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LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS  

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

LŠTA prezidento įžanginis žodis 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) veiklos kryptis ir apimtis 

nustato įstatai, o konkrečius darbus padiktuoja šilumos ūkyje vykstantys 

procesai, LŠTA narių keliamos problemos arba poreikiai ir atitinkami LŠTA 

tarybos įpareigojimai.  2018 metų kovo 9 dieną LŠTA narių visuotinis 

susirinkimas išrinko naują tarybą, kurios pirmininku tapo Mantas Burokas ir 

taryba paskyrė naują prezidentą. Valdas Lukoševičius pakeitė asociacijai 17 

metų vadovavusį Vytautą Stasiūną. Įvykus LŠTA administracijos pasikeitimams 

buvo peržiūrėtos jos darbuotojų funkcijos ir pareigybinės instrukcijos, numatyta 

tęsti gerąją praktiką ir toliau tobulinti asociacijos veiklą, siekiant konkrečių rezultatų, imantis naujų 

veiklų, diegiant naujas darbo formas ir priemones. 

2018 metams buvo suplanuotas LŠTA biudžetas 405780,- EUR faktinės išlaidos sudarė 

405645,-EUR. Buvusių LŠTA vadovų išeitinėms kompensacijoms, vienkartiniam turto įsigijimui ir 

kai kurioms išorinėms paslaugoms (studijų atlikimui ir teisininkų samdymui) LŠTA tarybos 

sprendimais buvo panaudotos sukaupto rezervo lėšos (viso 129833,-EUR). Detalesnė informacija 

finansinėje ir revizoriaus ataskaitose (žr. 3 ir 4 priedai). 

Per 2018 metus asociacijos narių skaičius padidėjo, nes įstojo 5 nauji nariai, todėl 

ataskaitinių metų pabaigoje buvo 46 nariai, t.y. 37 šilumos tiekimo įmonės ir 9 kitos šilumos ūkio 

sektoriuje veikiančios įmonės. Asociacijoje 2018 metų pabaigoje dirbo 7 (šiuo metu 8) darbuotojai. 

LŠTA 2019 m. veiklos kryptį ir apimtį toliau reglamentuos įstatai, kurie buvo atnaujinti 2019 m. 

vasario 21 d. neeilinio visuotinio narių susirinkimo metu (2019-01-25 įregistruoti Juridinių asmenų 

registre), o konkrečius darbus – šilumos ūkyje dinamiškai vykstantys procesai, LŠTA narių 

užduotys ir tarybos įpareigojimai.       

 

 

BENDRAVIMAS SU VALDŽIOS ĮSTAIGOMIS IR KITOMIS 

ORGANIZACIJOMIS 

 

 Išrinkti naujieji LŠTA vadovai ir kai kurie tarybos nariai aplankė ir prisistatė svarbiausių 

centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriui valdžios įstaigų vadovams, aptarė su jais aktualias 

problemas ir tarėsi dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Dažnai tartasi su LRS Ekonomikos komiteto 

ir Energetikos komisijos (dabar „Energetikos ir darnios plėtros komisija“) vadovais,  LŠTA tarybos 

nariai aktualius klausimus aptarė su LR Seimo pirmininku prof. V. Pranckiečiu. Nemaža dalis 

susitikimų vyko su LR Vyriausybės, LR energetikos ir aplinkos ministerijų vadovais. Ataskaitiniais 

metais aktyviai bendrauta su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos,  Valstybinės 

energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ir kitų valstybės įstaigų bei asociacijų 

atstovais. LŠTA atstovai įtraukti į darbo grupių, komisijų sudėtį. Pagrindinės temos, kuriomis 

bendrauta su valdžios įstaigomis 2018 metais buvo nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) ir CŠT 

santykių problematika, kainodaros ir reguliavimo klausimai, biokuro kokybės ir kainų aktualijos, 

techninio reglamentavimo tobulinimas  ir t.t.  

LŠTA prezidentas ir didžiųjų CŠT įmonių vadovai įtraukti į Šilumos tarybos sudėtį ir 

dalyvaudami jos posėdžiuose teikė pasiūlymus dėl CŠT ir NŠG įmonių santykių šilumos gamyboje 

sureguliavimo. 



Pagrindinės temos ar problemos, kurių aptarimas ir sprendimų paieška vyko susitikimuose 

su valdžios įstaigų atstovais: 

1. Kainodaros tobulinimas (VKEKK ir EM); 

2. Reguliuojamų įmonių finansinio pajėgumo užtikrinimas (VKEKK, EM); 

3. VKEKK darbo kokybės gerinimas (LRS, VK); 

4. NŠG ir CŠT santykių harmonizavimas (LRS, LRV, EM, KT, VKEKK); 

5. NENS svarstymas ir pasiūlymų rengimas (LRS, EM); 

6. Pastatų energetinio efektyvumo STR atnaujinimas (AM); 

7. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reglamentavimas (AM); 

8. ES paramos skyrimo planavimas (EM. LVPA); 

9. Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo planavimas (AM); 

10. Pastatų šildymo ir KV vidaus sistemų priežiūros gerinimas (LRS, EM, VEI); 

11. Daugiabučių inžinerinės etapinės renovacijos diegimas (LRS, AM, EM);  

12. Biokuro kainų stabilizavimas (LRS, LRV, AM, EM, VMU, Baltpool); 

13. Biokuro įsigijimo sąlygų suvienodinimas (EM, Baltpool, VKEKK); 

14. Šilumos pirkimo aukcionų organizavimas per Baltpool biržą (VKEKK, Baltpool); 

15. Gamtinių dujų įsigijimo tvarka ir sąnaudų pripažinimas (EM, VKEKK, GET birža); 

16. Dvinarės kainos taikymas mišraus šildymo objektams (EM, SADM, VKEKK); 

17. Biokuro saugojimo priešgaisrinių taisyklių koregavimas (PAGD, VGTU); 

18. KV tiekimo organizavimas daugiabučiuose (LRS, AM, EM); 

19. Vartotojų švietimo aktualijos (EM, EA); 

20. ŠŪPP ir jos įgyvendinimas (EM); 

21. Energetiko profesijos standarto rengimas (KPMPC); 

22. Fizinių asmenų duomenų apsauga (VDAI)  

23.   Kt.  

Inicijuotas skundas (LRS narys N. Puteikis) LVAT-ui dėl naujosios Šilumos supirkimo 

tvarkos teisėtumo. Inicijuoti pasitarimai LRS, LRV, EM Šilumos taryboje dėl diskriminacinių CŠT 

veiklos sąlygų, konkuruojant su NŠG. Surengti susitikimai su Lietuvos savivaldybių asociacija, su 

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, su Būsto energijos taupymo agentūra aktualių klausimų 

aptarimui ir bendradarbiavimo planavimui. Reguliariai vyko susitikimai su Būsto rūmų ir Buitinių 

vartotojų sąjungos atstovais. LŠTA reguliariai bendrauja su LITBIOMA atstovais, diskutuojant ir 

derinant aktualius apsirūpinimo biokuru klausimus.   

Pradėtas glaudesnis bendradarbiavimas ne tik EM, bet ir su Aplinkos ministerija. 

Pristatytas ir pateiktas pasiūlymas finansuoti daugiabučių vidaus inžinerinių sistemų 

modernizavimą Klimato kaitos programos lėšomis. 

Susitikimuose su Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos vadovais planuoti 

veiksmai siekiant didinti CŠT įmonių darbuotojų prestižą ir kelti darbuotojų atlyginimus. 2018 

tradiciškai 1000 EUR parėmė šios organizacijos Sporto šventę, vykusią Šventojoje Energetiko 

poilsio bazėje. Su KTU bendradarbiauta populiarinant inžinieriaus-šilumininko specialybės 

patrauklumą.  

LŠTA yra Pasaulio energetikos tarybos (PET) Lietuvos komiteto narys. Dėl menko 

intereso LŠTA įnašas į šią organizaciją 2018 metais buvo sumažintas nuo 15000 iki 5000 EUR. 

Asociacija yra vienas iš Energetikos ir technikos muziejaus steigėjų. LŠTA įnašas sudaro 16000 

EUR.        

Asociacijoje reguliariai lankėsi įvairūs technologijų kūrėjai, kurių pateikta informacija ar 

pasiūlymai perduodami LŠTA nariams. Kai kurie pranešimai daryti tiesiogiai videokonferencijų 

metu.   

LŠTA administracija, atstovaudama savo narius, dalyvauja įvairiuose renginiuose 

pagerbiant nusipelniusius energetikus, pasveikinant su jubiliejais ar kitomis progomis ir, deja, 

palydint į paskutinę kelionę.         

