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LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas 



LŠTA narės - šilumos tiekimo įmonės, 2015 m. 

1. UAB “Vilniaus energija” 
2. AB “Kauno energija”: 

• “Jurbarko šilumos tinklai”  

3. UAB “Litesko” filialai: 
• “Alytaus energija”  
• “Kelmės šiluma” 
• “Marijampolės šiluma” 
• “Palangos šiluma” 
• “Telšių šiluma” 
• “Vilkaviškio šiluma” 
• “Druskininkų šiluma” 
• “Biržų šiluma” 

4. AB “Panevėžio energija”  
• “Kėdainių šilumos tinklai” 
• “Rokiškio šilumos tinklai” 
• “Kupiškio šilumos tinklai” 
• “Pasvalio šilumos tinklai” 
• “Zarasų šilumo tinklai” 

5. AB “Klaipėdos energija” 
6. AB “Šiaulių energija” 
7. UAB “E energija” filialai: 

• UAB “Trakų energija” 
• UAB “Akmenės energija” 

8. AB “Jonavos šilumos tinklai” 
9. UAB “Mažeikių šilumos tinklai” 
10. UAB “Utenos šilumos tinklai” 

11. UAB Tauragės šilumos tinklai 

12. UAB “Šilutės šilumos tinklai” 

13. UAB “Radviliškio šiluma” 

14. UAB “Anykščių šiluma” 

15. UAB “Raseinių šilumos tinklai” 

16. UAB “Kaišiadorių šiluma” 

17. UAB “Fortum Švenčionių energija” 

18. UAB “Fortum Joniškio energija” 

19. UAB Ignalinos šilumos tinklai 

20. UAB “Plungės šilumos tinklai” 

21. UAB “Pakruojo šiluma” 

22. UAB “Šakių šilumos tinklai” 

23. UAB  “Šalčininkų šilumos tinklai” 

24. UAB “Lazdijų šiluma” 

25. UAB “Birštono šiluma” 

26. UAB “Širvintų šiluma” 

27. UAB “Molėtų šiluma” 

28. UAB “Šilalės šilumos tinklai” 

29. UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis” 

30. UAB “Varėnos šiluma” 

31. UAB “Komunalinių paslaugų centras” (Kauno raj.) 

 

 

LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 96% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje 
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1. UAB “Alfa Laval”; 

2. UAB “LOGSTOR”; 

3. UAB “Axis Technologies”; 

4. SIA “Grundfos Pumps Baltic” Lietuvos filialas; 

5. UAB “Fortum Heat Lietuva”; 

6. Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija 

7. VšĮ Technikos priežiūros tarnyba; 

8. AB “Vilniaus šilumos tinklai”; 

9. UAB “Gandras energoefektas”; 

10. UAB “NEP Pipe“; 

11.  UAB “ENG” 
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LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonę ir 11 kitų įmonių, veikiančių 
šilumos ūkio sektoriuje 



1. UAB “Kretingos šilumos tinklai”; 

2. UAB “Skuodo šiluma”; 

3. VĮ “Visagino energija”; 

4. UAB “Nemėžio komunalininkas”; 

5. UAB “Pravieniškių 2-ieji pataisos namai”; 

6. VšĮ “Velžio komunalinis ūkis"  

7. UAB “Balterma ir ko” 

8.  UAB “Nemenčinės komunalininkas” 

9.  UAB “Ukmergės šiluma” 

10. AB “Prienų šilumos tinklai” 
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Kitos  šilumos tiekimo įmonės  
(ne LŠTA narės ) 



Nepriklausomi šilumos gamintojai  2015 m. į CŠT tinklą patiekė apie 2424 GWh 
šilumos  (29 proc. bendrai į tinklą patiektos šilumos) 
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Eil. 
Nr.  

            NŠG pavadinimas Šilumos tiekimo  sistema Eil. Nr.              NŠG pavadinimas 
Šilumos tiekimo  

sistema 

1. UAB „Pramonės energija“ Vilniaus m. 19. AB „Panevėžio stiklas“ Panevėžio m. 
2. UAB „Technology projects“ Vilniaus m. 20. UAB „EKO TERMO” Pasvalio m.  
3. UAB „Aliejaus investicijų 

projektai“  
Vilniaus m. 21. UAB „Kurana“ Pasvalio m. 

4. UAB „GECO Kaunas“ Kauno m. 22. UAB „ENG“ Pasvalio m. 
5. UAB „Lorizon Energy“ Kauno m. 23. UAB „Roalsa“ Prienų r. 
6. UAB Kauno termofikacijos 

elektrinė 
Kauno m. 24. AB „Lifosa“ Kėdainių m. 

7. UAB „Pramonės energija“ Kauno m. 25. AB „Simega” Kupiškio m. 
8. UAB „Aldec General“ Kauno m. 26. UAB „Energijos parkas” Kairių mstl. 
9. UAB „Oneks Invest“ Kauno m. 27. UAB „Fonas“  Alytaus m. 

10. UAB „ENG“ Garliavos m. 28. UAB „Plungės bioenergija“ Plungės m. 
11. UAB “Ekoresursai” Domeikavos m. 29. AB „Lietuvos energijos 

gamyba“  
Elektrėnų m. 

12. UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos m 30. UAB „Autoidėja“ Vievio m. 
13. UAB „Izobara“ Klaipėdos m. 31. UAB „Visagino linija“ Visagino m. 
14. AB „Klaipėdos baldai“ Klaipėdos m. 32.  UAB „Matuizų plytinė“ Matuizų kaimo 
15. UAB „Fortum Klaipėda“ Klaipėdos m. 33. UAB „GA Joniškis“ Joniškio m. 
16. UAB „Baltijos elektrinių 

investicijos“ 
Klaipėdos m. 34. UAB „Bio zona“ Telšių r. 

17. UAB „Geoterma“ Klaipėdos m. 35. UAB „Intergates“ Vievio m. 
18. AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos LEZ 36. UAB „Žemaitijos energija“ Telšių m. 

37 UAB „Ukmergės katilinė“ Ukmergės m. 



• LR Prezidentūra 
• LR Seimas 
• LR Vyriausybė 
• Ūkio ministerija 
• Energetikos ministerija  
• Aplinkos ministerija 
• Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 
• Valstybinė energetikos inspekcija 
• VĮ Energetikos agentūra 
• Lietuvos statistikos departamentas 

 
GIMININGOS ASOCIACIJOS:  
• Lietuvos savivaldybių asociacija 
• PET Lietuvos komitetas 
• Lietuvos energijos gamintojų asociacija 
• Lietuvos elektros energetikos asociacija 
• Lietuvos energetikos konsultantų asociacija  
• Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija 
• LITBIOMA 
• Lietuvos biodujų asociacija 
• LIŠTIA 
• Lietuvos vandens tiekėjų asociacija  
• Lietuvos miško savininkų asociacija 
• Lietuvos pramoninkų konfederacija 
• Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija 

LKATA 
 

LŠTA savo kasdieninėje veikloje bendradarbiauja su atstovais iš 

valstybinių ir vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų 

asociacijų, vartotojų organizacijų, mokslo ir mokymo įstaigų, 

konsultacinių bendrovių 

MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS 
• Lietuvos energetikos institutas 

• Kauno technologijos universitetas  

• Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

• VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras 

• Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

 

VARTOTOJŲ ORGANIZACIJOS 
• Respublikiniai būsto ir valdymo priežiūros rūmai 

• Buitinių vartotojų sąjunga 

• Lietuvos vartotojų asociacija 

• Lietuvos nacionalinė vartotojų konfederacija 

• Lietuvos vartotojų institutas 

• Asociacija "Lietuvos butų ūkis“ 

• Nacionalinė pastatų administratorių asociacija 

 

KONSULTACINĖS BENDROVĖS:  
• UAB “Ekotermija” 

• UAB “COWI Lietuva” 

• UAB “Terma Consult” 

• UAB „Teisingi energetikos sprendimai“ 

• Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai 

• SPES, Vilniaus advokatų kontora  

• GLIMSTEDT advokatų kontora 
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Lietuvos mokslininkų atliktos studijos ataskaitos apie šilumos ūkio 

modernizavimą bei pervedant nuo iškastinio prie vietinio biokuro 

įgyvendinant ES direktyvų nuostatas 



LŠTA užsakymu 2015 metais energetikos  

ekspertų atlikti darbai 
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• Studija "VIAP lėšas gaunančių iškastinį kurą deginančių elektrinių 

gaminamos elektros energijos supirkimo tvarkos pakeitimo pasiūlymas“ 

(Rengėjas: Martynas Nagevičius)  

• Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus 2014 metų raidos 

analitinė apžvalga 

(Rengėjas: dr. Valdas Lukoševičius)  

• Analitinė 37-ojo Euroheat&Power kongreso pranešimų apžvalga ir 

straipsnis leidiniui 

Rengėjas: dr. Valdas Lukoševičius)  

• Analitinė - konsultacinė pažyma "Dėl nedidelės galios biokuro 

kogeneracijos skatinimo tikslinimo  

(Rengėjas: Donatas Jasas)  

• Tyrimas "Rezervinio kuro ir įrenginių poreikio CŠT sistemoms 

technologinis ir ekonominis įvertinimas"  

(Rengėjas: UAB "Ekotermija")  

• Studija “Daugiabučio gyvenamojo namo vidaus šilumos, karšto ir 

geriamojo vandens tiekimo, apskaitos, esant įvairiems šildymo ir karšto 

vandens sistemų tipams, vaizdinės medžiagos parengimas 

(Rengėjas: Romanas Savickas)  

 

http://savitarna.lsta.lt/prisijungimas
http://savitarna.lsta.lt/prisijungimas


• 2015-01-12 Energetikos ekspertų pasitarimas 2015 m. šilumos ūkio sektoriaus 
uždaviniams aptarti  

• 2015-01-16 Oficialiai pradėjo veikti AB "Šiaulių energija“ Pietinė katilinė  

• 2015-01-23 LR Seimo Konstitucijos salėje vyko konferencija "Šilumos ir 
energetikos ūkio pertvarka" 

• 2015-01-23 AB „Klaipėdos energija“ baigė biokuro katilų įrengimo darbus 
pagrindinėje uostamiesčio katilinėje  

• 2015-01-29 Konferencija „Šilumos energetika ir technologijos-2015“  

• 2015-01-29 Seminaras – diskusija „LIETUVOS ENERGETINIŲ SISTEMŲ 
KIBERNETINIS SAUGUMAS“ 

• 2015-01-29 Diskusija šilumos ūkio klausimais  

• 2015-01-30 METINIS LŠTA NARIŲ – ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ VADOVŲ 
SUSITIKIMAS 2014 METŲ NUVEIKTIEMS IR 2015 METŲ NUMATOMIEMS 
DARBAMS APTARTI 

• 2015-02-12 Seminaras „Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūra. Aktualūs klausimai. Problematika“ 

• 2015-02-26 Lietuvos Ekonomikos konferencija 2015  

• 2015-03-06 LŠTA šilumos tiekimo įmonių vadovų susitikimas su energetikos 
viceministru Vidmantu Macevičiumi  

• 2015-03-13 LR Seime vyko DIALOGAS Energetikos klausimais  

• 2015-03-18 LR Seimo Energetikos komisijos posėdis „Dėl šilumos tiekimo įmonių 
kuro pirkimo nuo 2015 m. sausio 1 d.“  

• 2015-03-26 Seminaras – diskusija „Lietuvos energetinis saugumas: visada aktualu. 
Studijos „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė ataskaita 2013–2014“ 
pristatymas.“ 

• 2015-04-16 Lietuvos ENERGETIKŲ DIENOS minėjimas  

 

 

 

2015 m. renginiai, konferencijos, 

seminarai 



• 2015-04-22 22-oji tarptautinė statybų ir remonto paroda RESTA 2015  

• 2015-04-27 37-asis Euroheat & Power kongresas Taline  

• 2015-04-30 Seminaras – diskusija: „Diskusija apie atnaujinamą Lietuvos 
energetikos strategiją. I-oji dalis – Šilumos ūkio raida“  

• 2015-05-21 Susitikimas-ekskursija KTU Santakos slėnyje 

• 2015-05-27 12-oji KASMETINĖ TARPTAUTINĖ DOKTORANTŲ IR JAUNŲJŲ 
MOKSLININKŲ KONFERENCIJA „JAUNOJI ENERGETIKA 2015“  

• 2015-05-27 Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų XXI-asis 
suvažiavimas  

• 2015-05-29 Europos informacijos biure vyko diskusija apie suskystintų 
gamtinių dujų ir energetikos saugumą Europos ir Baltijos regione  

• 2015-06-11 Seminaras „Biokuro katilinių eksploatacija ir priežiūra“  

• 2015-06-12 Jubiliejinės XX - osios Lietuvos pramonės šeimų sporto žaidynės  

• 2015-06-15 Tarptautinė konferencija „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS 
GALIMYBĖS LIETUVOJE IR EUROPOJE“  

• 2015-06-18 LR energetikos ministerijoje vyko pasitarimas su LR energetikos 
ministru Vidmantu Macevičiumi dėl 2012/27/ES direktyvos dėl energijos 
vartojimo efektyvumo nuostatų įgyvendinimo 

• 2015-06-18 VKEKK pasitarimas dėl šilumos kainų skaičiavimo metodikos 
pakeitimų ir šilumos supirkimo organizavimo galimų pokyčių 

• 2015-06-22 Nordborgo mieste (Danijoje) įmonės Danfoss centrinėje 
būstinėje vyko Euroheat&Power (Tarptautinės centralizuoto šilumos 
tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros 
energijos gamybos asociacijos) direktorių tarybos susirinkimas  

2015 m. renginiai, konferencijos, 

seminarai 



2015 m. renginiai, konferencijos, seminarai 

• 2015-06-23 Tarptautinė konferencija „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
elektros energetikos sektoriuje reglamentavimas: problemos ir galimybės“ 

• 2015-06-25 Seminaras–diskusija: „Diskusija apie atnaujinamą Lietuvos 
energetikos strategiją. III-oji dalis – Gamtinės dujos Lietuvos energetikoje: 
mažėjanti paklausa, padidėjusi pasiūla, brangstanti infrastruktūra. Galimi 
sprendimai“ 

• 2015-07-15 LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdis „Atsinaujinančių energijos 
išteklių prioritetai atnaujinamoje Nacionalinėje energetikos strategijoje“ 

• 2015-08-20 Rezultatų aptarimo renginys įmonėje UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 

• 2015-08-27 AB „Panevėžio energija“ baigė modernizuoti Rokiškio miesto 
biokuro katilinę  

• 2015-09-01 Vilkaviškyje oficialiai darbą pradėjo jau antrasis biokuro katilas  

• 2015-09-10 AB „Šiaulių energija“, Kuršėnų šilumos tinklų rekonstruotos katilinės 
atidarymas  

• 2015-09-28 LR Seimo nario Kęstučio Daukšio iniciatyva rengiama konferencija-
diskusija „STRATEGINIAI PASIRINKIMAI LIETUVOS ENERGETIKOJE: LŪKESČIAI IR 
GALIMYBĖS“ 

• 2015-09-29 Danijos Ambasados Lietuvoje, Danijos šilumos tinklų tarybos ir 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos organizuotas nemokamas seminaras – 
kontaktų mugė „Šilumos ūkio aktualijos ir technologinės naujovės Lietuvoje ir 
Danijoje“ 

• 2015-10-01 Tarptautinė biokuro konferencija „Biokuro plėtros iššūkiai šilumos 
sektoriuje“  

• 2015-10-08 2015 m. spalio 8 d. UAB „Litesko“ atidarė antrąjį biokuro katilą 
Druskininkuose  

• 2015-10-09 Viešųjų pirkimų tarnyba organizavo rudens seminarus kuro įsigijimo 
klausimais (kai taikomas LRV nutarimas dėl energijos išteklių įsigijimo).  

