, Respublika, Lietuvos žinios, DELFI, Alfa ir kt.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ϮϬϭϭEƌ͘ϵͣ^ƚĂƚǇďĂŝƌĂƌĐŚŝƚĞŬƚƻƌĂ͞ ͣĞǀĂůƐƚǇďĦƐƉĂƌĂŵŽƐʹ ŶƵŽƐƚŽůŝƐ͖͞
ϮϬϭϭͲϬϵͲϭϵͣsĞŝĚĂƐ͞ ͣdŝŬƵƌŽƉĂƉƌŝǀĞƌƐůŝĞƚƵǀŝƵƐƉŝŐŝĂƵŵŽŬĦƚŝƵǎ ƓŝůƵŵČ͖͞
ϮϬϭϭͲϭϬͲϬϱͣůĨĂ͞ ͣŶĞƌŐĞƚŝŬĂŝ͗ďŝŽŬƵƌŽƉůĦƚƌČ ďƻƚŝŶĂƐŬĞůďƚŝŶĂĐŝŽŶĂůŝŶŝƵƉƌŝŽƌŝƚĞƚƵ͖͞
ϮϬϭϭEƌ͘ϭϬͣDŽŬƐůĂƐŝƌƚĞĐŚŶŝŬĂ͞ ͣƌƐƵůĂƵŬƐŝŵĞƉŝŐĞƐŶĦƐƓŝůƵŵŽƐ͍͖͞
ϮϬϭϭEƌ͘ϭϬͣ^ƚĂƚǇďĂŝƌĂƌĐŚŝƚĞŬƚƻƌĂ͞ ͣEĞŝƓŶĂƵĚŽũĂŵŽƐŐĂůŝŵǇďĦƐ͖͞
ϮϬϭϭEƌ͘ϭϭͣ^ƚĂƚǇďĂŝƌĂƌĐŚŝƚĞŬƚƻƌĂ͞ ͣaŝůƵŵŽƐƐŬŝƌƐƚǇŵŽƉĞƌŝƉĞƚŝũŽƐ͖͞
ϮϬϭϭͲϭϭͲϭϬͣKKZ͞ ͣʿ̸̨̖̥̱ ̦̖ͨ ̬̖̯̐̀ͩ ̶̖̦̼ ̌̚ ̨̨̛̯̪̣̖̦̖͖͞
ϮϬϭϭEƌ͘ϭϮͣ^ƚĂƚǇďĂŝƌĂƌĐŚŝƚĞŬƚƻƌĂ͕ͣ͞>&/͞ ͣdƻŬƐƚĂŶēŝĂŝůŝƚƿ ʹ ŽƌƵŝƓŝůĚǇƚŝ͖͞
ϮϬϭϭEƌ͘ϳ;ϯϵͿͣKǌŽŶĂƐ͞ ͣaŝČ ǎŝĞŵČ ʹ ŝƌƓŝůƚĂŝ͕ŝƌĞŬŽůŽŐŝƓŬĂŝ͖͊͞
ϮϬϭϭEƌ͘ϳ;ϯϵͿͣKǌŽŶĂƐ͞ ͣZĞŶŽǀĂĐŝũŽƐƉƌĂĚǎŝĂŵŽŬƐůŝƐ͖͞
ϮϬϭϭEƌ͘ϳ;ϯϵͿͣKǌŽŶĂƐ͞ ͣ<ŽŐĞŶĞƌĂĐŝŶĦƐũĦŐĂŝŶĦƐ͗ǀŝĞŶƵƓƻǀŝƵʹ ŶĞŵĂǎŝĂƵŬĂŝƉĚƵ
ǌƵŝŬŝĂŝ͖͞
ϮϬϭϭEƌ͘Ϯ;ϭϭͿͣƵƌŽƉŽƐƌŝƚŵƵ͞ ͣͣŶĞƌŐĞƚŝŬĂŝ͗ďŝŽŬƵƌŽƉůĦƚƌČ ďƻƚŝŶĂƐŬĞůďƚŝŶĂĐŝŽŶĂůŝŶŝƵ
ƉƌŝŽƌŝƚĞƚƵ͖͞
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DŝĞƐƚĂŝďĞŬĂŵŝŶƿ ;ĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵĂƐͿ
^ƚŽŬŚŽůŵĂƐ;aǀĞĚŝũĂͿ

DŝĞƐƚĂŝďĞŬĂŵŝŶƿ ;ĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵĂƐͿ
WƌĂŚĂ͕;ĞŬŝũĂͿ

158

DŝĞƐƚĂŝďĞŬĂŵŝŶƿ ;ĞŶƚƌĂůŝǌƵŽƚĂƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬŝŵĂƐͿ
sŝůŶŝĂƵƐƐĞŶĂŵŝĞƐƚŝƐ;>ŝĞƚƵǀĂͿ

ŶŐůŝũŽƐŵŝĞƐƚĂƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƵƐ
ƓŝůĚǇŵĂƐ

159

sŝůŶŝĂƵƐŵŝĞƐƚĂƐ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƵƐƓŝůĚǇŵĂƐͿ

sŝƐČ ĂŬƚƵĂůŝČ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũČ ƌĂƐŝƚĞ>ŝĞƚƵǀŽƐƓŝůƵŵŽƐƚŝĞŬĦũƿ ĂƐŽĐŝĂĐŝũŽƐ
ƐǀĞƚĂŝŶĦũĞ
ǁǁǁ͘ůƐƚĂ͘ůƚ

160
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