 



KEITIMASIS SU LŠTA NARIAIS INFORMACIJA IR POZICIJŲ DERINIMAS 

Asociacija kiekvieną pirmadienį rengia šilumos tiekimo įmonių, LŠTA administracijos ir 

ekspertų susitikimus su video transliacija. Jų metu buvo kviečiami valstybės institucijų (Energetikos 

ministerijos, VKEKK, VEI, Lietuvos energetikos agentūros, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos ir t.t.), konsultacinių bendrovių, teisinių paslaugų srities specialistai bei kiti 

suinteresuoti asmenys. Per 2018 metus įvyko apie 50 šilumos tiekimo įmonių pasitarimų. 

Susitikimuose šilumos tiekimo įmonių vadovai, technikos direktoriai ir specialistai turi galimybę į 

susitikimą jungtis video konferencijos būdu. Svarbesni klausimai aptarti pirmadieniniuose 

videopasitarimuose: 

1. 2018-12-17 Dėl naujos šilumos supirkimo iš NŠG tvarkos taikymo praktikos, įvertinat 

VKEKK prognozuojamą biokuro biržos (skiedrų) kainą (CŠT įmonių įžvalgos ir 

pastebėjimai); 

2. 2018-12-03 Dėl rekomendacijų parengimo termofikacinių vamzdynų plieno cheminei 

sudėčiai pagal CŠT tinkle naudojamo termofikacinio vandens cheminį paruošimą (aktualu 

vykdant vamzdynų viešuosius pirkimus); 

3. 2018-11-23 Dėl šilumos tiekimo įmonėms numatomos tvarkos gamtinių dujų, skirtų šilumos 

gamybai 2019 m., įsigijimo; 

4. 2018-11-16 dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktorius 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintų BENDRŲJŲ 

GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ pakeitimo, siekiant palankesnės galimybės didesnio 

biokuro kiekio sukaupimo šilumos tiekimo įmonių teritorijose; 

5. 2018-11-05 Dėl LŠTA lapkričio 15 d. LŠTA organizuojamo seminaro „Centralizuotai 

tiekiamos šilumos gamybos šaltinių įrangos kokybė ir technologinio vystymosi 

perspektyvos“; 

6. 2018-10-29 Dėl dvinarės šilumos kainos taikymo galimybių ir kompensacijų už šildymą ir 

kv. skaičiavimo už spalio mėn. (įmonių pasisakymai dėl susidariusios situacijos).; 

7. 2018-10-22 Dėl Energetikos ministerijos spalio 23 d. organizuojamo Šilumos tarybos narių 

pasitarimo dėl šilumos ūkio skatinamojo reguliavimo principų.  

8. 2018-10-12 Dėl Energetikos ministerijos spalio 23 d. organizuojamo Šilumos tarybos narių 

pasitarimo dėl šilumos ūkio skatinamojo reguliavimo principų. 

9. 2018-10-01 Dėl šilumos tiekimo įmonių vykdomų susitarimų su Energetikos ministerija dėl 

energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo; 

10. 2018-09-17 Dėl biokuro kainų optimizavimo galimybių (dalyvauja „Litbioma“ atstovai, 

biokuro tiekėjai); 

11. 2018-06-22 diskutuoja apie šilumos tiekimo įmonėse galimus pritaikyti / taikomus 

technologinius sprendimus (durpių, lignino, granulių panaudojimui); 

12. 2018-05-21 Dėl Aplinkos ministerija parengto LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo projekto nuostatų; 

13. 2018-04-23 dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatų taikymo 

nuo gegužės 25 d. (dalyvauja Advokatų profesinės bendrijos PROTEGO atstovai) 

(klausimas aktualus šilumos tiekimo įmonėms, nusprendusioms bendradarbiauti su 

PROTEGO); 

14. 2018-04-19 Dėl Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir 

įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo nuostatų; 

15. 2018-03-23 Dėl centralizuoto šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų 

santykių sureguliavimo; 

Kt. klausimai. 



 

Visų pasitarimų medžiaga yra sukomplektuojama ir įforminama kaip „Informacinė 

suvestinė“ (IS), kuri pateikiama LŠTA interneto svetainėje ir yra prieinama tik registruotiems 

LŠAT nariams: https://lsta.lt/susitikimu-protokolai/. Pažymėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį 

žymiai išaugo LŠTA narių susidomėjimas pirmadienio videokonferencijomis, vis daugiau vadovų ir 

specialistų pasijungia į pasitarimus ir aktyviau dalyvauja diskusijose. Pasitarimai planuojami 

kryptingai, pagal aktualias temas, kad LŠTA nariai gautų tiesioginę ir operatyvią informaciją „iš 

pirmų lūpų“.    

Viena iš LŠTA veiklos krypčių – rinkti, analizuoti, sisteminti, koncentruoti ir paskleisti 

LŠTA nariams aktualią informaciją. Tuo tikslu buvo reorganizuota informacijos apdorojimo veikla. 

Naujai priimtų teisės aktų, jų taikymo praktikos, teisės aktų projektų visose rengimo bei svarstymo 

stadijose, asociacijos specialistų ir narių keliamų probleminių klausimų aptarimai ir susirašinėjimai 

pateikiami savaitės Informacinėje suvestinėje (IS), kuri išsiuntinėjama LŠTA nariams ir 

patalpinama www.lsta.lt skiltyje „Nariams“. Siekiant palengvinti ir paspartinti susipažinimą su 

aktualia informacija ji yra sisteminama ir struktūrizuojama trimis etapais: 

1. Turinys (matosi visų aktualių dokumentų rekvizitai ir kai kurie LŠTA komentarai); 

2. Aktualiausia medžiaga – pateikiama informacijos suvestinėje (viena savaitinė byla); 

3. Priedai – pirminiai originalūs pilnos apimties dokumentai; 

Tokiu būdu, kiekvienas besidomintis gali greitai susipažinti su naujienomis, o vis giliau 

domėtis kryptingai tik pagal aktualias atsirinktas temas. Ateityje numatoma daugiau anonsuoti ir 

komentuoti naujienas, kad padėti LŠTA nariams geriau ir greičiau pasinaudoti naujovėmis. Kitas 

tikslas – per informacinę sistemą skleisti daugiau naudingos techninės ir technologinės 

informacijos.        

Visi teisės aktų projektai, asociacijos rengiami raštai ar gauti derinimui institucijų raštai, 

susiję su šilumos tiekimo įmonių vykdoma veikla bei kita ypatingai aktuali bei svarbi informacija 

siunčiama įmonėms derinimui, žiniai kiekvieną dieną. Iš viso per 2018 metus išsiųsta per 800 

https://lsta.lt/susitikimu-protokolai/
http://www.lsta.lt/


įvairių pranešimų įmonėms aktualiais klausimais. Su asociacijos nariais suderinti raštų projektai 

dėl šilumos ūkio sektoriuje veikiančių subjektų ir vartotojų interesų atstovavimo siunčiami 

valstybės institucijoms. Iš viso per 2018 metus buvo išsiųsta 130 raštų. Visi svarbiausieji, 

nekonfidencialūs raštai pateikti 2018 m. informacinėse suvestinėse, taip pat saugomi LŠTA 

archyve. Esant poreikiui, LŠTA nariai visada gali susipažinti su konkrečių raštų turiniu, gautais 

atsakymais ir pan. 

Nuo 2018 m. pabaigos atnaujinus LŠTA interneto svetainę visi LŠTA siunčiami/ gaunami 

raštai yra talpinami interneto svetainėje www.lsta.lt skiltyje „Nariams“. Šiuos raštus gali matyti visi 

CŠT įmonių darbuotojai, užsiregistravę LŠTA internete (tiesiogiai tai galima padaryti paspaudus 

nuorodą: https://lsta.lt/diskusijos/registruotis/). 

2018 metais asociacija aktyviai dalyvavo rengiant įvairius dokumentus dėl ES struktūrinės 

paramos panaudojimo, nuolatos dalyvavo įvairiuose viešuosiuose aptarimuose, teikė siūlymus 

valdžios institucijoms, kad būtų skiriamas didesnis dėmesys ir atitinkamai parama šilumos ūkio 

plėtros priemonėms įgyvendinti. Asociacija teikė siūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų 

administravimo, ES paramos poreikio ir papildomų galimybių. 

 

 

Užsiregistravus ir prisijungus nariai gali matyti visą svarbiausią LŠTA informaciją, 

todėl prašytina, kad informacija būtų naudojama tik CŠT įmonės naudai, nebūtų perduota 

tretiesiems asmenims. 