• 2015-10-15 7-oji Lietuvos energetikos konferencija  

 



2015 m. renginiai, konferencijos, seminarai 

• 2015-10-16 UAB „Anykščių šiluma“ naujos biokuro atidarymas 

• 2015-10-23 UAB „Ekopartneris“ sėkmingai įgyvendino projektą „Biokurą naudojančių 
energijos gamybos įrenginių statyba Kaune“. 

• 2015-10-29 Seminaras – diskusija: „Biokuras Lietuvos energetikoje: kur plėtros ribos“  

• 2015-11-06 Marijampolės biomasės jėgainės startas  

• 2015-11-10 Investicinis verslo forumas Kijeve energijos efektyvumo ir atsinaujinančios 
energijos klausimais  

• 2015-11-12 Seminaras „Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES. Nauji 
reikalavimai kurą deginantiems įrenginiams" 

• 2015-11-20 UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ įgyvendintas projektas „Mažeikių katilinės 
rekonstravimas, keičiant du susidėvėjusius garo ir vandens šildymo katilus į du naujus po 8 
MW nominalios galios vandens šildymo biokuro katilus“ 

• 2015-11-24 BALTIJOS ENERGETIKOS FORUMAS 2015 LŪŽIS ENERGETIKOS RINKOJE  

• 2015-11-25 7-oji Baltijos energetikos konferencija 2015 

• 2015-11-26 Seminaras – diskusija „Pastatų atnaujinimas: energijos vartojimo efektyvumo 
didinimas ir atsinaujinančių šaltinių panaudojimo galimybės“  

• 2015-11-26 UAB „Tauragės šilumos tinklai“ paminėjo bendrovės 50-ies metų jubiliejų  

• 2015-11-26 Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos EFIEES 
Tarybos ir narių susitikimas Paryžiuje  

• 2015-12-04 Seminaras-diskusija „Oro taršos mažinimo strategija. Europos Parlamento 
pozicija“  

• 2015-12-17 oficialiai baigtas įgyvendinti UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“investicinis 
projektas „Biokuro katilinės įrenginių ir kuro sandėlio statyba Šalčininkų mieste”.  

• 2015-12-17 Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas paminėjo reikšmingą įvykį - 
elektros jungčių „LitPol Link“ ir „NordBalt“ įjungimą.  



Per 2015 m. priimti 237 teisės aktai, susiję su šilumos ūkiu 

Nr. 
Teisės akto pavadinimas Patvirtinta Paskelbta 

1.  Dėl Lietuvos Respublikos EM 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių 

dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo 

2014 m. gruodžio 30 d. LR EM 

įsakymas Nr. 1-325 

Identifikacinis kodas 

2015-00019 

2.  Dėl Lietuvos Respublikos EM 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, 

įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

2014 m. gruodžio 30 d. LR EM 

įsakymas Nr. 1-331 

Identifikacinis kodas 

2015-00042 

3.  
Dėl atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros 

2014 m. gruodžio 30 d. LR EM 

įsakymas Nr. 1-330 

Identifikacinis kodas 

2015-00041 

4.  Dėl Lietuvos Respublikos EM 2010 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1-180 „Dėl Nacionalinės 

atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ 

pakeitimo 

2014 m. gruodžio 30 d. LR EM 

įsakymas  Nr. 1-332 

Identifikacinis kodas 

2015-00049 

5.  
Dėl atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai 

2014 m. gruodžio 30 d. LR EM 

įsakymas Nr. 1-329 

Identifikacinis kodas 

2015-00072 

6.  Dėl Lietuvos Respublikos EM 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Pažangiųjų elektros 

tinklų technologijų ir plėtros krypčių patvirtinimo“ pakeitimo 

2014 m. gruodžio 31 d. LR EM 

įsakymas Nr. 1-349 

Identifikacinis kodas 

2015-00113 

7.  Dėl Lietuvos Respublikos AM 2010 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-186 „Dėl Kaupiamojo įnašo 

daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 

2015 m. sausio 13 d. LR AM 

įsakymas Nr. D1-25 

Identifikacinis kodas 

2015-00633 

<...> <...> <...> <...> 

230.  Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 

„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 

„Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo 

2015 m. gruodžio 22 d. VKEKK 

nutarimas Nr. O3-675 

Identifikacinis kodas 

2015-20242 

231.  Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-579 

„Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo 

2015 m. gruodžio 23 d. VKEKK 

nutarimas  Nr. O3-687 

Identifikacinis kodas 

2015-20335 

232.  Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos 

nustatymo 

2015 m. gruodžio 23  d. 

VKEKK nutarimas Nr. O3-683 

Identifikacinis kodas 

2015-20331 

233.  Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-560 

„Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo 

2015 m. gruodžio 23 d. VKEKK 

nutarimas  Nr. O3-686 

Identifikacinis kodas 

2015-20334 

234.  Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3-625 

„Dėl paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo UAB „Litgas“ gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainos 2016 

metams“ pakeitimo 

2015 m. gruodžio 23  d. 

VKEKK nutarimas Nr. O3-682 

Identifikacinis kodas 

2015-20330 

235.  Dėl Lietuvos Respublikos AM 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į 

aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

2015m. gruodžio 23 d. LR AM 

įsakymas Nr. D1-960 

Identifikacinis kodas 

2015-20396 

236.  
Dėl Valstybės įmonės Energetikos agentūros veiklos strategijos patvirtinimo 

2015 m. gruodžio 23 d. LR EM 

įsakymas Nr. 1-305 

Identifikacinis kodas 

2015-20599 

237.  Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai 

gaminti, pirkimus skelbimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

2015 m. gruodžio 31 d. VPT 

direktoriaus įsakymas Nr. 1S-

215 

TAR, 2015-12-31, 

Nr. 21314 
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Pagrindinės užsienio organizacijos 

 
• Euroheat&Power (Tarptautinė centralizuotai tiekiamos šilumos, 

vėsinimo ir kogeneracijos asociacija) 
• EFIEES (Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų 

Federacija) 
• IEA (Tarptautinė energetikos agentūra) 
• WEC (Pasaulio energetikos taryba) 
• LSUA (Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių asociacija) 
• EPHA (Estijos elektros ir šilumos asociacija ) 
• IGCP (Lenkijos šilumininkų valstybiniai rūmai) 
• Dansk Fjernvarme (Danijos šilumos tiekėjų asociacija)  
• DBDH (Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba) 
• TSCR (Čekijos šilumos tiekėjų asociacija) 
• Energiateollisuus (Suomijos energetikos įmonių asociacija)  
• Svensk Fjärrvärme (Švedijos šilumos tiekėjų asociacija) 
• Rosteplo (Nekomercinė bendrovė „Rusijos šilumos tiekimas“); 
• AGFW Vokietijos šilumos, vėsinimo ir kogeneracijos energijos 

efektyvumo asociacija 
• Kt. 
 

 
 
 



LŠTA  yra Tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos 

asociacijos Euroheat&Power  narė (nuo 2001 metų) 
(Nuotraukose : Europos šilumininkai Euroheat&Power surengtoje metinėje konferencijoje 

(2012 m. balandžio 26-27 d., Kopenhagoje ) 



2015 metais nuolat kiekvieną pirmadienį buvo  

organizuojami energetikos ekspertų susitikimai 

LŠTA patalpose toliau vyko energetikos sektoriaus 

ekspertų susitikimai, kurių bendras pagrindinis 

tikslas - aptarti ir išskirti prioritetines šilumos ūkio 

sektoriaus problemas, kurias bendromis 

pastangomis su šilumos įmonių specialistais, mokslo 

institucijų ekspertais, valstybinių organizacijų 

atstovais būtų galima išspręsti.  

Nuo 2015 m. susitikimai organizuojami per 

videokonferencijas. Viso per 2015 m. įvyko 53 

susitikimai, kuriuose buvo svarstyta per 150 

klausimų. 

 

16 

Šiuo metu asociaciją bei jos narius įvairiais šilumos ūkio klausimais 

konsultuoja virš 50 energetikos ekspertų susibūrusių į Lietuvos 

energijos konsultantų asociaciją. Šilumos ūkyje jie atlieka įvairius 

mokslinius tiriamuosius darbus, galimybių studijas, rengia verslo 

planus, specialiuosius šilumos ūkio planus, padeda įmonėms teikti 

paraiškas ES struktūrinėm lėšom gauti ir atlieka detalius 

projektavimo darbus. 



2015 m. įvyko 51 darbo grupių susitikimai šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiams 
aktams ir kitiems svarbiems klausimams aptarti, kurių metų buvo išanalizuota 

per 650 naujų teisės aktų, jų projektų versijų, teikiamų pastabų pasiūlymų 

paketų 

• Į susitikimus kiekvieną penktadienį kviečiama apie 30 darbo grupės narių atstovų ir 
energetikos ekspertų iš valstybės institucijų, vartotojų organizacijų, giminingų 
asociacijų, mokslo įstaigų ,LŠTA įmonių atstovai ir kt.  

• Posėdžių protokolai patalpinti LŠTA interneto svetainėje www.lsta.lt  

 

Nuo 2002 m. jau įvyko 621 susitikimai 
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http://www.lsta.lt/


1. Direktyva 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją" Lietuvai 

nustatytas teisiškai privalomą tikslas, kad 2020 m. atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalis 

bendrajame energijos suvartojime sudarytų ne mažiau kaip 23 proc.  

2. Direktyva 2009/29/EB „Nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą", 

ES valstybės įpareigotos 20 proc. sumažinti anglies dvideginio dujų išmetimus nei buvo 2005 m.  

Pagrindinis būdas to siekti - tai atsinaujinančių energijos išteklių plėtra energetikoje; 

 Patvirtintas ATL 2013-2020 m. planas (šilumai ir elektrai)  

3. Direktyva 2010/31/ES „Dėl pastatų energinio naudingumo". Iki 2020 m. energetinis efektyvumas 

ES turi padidėti 20 procentų, t.y. numatyta, kad nuo 2020 m. pabaigos visi naujai pastatyti gyvenamieji 

pastatai Europos Sąjungoje turės būti energetiškai efektyvūs  

4. Direktyva 2010/75/ES „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)“. Vėliausiai TIPK 

direktyvos reikalavimai turi būti įgyvendinti iki 2022 metų. Didžiosios elektrinės Vilniuje, Kaune ir 

Mažeikiuose privalės reikalavimus įgyvendinti ne vėliau kaip 2016 m., nes joms jau buvo atidėtas 

taršos reikalavimų įdiegimo terminas.  2015 m. baigtas rengti informacinis dokumentas apie geriausiai 

prieinamus gamybos būdus/technologijas, skirtas dideliems kurą deginantiems įrenginiams (pirmoji 

versija buvo išleista 2006 m). 

5. Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (straipsniai 5, 7, 9, 10, 14): 

 2015 m. LŠTA pateikė Energetikos miniterijai atliktą studiją, kurioje parengtos potencialios priemonės 

direktyvos tikslų įgyvendinimui.. 

6. Direktyva 2015/2193 “Dėl tam tikrų teršalų išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių 

įrenginių, kiekio apribojimo”. 

 LŠTA glaudžiai bendradarbiavo Direktyvos projekto svarstymo etapuose su Euroheat&Power, LR 

Aplinkos ministerija.. 
 

ES direktyvų įgyvendinimas ir nuostatų perkėlimas į 
Lietuvos teisinę sistemą  



Per 2015 metus LŠTA išplatino 11 pranešimų spaudai:  

• 2015-01-07 „Nors šilumos suvartota daugiau, sąskaitos didesnės ne visuose 
miestuose“; 

• 2015-01-12 „Kitą šildymo sezoną Lietuva taps nepriklausoma nuo importinio 
kuro“; 

• 2015-02-06 „Šilumininkai prognozuoja beveik 40 proc. mažesnes sausio sąskaitas 
nei pernai“; 

• 2015-03-06 „Šilumininkai prognozuoja mažesnes nei pernai vasario sąskaitas už 
šilumą“; 

• 2015-03-30 „Šilumininkai: SGD terminalą turėtų išlaikyti ne tik šilumos 
vartotojai“; 

• 2015-04-07 „Šilumininkai: kovo sąskaitos už šildymą prilygs pernykštėms“; 

• 2015-06-11 „Šilumininkai: nubraukti PVM lengvatą šilumai – dar anksti“; 

• 2015-08-25 „Permokos už dujas grąžinimo gyventojams modelis neveikia“; 

• 2015-09-21 „Šilumininkai sklaido mitus: dujos yra žymiai brangesnės už biokurą“; 

• 2015-11-05 „Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Vytauto Stasiūno 
komentaras, „Delfi“ portale pasirodžius straipsniui apie brangsiančią šilumą“ 

• 2015-11-23 „Šilumininkai: visuomenę klaidinanti VKEKK tęsia nekorektiškų kuro 
kainų viešinimą“; 

Informacinė ir švietėjiška veikla 



Per 2015 metus LŠTA išplatino 8 straipsniai pagrindinėje Lietuvos žiniasklaidoje 
(Lietuvos rytas, Respublika, Lietuvos žinios, DELFI, Alfa ir kt.) 

• 2015-01-12 www.delfi.lt „Kitą šildymo sezoną du trečdaliai šilumos – iš vietinio kuro“; 

• 2015 m. Nr. 1 (Nr. 62) balandis „Šiluminė technika“ „Po kiekvienos žiemos (rinkimų) – 
šilumos ūkio reforma?; 

• 2015-05-(24-25) www.delfi.lt ir www.1psl.lt Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 
ekspertas Valdas Jurkevičius „Įvertinti kogeneracinių elektrinių naudą – misija 
įmanoma“; 

• 2015-06-01 www.delfi.lt „Vilniaus energija“ rinkų analitikas, Lietuvos šilumos tiekėjų ir 
Lietuvos energijos gamintojų asociacijų ekspertas Valdas Jurkevičius „Politikų numylėta 
Lietuvos elektrinė – akmuo po vartotojų kaklu?“; 

• Žurnalas „Structum“ 2015 m. rugsėjo 4 d. „Ką verta žinoti, kad mokėtumėme tik už tą 
šilumos dalį, kurią sunaudojame“; 

• 2015/9-10 „Mokslas ir technika“ „Kaip šilumininkai pasirengė 2015-2016 m. šildymo 
sezonui“; 

• 2015 m. Nr. 3 (64) spalis „Šiluminė technika“ bei LŠTA interneto svetainė www.lsta.lt 
„Informacija dėl šildymo sezono pradžią reglamentuojančių teisės aktų nuostatų 
taikymo“; 

• 2015-12-29 „Kreipimasis dėl Lietuvos kogeneracijos išsaugojimo“ publikuotas 
dienraščiuose: „Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“, „Verslo žinios“. 

Informacinė ir švietėjiška veikla 

http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.1psl.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lsta.lt/


LŠTA visuomet vykdė ir 
skyrė daug darbo 

duomenų, informacijos 
rinkimui, analizei ir 
viešai sklaidai apie 

centralizuotą šilumos 
ūkį 
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LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2015  

• Žurnalo “Šiluminė technika” leidyba 
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LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 

2015 m. 

Daugiau kaip 120 metų 

besitęsianti Lietuvos energetikos 

istorija liko užfiksuota įvairių 

specialistų, įmonių, žinybų, 

mokslo įstaigų knygose, 

vadovėliuose,  

nusipelniusių energetikų 

atsiminimuose. Šiame „Lietuvos 

energetikos leidinių kataloge" 

sukatalogizuota per 300 turinčių 

istorinę, mokslinę vertę leidinių.  

Katalogas skirtas energetikos 

specialistams, studentams ir 

visiems besidomintiems 

energetikos istorija. 

 



LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 

2015 m. 

• Lietuvos energetikų veteranų iniciatyva 
buvo parengtas ir išleistas enciklopedinio 
leidinio „Lietuvos energetika“ penktasis 
tomas. Pirmą kartą šiame energetikos 
enciklopediniame leidinyje pristatomas 
Lietuvos šilumos ūkis bei naujausios 
energetikos šakos: vėjo ir saulės energetika 
bei biokuras.   

• Penktasis leidinio „Lietuvos energetika“ 
tomas tęsia Lietuvos energetikos istoriją ir 
apima Nepriklausomybės laikotarpį nuo 
1990 m. iki 2014 m. Knyga skirta ir 
energetikos specialistams, ir visiems 
besidomintiems energetikos istorija. Prie 
šio leidinio paruošimo ir išleidimo prisidėjo 
ir LŠTA. Leidiniui paruošta ir surinkta 
medžiaga tema „Lietuvos šilumos ūkis 
1991–2014 m 



LŠTA informacinė ir švietėjiška veikla 2015 m. 

LŠTA atstovauja Lietuvos šilumos ūkio sektorių Europos Sąjungos erdvėje, kadangi nuo 2001 m. 
yra Euroheat&Power (tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, šaldymo ir kombinuotos 
šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija) pilnateise narė, o nuo 2007 m. Europos 

Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos EFIEES narė. į 

Pastoviai palaikomas bendradarbiavimas su Europos šalių organizacijomis ir aktyviai dalyvaujama 

integracijos procesuose, bendruose tarptautiniuose projektuose. Teikiami duomenys užsienio 

ekspertams apie dominančią Lietuvos šilumos ūkio padėtį.  
Asociacija gautą užsienio informaciją platina elektroniniu  paštu 6 gavėjų paketais, t.y. LR Seimo nariams, 

savivaldybėms, LŠTA nariams, giminingoms organizacijoms bei žiniasklaidai (viso apie 2000 adresatų). 



      „Inno-Heat-Innovation in District Heating“ – Naujovių 

diegimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose Nr. 

WTPB.02.02.00-92-009/10 – yra projektas, vykdomas 

pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą 

2007–2013 m. ir dalinai finansuojamas iš Europos 

regioninės plėtros fondo (ERPF). 

       

 

Tarptautinis „INNO-HEAT“ projektas 

 Projekto tikslas – energijos efektyvumo, saugumo ir atsinaujinančių energijos išteklių didinimas centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemose.  

Projekto pradžia – 2011 m. liepos 1 d., pabaiga – 2015 m. birželio 30 d.  

 

Projekto pagrindiniai partneriai: Sustainable Businees Hub, European Spallation Source (ESS), Swedish 

District Heating Association, District Heating Enterprise Ltd Gdynia, The Municipal Thermal Power Industry Ltd, 

Chamber of Commerce Polish District Heating, Lithuanian District Heating Association, International Institute for 

Industrial Environmental Economics at Lund University (IIIEE) at Lund University, The German Heat and Power 

Association, The Swedish International Development Cooperation Agency. 

Šiame tarptautiniame projekte iš Lietuvos taip pat dalyvauja UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ bei UAB „Šilutės 

šilumos tinklai 

 

Pasiekti projekto rezultatai  - suorganizuoti du pažintiniai vizitai projekto partnerių šalyse (Švedijoje ir Lenkijoje), 

atlikta techninę-ekonominę šilumos tiekimo įmonių-partnerių analizė, suorganizuoti šeši partnerių susitikimai 

Švedijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.  

 

 



LŠTA veiksmai 2015 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje 
(išsiųsta virš 88 raštų institucijoms) (1/6) 

2015 m. sausio 7 d. bendras LŠTA ir Lietuvos energijos gamintojų asociacijos raštas Nr. 2 Valstybinei kainų ir energetikos 

kontrolės komisijai „DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS DALYVAVIMO STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJOSE 

IR PATIKRINIMO PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS TEISINIO REGLAMENTAVIMO“ 

2015 m. sausio 9 d. LŠTA raštas Nr. 4 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR 

ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 

PROJEKTO DERINIMO“. 

2015 m. sausio 15 d. LŠTA raštas Nr. 6 LR Sveikatos apsaugos ministerijai ir Radiacinės saugos centrui „DĖL MEDIENOS 

KURO PELENŲ, UŽTERŠTŲ 137CS RADIONUKLIDU, NAUDOJIMO IR TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO“. 

2015 m. sausio 16 d. LŠTA raštas Nr. 7 LR energetikos ministerijai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. KOVO 3 D. NUTARIMO NR. 277 „DĖL ĮMONIŲ, 

VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI 

GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLIŲ  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO“. 

2015 m. sausio 19 d. LŠTA raštas Nr. 8 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR 

ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ 

SĄVADO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO DERINIMO“. 

2015 m. vasario 6 d. LŠTA raštas Nr. 10 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR 

ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REKOMENDUOJAMŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ PAKEITIMŲ 

PROJEKTŲ IR ŠILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODŲ RENGIMO IR TAIKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO 

PROJEKTO DERINIMO“. 

2015 m. kovo 3 d. LŠTA raštas Nr. 15 UAB „Baltpool“, Energetikos ministerijai, Radiacinės saugos centrui, „DĖL MEDIENOS 

KURO PELENŲ UŽTERŠTUMO RADIOAKTYVIOMIS MEDŽIAGOMIS“. 

2015 m. kovo 3 d. LŠTA raštas Nr. 16 LR energetikos ministerijai „DĖL ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, 

ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO 

PROJEKTO“ 

2015 m. kovo 4 d. LŠTA raštas Nr. 17 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ KIEKIO 

PERSKAIČIAVIMO Į SĄLYGINIO KURO KIEKĮ“.  

2015 m. kovo 9 d. LŠTA raštas Nr. 19 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ 

TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO“.“. 

2015 m. kovo 10 d. LŠTA raštas Nr. 21 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL SUSITIKIMO DĖL 

ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS 

KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO 



LŠTA veiksmai 2015 m. siekiant pagerinti situaciją šilumos sektoriuje 
(išsiųsta virš 80 raštų institucijoms) (2/6) 

2015 m. kovo 12 d. LŠTA raštas Nr. 24 LR energetikos ministerijai, VKEKK, Valstybinei energetikos inspekcijai „DĖL ATSAKOMYBĖS 

NUSTATYMO UŽ ŠILUMOS SUVARTOJIMĄ IR JOS PASKIRSTYMĄ RENOVUOJANT DAUGIABUČIUS NAMUS“. 

2015 m. kovo 17 d. LŠTA raštas Nr. 26 LR Seimo ekonomikos komitetui „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 

IX-884 16 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO“. 

2015 m. kovo 18 d. LŠTA raštas Nr. 27 Radiacinės saugos centrui „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 

MINISTRO 2013 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-250 „DĖL MEDIENOS KURO PELENŲ, UŽTERŠTŲ 137Cs RADIONUKLIDU, 

NAUDOJIMO IR TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“. 

2015 m. kovo 23 d. LŠTA raštas Nr. 30 Energetikos ministerijai  „DĖL PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS 

PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO PROJEKTO“ 

2015 m. kovo 30 d. LŠTA raštas Nr. 33 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Energetikos ministerijai, Valstybinei 

energetikos inspekcijai „DĖL BIOKURO PELENŲ, UŽTERŠTŲ RADIOAKTYVIOMIS MEDŽIAGOMIS, UTILIZAVIMO KAŠTŲ“; 

2015 m. kovo 31 d. LŠTA raštas Nr. 34 Energetikos ministerijai „DĖL ENERGETIKOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ 

ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO“; 

2015 m. balandžio 2 d. LŠTA raštas Nr. 36  LR Sveikatos apsaugos ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai „DĖL 

MEDIENOS KURO (BIOKURO) NAUDOJIMO METU SUSIDARANČIŲ 137CS RADIONUKLIDU UŽTERŠTŲ PELENŲ“; 

2015 m. balandžio 2 d. LŠTA raštas Nr. 37 LR energetikos ministerijai, Aplinkos ministerijai „DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGŲ APRAŠO PROJEKTO“ 

2015 balandžio 7 d. LŠTA raštas Nr. 39 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR 

ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS SANTYKINIŲ ŠILUMOS PASTATUI ŠILDYTI, KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI IR KARŠTO 

VANDENS TEMPERATŪRAI PALAIKYTI SUVARTOJIMO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS DERINIMO“. 

2015 balandžio 13 d. LŠTA raštas Nr. 42 Energetikos ministerijai, Valstybinei energetikos inspekcijai „DĖL ENERGETIKOS 

VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO 

PROJEKTO DERINIMO“. 

2015 balandžio 21 d. LŠTA raštas Nr. 44 Energetikos ministerijai „DĖL CŠT SEKTORIAUS DUOMENŲ BAZĖS“ 

2015 balandžio 21 d. LŠTA raštas Nr. 45 Aplinkos ministerijai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2001 M. 

RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. 486 „DĖL IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ DIDELIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMŲ IR 

SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ DIDELIEMS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO“. 

2015 gegužės 5 d. LŠTA raštas Nr. 47 Energetikos ministerijai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO 

PROJEKTO TEIKIMO“. 

2015 gegužės 14 d. LŠTA raštas Nr.50 LR Vyriausybei „DĖL SAVIVALDYBIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMININKŲ 

ATSISKAITYMO UŽ ŠILUMOS ENERGIJĄ“. 

2015 gegužės 14 d. LŠTA raštas Nr.51 LR Vyriausybei, Energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PIRKIMO“. 
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 2015 gegužės 20 d. LŠTA raštas Nr.52 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL KOMISIJOS IŠAIŠKINIMO VYKDYMO 

IR TIKSLINIMO“. 

2015 gegužės 20 d. LŠTA raštas Nr.53 Sveikatos apsaugos ministerijai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 

MINISTRO 2013 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-250 „DĖL MEDIENOS KURO PELENŲ, UŽTERŠTŲ 137CS RADIONUKLIDU, 

NAUDOJIMO IR TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“. 

2015 gegužės 22 d. LŠTA raštas Nr.55 LR Vyriausybei, Energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, LRS 

Ekonomikos komitetui ir LRS Energetikos komisijai „DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO VEIKLOS SĄNAUDŲ 

PASKIRSTYMO VISIEMS LIETUVOS GYVENTOJAMS“. 

2015 gegužės 27 d. LŠTA raštas Nr.56 LR aplinkos ministerijai ir LR energetikos ministerijai „DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGŲ APRAŠO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ PRIĖMIMO BŪTINYBĖS 

2015 m. birželio 1 d. LŠTA raštas Nr. 57 Energetikos ministerijai „DĖL NACIONALINĖS ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS 2015-2021 METŲ 

PROGRAMOS VYKDYMO“. 

2015 m. birželio 3 d. LŠTA raštas Nr. 58  LR aplinkos ministerijai „DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ APRAŠO 

PROJEKTO. 

2015 m. birželio 4 d. LŠTA raštas Nr. 62 LR Energetikos ministerijai „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO 

PAKEITIMO PROJEKTO 

2015 m. birželio 8 d. LŠTA raštas Nr. 63 LR Energetikos ministerijai ir LR Vyriausybei „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-1375 2, 3, 4, 6, 11, 20 

IR 46 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 111 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-2558“ PROJEKTO“. 