 

Siekiant geriau realizuoti asociacijos narių praktinius poreikius LŠTA administracija 

reguliariai lankosi CŠT įmonėse, aiškinasi problemas, keičiasi informacija ir aktualijomis, kurios 

padeda planuoti tolimesnę LŠTA veiklą. 2018 m. spalio 25 d. įvyko pasitarimas su LŠTA narių 

grupe, kurie nėra šilumos tiekėjai. Buvo aptartas jų dalyvavimo asociacijos veikloje interesas, 

perspektyvos ir suplanuoti tolimesni veiksmai. Pristatytas planas - LŠTA narius skirstyti į dvi 

kategorijas: tikrieji nariai (teikiantys šilumą pagal licenciją) ir asocijuoti nariai, tiesiogiai susiję su 

šilumos ūkiu, tačiau nesantys šilumos tiekėjai. Pritarus planui, pradėta LŠTA įstatų atitinkama 

koregavimo procedūra.     

http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/diskusijos/registruotis/


TEISĖKŪRA 

 

Asociacija ataskaitiniu laikotarpiu, teisės aktuose nustatyta tvarka, savo veikloje gindama ir 

atstovaudama savo narių teises ir teisėtus interesus, vienu iš pagrindinių savo tikslų ir uždavinių 

laikė teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio sektorių, kūrimą, tobulinimą ar harmonizavimą, 

nes:  

• Asociacijos narių, ypač šilumos tiekimo įmonių, veikla yra glaudžiai susijusi su kitais 

energetikos sektoriais (elektros, gamtinių dujų, naftos, atsinaujinančių energijos išteklių ir 

vandens), tiek šilumos gamybos ir perdavimo iki pastatų įvadų dalyje, tiek pačiuose 

pastatuose, ir ypatingai daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, tenkinant vartotojų 

poreikius bei užtikrinant efektyvų aprūpinimo šiluma sistemų darbą. 

• Aprūpinimo šiluma sistemų ir giminingų energetikos sektorių veikla yra griežtai 

reguliuojama ir reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymais. 

• Visi energetikos sektoriai yra atskaitingi valstybės valdymo ir savivaldybių institucijoms, 

kurios kuruoja ir reguliuoja kiekvieną sektorių atskirai.  

• Valstybės valdymo ir Savivaldybių institucijų teisėkūros procesuose rengiami projektai ir 

priimami teisės aktai bei jų pakeitimai ir papildymai, teisės aktuose nustatyta tvarka, yra 

derinami pagal kompetenciją tarp institucijų, su energetikos įmonių ar sektorių atstovais, 

bei vartotojus ginančiomis ar atstovaujančiomis organizacijomis. 

  

Asociacija teisėkūros procesuose rengė ir teikė Valstybės ir Savivaldybių institucijoms su 

Asociacijos nariais suderintas pastabas ir pasiūlymus teisės aktams ir jų projektams, esant reikalui 

rengė ir teikė pastabas bei pasiūlymus, organizavo ekspertų studijas ar analitines bei konsultacines 

pažymas, ruošė ir teikė statistinę informaciją, pasiūlymus ir paklausimus dėl teisės aktų nuostatų 

įgyvendinimo ir jų taikymo praktikos ar pan. 

LŠTA administracijos ir narių atstovai, aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo 

komitetų, frakcijų bei komisijų (Energetikos) posėdžiuose bei pasitarimuose, Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos posėdžiuose ir susitikimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

ministerijų (energetikos, ūkio, aplinkos, socialinės apsaugos ir darbo), kitų valstybės valdymo 

institucijų darbo grupėse, susitikimuose bei pasitarimuose, kur ruošiami, svarstomi bei priimami 

teisės aktų projektai, sprendžiami teisės aktų nuostatų įgyvendinimo ir jų taikymo praktikos 

klausimai.  

Rengiant, svarstant, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, medžiaga operatyviai talpinama 

Asociacijos interneto svetainėje, pateikiama nariams - išsiunčiant dokumentus, pateikiama ir 

aptariama su ekspertais bei darbo grupių ir suinteresuotų institucijų bei organizacijų atstovais 

kiekvieną savaitę organizuojamuose susitikimuose, rengiant pranešimus spaudai, dalyvaujant 

žiniasklaidos laidose ir t.t. Pažymėtina, kad teisėkūros procesai yra labai intensyvūs ir platūs. Vien 

tiesiogiai šilumos ūkio sektorių reglamentuojančių teisės aktų vidutiniškai kasmet rengiama, 

svarstoma ir didelė jų dalis priimama per 150 vienetų.  

Apie naujus Teisės aktų registre paskelbtus teisės aktus ir jų projektus asociacijos nariai 

reguliariai informuojami elektroniniu paštu, pirmadieniais organizuojamuose šilumos tiekimo 

įmonių pasitarimuose ir viešinami kas savaitinėje Informacinėje suvestinėje. 

Kaip svarbesnius žingsnius teisėkūros srityje galima pažymėti LŠTA inicijuotas ir Seime 

pradėtas svarstyti ŠŪĮ pataisas, biokuro įsigijimo ne biržoje pakeitimus apsirūpinimo karštu 

vandeniu 2-ojo būdo reglamentavimą ir pan.  

Asociacija gindama viešąjį šilumos vartotojų interesą, inicijavo VKEKK 2019-02-28 dieną 

pakeistos Šilumos supirkimo tvarkos iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos, kaip norminio 

akto, apskundimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Pasitelkta advokatų kontoros 

TGS Baltic pagalba. 

LŠTA 2018 metais pradėjo konsoliduoti kai kurias CŠT įmonių perkamas paslaugas, kad 

sumažintų kiekvienai iš jų administracinę naštą. Pavyzdžiui, bendradarbiaujant su teisinių paslaugų 



įmone PROTEGO, buvo organizuotai įsigyta Fizinių asmenų duomenų tvarkymo ir priežiūros 

paslauga. Taip reikiamas paslaugas su LŠTA pagalba įsigijo 20 CŠT įmonių.       

Su 2018 m. svarbiausiais svarstytais teisės aktais galima susipažinti šios ataskaitos 

pabaigoje, lentelėje Nr. 1. 

 

 

INFORMACINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

 

Asociacija, siekdama sustiprinti savo narių kompetenciją ir glaudesnį dalykinį bendravimą 

su valdžios įstaigomis, surengė 3 tematinius seminarus, kuriuose savo patirtimi ir įžvalgomis 

dalijosi CŠT įmonių ir valdžios įstaigų atstovai, Lietuvos ir užsienio ekspertai, verslo subjektų 

specialistai. 

1. Birželio 7 d. Dalyvaujant VKEKK atstovams aptartos praktinės reguliavimo, 

kainodaros, ekonomikos ir finansinio planavimo aktualijos. 

2. Rugpjūčio 30 d. Organizuotas seminaras, skirtas pasiruošimui šildymo sezonui, 

nagrinėtos vamzdynų ir šilumos punktų eksploatavimo problemos, teikti pasiūlymai 

technologinio reglamentavimo tobulinimui. Dalyvavo EM ir VEI vadovai ir 

specialistai. 

3. Lapkričio 15 d. Surengtas seminaras biokuro katilinių įrengimo ir eksploatavimo 

aktualijoms  aptarti. Renginyje dalyvavo eilė biokatilinių ir saulės jėgainių statytojų, 

kurie pristatė įvairesnius ir inovatyvius technologinius sprendimus šilumos gamybai.         

 

        

2018-06-07 vykęs kainodaros, ekonomikos ir finansinio planavimo seminaras sulaukė didelio CŠT 

įmonių susidomėjimo, tačiau ne VKEKK vadovų – buvo deleguoti tik VKEKK skyrių specialistai. 

 

2018 metais LŠTA atstovai dalyvavo įvairiuose tarpinstituciniuose pasitarimuose ir 

mokymuose. Renginių metu gauta informacija anonsuojama ir patalpinama į tinklapį arba 

išsiuntinėjama LŠTA nariams tiesiogiai. Renginiai viešinami ir pateikiami LŠTA interneto 

svetainėje https://lsta.lt/aktualijos/#renginiai.   

Asociacija 2018 m. toliau dirbo formuojant šilumos ūkio kaip sektoriaus ir šilumininko 

profesijos gerą įvaizdį. LŠTA operatyviai reaguoja per www.lsta.lt ar kitas žiniasklaidos priemones 

į aktualius įvykius, informuoja visuomenę apie gyventojams svarbius dalykus, apie mokėjimus už 

šildymą atskirais mėnesiais ir t.t. Buvo dalyvaujama televizijos ir radijo laidose, rengiami spaudos 

pranešimai ir konferencijos. Per ataskaitinius 2018 metus LŠTA išplatino daugiau kaip 30 

asociacijos pranešimų spaudai ar kitokios aktualios informacijos. 

 

 

https://lsta.lt/aktualijos/#renginiai
http://www.lsta.lt/


LŠTA 2018 m. buvo sudariusi sutartį su viešųjų ryšių bendrove HeadLine. Jų pagalba buvo 

formuojama objektyvi nuomonė apie CŠT sektoriaus veiklą, nagrinėjamos problemos, aptariamos 

aktualijos. Tai padeda gerinti CŠT įvaizdį, lengviau bendrauti su valstybės įstaigomis, pasiekta 

pažangos ar bent supratimo teisėkūros procesuose. 

 

     
 

   
 

  
 

  
 

Asociacijos tarybos nutarimu 2018 m. balandžio 20 d. (penktadienį), kartu su Lietuvos 

energetikų diena, Asociacija minėjo 20 metų veiklos sukaktį (LŠTA įregistruota 1998-02-24). Buvo 

surengtas iškilmingas paminėjimas, kuriame dalyvavo LRS atsakingi nariai, Energetikos ministras, 

eilė valdžios įstaigų atstovų. Energetikų dienos minėjimo metu buvo apdovanoti labiausiai Šilumos 

ūkiui nusipelnę darbuotojai, dalyviams koncertavo iškilūs Lietuvos atlikėjai. 

 



 

   
 

LŠTA 20 m. proga išleido viešai prieinamą leidinį „Lietuvos žmonėms – sava šiluma“. Leidinį 

sudaro:  

1) Trumpa Asociacijos veiklos krypčių ir pasiekimų per 20 metų apžvalga; 

2) Asociacijos narių per 20 metų laikotarpį atliktų pasiekimų apžvalga; 

3) Šilumos ūkio sektoriaus apžvalga, akcentuojant technologinę pažangą bei ateities uždavinius. 

 

 
Leidinį galima parsisiųsti https://lsta.lt/silumos-ukis/leidimai/  

 

Kaip ir kasmet, 2018 m. LŠTA išleido Šilumos tiekimo bendrovių 

2017 m. ūkinės veiklos apžvalgą. Apžvalgoje pateikiami itin 

nuodugnūs duomenys apie atskirų įmonių šilumos gamybos, 

perdavimo ir vartojimo rodiklius.  

Lietuvoje kaip niekur kitur, CŠT sektorius yra ypač detaliai 

reguliuojamas, tad jo rezultatai labai priklauso nuo tų sąlygų ar 

ekonominių motyvų, kuriuos kuria valstybinės institucijos, ypač – 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Teisės aktai, 

susiję su CŠT veikla yra nuolat keičiami, papildomi įvairiomis 

pataisomis. Sudėtingi reguliavimo aktai,  ne padeda, o apsunkina 

CŠT įmonių veiklą, didina administracinę naštą, neišsprendžia 

įsisenėjusių problemų. Šilumos kainų nustatymas užtrunka 

nepateisinamai ilgai, neskatina CŠT įmonių iniciatyvos ir nepadeda 

lanksčiai prisitaikyti prie labai kintančios šilumos vartojimo rinkos. 

Turimi duomenys leidžia pagrįsti LŠTA teiginius, geriau atstovauti 

savo narių interesus diskusijose su valdininkais ir politikais. 

https://lsta.lt/silumos-ukis/leidimai/


 

Viena iš pagrindinių Asociacijos informacijos apie 

CŠT sektorių viešinimo priemonių išlieka LŠTA 

interneto svetainė www.lsta.lt, kurioje publikuojama 

visa aktuali informacija: pranešimų medžiagos iš 

seminarų ir konferencijų, darbo grupių posėdžių 

susitikimo medžiaga, studijos, mokslo tiriamieji darbai, 

šilumos tiekimo įmonių statistiniai duomenys ir kita 

aktuali informacija vartotojams apie centralizuotą 

šilumos tiekimą, daugiabučių namų modernizavimą, 

šilumos kainų mažinimą, energijos taupymą ir 

efektyvumą ir t.t., svetainėje pateikia visi pagrindiniai 

vykstantys įvykę renginiai, jų nuotraukos ir pranešimai, jei buvo skaityti. 

2018 m. pabaigoje LŠTA interneto svetainė iš esmės buvo atnaujinta. Ji tapo patrauklesnė, 

„šiltesnė“, greitesnė, išsamesnė ir tikėtina labiau „draugiška“ naudotojui. Dėl aštrėjančios 

konkurencijos su NŠG ir kitų šildymo būdų tiekėjais, nuo šiol dalykinė informacija bus platinama 

tik LŠTA nariams. Užsiregistravę narių atstovai gali ne tik prieiti prie visos aktualios ir 

susistemintos informacijos, tačiau ir bendrauti, diskutuoti, dalintis patirtimi ar įrenginiais uždarame 

forume. Atskira platforma sukurta ir tiesioginiam LŠTA tarybos narių bendravimui. 

 

Bendraukime LŠTA forume 😊 

 

Per 2018 metus buvo išleisti 2 periodinio žurnalo 

„Šiluminė technika" numeriai (tiražas: 400 egz.), 

viso buvo publikuota apie 30 straipsnių. 

            Visus žurnalo „Šiluminė technika" numerius 

galima rasti LŠTA interneto svetainėje: 

https://lsta.lt/silumos-ukis/zurnalas-silumine-technika/  

 

 

 

http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/silumos-ukis/zurnalas-silumine-technika/


Nuo 2007 metų LŠTA kiekvieno šildymo sezono metu atlieka šilumos suvartojimo ir 

mokėjimų už šilumą daugiabučiuose namuose klasifikacinę analizę. Nuo 2010 metų asociacija 

pradėjo rinkti duomenis apie šilumos suvartojimus daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, o ne 

šildymo sezono metu (gegužės - birželio mėn.) šalto geriamojo vandens pašildymui iki higienos 

normomis nustatytos temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti bei vonios patalpų 

sanitarinėms sąlygoms užtikrinti („gyvatukui"). Ši informacija talpinama LŠTA interneto 

svetainėje: https://lsta.lt/silumos-ukis/silumos-suvartojimas/. 

Visą minėtą informaciją, susijusią su šilumos ūkio sektoriaus veikla, LŠTA vienu metu 

siunčia elektroniniu paštu 6 gavėjų paketais, t.y. LR Seimo nariams, savivaldybėms, savivaldybių 

tarybų nariams, LŠTA nariams, giminingoms organizacijoms ir įmonėms, kitoms giminingoms ir 

konsultacinėms įmonės veikiančios energetikos sektoriuje bei žiniasklaidai (viso per 2000 

adresatų).  

 

2018 metais ir toliau LŠTA platino informacinius ir 

švietėjiškus leidinius. 2019 m. pradžioje išleistas knygų serijos 

Energetika VII tomas, kuriame toliau tęsiama Lietuvos energetikos 

raidos istorija, aprašomi pasižymėję energetikai. 

 

 

Visi švietėjiški leidiniai talpinami LŠTA svetainėje 

http://www.lsta.lt/lt/pages/leidiniai.  

 

 

RENGINIAI, SEMINARAI, KONFERENCIJOS 

 

2018 metais LŠTA bendradarbiaudama kartu su kitomis organizacijomis tiek organizavo, 

tiek aktyviai dalyvavo seminaruose/konferencijose, kituose įvairiuose susitikimuose, posėdžiuose, 

renginiuose, radijo ir televizijos laidose.   

2018 metais LŠTA organizavo šiuos renginius:   

2018 m. sausio 26 d. (penktadienį) Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija pakvietė narius, 

valstybinių institucijų, savivaldybių, mokslo ir mokymo įstaigų, energetikos ekspertų, vartotojų 

organizacijų atstovus į tradicinį metinį narių (įmonių vadovų)  susitikimą 2017 metų nuveiktiems ir 

2018 metų numatomiems darbams šilumos ūkyje aptarti.   

2018 m. balandžio 7 – 14 dienomis Lietuvoje lankėsi Kirgizijos sostinės Biškeko šilumos 

tiekimo įmonės vadovaujančių darbuotojų delegacija, lydima Pasaulio banko atstovės Katharina 

Gassner. Vizitas vyko pagal Pasaulio banko kartu su Kirgizijos Respublikos Vyriausybe 2017 m. 

spalio mėnesio pabaigoje pradėto vykdyti projekto „Kirgizijos centralizuotos šilumos tiekimo 

sistemų atnaujinimas“ programą. 2018 m. balandžio 20 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

valdovų rūmuose buvo švenčiama ir profesinė šventė – Lietuvos Energetikų diena, kuri LR Ūkio 

ministro Petro Čėsnos 2003 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 4-32 nustatyta ir švenčiama kasmet 

balandžio 17 dieną. Prieš šventę Lietuvos šilumos tiekimo įmonių atstovams buvo organizuota 

ekskursija į Signatarų namus, kuriuose eksponuojamas atrastasis Vasario 16-osios Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto egzempliorius lietuvių kalba su signatarų parašais. 

2018 m. rugpjūčio 30 d. LŠTA, bendradarbiaudama su Valstybine energetikos inspekcija, 

prieš prasidedant 2018-2019 m. šildymo sezonui, savo nariams organizavo seminarą „Centralizuoto 

šilumos tiekimo patikimumo ir kokybės aktualijos“. Seminaras buvo skirtas asociacijos įmonių-

narių technikos tarnybų vadovams ir vyriausiesiems specialistams. 