2015 m. birželio 10 d. LŠTA Nr. 64 raštas LR Ūkio ministerijai  „DĖL ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ NUSKAITYMO SISTEMOS 

NAUDOJIMO“. 

2015 m. birželio 16 d. LŠTA raštas Nr. 65 LR Vyriausybei „DĖL DELSPINIGIŲ MOKĖJIMO UŽ LAIKU NESUMOKĖTUS MOKESČIUS“ 

2015 m. birželio 17 d. LŠTA raštas Nr. 66 LR Vyriausybei „DĖL SAVIVALDYBIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMININKŲ 

ATSISKAITYMO UŽ ŠILUMOS ENERGIJĄ“. 

2015 m. birželio 19 d. LŠTA raštas Nr. 67 LR Ūkio ministerijai, LR Metorologijos inspekcijai „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO 

TEISMO 2014-09-10 PREJUDICINIO SPRENDIMO BYLOJE (C-423/13) ĮGYVENDINIMO“ 

2015 m. birželio 19 d. LŠTA raštas Nr. 68 LR Ūkio ministerijai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS METROLOGIJOS ĮSTATYMO NR.I-

1452 2, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO ŠEŠTUOJU1 SKIRSNIU IR PRIEDO 

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO“. 

2015 m. birželio 25 d. LŠTA raštas Nr. 69 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL PASKIRTOJO TIEKĖJO 

PROGNOZUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSIGIJIMO KAINOS ENERGIJOS GAMINTOJAMS NUSTATYMO TVARKOS PAKEITIMO 

PROJEKTO“. 

2015 m. birželio 26 d. LŠTA raštas Nr. 70 LR Aplinkos ministerijai „DĖL TIPK TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO“ 

2015 m. birželio 26 d. LŠTA raštas Nr. 71 LR Energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, LR 

Vyriausybei, Viešųjų pirkimų tarnybai, LR Teisingumo ministerijai, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui „DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 

PIRKIMO“. 
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2015 m. liepos 2 d. LŠTA raštas Nr. 72LR Aplinkos ministerijai „MEDIENOS KURO PELENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 

PROJEKTO“ 

2015 m. liepos 8 d. LŠTA raštas Nr. 73 LR Energetikos ministerijai „DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ APRAŠO 

PROJEKTO“. 

2015 m. liepos 10 d. LŠTA raštas Nr. 74 LR Energetikos ministerijai „DĖL PRIEMONĖS NR. 04.3.2-LVPA-K-102 „ŠILUMOS TIEKIMO 

TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR.1 PROJEKTO“  

2015 m. liepos 21 d. LŠTA raštas Nr. 75 LR Energetikos ministerijai „DĖL LR INFRASTRUKTŪRŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

ĮSTATYMO PROJEKTO“ 

2015 m. liepos 22 d. LŠTA raštas Nr. 76 LR Finansu ministerijai „DĖL LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO NR. 758 „DĖL DELSPINIGIŲ 

ATLEIDIMO“ NETEKUSIO GALIOS. 

2015 m. liepos 28 d. LŠTA raštas Nr. 77 VIAP gavėjams,  LR Energetikos ministerijai ir VKEKK „DĖL INFORMACIJOS BŪTINOS VIAP 

SCHEMOS NOTIFIKAVIMUI PATEIKIMO ENERGETIKOS MINISTERIJAI“. 

2015 m. liepos 30 d. LŠTA raštas Nr. 78 LR Aplinkos ministerijai „DĖL IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ 

LAND43-2013 PAKEITIMO PROJEKTO“. 

2015 m. rugpjūčio 3 d. LŠTA raštas Nr. 79 LR Energetikos ministerijai „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ 

INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO PROJEKTO (PRIEMONĖ NR. 04.3.2.-LVPA-

K106 “IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIŲ KATILINIŲ MODERNIZAVIMAS“). 

2015 m. rugpjūčio 5 d. LŠTA raštas Nr. 80 LR Energetikos ministerijai „DĖL VIAP NOTIFIKAVIMO“. 

2015 m. rugpjūčio 10 d. LŠTA raštas Nr. 82 LR Energetikos ministerijai „DĖL ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO 

TAISYKLIŲ PROJEKTO“.. 

2015 m. rugpjūčio 14 d. LŠTA raštas Nr. 83 LR Energetikos ministerijai „DĖL KIETOJO BIOKURO APSKAITOS TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO PAKEITIMO PROJEKTO“. 

2015 m. rugpjūčio 19 d. LŠTA raštas Nr. 85 valstybės institucijoms „DĖL TERMOFIKACINIŲ ELEKTRINIŲ RĖMIMO 2016 METAIS“ IR 

STUDIJĄ „VIAP LĖŠAS GAUNANČIŲ IŠKASTINĮ KURĄ DEGINANČIŲ ELEKTRINIŲ GAMINAMOS ELEKTROS ENERGIJOS 

SUPIRKIMO TVARKOS PAKEITIMO PASIŪLYMAS“. 

2015 m. rugpjūčio 31 d. LŠTA raštas Nr. 89 LR Aplinkos ministerijai „DĖL APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR 

PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO“. 

2015 m. rugsėjo 9 d. LŠTA raštas Nr. 90 LR Ūkio  ministerijai „DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINIO REGLAMENTO 

PATVIRTINIMO PROJEKTO“. 

2015 m. rugsėjo 9 d. LŠTA raštas Nr. 91 LR Vyriausybei „DĖL 2014-2020 M. ES PARAMOS ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUI“. 

2015 m. rugsėjo 9 d. LŠTA raštas Nr. 92 Valstybinei energetikos inspekcijai „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR 

KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ATITIKIMO PRIVALOMIESIEMS REIKALAVIMAMS“. 
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2015 m. spalio 27 d. LŠTA raštas Nr. 111 LR Seimui, LR Seimo energetikos komisijai , LR Vyriausybei „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO ĮSTATYMO NR. XI-2053 2, 5 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO“. 

2015 m. spalio 27 d. LŠTA raštas Nr. 112 Lietuvos bankų  asociacijai „DĖL PRISIJUNGIMO PRIE BENDROS MOKĖJIMŲ EURAIS ERDVĖS 

SEPA“. 

 2015 m. lapkričio 3 d. LŠTA raštas Nr. 114 Radiacinės saugos centrui „DĖL INFORMACIJOS APIE MEDIENOS IR DURPIŲ KURĄ“. 

2015 m. lapkričio 5 d. LŠTA raštas Nr. 115 Lietuvos bankui ir Lietuvos bankų asociacijai „DĖL SUSITIKIMO SEPA REIKALAVIMŲ 

ĮGYVENDINIMUI ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONĖSE“. 

 2015 m. lapkričio 6 d. LŠTA raštas Nr. 117 LR Energetikos ministerijai, LR Teisingumo ministerijai „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO 

DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO PROJEKTO“ 

2015 m. lapkričio 9 d. LŠTA raštas Nr. 119 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ IR BIOKURO 

VIDUTINIŲ KAINŲ STATISTIKOS“. 

2015 m. lapkričio 12 d. LŠTA raštas Nr. 121 LR Energetikos ministerijai, LR Teisingumo ministerijai, LR Vyriausybei „PASTABOS DĖL 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO 

DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO“. 

2015 m. lapkričio 13 d. LŠTA raštas Nr.122 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „PASTABOS GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO 

RINKOS TYRIMO ATASKAITOS PROJEKTUI“. 

2015 m. lapkričio 13 d. LŠTA raštas Nr.123 Lietuvos bankui ir Lietuvos bankų asociacijai „DĖL PRISIJUNGIMO PRIE BENDROS MOKĖJIMŲ 

EURAIS ERDVĖS SEPA“. 

2015 m. lapkričio 20 d. LŠTA raštas Nr.124 LR Aplinkos ministerijai „DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, KURIA IŠ 

DALIES KEIČIAMA DIREKTYVA 2003/87/EB“. 

2015 m. lapkričio 24 d. LŠTA raštas Nr.125 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „PAKARTOTINIS PAKLAUSIMAS DĖL 

BIOKURO PREKYBOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOJE“. 

 2015 m. gruodžio 1 d. LŠTA raštas Nr.128 Viešųjų pirkimų tarnybai  „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO 

PROJEKTO DERINIMO“. 

2015 m. gruodžio 2 d. LŠTA raštas Nr.129 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ IR BIOKURO VIDUTINIŲ 

KAINŲ STATISTIKOS“. 

2015 m. gruodžio 7 d. LŠTA raštas Nr.130 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL ENERGIJOS GAMINTOJŲ IR 

PASKIRTOJO TIEKĖJO STANDARTINIŲ SUTARČIŲ SĄLYGŲ DERINIMO“. 

2015 m. gruodžio 9 d. LŠTA raštas Nr.131LR Energetikos ministerijai, Valstybinei energetikos inspekcijai, Valstybinei kainų ir energetikos 

kontrolės komisijai „DĖL REZERVINIO KURO IR REZERVINIŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ POREIKIO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS 

TIEKIMO SISTEMOSE TEISINIO REGLAMENTAVIMO“. 

2015 m. gruodžio 11 d. LŠTA raštas Nr.132 LR Energetikos ministerijai „DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO“. 

2015 m. gruodžio 23 d. LŠTA raštas Nr.134 LR Energetikos ministerijai „DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO PAKARTOTINIO DERINIMO“.  

2015 m. gruodžio 30 d. LŠTA raštas Nr.137 LR Aplinkos ministerijai 137 „DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 

LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO“. 
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2015 m. rugsėjo 10 d. LŠTA raštas Nr. 93 visoms susijusioms organizacijoms „INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PRADŽIĄ 

REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO“. 

2015 m. rugsėjo 14 d. LŠTA raštas Nr. 95 LR Aplinkos ministerijai „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVŲ UŽ TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IR TARŠOS LEIDIMŲ IŠDAVIMĄ AR PAKEITIMĄ“. 

2015 m. rugsėjo 14 d. LŠTA raštas Nr. 96 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR 

ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO 

AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“. 

2015 m. rugsėjo 15 d. LŠTA raštas Nr. 97 valstybės institucijoms „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ 

TERMINALO ĮSTATYMO NR. XI-2053 2, 5 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO“. 

2015 m. rugsėjo 17 d. LŠTA raštas Nr. 98 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai „„DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO 

METODIKOS“. 

2015 m. rugsėjo 22 d. LŠTA raštas Nr. 99 LR Energetikos ministerijai „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO 

PROJEKTO TEIKIMO“. 

2015 m. rugsėjo 28 d. LŠTA raštas Nr. 100 Radiacinės saugos centrui „DĖL RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS  2013 

M. GEGUŽĖS 28 D. ĮSAKYMO NR. V-42 „DĖL NEAKREDITUOTŲ DOZIMETRINIŲ LABORATORIJŲ (TARNYBŲ), ATLIEKANČIŲ 

DARBUOTOJŲ APŠVITOS MATAVIMUS IR MATAVIMUS DARBO VIETOSE BEI APŠVITOS ĮVERTINIMĄ, VEIKLOS PRIPAŽINIMO 

KRITERIJŲ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO. 

2015 m. rugsėjo 29 d. LŠTA raštas Nr. 101 LR 101 Ūkio ministerijai DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ IR NUOTOLINIU BŪDU 

SURINKTŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO SĄSKAITŲ IŠRAŠYMUI. 

2015 m. spalio 2 d. LŠTA raštas Nr. 102 LR Aplinkos ministerijai „„DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ 

2015 m. spalio 7 d. LŠTA raštas Nr. 103 LR Energetikos ministerijai „DĖL KIETOJO BIOKURO APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

PAKEITIMO  PROJEKTO“. 

2015 m. spalio 9 d. LŠTA raštas Nr. 105 valstybės institucijoms „DĖL BIOKURO PREKYBOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOJE“. 

2015 m. spalio 19 d. LŠTA raštas Nr. 107 LR Energetikos ministerijai „PASTABOS PRIEMONĖS NR. 04.3.2-LVPA-K-102 „ŠILUMOS 

TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PROJEKTUI“. 

2015 m. spalio 20 d. LŠTA raštas Nr. 108 valstybės institucijoms „DĖL NAUJŲ VARTOTOJŲ PAJUNGIMO PRIE ESAMŲ 

CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ“. 

2015 m. spalio 21 d. LŠTA raštas Nr. 109 LR Energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, LR 

Konkurencijos tarybai „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO“. 

2015 m. spalio 26 d. LŠTA raštas Nr. 110 LR Finansų ministerijai, LR Vyriausybei „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS 

FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ 

ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS „ 04.3.2-LVPA-K-102 PRIEMONĖS „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ 

MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“.. 



Lietuvos energetikų Garbės ženklo apdovanojimui: 
 

 Algimantas Kutas – UAB „Vilniaus energija“ Apskaitos ir planavimo tarnybos 

vyresnysis inžinierius 

Kęstutis Laužonis – UAB „Litesko“ filialas Alytaus energija“ Technikos direktorius.  

Juozas Kuliešius – UAB „Molėtų šiluma“ Direktorius 

Petras Piekus – UAB „Plungės šilumos tinklai“ Generalinis direktorius  

Juozas Doniela – UAB „Fortum Klaipėda“ direktorius 
 

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius 

energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių 

sukakčių proga:  
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Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Padėkos raštais: 

 Pranas Bandzevičius – UAB „Vilniaus energija“ tekintojas 5 k.  