 

 

https://lsta.lt/silumos-ukis/silumos-suvartojimas/
http://www.lsta.lt/lt/pages/leidiniai


Kiti 2018 metų renginiai bei reikšmingi įvykiai: 

2018 m. vasario 1 d. Kauno technologijos universitetas, Šilumos ir atomo energetikos 

katedra kartu su partneriais Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių 

asociacija, Branduolinės energetikos asociacija organizavo kasmetinę nacionalinę konferenciją 

“ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS-2018”, kurioje V. Stasiūnas skaitė pranešimą 

„Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje – nuo gamybos iki galutinio 

vartotojo“. 

2018 m. vasario 21 d. LŠTA atstovai dalyvavo UAB „Danfoss“ surengtoje Tarptautinėje 

Renovacijos konferencijoje “Danfoss" atlikti šildymo sistemų praktiniai tyrimai Lietuvos 

daugiabučiuose 2016-2017 metais. Naujos rekomendacijos 2018 metams. “Optimal 1” sprendimas“. 

Pranešimą šioje konferencijoje skaitė V.Stasiūnas.  

2018 m. balandžio 12 d. AB „Kauno energija“ organizavo diskusijų popietę „Žvilgsnis į 

ateitį: kaip keisis šilumos supirkimas Kaune 2018 – 2019 metų šildymo sezono metu“, kur valdžios 

institucijų, šilumos tiekimo įmonių, nepriklausomų šilumos gamintojų bei mokslo įstaigų atstovai 

dalijosi savo įžvalgomis apie Lietuvos ir atskirai Kauno šilumos ūkio problemas, apie šilumos 

supirkimo tvarkos pasikeitimus. 

2018 m. balandžio 27 d. LŠTA vyriausiasis specialistas M. Paulauskas dalyvavo LR Seime 

vykusioje diskusijoje „Daugiabučių namų administravimo gerinimo perspektyvos“, kurios  

iniciatorius buvo LR Seimo narys Lauras Stacevičius. Diskusijoje buvo aptarta, kaip racionaliau 

vykdyti daugiabučių namų techninę priežiūrą, valdyti savininkų bendrąją nuosavybę, gerinti 

administravimą, užtikrinant būsto savininkų interesus. Taip pat, viena iš pagrindinių diskusijos 

temų - gyventojų švietimas apie jų bei daugiabučių administratorių teises ir pareigas. Buvo ieškoma 

būdų, kaip aiškiau, konkrečiau, suprantamiau pateikti svarbią informaciją, susijusią su 

daugiabučiais namais. 

2018 m. gegužės 22 d. LŠTA prezidentas V. Lukoševičius dalyvavo Taline Estijos 

šilumininkų organizuotoje savo metinėje konferencijoje „Efektyvus centralizuotas šildymas ir 

vėsinimas“. Konferencijos darbe dalyvavo ne tik Estijos šilumos tiekimo įmonių atstovai, bet ir 

svečiai iš Danijos, Suomijos. 

2018 m. birželio 11 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas 

Lukoševičius dalyvavo ir skaitė pranešimą Lenkijos įmonės Forum Energii organizuotame 

Energetikos ekspertų susitikime Varšuvoje "Heating sector international strategies". Šiame 

susitikime taip pat dalyvavo atstovai iš Danijos ir Vokietijos, kurie pristatė savo šalių šilumos ūkio 

sektorius. 

2018 m. liepos 2 d. LŠTA prezidentas dr. V. Lukoševčius dalyvavo LR Seimo 

Konstitucijos salėje Seimo Energetikos komisijos kartu su Energetikos ministerija organizuotoje 

diskusijoje „Ilgalaikio SGD tiekimo užtikrinimas: koks geriausias sprendinys valstybei ir verslui?“, 

kurios tikslas - apžvelgti dujų sektoriaus tendencijas ir su visomis suinteresuotomis pusėmis 

išdiskutuoti, kokie yra optimalūs sprendimai dėl ilgalaikio suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimo 

užtikrinimo energetinio saugumo ir ekonominiu požiūriais. 

2018 m. liepos 9 d. LŠTA tarybos pirmininkas Mantas Burokas ir LŠTA prezidentas 

Valdas Lukoševičius lankėsi Valstybinių miškų urėdijos Varėnos padalinyje, kur aiškinosi 

priežastis ir aptarė galimybes valstybiniams miškininkams aktyviau įsitraukti į biokuro ruošimą, kas 

tikėtina stabilizuotų šiuo metu didėjančių biokuro įsigijimo kainų lygį Lietuvos rinkoje. 

2018 m. liepos 16 d. siekdami išsiaiškinti Valstybinių miškų urėdijos vaidmenį bei planus 

biokuro rinkoje, LŠTA tarybos pirmininkas Mantas Burokas ir asociacijos prezidentas Valdas 

Lukoševičius susitiko su VMU direktoriumi Mariumi Pulkauninku. 

2018 m. rugsėjo 4-6 dienomis Vykdant Šiaurės – Baltijos šalių mobilumo programos 

projektą „DALIJIMASIS GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAIS IR PATIRTIMI 

KOMPLEKSINIUOSE ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO IR ŽEMŲ TEMPERATŪRŲ 

ŠILUMOS TIEKIMO PROJEKTUOSE“ Danijoje lankėsi Lietuvos delegacija, kurios sudėtyje buvo 

Energetikos viceministras V. Macevičius, Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius 

V. Serbenta, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas V. Lukoševičius, UAB Ignalinos 



šilumos tinklai direktorius M. Lapėnas ir kitų įstaigų atstovai. Domėtasi naujovėmis ir gera praktika 

Danijos šilumos ūkyje, ypač Lietuvai labai aktualiais klausimais, pradedant reguliavimu bei 

kainodara ir baigiant naujausiomis technologijomis. 

2018 m. rugsėjo 25-27 dienomis Helsinkyje vyko Euroheat & Power kartu su Suomijos 

organizacija Finnish Energy organizuotas renginys Centralizuotos energetikos dienos (Global 

District Energy Days). Apie 400 dalyvių diskutavo aktualiais klausimais, surengta paroda, kurioje 

buvo pristatomos technologinės naujovės, vyko Euroheat & Power generalinė asamblėja, išrinkta 

šios organizacijos nauja vadovybė. Buvo gera proga pabendrauti su kitų šalių atstovais ir gauti 

tiesioginę informaciją apie šilumos ūkio vystymosi tendencijas Europoje.  

2018 m. lapkričio 29 d. Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyrius 

organizuotame seminare - diskusijoje "Centralizuotas šilumos tiekimas Lietuvoje: nauji iššūkiai, 

naujos galimybės" dalyvavo ir pranešimą skaitė LŠTA prezidentas dr. V. Lukoševičius. Seminaras 

buvo atviras visiems, besidomintiems energetikos politikos ir ekonomikos klausimais. 

2018 m. gruodžio 6 d. LŠTA projektų vadovas V. Stasiūnas skaitė pranešimą AB "Jonavos 

šilumos tinklai" organizuotame seminarą, skirtame šilumos vartotojams ir pastatų vidaus šildymo ir 

karšto vandens sistemų prižiūrėtojams.  

2018 m. gruodžio 6 d. LŠTA atstovai dalyvavo Baltijos šalių gamtinių dujų biržos UAB 

GET Baltic organizuotame praktiniame seminare „Reguliuojamų energijos gamintojų prekyba 

gamtinių dujų biržoje“, kurio metu buvo supažindinta su GET Baltic biržos veika, pasiūlyti 

gamtinių dujų įsigijimo strateginiai planai, priklausomai nuo suvartojamo metinio gamtinių dujų 

kiekio, o VKEKK atstovas pristatė naujojo teisinio reglamentavimo gamtinių dujų sektoriuje 

pokyčius. 

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

2018 metais Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje lankėsi kelios delegacijos. 

2018 m. balandžio 7 – 14 dienomis 

Lietuvoje lankėsi   Kirgizijos sostinės Biškeko 

šilumos tiekimo įmonės vadovaujančių darbuotojų 

delegacija, lydima Pasaulio banko atstovės 

Katharina Gassner. Šios delegacijos vizitą 

organizavo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu 

su UAB „Naujoji šiluma“. Vizito Lietuvoje metu 

svečiai turėjo galimybę susipažinti  su centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemomis ir technologijomis, 

veikiančiomis Vilniaus, Panevėžio ir Kauno 

miestuose. Gavo daug vertingų žinių apie Lietuvos 

CŠT sektoriaus pasiekimus per nepriklausomybės 

laikotarpį pereinant nuo „sovietinio“ tipo šilumos 

tiekimo organizavimo prie šiuolaikinių metodų ir technologijų.  

2018 m. gegužės 23 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje lankėsi tarptautinės 

šilumininkų asociacijos Euroheat&Power vadovaujantis direktorius Paul Voss ir lobistas Simas 

Gerdvila. Susitikimo metu svečiai susipažino su naujuoju asociacijos prezidentu Valdu 

Lukoševičiumi ir Tarybos pirmininku Mantu Buroku. 

Buvo aptartos Lietuvos CŠT sektoriaus aktualijos, bei 

Euroheat&Power galimybės ir pagalba, sprendžiant 

susikaupusias problemas. Vyko diskusija apie Europos 

Komisijoje ir Parlamente svarstomus aktualius ES 

teisės aktų projektus. Abiejų organizacijų vadovai 

pasidalino įžvalgomis kaip sustiprinti 

bendradarbiavimą tarp abiejų organizacijų, siekiant 

užtikrinti, kad Lietuvos CŠT sektoriaus balsas būtų 

geriau girdimas Briuselyje.  



 

 

2018 metais tarybos sprendimu LŠTA išstojo iš EFFIES organizacijos, kuriai priklausė 11 

metų. 

2018 m. gegužės 1 dieną startavo naujas tarptautinis projektas “Europos centralizuoto 

šilumos tiekimo tobulinimas” (angl. “Upgrading the performance of district heating networks in 

Europe — Upgrade DH”). Projektas vykdomas pagal Europos Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų 

ir inovacijų programą “Horizontas 2020” (angl. HORIZON 2020). Projekto trukmė 3 metai. Iš viso 

projekte dalyvauja 11 partnerių, o pagrindinis organizatorius Vokietijos kompanija „WIP 

Renewable Energies“.  

 „Horizontas 2020" yra didžiausia kada nors egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programa, kuri prisidės prie naujų mokslo perversmų, atradimų ir pasaulinio lygio naujovių, puikias 

idėjas iš laboratorijos perkeldama į rinką.  

Pagrindinis projekto „Upgrade DH" tikslas - toliau tobulinti CŠT procesus, paremiant 

parinktus geruosius veiklos pavyzdžius, kurie gali būti tiražuojami visoje Europoje. Geroji CŠT 

praktika, apimanti technologinius sprendimus, organizacinius ir finansinius modelius bei kitus 

aspektus bus analizuojama ir paremta projekto partnerių šalyse, o po to informacija bus platinama 

visoje Europoje, taip siekiant paskatinti CŠT sistemų plėtrą, gerinti jų efektyvumą ir patrauklumą.  

Tyrimui pasirinktos įvairaus klimato ir skirtingos pažangos šalys, taip siekiant efektyviau 

pasikeisti žiniomis, kurios padėtų spręsti dabartines CŠT vystymosi problemas ir suformuoti 

tolimesnio vystymosi kelius Europoje. Patirtimi dalinsis ir CŠT sistemų tolimesnio vystymo plėtrą 

modeliuos Bosnija ir Hercegovina, Danija, Kroatija, Vokietija, Italija, Lietuva, Lenkija, Olandija.  

Net du projekto partneriai iš Lietuvos liudija apie tarptautinį pažangos, padarytos Lietuvos 

CŠT sektoriuje, pripažinimą. LŠTA rolė bus gerus pavyzdžius paskleisti kolegoms Europoje, o kitų 

šalių gerą praktiką perduoti savo nariams. 

Šalčininkų ŠT įmonės pavyzdžiu bus ieškoma inovatyvių būdų, kaip atnaujinti ir 

prisitaikyti prie šiandieninių iššūkių mažosioms CŠT sistemoms.  

2018 m. gegužės 3-4 dienomis Miunchene vykusiame 

projekto dalyvių startiniame pasitarime buvo 

pristatyti partneriai, apsikeista nuomonėmis dėl 

projekto vystymo ir sudėlioti artimiausi darbai. 

Lietuvos pažangą CŠT sektoriuje pristatė Valdas 

Lukoševičius ir Audronė Nakrošienė, o Šalčininkų 

aktualijas pateikė įmonės direktorius Artur Danulevič 

ir Elena Pumputienė. Projekto partneriai gerai 

įvertino Lietuvos CŠT sektoriaus pasiekimus ir sutarė jau pirmąjį išvažiuojamąjį pasitarimą surengti 

būtent Lietuvoje. Pažymėtina, kad tarp projekto partnerių yra ir Europos šilumininkų konfederacija 

"Euroheat and Power", kurios veikloje aktyviai dalyvauja ir Lietuvos šilumininkai.  

Efektyviai pasinaudojus prasidėjusio projekto teikiamomis galimybėmis Lietuvos 

šilumininkams atsiranda gera galimybė tiesiogiai susipažinti su kitose šalyse gerai 

užsirekomendavusiais sprendimais bei pasimokyti iš klaidų.  

2018 m. spalio 10-12 dienomis Vilniuje vyko 

tarptautinio projekto „Europos centralizuoto šilumos 

tiekimo tobulinimas“ (angl. “Upgrading the performance of 

district heating networks in Europe — Upgrade DH”) 

partnerių darbinis susitikimas.  

 



Susitikimo dalyviai lankėsi Šalčininkuose, kur su vietos savivaldybės atstovais aptarė UAB 

"Šalčininkų šilumos tinklai" problemas ir ekonominę situaciją. Svečiai apžiūrėjo pagrindinę 

katilinę, domėjosi naudojama įranga ir jos charakteristikomis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekte, kaip teigiamas pavyzdys, vertinamas labai spartus gamtinių dujų pakeitimas 

atsinaujinančiu biokuru Lietuvos CŠT sektoriuje. Susitikimo dalyviams buvo pateikta informacija 

apie reguliavimo bei kainodaros skatinamuosius instrumentus ir valstybės paramos priemones, kurie 

buvo ir tebėra taikomi motyvuojant plėsti atsinaujinančių išteklių naudojimą Lietuvos energetikoje. 

Projekto dalyviai lankėsi Vilniaus šilumos tinklų elektrinėje Nr. 2, kur susipažino su čia naudojama 

biokuro technologija šilumos ir elektros gamyboje.  

 

 

Keli projekto dalyviai lankėsi Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacijoje, kur pasikeista nuomonėmis 

apie centralizuoto energijos tiekimo vystymąsi, 

apie naujausias technologijas bei iššūkius, su 

kuriais susiduriama įvairiose valstybėse. 

Susitikimo dalyviai aptarė tolimesnius veiksmus, 

įgyvendinant projektą.  

Išsamiau apie vykusį projekto partnerių 

susitikimą rasite asociacijos naujoje svetainėje 

www.lsta.lt, skiltyje naujienos, tiesioginė nuoroda https://lsta.lt/aktualijos/naujiena_792/. 

 

 

2018 metais toliau įgyvendinamas projektas “Baltijos miestų industrinė simbiozė” (angl. 

Baltic Urban Baltic Industrial Symbiosis” (UBIS), finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos 

programą.  

Projekto trukmė 36 mėn.  

Projekto tikslas –  sumažinti išmetamų teršalų kiekį taupant energiją ir užtikrinant efektyvų 

energijos panaudojimą, kuriuos projekto partneriai sieks simbiozės tinkluose. Bus įgyvendinamos 

ekologiškos technologijos (5 bandomieji investiciniai projektai) siekiant  panaudoti perteklinę 

energiją iš atliekų utilizavimo šaltinių. Iš viso projekte dalyvauja 10 partnerių (keturi iš Švedijos, du 

iš Lietuvos ir du iš Danijos, vienas iš Vokietijos ir vienas iš Lenkijos).  

Projekto vykdytojas ir pagrindinis partneris yra Skane Energy Agency (Švedijoje). Taip pat 

projekte dalyvauja penkios asociacijos iš keturių projekto partnerių šalių (dvi iš Švedijos, viena iš 

Lietuvos bei po vieną iš Danijos ir Vokietijos). 

http://www.lsta.lt/
https://lsta.lt/aktualijos/naujiena_792/


2018 m. balandžio mėn. UBIS (angl. Urban Baltic Industrial Symbiosis ) projekto dalyviai 

lankėsi Švedijoje ir apžiūrėjo gerosios praktikos pavyzdžius, kur vienos įmonės atliekos ar šalutinis 

produktas tampa kitos įmonės gamybos žaliava. Buvo pateikta daug pavyzdžių, kai kitų įmonių 

gamybos procesų metu išsiskirianti šilumos energija tiekiama į aplinkinių gyvenviečių centrinio 

šildymo tinklus 

2018 m. spalio 22 – 23 dienomis, LŠTA vyriausiasis specialistas M. Paulauskas dalyvavo 

Gdanske (Lenkijoje) vykusiame partnerių darbiniame pasitarime. 

2018 m. lapkričio 27 – 28 dienomis vyko dar vienas darbinis partnerių susitikimas, 

kuriame dalyvavo LŠTA vyriausieji specialistai R. Gurklienė, M. Paulauskas, AB „Kauno energija“ 

bei AB „Klaipėdos energija“ atstovai.  

 

Pateiktos paraiškos projektų finansavimui gauti: 

Pagal INTERREG South Baltic Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą 

parengta atnaujinta paraiška projekto “URBAN SEE” įgyvendinimo finansavimui gauti.  