Egidijus Morkūnas – UAB „Vilniaus energija“ metalų laboratorijos vadovas 

Vacius Jatkauskas - UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ inžinierius 

Valentinas Kavaliauskas – UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Vyr. priežiūros 

technikas  

Marius Prelgauskis – AB „Klaipėdos energija“ elektrotechnikos tarnybos viršininkas  

Vytautas Šikšnius – AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos jungtinės rajoninės katilinės 

įrenginių inžinierius  

Rimantas Bakas – AB „Kauno energija“ generalinis direktorius  

Vaidas Šleivys – AB „Kauno energija“  Gamybos departamento direktorius 

Denas Pavlavičius – AB „Šiaulių energija“ Informatikos skyriaus inžinierius-

programuotojas 

Vygantas Žentelis – AB „Jonavos šilumos tinklai“ katilinių tarnybos viršininkas 

 



Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius 

energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių 

sukakčių proga:  
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Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Padėkos raštais: 

 Dainius Juozapavičius – AB „Jonavos šilumos tinklai“ Katilinės operatorius  

Vidmantas Tranelis – UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos tinklų ir abonentų 

aptarnavimo ir remonto tarnybos viršininkas  

Vaclovas Papinigis – UAB „Fortum Švenčionių energija“  generalinis direktorius 

Jan Markovič – UAB „Fortum Švenčionių energija“ Katilinių viršininkas 

Kęstutis Jasukaitis – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ direktorius gamybai  

Virginijus Grigalavičius – UAB „Raseinių šilumos tinklai“ Viduklės katilinės 

meistras  

Eugenijus Kveselys – UAB „Raseinių šilumos tinklai“ energetikas  

Audrona Norkienė – UAB „Radviliškio šiluma“ administratorė  

Antanas Jankauskas – UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“ vyriausias 

inžinierius 

Vytautas Šapalas – UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“  komercijos 

direktorius 

Algirdas Senovaitis – UAB „Tauragės šilumos tinklai“ technikos direktorius  

Loreta Avelienė – E energija grupės įmonė UAB „Akmenės energija“ ekonomistė 

Vida Bukantienė – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ apskaitininkė 

Algimantas Španceris – UAB „Šilutės šilumos tinklai“  technikas – elektrikas 

Juozas Šlepetis – UAB „Plungės šilumos tinklai“ Gamybos-techninės gr. Vadovas 



Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius 

energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių 

sukakčių proga:  

LR SEIMO PIRMININKO PIRMOJO PAVADUOTOJO PADĖKOS 

RAŠTAI   
 

Saulius  Jezepčikas – UAB „Vilniaus energija“ projektų valdymo tarnybos vadovas 

Bronius Labanas – UAB „Vilniaus energija“ automatikos elektrikas 6 k.  

Kęstutis Jonkus – AB „Klaipėdos energija“ finansų direktorius  

Justas Gurejevas – AB „Šiaulių energija“ Ekonomikos skyriaus viršininkas 

Valentinas Krasuckis – UAB „Radviliškio šiluma“ realizacijos-abonentinio skyriaus viršininko 

pavaduotojas 

Birutė Vaičiulionienė – UAB „Varėnos šiluma“ vadybininkė 

Daiva Dalgedaitė – UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotoja finansams 

Viktoras Bučius – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ Abonentinės tarnybos ir realizacijos inžinierius 

 

LR MINISTRO PIRMININKO PADĖKOS RAŠTAI 

 
Elvyra Maneikienė – UAB „Anykščių šiluma“ buhalterė 

Stasys Strakšys – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas šilumos tinklams 

Irena Pikturnienė – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ finansų direktorė 

 

 



Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius 

energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių 

sukakčių proga:  

 

LR ENERGETIKOS MINISTRO PADĖKOS RAŠTAI  

 
Darius Taparauskas  - AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir 

aptarnavimo tarnybos vadovas 

Virginijus Taraškevičius – UAB „Varėnos šiluma“ suvirintojas-remonto šaltkalvis 

  

LR ENERGETIKOS VICEMINISTRO PADĖKA 

 
Romualdas Lukošius – AB „Klaipėdos energija“ gamybos ir aplinkosaugos skyriaus viršininkas  

Aidas Indriejaitis – AB „Šiaulių energija“ Dispečerinio valdymo tarnybos rajono dispečeris 

Virginijus Chmylko – UAB „Fortum Švenčionių energija“  remonto padalinio meistras 

Virginijus Chlebauskas – UAB „Radviliškio šiluma“ gamybos skyriaus viršininko pavaduotojas 

Jūratė Atienė – UAB „Pakruojo šiluma“ Vyr. finansininkė 

Saulius Kalnelis – UAB „Pakruojo šiluma“  Vyr.inžinierius 

Danutė Vindžigalskytė – UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ekonomistė šilumos apskaitai 

Romas Luotė – UAB „Plungės šilumos tinklai“ technikos direktorius 

Rimantas Buelis – UAB „Anykščių šiluma“ suvirintojas katilinių eksploatacijai 

Stanislovas Ramanauskas – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ vyresnysis katilų operatorius 

Laimonas Buivydas – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ vyresnysis katilų operatorius 



37 

LŠTA Tarybos padėkos raštais: 

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius 

energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių 

sukakčių proga:  

Petras Žalnieravičius – UAB „Vilniaus energija“  Metrologijos tarnybos 

vadovas 

Severinas Žiūkas – UAB „Vilniaus energija“  Elektros eksploatacijos 

tarnybos RAA Vyresnysis specialistas 

Gytautas Kaulakys – UAB „Vilniaus energija“  Technologinių procesų 

tarnybos vyresnysis inžinierius 

Aleksas Jazdauskas – UAB „Vilniaus energija“  projektų vadovas 

Liudmila Čiukanova – UAB „Vilniaus energija“  Apskaitos ir planavimo 

tarnybos vadovė 

Jurij Janiušin – UAB „Vilniaus energija“   Metalų laboratorijos vyresnysis 

inžinierius 

Romas Šimelevičius – UAB „Litesko“ Darbų priežiūros inžinierius. 

Virginija Strumskienė – UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ Chemikė 

Antanas Kabalinas – UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ Palangos 

rajoninės katilinės vyr. priežiūros technikas 

Regina Sakalienė – UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ administratorė-

personalo specialistė 

Audrius Pupininkas  - AB „Kauno energija“ Gamybos departamento 

Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos tinklo valdymo skyriaus 

vadovas 

Gediminas Menkevičius - AB „Kauno energija“ Gamybos departamento 

Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos tinklo valdymo skyriaus 

inžinierius 
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Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius 

energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių 

sukakčių proga:  

LŠTA Tarybos padėkos raštais: 
 

 Vyta Pokštienė – AB „Kauno energija“ Teisės ir pirkimų departamento Viešųjų 

pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė 

Juozas Jurkynas – AB „Klaipėdos energija“ Apsaugos ir ūkio skyriaus 

viršininkas 

Algirdas Valantinas – AB „Klaipėdos energija“ Bendrųjų reikalų skyriaus 

vadovas 

Danutė Nakrošienė – AB „Klaipėdos energija“ Finansų ir buhalterinės apskaitos 

skyriaus buhalterė 

Laima Rimkienė – AB „Šiaulių energija“ Realizavimo skyriaus vyresnioji 

vadybininkė 

Dainora Stankevičienė  - AB „Šiaulių energija“ Abonentų aptarnavimo tarnybos 

vyresnioji inžinierė 

Jadvyga Petraitienė – AB „Šiaulių energija“ buhalterė 

Gediminas Petkus – AB „Šiaulių energija“ Statinių priežiūros tarnybos meistras 

Renata Ambraziūnienė  - AB „Panevėžio energija“ gamybos ir ekologijos 

tarnybos inžinierė 

Gida Bagužienė – AB „Panevėžio energija“ personalo skyriaus inspektorė 

Kęstutis Pocius – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ automobilinio krano 

mašinistas-vairuotojas 

Stasys Pralgauskas – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ vairuotojas 

Laimutis Rimkus – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šaltkalvis-traktorininkas 

Algirdas Karvelis – UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos tinklų remonto 

šaltkalvis-vairuotojas  



Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius 

energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių 

sukakčių proga:  

LŠTA Tarybos padėkos raštais: 
 

Gintautas Steckas – UAB „Utenos šilumos tinklai“ vairuotojas-ekspeditorius 

Juozas Paškevičius - UAB „Fortum Švenčionių energija“ Katilinės operatorius 

Večeslav Semaška - UAB „Fortum Švenčionių energija“ Katilinės operatorius 

Ivanas Maksimovičius  - UAB „Fortum Švenčionių energija“ Elektrikas 

Česlav Šimkovič - UAB „Fortum Švenčionių energija“ Šaltkalvis remontininkas 

Ona Chmylko - UAB „Fortum Švenčionių energija“ Kontrolierė 

Romualdas Markovskis – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos tarnybos 

vyr. meistras 

Regina Bunikienė – UAB „Raseinių šilumos tinklai“ Pagalbinė darbininkė – 

kasininkė 

Jonas Račas – UAB „Raseinių šilumos tinklai“ traktorininkas 

Rimantas Godelis – UAB „Raseinių šilumos tinklai“ kontrolierius apeivis  

Stasys Barčas – UAB „Raseinių šilumos tinklai“ Viduklės katilinės šaltkalvis – 

elektrikas 

Petras Jankauskas – UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šaltkalvis – remontininkas 

Jonas Lembutis – UAB „Raseinių šilumos tinklai“ Blinstrubiškių katilinės 

operatorius 

Giedrius Lukoševičius – UAB „Raseinių šilumos tinklai“ Ariogalos katilinės 

šaltkalvis-remontininkas 

Vida Čibirienė – UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ Vyr. apskaitininkė 

Kristina Čepulėnienė – UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ Buhalterė 

Kęstutis Kibickas – UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ Katilų operatorius 

Angelė Varanavičė – UAB „Radviliškio šiluma“ finansininkė 



Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius 

energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių 

sukakčių proga:  

LŠTA Tarybos padėkos raštais: 
 

Albertas Šereiva – UAB „Radviliškio šiluma“ šaltkalvis-suvirintojas 

Jonas Paura – UAB „Radviliškio šiluma“ operatorius-dispečeris 

Dalė Kederienė – UAB „Birštono šiluma“ apskaitininkė 

Leonas Siutelas – UAB „Šilalės šilumos tinklai“ katilų operatorius.  

Vytautas Jakas - UAB „Šilalės šilumos tinklai“ suvirintojas 

Genius Mizeras  – UAB „Lazdijų šiluma“ Veisiejų katilinės Nr. 1 operatorius 

Albinas Černauskas – UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Katilinių 

eksploatavimo tarnybos vadovas.  

Vidmantas Paulauskas - UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Šilumos tinklų 

aptarnavimo tarnybos vadovas  

Rimantas Putnas – UAB „Molėtų šiluma“ šilumos matavimo ir automatikos 

tarnybos viršininkas 

Mečislovas Jančiūra - UAB „Molėtų šiluma“  vairuotojas 

Romas Petraška – UAB „Kaišiadorių šiluma“  Stasiūnų katilinės meistras 

Mindaugas Sturonas – UAB „Kaišiadorių šiluma“  Vyr. inžinierius 

Pavel Prusakov – UAB „Anykščių šiluma“ suvirintojas-šaltkalvis 

Stasys Dumskis – E energija grupės įmonė UAB „Akmenė energija“  

vyresnysis dispečeris 

Birutė Justienė – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ apskaitininkė 

Piotras Mileškinas – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šaltkalvis, aptarnaujantis 

šilumos punktus 

Vytautas Norkus – UAB „Šilutės šilumos tinklai“  šaltkalvis, katilinės 

įrengimų remonto šaltkalvis. 



LŠTA Tarybos padėkos raštai taip pat buvo įteikti 2015 m. 

lapkričio 20 d. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ įgyvendinto 

projekto labiausiai prisidėjusius ir nusipelniusius darbuotojus : 

 

Mažeikių katilinės viršininko pavaduotojui Audriui Šemetai už svarų 

indėlį sėkmingai įgyvendinant projektą „Mažeikių katilinės 

rekonstravimas, keičiant du susidėvėjusius garo ir vandens šildymo 

katilus į du naujus po 8 MW nominalios galios vandens šildymo 

biokuro katilus“  

 

UAB „Enerstena“ inžinieriui –derintojui Povilui Šedui už svarų indėlį 

sėkmingai įgyvendinant projektą „Mažeikių katilinės rekonstravimas, 

keičiant du susidėvėjusius garo ir vandens šildymo katilus į du 

naujus po 8 MW nominalios galios vandens šildymo biokuro katilus“  

Per ataskaitinius metus LŠTA apdovanojo nusipelniusius 

energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių 

sukakčių proga:  



ŠILUMOS TIEKIMO BENDROVIŲ 2015 m.  
ūkinės veiklos apžvalga 

42 



Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM) dinamika (1996-2015) 



Atskirų šilumos tiekėjų taikytos vidutinės šilumos kainos (be PVM) 2015 

metais 
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Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose, % 

    Santykinį šilumos nuostolių padidėjimą lėmė didelis (apie 6 %) šilumos vartojimo sumažėjimas (dėl klimatinių 

sąlygų ir šilumos taupymo priemonių), palyginti su šilumos nuostolių sumažinimu (dėl efektyvesnės šilumos 

izoliacijos dalyje vamzdynų įrengimo), įgyvendinus šilumos tiekimo įmonių patvirtintas investicines programas. 
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Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje  
1996-2015 m.  



Kuro sąnaudų  dinamika 1997-2015 m. 
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Pirminio kuro sudėtis centralizuotai tiekiamos šilumos 
gamyboje Lietuvoje  

 

2004 2015 

Gamtinės 
dujos 
84% 

Biokuras  
10% 

Kitas kuras 
6% 
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ŠT įmonių įgyvendintų projektų ekonominė nauda vartotojams 

Įrengus automatinius šilumos punktus 75 proc. visų šildomų pastatų 
vartotojai kasmet sutaupo 

~ 82 mln. Eur 

VISO: kasmet vartotojai sutaupo 
104+38+86+82 = 310 mln. Eur  

2015 m. šilumos vartotojai už šilumą sumokėjo – apie 395 mln. Eur. 
Jeigu nebūtų įmonių investicijų į sąnaudų mažinimą, vartotojai būtų sumokėję – apie 700 mln. Eur, šilumos kaina siektų  apie 

10 eur ct/kWh be PVM (2015 m. vidutinė kaina buvo 5,7 eur ct/kWh be PVM) 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
geresnės vamzdynų kokybės  

~104 mln. Eur 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
efektyvesnės šilumos gamybos  

~38 mln. Eur 

Kasmetinis sutaupymas dėl 
pigesnio kuro naudojimo  

~86 mln. Eur 





Šilumos kainos  
2016 m. balandžio mėn., ct/kWh su PVM 



ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos 

UAB „Radviliškio šiluma“ 

Radviliškio miesto katilinėje pastatyti 8 MW 

galios vandens šildymo katilas, komplekte 

su mechanizuota biokuro deginimo pakura 

ir kitais pagalbiniais įrengimais bei 

sistemomis ir 2 MW šiluminės galios dūmų 

kondensacinis ekonomaizeris. 

Centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemos vamzdynų modernizavimo 

darbai 



ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 

Mažeikių katilinės rekonstravimas, keičiant du 

susidėvėjusius garo ir vandens šildymo katilus į du 

naujus po 8 MW nominalios galios vandens šildymo 

biokuro katilus. Vietoje susidėvėjusio 12 MW garo 

katilo ir 10 MW vandens šildymo katilo įrengti du 

nauji po 8 MW biokuru kūrenami katilai, pajungiant į 

esamą kondensacinį ekonomaizerį.   



ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos 

UAB „Utenos šilumos tinklai“ 

Kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į 

gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos 

link labiausiai nutolusių  vartotojų Utenoje rekonstrukcijos projektas.  

Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta 

kūrenti biokurą ir kondensacinio ekonomaizerio 

įdiegimas Utenos RK. 



ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos 

AB „Šiaulių energija“ 

Šilumos tiekimo tinklų ir Tilvyčio katilinės rekonstravimas, 

įrengiant 3MW galios biokuro katilinę, T. Tilvyčio g. 15, 

Kuršėnuose 

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas 



ŠT įmonių 2015 m. vykdytų projektų akimirkos 

UAB „Vilniaus energija“ 

Sumontuotos dvi antžeminės dyzelino 

talpos, įrengta dyzelino siurblinė, 

dyzelino vamzdynai. Sumontuota 

dyzelino ūkio elektrotechnikos bei 

automatinio valdymo sistemos, lietaus 

nuotekų vamzdynai. Rekonstruota 

mazuto ūkio vidaus keliai. Taip pat 

įrengti nauji šilumos tiekimo tinklai. 



2014-2020 m. ES struktūrinė parama  
Šilumos ūkio sektoriui 

   
Iš viso CŠT sektoriui planuojama skirti  apie 330 mln. Eur. 

paramos 

233 mln. Eur 
Priemonei 

"Kogeneracinių 
elektrinių 

modernizavimas ir 
plėtra" 

(Vilniaus/Kauno 
didieji projektai) 

12 mln. Eur 
Priemonei 

„Nedidelės galios 
biokuro 

kogeneracijos 
skatinimas“ 

69,5 mln. Eur 
Priemonei 

„Šilumos tiekimo 
tinklų 

modernizavimas ir 
plėtra“ 

(planuojamos 2 
atskiros 

priemonės: 
modernizavimui ir 

plėtrai) 

15 mln. Eur 
Priemonei 

“Iškastinį kurą 
naudojančių 

katilinių 
modernizavimas“,  



Dėl šilumos punktų eksploatavimo ir investicijų  grąžos 

• 2011-11-01 įsigaliojo ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 STRAIPSNIŲ 
PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS 

• VKEKK priėmė nutarimus ir vienašališkai išėmė šilumos punktų (ŠP) nusidėvėjimo 
(amortizacijos) sąnaudas iš šilumos kainos, todėl nuo 2011-11-01 šilumos tiekėjai 
neteko atliktų investicijų (~100 mln. Eur.) grąžos ir finansavimo šaltinio. 

• Kita problema yra šilumos tiekėjams priklausančių ŠP eksploatavimo sąnaudos ir jų 
finansavimo šaltinis. 

• Sustabdytas ŠP modernizavimo procesas: senų elevatorinų punktų keitimais naujais 
automatiniais ŠP. 

Daugiabučių, kuriuose yra dar 

nemodernizuoti elevatoriniai ŠP, butai 

vidutiniškai už šilumą per mėn. 

permoka apie 20 proc, t.y. permokama 

apie 15 Eur/butas/mėn 



Šilumos punktai Lietuvoje 
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KAS NUVEIKTA??? 
• Šie klausimai įvairaus lygio pasitarimuose LŠTA nagrinėti nuo 2011 m. lapkričio mėn. 

• 2011-11-29 LŠTA raštas Nr. 156 institucijoms „Dėl LR šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 
28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų 
taikymo praktikos“ (apimtis 99 psl.) 

• 2014 m. lapkričio mėn. Energetikos ministerija sudarė darbo grupę. Į ją nuo LŠTA 
deleguoti V. Stasiūnas ir V. Lukoševičius, tačiau nei vienas posėdis neįvyko. 

• 2014-12-18 Valstybės kontrolės ataskaita „Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūra“, kurioje nustatyta: Šilumos punktų eksploatavimo ir atnaujinimo 
išlaidų padengimo solidarumo principu atsisakymas nenaudingas daliai gyventojų: 
gyventojams nesumažėjo išlaidos šilumos punktų priežiūrai ir atsirado papildomų 
rūpesčių dėl šilumos punktų stambaus remonto ir atnaujinimo, o mažų daugiabučių 
namų gyventojams šios išlaidos gerokai išaugo.  

• 2015 m. pradžioje EM sudarė tarpinstitucinę darbo grupę „Dėl šilumos ūkio teisinio 
reglamentavimo tobulinimo“ veiklos (deleguoti P. Diksa, gen. dir. AB „Panevėio energija“ 
ir R. Bakas, gen. dir. AB „Kauno energija“ ) 

 

Dėl šilumos punktų eksploatavimo ir investicijų  grąžos 



• ŠŪĮ 20 str. 2 d. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) 
negali būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su 
šilumos tiekėju darbo santykiais <...>.  

• ŠŪĮ 20 str. 4 d. <...> nustatytas draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo šildymo 
ir karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 150 000 gyventojų. 
 

PASEKMĖS  

• Ribojama konkurencija, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos vartotojui uždrausta pasirinkti 
norimą prižiūrėtoją. 

• 2014-02-10 Vilniaus miesto apylinkės teismas kreipėsi į LR Konstitucinį teismą dėl ŠŪĮ 
20 str. 2 ir 4 d. atitikimo konstitucinėms teisingumo, teisinės valstybės principams. 

• 2014-12-18 Valstybės kontrolės audito ataskaitoje nurodyta: matoma rizika, kad 
Šilumos ūkio įstatyme numatytų šilumos tiekimo ir priežiūros pokyčių nuostatos nėra 
tinkamai įgyvendinamos ir nepasiekti visi numatyti tikslai. Šilumos ūkio įstatymo 
nuostatos, kad šilumos tiekėjas negali būti šilumos punkto prižiūrėtoju, galioja tiems 
centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėjams, kurių paslaugomis naudojasi maždaug 
pusė šalies gyventojų. Todėl ne visi šilumos vartotojai Lietuvoje turi vienodas 
galimybes pasirinkti šilumos punktų prižiūrėtoją 

• 2015-12-18 LR Konstitucinis teismas kreipėsi į LŠTA dėl nuomonės ginčijamoms 
įstatymo nuostatoms. 
 

Dėl pastatų vidaus šildymo ir kv sistemų priežiūros 



• V. PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) VYKDYMAS IR ATSAKOMYBĖ 

251. Prižiūrėtojas pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate 
kiekvieną mėnesį nustatyto santykinius šilumos pastatui šildymui, 
cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, 
vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
tvirtinama skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, ir pagal 
poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, teikia juos pastato 
savininkui arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojui, pagal 
kompetenciją kartą per metus rengia pasiūlymus dėl efektyvaus 
šilumos vartojimo ir šilumos energijos taupymo priemonių 
įgyvendinimo.  

 

LR energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1-103 „Dėl 
Pastato šildymo ir karšto vandens priežiūros tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (TAR, 2015-04-10, Nr. 5514) 



VKEKK 2015 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. O3-578 „Dėl santykinių 
šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens 

temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos 
patvirtinimo“ (TAR, 2015-11-02, Nr. 17374) 



VKEKK 2015 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. O3-578 „Dėl santykinių 
šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens 

temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos 
patvirtinimo“ (TAR, 2015-11-02, Nr. 17374) 



• Didžiojoje dalyje daugiabučių vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos yra prastos 
būklės: nesubalansuotos – dalis butų yra peršildomu, o dalis šąla. Butuose esančių 
šildymo prietaisų galios neatitinka techninį projektą. 

Daugiabučių namų gyventojai – pagrindiniai 
 šilumos vartotojai 



• ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatų (5, 7, 9, 
10, 11, 14 straipsnių) perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą vėluoja nuo 2014 m. 
birželio 5 d. 

To pasekmė: 

Švaistomi gyventojų pinigai 

 

Dėl pastatų vidaus šildymo ir kv sistemų priežiūros 

Kadangi skaičiuojama, kad 

įrengus automatizuotus 

šilumos punktus ir 

subalansavus visas vidaus 

šildymo ir karšto vandens 

sistemas bei įrengus 

individualią apskaitą ir 

reguliavimą, šilumos būtų 

sutaupyta Lietuvoje apie 858 

GWh/metus, t.y. apie 50 mln. 

eurų per metus, bet... 



Daugiabučių namų gyventojai – pagrindiniai 
 šilumos vartotojai 

Siekiant sumažinti šilumos suvartojimą ~20-25 proc. būtina: 

 Vidaus šildymo sistemos subalansavimas; 

 Karšto vandens sistemos subalansavimas; 

 Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų įrengimas 

 Individualios šilumos apskaitos kiekvienam butui 
įrengimas (šilumos kiekio dalikliai); 

 Išmanioji (Smart metering) vienalaikio rodmenų 
nuskaitymo  iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių 
butuose apskaita (pagal 2012/27/ES Efektyvumo 
direktyvos reikalavimus). 



Šilumos suvartojimas per 

mėnesį daugiabučių namų ir 

kitų pastatų šildymui priklauso 

nuo tų pastatų būklės ir 

šildymo bei karšto vandens 

sistemų priežiūros kokybės 

Mokėjimai už šilumą skirtingų kategorijų 

daugiabučiuose (2014/2015 m. šildymo sezonas) 

vidutinė šilumos kaina: 7,2 Euro ct/kWh su PVM 

2016 m. pradžioje Lietuvoje iš 17000 daugiabučių gyvenamųjų namų, aprūpinamų centralizuotai tiekiama 

šiluma, pilnai atnaujintų daugiabučių skaičius siekė 1400 (8,2 proc.) ir dalinai modernizuotų (įdiegta keletą 

šilumos taupymo priemonių) - 1121 (6,6 proc.). Prieš metus (2015 m. pabaigoje) pilnai atnaujintų daugiabučių 

buvo 649 ir dalinai atnaujinti 903 namai. 



• Ne kartą kreiptasi į Energetikos ministeriją dėl direktyvos nuostatų perkėlimo į Lietuvos teisės 
aktus (2014-01-28 LŠTA raštas Nr. 12; 2014-01-31 LŠTA raštas Nr. 17) 

• 2014-10-24 Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-260 sudarytai darbo grupei deleguoti LŠTA 
atstovai, tačiau po kelių susitikimų 2015 m. pradžioje darbo grupės veikla nutrūko. 

• 2013 m. rugsėjį Energetikos ministerijos užsakymu UAB „Cowi Lietuva“ atliko studiją „Energijos 
vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos, 2012/27/ES direktyvos kontekste, sudarymas“ 

• 2014 m. Asociacijos užsakymu atlikta studija „2012/27/ES direktyvos dėl energijos vartojimo 
efektyvumo nuostatų įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis centralizuoto šilumos tiekimo 
sektoriuje“, kuri buvo 2015-06-19 pateikta Energetikos ministerijai. 

 Pastaba: LŠTA Studijos kontekste pateikti siūlymai, kaip įgyvendinti Efektyvumo direktyvos 
nuostatas (techniškai), kurios leistų butui sutaupyti iki 20 Eur/butui/mėn., pateikti siūlymai teisės 
aktų pakeitimams, kuriuose siūloma įpareigotąja šalimi paskirti daugiabučių namų valdytoją arba 
administratorių, kuris būtų atsakingas už šilumos sutaupymus pas galutinį vartotoją. 

• 2015 m. Asociacijos užsakymu atlikta studija „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto 
vandens tiekimo, apskaitos, esant įvairiems šildymo ir karšto vandens sistemų tipams, vaizdinės ir 
aprašomosios medžiagos parengimas“. 

 

LŠTA siūlymai vis dar nėra įvertinti.... 

Asociacijos veiksmai dėl Efektyvumo direktyvos 
įgyvendinimo: 



• 2014-01-21 LR energetikos ministerijos teikiami Lietuvos Respublikos energijos 
efektyvumo įstatymo, Energetikos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir 6 straipsnio 
pakeitimo ir papildymo įstatymo, Elektros energetikos įstatymo 7, 21, 22, 31, 35, 
39, 67 ir 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo , Šilumos ūkio įstatymo 7 
straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo 26, 34 ir 49 
straipsnių pakeitimo įstatymo projektai; 

• 2016-03-31 Energetikos ministerijos pakartotinai teikiami derinti LR energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo, LR energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 
7 ir 34 straipsnių pakeitimo, LR elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 
16, 22, 31, 35, 39, 51, 59, 67 ir 69 straipsnių pakeitimo, LR šilumos ūkio įstatymo 
Nr. IX-1565 11 ir 12 straipsnių pakeitimo, LR gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 
57 straipsnio pakeitimo įstatymų projektai 

 

LŠTA siūlymai nėra įvertinti.... 

Energetikos ministerijos veiksmai dėl Efektyvumo direktyvos įgyvendinimo: 



II-as kv būdas neįgyvendinamas dėl šių priežasčių: 

1. 2010-10-25 Energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 buvo 
patvirtintos naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklės (toliau – Taisyklės). 2011 m. Seimo 
kontrolierius nustatė, 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 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. 

2. 2014-10-14 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, 
kurioje konstatuota, kad II kv apsirūpinimo būdas 
įgyvendinamas netinkamai. 