Pagal INTERREG South Baltic Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą 

parengta paraiška projekto “SAM” įgyvendinimo finansavimui gauti.  

 

 



 

1 LENTELĖ. 2018 metais buvo priimti ir/ar įgyvendinami svarbiausi šie energetikos veiklą 

reglamentuojantys įstatymai (pakeitimai ir papildymai) ir jų įgyvendinimą lydintys 

poįstatyminiai teisės aktai: 

 

ŠILUMOS SEKTORIUS 

 

Eil. 

Nr. 

2018 m. priimti ir/ar 

įgyvendinami teisės 

aktai  

TA nuostatos 
Pastabos, LŠTA pozicija 

ir veiksmai 

1. LR šilumos ūkio 

įstatymo Nr. IX-1565 

2, 10, 20, 32 

straipsnių pakeitimo 

ir įstatymo 

papildymo 

101 straipsniu 

pakeitimo įstatymas 

(priimtas 2018 m. 

kovo 29 d. Nr. XIII-

1062) 

Įstatymo pakeitimu nustatyta, kad šiluma būtų gaminama ir (ar) 

superkama energijos išteklių biržos operatoriaus organizuojamo šilumos 
aukciono būdu. Šilumos vartotojai, įsirengę mišrią (kombinuotą) pastato 

šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą ir dalį reikalingos šilumos 

gamindami patys, sumažina šilumos, perkamos iš šilumos tiekėjo, kiekį, 

ypatingai tai pasireiškia ne šildymo sezono metu, kai šilumos poreikis ir 

taip nėra didelis. Tačiau šilumos tiekėjas privalo, net ir sumažėjus 

šilumos poreikiui, užtikrinti šilumos kokybę, nustatytą sutartimis ir 
atitinkančią teisės aktų reikalavimus, iki tiekimo–vartojimo ribos. 

Šilumos vartotojas, dalį šilumos gamindamas jam priklausančiuose 

šilumos gamybos įrenginiuose ir išlaikydamas galimybę bet kuriuo metu 
pasinaudoti centralizuotais šilumos tinklais, o už centralizuotai patiektą 

šilumą atsiskaitydamas vienanare šilumos kaina, sumoka gerokai 
mažesnę šilumos ūkio infrastruktūros išlaikymui reikalingą dalį, todėl 

nepadengtos pastoviosios išlaidos perskirstomos likusiems šilumos 

vartotojams. Atitinkamai ŠŪĮ projektu buvo siekiama proporcingai 
padalyti pastoviąsias šilumos ūkio infrastruktūros sąnaudas tarp šilumos 

vartotojų, taip amortizuojant pastoviųjų sąnaudų kaštų padidėjimą 

likusiems vartotojams dėl sumažėjusios centralizuotai pagamintos 
šilumos suvartojimo. 

LŠTA teikė pastabas ir 

pasiūlymus, organizavo 

pasitarimus, kad būtų 

išvengta probleminės 

dvinarės kainos taikymo 

nepasiturintiems šilumos 

vartotojams, kuriems 

priklauso kompensacija 

už šildymą ir kv. Kl. 

neišspręstas iki šiol. Taip 

pat LŠTA siūlė VKEKK 

metodikos pakeitimą, 

kad būtų galima su 

vartotojais sutartimi 

nustatyti galios mokesčio 

dydį. VKEKK žadėjo tai 

įvertinti rengiant 

metodikos pakeitimus. 

2. VKEKK 2018 m. 

vasario 28 d. 

nutarimas Nr. O3E-

54 dėl Valstybinės 

kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos  

2010 m. spalio 4 d. 

nutarimo Nr. O3-202 

„Dėl šilumos 

supirkimo iš 

nepriklausomų 

šilumos gamintojų 

tvarkos ir sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo 

VKEKK pakeitė Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Komisijos 2010 m. 

spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 

patvirtinimo“, ir išdėstė jį nauja redakcija. 

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo  naujos redakcijos  

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – 

VKEKK) patvirtinta Šilumos supirkimo iš nepriklausomų 

šilumos gamintojų tvarka (toliau - Naujoji tvarka), sukurianti 

konkurenciją „pilnaisiais kaštais“. Ji sudaro labai palankias 

sąlygas be jokios atsakomybės ir kontrolės vystyti verslą 

nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams 

(toliau  - NŠG), o reguliuojamoms šilumos tiekimo (toliau - CŠT) 

įmonėms palieka visas prievoles, atsakomybę, rizikas ir galimus 

finansinius nuostolius bei paskolas vamzdynų ir katilinių 

modernizavimui. Labai tikėtina, kad NŠG pasiūlius vos mažesnę 

šilumos gamybos kainą už CŠT įmonės ir perėmus šilumos 

gamybos veiklą bei su tuo susijusias pajamas (gautas iš CŠT 

vartotojų), iš šios veiklos pasitrauks reguliuojamos ir šilumos 

tiekimo licenciją turinčios CŠT įmonės. Tai ateityje atvers 

galimybę reikšmingam šilumos kainų didinimui ir gyventojų 

skurdinimui, nes privačios įmonės sieks lengvo didesnio pelno, 

kaip tai anksčiau darė savivaldybių išnuomotų šilumos ūkių 

operatoriai. 

Naujoji tvarka įteisino konkurenciją „pilnais kaštais“ – tai yra 

visas pajamas gaus tos katilinės, kurios tą mėnesį vykdys veiklą, 

o likusios, įskaitant savivaldybių šilumos tiekėjus, negaus jokių 

pajamų. Naujoji tvarka NŠG garantuoja gerą pelną, o CŠT 

įmonėms kyla rizika prarasti reikšmingą dalį veiklai būtinų 

pajamų, finansinių įsipareigojimų vykdymui, kas sukeltų grėsmę 

šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui.  

Matome piniginių srautų perskirstymą, prisidengiant 

konkurencijos trūkumai, bet ne viešojo intereso užtikrinimą 

šilumos ūkio sektoriuje. 

Savivaldybės organizuoja šilumos tiekimą savo teritorijoje, 

tačiau VKEKK galimai peržengė savo kompetencijos ribas, 

LŠTA aktyviai veikė, 

kad Naujosios tvarkos 

įsigaliojimas būtų 

atidėtas ar net ši tvarka 

atšaukta. LŠTA iniciavo 

teisminį procesą, kurio 

metu siekta išsiaiškinti, 

ar VKEKK neviršijo 

savo teisės aktais 

reglamentuotų 

įgaliojimų. Aktyviai 

bendradarbiauta su 

Lietuvos savivaldybių 

asociacija, kad būtų 

apsaugotas viešasis 

interesas.  

LŠTA tiek VKEKK, tiek 

EM siūlė alternatyvų 

konkurencijos modelį ir 

tvarką, tačiau iki šiol į 

LŠTA siūlymus nebuvo 

atsižvelgta.  

Tačiau LŠTA veiklos 

programoje toliau lieka 

NŠG supirkimo tvarkos 

modelio keitimas vienas 

iš prioritetinių krypčių. 



sukurdama Naująją tvarką, ribojančią savivaldos galimybes 

prisiimti atsakomybę už šilumos tiekimo organizavimą. Šiandien 

NŠG stato savo katilines ten, kur patogiau investuotojams, bet ne 

ten, kur jų reikia, užtikrinant patikimą šilumos tiekimą, o gautą 

pelną atiduoda savo akcininkams. 

3. LR geriamojo 

vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

įstatymo Nr. X-764 

1, 3, 6,  9, 10, 12, 16, 

20, 21, 22, 23, 32, 

33, 34, 35,  38  

straipsnių pakeitimo 

ir įstatymo 

papildymo 341, 351 

straipsniais ir priedu 

įstatymo projektas 

Įstatymo projekto rengėjas – LR aplinkos ministerija. 

Projektų reglamentuotas II-asisi kv apsirūpinimo būdas. 

Numatyta, kad Geriamojo vandens apskaitos prietaisus, 

karšto vandens apskaitos prietaisus, pirkimo ir pardavimo 

vietose (įvade, butuose ar kitose patalpose (geriamojo 

vandens apskaitos mazguose)) įrengia ir naudoja 

geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo 

lėšomis. 

Aukščiau minima nuostata labai naudinga gyventojams ir 

šilumos tiekėjams. 

LŠTA iš esmės pritarė 

projektui, tačiau LR 

Seimas 2018-12-20 

priėmė LRS aplinkos 

apsaugos komiteto 

„patobulintą“ projekto 

variantą, kuriame 

palankių šilumos 

tiekėjams nuostatų 

nebeliko.  