3. 2015 m. pradžioje EM sudarė tarpinstitucinę darbo grupę 
(LŠTA nebuvo įtraukta) 

 

Dėl šilumos ir vandens tiekėjų sutartinių santykių su buitiniais 
vartotojais, pasirinkusiais 2-ąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą 



2015-11-11 LRS energetikos komisija pasiūlė LR 
Vyriausybei: 
1. apsvarstyti galimybę parengti LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo pakeitimus, numatančius, kad už geriamąjį vandenį 
atsiskaitoma pagal įvadinį atsiskaitomąjį geriamojo vandens apskaitos 
prietaisą (t. y. daugiabučio namo įvade); 

2. apsvarstyti galimybę pakeisti Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį 
ir nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 
2007 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 127 (toliau – Aprašas); 

3. apsvarstyti galimybę pakeisti Aprašo nuostatas, numatant geriamojo 
vandens kiekio skirtumo, susidariusio tarp vartotojų deklaruotų rodmenų 
sumos (pagal atsiskaitomuosius geriamojo vandens skaitiklius bute) ir 
įvadinio geriamojo vandens skaitiklio (daugiabučio namo įvade) rodmenų, 
paskirstymo daugiabučio namo bendraturčiams (vartotojams) tvarką 
(metodus). 

Dėl šilumos ir vandens tiekėjų sutartinių santykių su buitiniais 
vartotojais, pasirinkusiais 2-ąjį karšto vandens apsirūpinimo būdą 



Šilumos paskirstymo metodų projektai (vieša konsultacija vyksta iki sausio 29 

d.) iš esmės nesprendžia jokių daugiabučių gyventojų problemų, 
kadangi: 

1. Daugiabučių vidaus šildymo ir kv. sistemos nesubalansuotos – 
vieni butai peršildomi, kiti šąla. 

2. Ne visi įvadinių šilumos ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenys 
nuskaitomi sinchroniškai paskutinę mėnesio dieną ir paskutinę 
valandą, o geriamojo vandens apskaitos prietaiso, kuris priklauso 
geriamojo vandens tiekėjui, esančio prieš karšto vandens ruošimo 
įrenginį, duomenys nuskaitomi bet kuriuo geriamojo vandens 
tiekėjui patogiu laiku. 

3. Deklaruojant gyventojai karšto vandens tiekėjui pateikia duomenis 
ne už visą ataskaitinį laikotarpį (konkretų praėjusį mėnesį). Taip 
pat deklaruotas karšto vandens kiekis apmokestinamas kitu 
(ateinančio mėn.) tarifu (didesniu arba mažesniu) nei jis faktiškai 
buvo vartojimo metu.  

4. Be nuotolinio karšto vandens rodmenų nuskaitymo susidaro dideli 
šilumos kiekiai su nepaskirstytu karštu vandeniu. 

5. Beveik 20 % šilumos punktų yra elevatoriniai ir nemodernizuoti. 

VKEKK parengti Šilumos paskirstymo metodų projektai 



Asociacija siūlo: 

• Energetikos ministerijai – perkelti 2012 metais patvirtintos 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl 
energijos vartojimo efektyvumo nuostatas į Nacionalinius 
teisės aktus (žr. LŠTA 2015-06-19 pateiktus siūlymus studijoje). 

• Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai - kreiptis į 
Energetikos ministeriją ir/ ar LR Vyriausybę, raginant 
neatidėliotinai perkelti minėtos direktyvos nuostatas į 
Lietuvos nacionalinius teisės aktus ir tik tuomet Komisijai, 
įgyvendinant LR Vyriausybės parengtų teisės aktų nuostatas, 
atitinkamai pakoreguoti Šilumos paskirstymo metodus. 

VKEKK parengti Šilumos paskirstymo metodų projektai 



• 2015 m. rugpjūtį eksperto Martyno Nagevičiaus 
parengta studija„VIAP lėšas gaunančių iškastinį kurą 
deginančių elektrinių gaminamos elektros energijos 
supirkimo tvarkos pakeitimo pasiūlymas“; 

• 2015 m. spalio 7 d. LRV nutarimas Nr. 1083 „Dėl 
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir 
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo 
apimties 2016 metams nustatymo“, kuriame 
reglamentuota: „3. Nenustatyti remtinos elektros 
energijos gamybos termofikaciniu režimu kombinuotojo 
elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse 
apimties 2016 metams“; 

• 2015-12-22 d. PET Lietuvos komiteto kreipimasis „Dėl 
Lietuvos kogeneracijos išsaugojimo“ išsiųstas LR 
Prezidentei, Ministrui Pirmininkui, Energetikos 
Ministrui 

 

Termofikacinių elektrinių veikla 2016 m. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1082e300762c11e5b7eba10a9b5a9c5f


2015-09-30 LRS Energetikos komisija siūlė : 

• LR Vyriausybei 
1. iki 2015 m. spalio 19 d. pateikti Komisijai parengtą UAB „Vilniaus energija“ termofikacinės 

elektrinės Nr. 3, UAB Kauno termofikacijos elektrinės ir AB „Panevėžio energija“ 
termofikacinės elektrinės veiklos nutraukimo valdymo planą, elektros rinkos kainų, šilumos 
ir gamtinių dujų kainų paskaičiavimus 2015 – 2020 metams, informaciją apie elektros ir 
šilumos tiekimo patikimumo užtikrinimą, socialinių pasekmių valdymą; 

2. peržiūrėti LR Vyriausybės nutarimo projektą Nr. 15-10151 „Dėl viešuosius interesus 
atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimties 
2016 metams nustatymo“ ir apsvarstyti galimybę suteikiant elektros energetikos sistemos 
rezervų užtikrinimą UAB „Vilniaus energija“ termofikacinei elektrinei Nr. 3, UAB Kauno 
termofikacijos elektrinei ir AB „Panevėžio energija“ termofikacinei elektrinei; 

• Kainų komisijai 
1. rekomenduoti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai atlikti skubų būtinųjų 

kaštų vertinimą, teikiant elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo paslaugą 
konkrečiuose jėgainėse. 

Termofikacinių elektrinių veikla 2016 m. 



 2014-12-23 priimtas LR Vyriausybės nutarimu permokos grąžinimo modelis 
neveikia – per 2015 metus šilumos tiekimo įmonėms iš 34 mln. Eur. buvo 
grąžinta tik ~4 mln Eur. tai sudaro 12 proc.  

 2016 m. apskritai nebus grąžinama, nes šilumos tiekimo įmonės privalo pirkti 
dujas išskirtinai tik iš paskirtojo tiekėjo „Litgas“. 

,todėl 
1. Lietuvos vartotojų asociacija kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl 

permokos už gamtines dujas, kurios šilumos vartotojams negrąžina bendrovė 
„Lietuvos dujų tiekimas“ 

2. 2015-10-14 LRS energetikos komisija pasiūlė:  
- LR Vyriausybei peržiūrėti savo nutarimą, reglamentuojantį permokos už 

gamtines dujas grąžinimą; 
- Lietuvos dujų tiekimui nurodyta kas ketvirtį pateikti informaciją apie gamtines 

dujas perkantiems vartojimo Lietuvos Respublikoje (ne pardavimo ar 
perpardavimo) tikslams, ir sistemų operatorius, gamtines dujas naudojantiems 
technologinėms reikmėms, pirktą gamtinių dujų kiekį ir  grąžintą permoką 
(eur ir procentais). 

 
 
 
 

Dėl permokos už dujas grąžinimo vartotojams  



2015 m. asociacijos veiklos programa 
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS, 
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)  

1) Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo projektų ir jų įgyvendinimą lydinčių teisės aktų 

projektų analizė, pastabų ir pasiūlymų rengimas, taikymo praktika. 

2) Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės : 

Asociacija dar kartą kreipsis į Energetikos ministeriją dėl šio teisės akto neatitikimo galiojančiai 

teisinei sistemai, dėl būtinų neatidėliotinų pataisų 

 3) Šilumos kainų nustatymo metodika, Rekomendacijų ir Modelio įgyvendinimo praktika: 

Asociacija, atsižvelgusi į narių teiktus pageidavimus, pastabas ir pasiūlymus kreipsis į Komisiją 

ieškoti galimybių sukurti ir įdiegti vieningą Metodikos, Rekomendacijų ir Modelio įgyvendinimo IT 

programą, panaudojant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 15 dalies 1) ir 6) 

punktuose numatytas lėšas.; 

 4) Šilumos paskirstymo metodų rengimo taisyklių ir Šilumos paskirstymo taisyklių 

projektai : 

Asociacija, atsižvelgusi į narių teiktas pastabas ir pasiūlymus, Komisijoje atstovaus šilumos 

tiekimo įmonių interesus; 

 5) Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 m. programa.: 

Asociacijos vertinimu šis teisės aktas (ir po priėmimo) turėtų būti toliau tobulinamas, atsižvelgus į 

konkrečias aplinkybes kiekvienoje Savivaldybėje; 



6) ES Direktyva 2009/28/EB „Dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies 

keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB“ ir jos įgyvendinimą 

lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė ir taikymo praktika 

 

7) ES Direktyvos (TIPK) 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės)“ir jos įgyvendinimą lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų 

analizė ir taikymo praktika 

 

8) ES Direktyva 2009/29/EB „Iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir 

išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą” 

ir jų įgyvendinimą lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė ir taikymo praktika 

 

9) ES Direktyva 2010/31/ES „Dėl pastatų energinio naudingumo“  

 

10) Direktyva 2012/27/ES “Dėl energijos vartojimo efektyvumo”. Energijos efektyvumo 

įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai. Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas 

 

Asociacijos administracijos, narių deleguoti atstovai, pagal poreikius samdomi ekspertai: 

  - dalyvaus (pagal galimybes) institucijų sudaromų darbo grupių veikloje, 

  - analizuos valstybės institucijų ar darbo grupių parengtus teisės aktų projektus, rengs 

ir teiks projektams pastabas bei  pasiūlymus, esant reikalui rengs ir teiks alternatyvius teisės 

aktų projektus, 

  - organizuos teisės aktų projektų aptarimus, informuos apie vykdymo eigą ir gautus 

rezultatus bei išvadas asociacijos narius. 

1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS, 
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)  



11) ES Direktyvos 2004/22/EB „Dėl matavimo priemonių“ ir jos įgyvendinimą 

lydinčių Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė ir taikymo praktika 

 

Šilumos tiekimo įmonės nuolatos susiduria su Direktyvos taikymo ir nuostatų 

išaiškinimo, perkėlimo į nacionalinę teisę bei įgyvendinimu praktikoje problemomis 

diegiant apskaitos prietaisų rodmenų nuotolinio perdavimo sistemas. 

Asociacija sieks, kad valstybės institucijų atsakingi asmenys pateiktų išsamią 

informaciją ir paaiškinimus apie Direktyvos ir jos nuostatų perkėlimo į nacionalinę 

teisę lydinčių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus į kuriuos būtina atsižvelgti 

šilumos tiekimo įmonėms ir įrangos tiekėjams rengiant ir įgyvendinant apskaitos 

prietaisų rodmenų nuotolinio perdavimo sistemų projektus 

Asociacija koordinuos narių veiksmus, energetikos konsultantų teikiamą analitinę, 

metodinę pagalbą ir rekomendacijas kaip įgyvendinti direktyvos nuostatas šilumos 

ūkio sektoriuje. 

1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, 
STUDIJOS, ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)  
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12) Nacionalinė energetikos strategija  (rengiamas projektas). Nacionalinės 

energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planas 

(nebuvo rengiamas) 

 

LR Vyriausybė ketina tikslinti patvirtintą Nacionalinę energetinės nepriklausomybės 

strategiją (Strategija).  

        

Siekiant, kad Strategijos projektas būtų subalansuotas ir veiksmingas, asociacija 

aktyviai dalyvaus projekto rengime/tikslinime ir teiks savo pastabas bei pasiūlymus. 

Ypatingas Asociacijos dėmesys bus skiriamas numatomiems strategijos punktams: 

Konkurencija šilumos gamybos sektoriuje reglamentuoti, nepažeidžiant šilumos 

tiekimo įmonių interesų; 

Šilumos gamybos šaltinių atskyrimo nuo tinklo pasekmių vertinimui; 

Šilumos sektoriaus reguliavimo stiprinimas (Asociacijos nuomone, kiekvienas 

šilumos gamybos, perdavimo, tiekimo etapai yra taip sureguliuoti. Užsienio šalių 

praktika rodo, kad tik racionalus reguliavimas, priskiriant įmonėms daugiau laisvių 

sprendimams neišeinant iš racionalių (pagrindinių) veiklos kriterijų ribų yra 

pasiteisinęs). 

1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, 
STUDIJOS, ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)  
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS, 
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)  

13) Teisės akto „KURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS“ ir 

„KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS” 

pakeitimo projekto įgyvendinimas  

Esant reikalui Taisyklės tobulinamos ir koreguojamas atsižvelgiant į energijos gamybos įmonių 

pastabas ir rekomendacijas 

14) Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų analizė ir 

taikymo praktika 

Įgyvendinant ES direktyvų bei 16 LRV programines nuostatas tikėtina, kad bus ruošiami ir 

svarstomi Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymų projektai 

 15) Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų 

analizė ir taikymo praktika 

Asociacija sieks, kad atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatos būtų pilna apimtimi 

įtrauktos į jo įgyvendinimą lydinčius teisės aktus 

 

16) Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas, jo pakeitimų įstatymai ir 

įstatymą įgyvendinantys teisės aktai, jų analizė ir taikymo praktika 

 
  

Asociacija sieks, pasitelkus kvalifikuotus ekspertus, atsakingų ministerijų atstovus, dalyvauti darbo 

grupių susitikimuose kuriose galimai bus rengiami šių teisės aktų tobulinimo projektai, tobulinama 

energijos išteklių biržos veikla ir prekybą atsinaujinančiais energijos ištekliais reglamentuojantys 

teisės aktai, bei sieks, kad būtų įvertinti teikiami pasiūlymai 
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS, 
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)  

17) LRV 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo projektas 

 

LR Vyriausybė ketina tikslinti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų aprašą 

ir/arba reglamentavimo tvarką, rengiant atskirą įstatymą. 

Asociacija aktyviai dalyvavo parengiant naujos redakcijos Specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų aprašo projektą 

18) Lietuvos Respublikos Vyriausybės daugiabučių namų renovavimo 

(modernizavimo) programa ir jo įgyvendinimą lydinčių Lietuvos Respublikos teisės 

aktų analizė ir taikymo praktika 

 

19) Lietuvos bankų prisijungimas prie bendros mokėjimų eurais erdvės SEPA (angl. 

Single Euro Payments Area), įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

Nr. 260/2012 

 

Asociacija pagal galimybes sieks, kad Lietuvos bankų prisijungimas prie bendros 

mokėjimų eurais erdvės SEPA šilumos ūkio sektoriuje įvyktų sklandžiai, su galimai 

minimaliomis sąnaudomis. 
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS, 
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)  

 20) ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR KITŲ FINASINIŲ paramos šaltinių šilumos ūkio 

sektoriui analizė ir taikymo praktika: 

 

Asociacija pagal galimybes teiks paramą nariams bei atstovaus narių interesus 

valstybės institucijose, siekiant gauti ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 2014-2020 m. bei 

KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS  paramas; 

21) Energetikos, Elektros energetikos, Gamtinių dujų, Potencialiai pavojingų 

įrenginių, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų, 

Daugiabučių namų savininkų bendrijų ir kitų įstatymų bei įstatymus 

įgyvendinančių teisės aktų analizė ir taikymo praktika  

 

22) Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymų paketas 

ir įstatymus įgyvendinantys teisės aktai ir projektai  

 

 Asociacija sieks, pasitelkus kvalifikuotus ekspertus, atsakingų ministerijų atstovus, 

dalyvauti darbo grupių susitikimuose kuriose galimai bus rengiami šių teisės aktų 

tobulinimo projektai, atsižvelgus į EK galimas išvadas ir įstatymo įgyvendinimą lydinčių 

teisės aktų ginčytinas nuostatas ir probleminius klausimus bei sieks, kad būtų įvertinti 

teikiami pasiūlymai 
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1. PRIORITETINĖS ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS, MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS, 
ANALIZĖS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU)  

 23) Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas ir įstatymą 

įgyvendinantys teisės aktai  

 Asociacija sieks, pasitelkus kvalifikuotus ekspertus, atsakingų ministerijų atstovus, 

dalyvauti darbo grupių susitikimuose kuriose galimai bus rengiami šių teisės aktų 

tobulinimo projektai, tobulinama energijos išteklių biržos veikla ir prekybą 

atsinaujinančiais energijos ištekliais reglamentuojantys teisės aktai, bei sieks, kad būtų 

įvertinti teikiami pasiūlymai.; 

 

24) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl viešuosius interesus 

atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 

teikimo apimties 2016 metams nustatymo“, kuriuo panaikintos kvotos ir VIAP‘as 

TE 

 

25) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr, 1227/2011 dėl didmeninės 

energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) 

 

26) Duomenų pateikimas Kainų komisijai per duomenų ir analizės surinkimo sistemą 

DSAIS. 



• CŠT plėtra, prijungiant naujus ir buvusius vartotojus 

• Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos atnaujinimo 
projekte numatytas Trečiojo energetikos paketo principų įgyvendinimo 
šilumos ūkyje analizė. 

• Dėl planuojamos prekybos šiluma biržoje modelio. 

• Dvinarės kainos privalomas taikymas CŠT sektoriuje. 

• Rezervinių šilumos gamybos galių, pripažįstamų būtinomis nustatant 
šilumos kainas, ir galimai perteklinių galių nustatymo teisinis 
reglamentavimas. 

• ES direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, 
nuostatų perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą (5, 7, 9, 10, 11, 14 
straipsnių įgyvendinimas). 

• Nepradėta įsisavinti 2014-2020 m. ES struktūrinė parama.  

• VKEKK šilumos paskirstymo metodai bei jų rengimo ir taikymo 
taisyklių pakeitimo projektai 

9. LŠTA 2016 METAMS PRIORITETINĖS MOKSLO TIRIAMŲJŲ IR 

EKSPERTINIŲ ANALITINIŲ DARBŲ TEMOS 
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 Studijos „Biokuro pelenų panaudojimas civilinėje inžinerijoje (gaminant „žaliąjį betoną“ ir kelių 

tiesimui)“  

 Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtros Lietuvoje galimybių studija 

 Šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo darbų aprašas (buvusi šilumos tinklų eksploatavimo 

instrukcija, rus.); 

 Šilumos pirkimo-pardavimo, priežiūros ir pristatymo sutarčių rekomenduojamų formų, suderintų 

su kompetentingomis valstybės valdymo institucijomis, paketas; 

 Vieningos, naudojamų šilumos tiekimo įmonėse, instrukcijų duomenų bazės bei tipinių formų 

sukūrimas; 

 Metodikos, skirtos temperatūrinių grafikų sudarymui, sukūrimas 

 Šilumos tiekimo apribojimo, įvedus ekstremalią padėtį energetikoje, planų sudarymo ir 

įteisinimo tvarka 

 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo, taikant ESC‘o modelį, įstatymo ir jo įgyvendinimą 

lydinčių teisės aktų, koncepcija 

 Šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo sistemų šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių 

kompleksinio modernizavimo rekomendacijos 

 Šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų teisinio reglamentavimo pakeitimų analizė, 

patirties apibendrinimas ir pasiūlymai šios tvarkos tobulinimui bei detalesnis jos 

reglamentavimas 

 Turto vertės perskaičiavimas CŠT sektoriuje, kaip investicinių lėšų šaltinis ir šio proceso 

ekonominės pasekmės 

 Teigiamo patyrimo CŠT bendrovėse analizė ir rekomendacijų jo platinimui 

 Vandens paruošimo technologijų įvairiems šilumos gamybos šaltiniams rekomendacijų 

parengimas (kompleksiniai ir atskiri dozuojami reagentai, vakuuminė ir membraninė deaeracija, 

termofikato apdorojimo paraleliniai ruožai ir t.t.) 

2. KITOS STUDIJOS, TIRIAMIEJI DARBAI (RENGIAMI PAGAL POREIKĮ)  
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 Investuotojų pritraukimo atskiriems CŠT objektams modernizuoti teisinis-ekonominis 

mechanizmas (naudos pagrindimas, kitų šalių patirties apibendrinimas, pavyzdinių 

sutarčių parengimas) 

 Norminio pastato atvėsimo laiko iki užšalimo temperatūros teisinio reglamentavimo 

koncepcinis projektas 

 Aplinkosauginių ir kitų paramos fondų panaudojimo CŠT sektoriuje rezultatai ir naujos 

galimybės pritraukti išorinius finansavimo šaltinius 

 Centralizuoto šilumos tiekimo technologinės literatūros atskiroms sritims (darbuotojų 

mokymui) išleidimas (šilumos gamyba, šilumos perdavimo sistema ir t.t.) 

 Naujausių ir planuojamų ES direktyvų galimas poveikis Lietuvos CŠT sektoriui ir jų 

pasekmės bei galimybės CŠT veiklos organizavimui 

 Aprūpinimo šiluma sistemų patikimumo užtikrinimo koncepcinių priemonių ir nuostatų 

harmonizavimo analizė 

 Lietuvos Respublikos įstatymo, bendrai reglamentuojančio įvairių energijos rūšių tiekimą 

bei paslaugų teikimą daugiabučių namų viduje, skatinant rinkos santykius šioje srityje, 

koncepcijos projektas 

 Energijos tiekimo buitiniams vartotojams pastato viduje teisinio reglamentavimo 

koncepcijos projektas 

Pastaba: visas darbų sąrašas pateiktas LŠTA ataskaitos veiklos programoje (5 priedas) 

2. KITOS STUDIJOS, TIRIAMIEJI DARBAI (RENGIAMI PAGAL POREIKĮ)  



• Šilumos perdavimo tinklo patikimumo vertinimo metodikų paruošimas ir pirminė 
magistralinio tinklo analizė  
/Technikos komitetas/ 

• Šilumos tiekimo sistemų darbo parametrų monitoringo sistema 
/Technikos komitetas/ 

• Avarijų prevencijos ir avaringumo mažinimo šilumos ūkyje priemonių plano 
įgyvendinimas šilumos tiekimo įmonėse analizė ir praktika 
/Technikos komitetas/  

• Šalto vandens pirkimas karšto vandens ruošimui – problemų analizė ir praktika. 
/Rinkodaros komitetas/  

• Savivaldybių neprivatizuotų butų skolų susigrąžinimo organizavimas – patirtis, 
teisinės bazes tobulinimas 
 /Rinkodaros komitetas/  

• Vartotojų informavimo periodiškumas, forma, informacijos kiekis– problemų 
analizė ir praktika.  
/Rinkodaros komitetas/  

 

3. DARBAI ATLIEKAMI ĮMONIŲ DELEGUOTŲ ATSTOVŲ JĖGOMIS, VADOVAUJANT 
KOMITETAMS  

91 Pastaba: visas darbų sąrašas pateiktas LŠTA ataskaitos veiklos programoje (5 priedas) 



• Naujų vartotojų pritraukimo į CŠT sistemas užsienio patirties analizė ir šio proceso skatinimas 
Lietuvoje (ilgalaikės sutartys su kainų nuolaidomis, diferencijuotos motyvuojančios šilumos ir 
karšto vandens kainos, rinkodara, darbas su vartotojais ir pan.) 

    /LŠTA/ 
 
• Avarijų likvidavimo Lietuvos ir užsienio CŠT sistemose patirties analizė ir tipinių rekomendacijų 

parengimas 
 

• CŠT įvaizdžio visuomenėje sociologiniai tyrimai, esminių priežasčių  nustatymas ir strategijos 
bei priemonių šioje srityje parengimas, įvertinant Lietuvos ir užsienio patirtį 
 

4. PROBLEMINIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMAS  

• Šilumos įmonių teisminiai ir dalykiniai ginčai su valstybės institucijomis ir energijos tiekimo ar 
kitomis įmonėmis 

• Seminaras-konferencija „Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas“ 

• Seminarai, renginiai susitikimai aktualių probleminių klausimų sprendimui 

• Euroheat&Power metinis kongresas  

• Kiti seminarai, renginiai pagal poreikį  

 

5. RENGINIAI, SEMINARAI, KONFERENCIJOS   
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6. PROJEKTŲ VYKDYMAS 

7. BENDRADARBIAVIMAS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE  

• Toliau tęsti ir plėsti vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą su suinteresuoto dialogo šalimis 
 

• Inicijuoti aktyvesnį Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus specialistų dalyvavimą ES tarptautinėse 
programose ir projektuose 

93 Pastaba: visi  vykdomi projektai bei informacija apie bendradarbiavimą užsienyje pateikta  LŠTA ataskaitos 

veiklos ataskaitoje (2 priedas) 

• Paraiškų rengimas projektų finansavimui gauti 
  
•    Tęsti projekto “BINET” įgyvendinimą. 

  

    Jeigu bus patvirtintas projektų finansavimas, koordinuoti ir įgyevendinti tarptautinius projektus, kurių 

paraiškos finansavimui gauti jau pateiktos pagal Europos Komisijos HORIZON 2020 programą: 

„FEST“  

„IDHEE“  

Baltijos industrijos simbiozė 

“DULCINEE” 

“LCE-20” 

„GoLoeEx“         



• Spaudos monitoringas ir viešieji ryšiai. 

• Išleisti kitus informacinius-švietėjiškus leidinius apie šilumos ūkį. 

• Rinkti, publikuoti ir viešinti visą aktualią informaciją turimomis priemonėmis. 

• Rinkti ir kaupti aktualią informaciją apie šilumos ūkį. 

• Vykdyti šilumos tiekimo įmonių apklausas, reikalingiems duomenims surinkti. 

• Rengti ir skaityti pranešimus, publikuoti straipsnius vietiniuose ir 
tarptautiniuose seminaruose, renginiuose bei spaudoje. 

• Nuolat atnaujinti, prižiūrėti asociacijos interneto svetainę.  

• Parengti ir atspausdinti LŠTA narių – šilumos tiekimo įmonių 2015 m. ūkinės 
veiklos apžvalgą.  

• Tęsti žurnalo “Šiluminė technika” leidybą kartu su Lietuvos šiluminės technikos 
inžinierių asociacija. Išleisti 4 spalvotus žurnalo numerius 600 egz. tiražu.  

• Tobulinti  ir prižiūrėti  audio/video įrangą, kuri ir toliau patikimai leistų 
organizuoti vaizdo ar audio konferencinius susitikimus tarp asociacijos ir jos 
narių 

• Parengti CŠT schemą (2D arba 3D) nuo vietinio biokuro gamybos ir 
paruošimo vietos iki daugiabučio namo vartotojo buto. Schema atspindės kaip 
įmanoma tikslesnę proceso grandinę, detalizuojant visą CŠT sektoriaus veiklą. 

8. INFORMACINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA  
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Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyvena dauguma 
Lietuvos gyventojų, kurie yra pagrindiniai centralizuotai 

tiekiamos šilumos vartotojai 
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Vilniaus senamiestis aprūpinamas 
centralizuotai tiekiama šiluma 



Įrengiamos naujos 

CŠT sistemos 

Roterdamo miesto 

centre 

 

 

 

 

 

37-asis Euroheat&Power Europos šilumininkų  kongresas Taline 

CŠT plėtra  - 
prioritetinė kryptis 
Europos Sąjungoje 



Biokuro katilas:3 MW +0,8 MW (vasara) 

Tinklo ilgis 3,6 km 

 

CŠT diegimas 

nedideliame 

Vienos 

priemiestyje 



CŠT diegimas 

nedideliame Vienos 

priemiestyje 

Prie CŠT tinklo  prijungti 75 pastatai (įsk. 

vienuolyną, mokyklą, darželį ir kt. esamus 

individualius namus) 



UAB „Balterma ir Ko“ šildomas kvartas Vilniuje – iki 20 proc. 
didesnė šilumos kaina ir „miestas su kaminais“ 

UAB „Vilniaus energija“ šilumos kaina balandį 6,10 

Eur.ct/ kWh; 

UAB Balterma ir Ko“ – 7,44 Eur. ct / kWh 



Vilniaus miestas 2010 m. sausio 25 d. 

(individualus šildymas) 

Lauko oro temp. - apie -19 °C 

 



Vilniaus miestas 2010 m. sausio 25 d. 

(individualus šildymas) 

Lauko oro temp. - apie -19 °C 

 



Vilniaus miestas (Šnipiškės) 

2016 m. sausio 7 d. 

Lauko oro temp. -20 C 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 

Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje 

www.lsta.lt 