4. LR šilumos ūkio 

įstatymo Nr. IX-1565 

2 ir 3 straipsnių 

pakeitimo įstatymo 

projektas 

Šiandien padrikoje šilumos gamyboje turėtų būti sukurtos 

taisyklės, kad ir NŠG prisiimtų atsakomybę bei prievoles, 

bet ne tik pelną. Kad nenukentėtų Lietuvos gyventojai 

ŠŪĮ pataisomis siūlomi principai, kuriais kiekviename 

mieste kasmet būtų nustatyti šilumos tiekimui būtini ir 

mažiausiomis sąnaudomis šilumą gaminantys įrenginiai, 

jų išlaikymui skiriant būtinas lėšas, nepriklausomai ar tai 

CŠT įmonė, ar NŠG. Didžiausias ŠŪĮ pataisų privalumas, 

kad kasmet konkurencija vyktų ne tik dėl „būtinųjų 

šilumos gamintojų“ statuso nustatymo, bet ir kiekvieną 

mėnesį visi šilumos gamintojai papildomai konkuruotų 

dėl šilumos gamybos apimčių. Tokia sistema užtikrintų 

tvarią konkurenciją, patikimą šilumos tiekimą ir mažiausią 

šilumos kainą gyventojams, ribojant šilumos gamintojų 

viršpelnius. 

Įstatymo projekto tikslas – įtvirtinti lygias galimybes bei 

sąžiningą konkurenciją šilumos energiją gaminantiems 

ūkio subjektams, pašalinti egzistuojančias skirtingas 

teisinio reguliavimo sąlygas rinkos dalyviams, užtikrinti 

tvarią bei harmoningą šilumos ūkio plėtrą Lietuvoje bei 

sumažinti šilumos energijos kainas vartotojams. 

LŠTA inicijavo LR 

šilumos ūkio įstatymo 

Nr. IX-1565 2 ir 3 

straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto 

parengimą, kad būtų 

užtikrinta tvari šilumos 

gamybos konkurencija, o 

CŠT įmonės neliktų be 

piniginių lėšų šilumos 

aukcionų pralaimėjimo 

atveju. 

5. LR šilumos ūkio 

įstatymo Nr. I-1565 2 

ir 15 straipsnių 

pakeitimo įstatymo 

projektas 

Parengto projekto tikslais yra: 

1) Pašalinti dabar esantį prieštaravimą tarp faktinės 

padėties daugiabučiuose namuose, kuriuose karšto vandens 

tiekimo nėra, ir teisinio jos neatitikimo, nustatančio, kad 

karštą vandenį tokiuose namuose tiekia karšto vandens 

tiekėjas , jeigu butų savininkai nenutaria kitaip. Kaip 

taisyklė, butų savininkai labai menkai išmano karšto 

vandens ūkio klausimus ir neturi nuomonės dėl jiems 

tinkamo pasirinkimo , jau nekalbant apie tai, kad juos labai 

nelengva surinkti į visuotinius susirinkimus. Todėl 

dažniausiai butų savininkai nieko negali nuspręsti ir 

nenusprendžia. Tada įstatymas nustato, kad tokiame name 

yra karšto vandens tiekėjas.   

2) Sutaupyti šalies karšto vandens vartotojams maždaug 

6.7 mln. eurų išlaidų kasmet, tame skaičiuje, Vilniuje 3.76 

mln. eurų kasmet. 

3) Supaprastinti daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos priežiūrą, pašalinant iš jos karšto 

vandens tiekėją ir su tuo susijusius neaiškumus ir 

prieštaravimus. Verta prisiminti, kad prieš keletą metų 

buvo aktyviai siekiama pašalinti šilumos tiekėją iš 

daugiabučių šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

ir kitų namų vidaus reikalų, įtariant juos galimais 

piktnaudžiavimais vartotojams priklausančiuose šilumos 

ūkiuose. Tačiau per karšto vandens tiekėją šilumos tiekėjas 

LŠTA atstovai dalyvavo 

LRS Energetikos 

komisijos posėdyje, 

kuriame buvo iš dalies 

nagrinėjamas projektas. 

LŠTA pasisako, kad:  

Šiluma ir geriamas 

vanduo kv ruošimui 

perkami „įvade“. 

Visas vanduo, kaip ir 

šiluma, patekęs į 

daugiabutį, paskirstomas 

ir apmokamas 

bendraturčių - skirtumas 

(nuostoliai), susidaręs 

tarp „įvado“ ir butų, yra 

išdalinami gyventojams 

apmokėti VKEKK 

nustatyta arba gyventojų 

pasirinkta tvarka. 

Šiluma, kv ruošimui, 

nustatoma pagal GV 

apskaitos prietaisą, kurį 

įrengia GV tiekėjas, prieš 

kv ruošimo įrenginį 



yra sugrąžintas į namo karšto vandens ūkį, taip paneigiant 

minėtos kampanijos rezultatus.   

to, siūlomos pataisos didele dalimi panaikintų teisinę 

painiavą daugiabučių namų karšto vandens ūkyje. Karšto 

vandens tiekėjas privalo turėti teisę valdyti ir naudoti 

karšto vandens ruošimo ir jo paskirstymo įrenginius 

daugiabučio namo šilumos punkte. Kokiu būdu jis įgijo 

tokią teisę namuose, kuriuose šilumos punktai ir 

paskirstymo vamzdynai priklauso butų savininkams, o jei 

dar nepriklauso, privalės būti jiems perduoti? Atsižvelgiant 

į tai, kad namo šildymo ir karšto vandens sistemą privalo 

prižiūrėti, reguliuoti, remontuoti šios sistemos prižiūrėtojas 

(Šilumos ūkio įstatymo 20 str. 1 dalis), šios jo funkcijos 

dubliuojasi su karšto vandens tiekėjo funkcijomis. Kas 

privalo reguliuoti karšto vandens temperatūrą? Kas privalo 

remontuoti karšto vandens ruošimo šilumokaitį ar karšto 

vandens paskirstymo vamzdyną? Kas turi pasirūpinti 

tinkamu karšto vandens paskirstymo vamzdynų 

izoliavimu? Karšto vandens tiekėjas ar šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojas?       

 

Įstatymo projekto iniciatoriumi yra Lietuvos nacionalinė 

vartotojų federacija. Įstatymo projektą parengė Lietuvos 

Respublikos Seimo narys Valerijus Simulik (el. paštas 

valerijus.simulik@lrs.lt) kartu su Europos vartotojų 

konsultacinės grupės Energetikos pogrupio nariu, 

energetikos ekspertu Rimantu Zabarausku (el. paštas 

rimantas.zabarauskas@gmail.com) 

(šilumokaitį). 

Šalto ir karšto vandens 

skaitiklius butuose turi 

įrengti ir eksploatuoti 

vienas subjektas (GV 

tiekėjas arba namo 

administratorius). 

Gyventojai už KV ir 

šaltą vandenį atsiskaito 

tiesiogiai tiekėjams pagal 

butuose esančių 

skaitiklių rodmenis. 

Už geriamą vandenį kv 

ruošimui atsiskaitoma 

tiesiogiai vandens 

tiekėjui, o už šilumą KV 

ruošimui – šilumos 

tiekėjui. 

Šilumos tiekėjas išrašo 

tik sąskaitą už šilumą 

karšto vandens ruošimui, 

o GV tiekėjas – sąskaitą 

už geriamą vandenį 

(šaltą+suvartotą su KV) 

bei VKEKK nustatyta 

tvarka paskirsto GV 

netektis tarp įvado ir 

butų. 

Skaitiklių (įvadinio 

šilumos apskaitos 

prietaiso, GV prieš kv 

ruošimo įrenginį, šalto ir 

karšto vandens skaitiklių 

butuose) rodmenys 

nuskaitomi nuotoliniu 

būdu, o visas su apskaita 

susijusias sąnaudas 

VKEKK nustatyta tvarka 

dengia vartotojai. 

Šalto ir karšto vandens 

skaitiklių duomenų 

perdavimas turi būti 

atliekamas per bendrą 

duomenų perdavimo 

sistemą, taip 

minimizuojant jos 

įrengimo ir 

eksploatavimo išlaidas. 

Nuotolinio nuskaitymo 

vandens apskaitos 

prietaisai palaipsniui turi 

pakeisti mechaninius, o 

tam reikalingas lėšas turi 

garantuoti VKEKK 

patvirtintos apskaitos 

įkainių metodikos, pagal 

kurias savivaldybės 

nustatytų konkrečius 

apskaitos prietaisų 

įkainius. 

Karšto vandens tiekimo 

kaip veiklos nebelieka. 

Atskiri grupinių 

mailto:valerijus.simulik@lrs.lt


boilerinių atvejai 

sprendžiami atskirai – 

tiekėjų ir vartotojų 

sutarimu. 

6. LR suskystintų 

gamtinių dujų 

terminalo įstatymo 

Nr. XI-2053 11 

straipsnio pakeitimo 

įstatymas, LR 

energijos išteklių 

rinkos įstatymo Nr. 

XI-2023 2, 3, 10, 13 

straipsnių, šeštojo ir 

septintojo skirsnių 

pakeitimo įstatymas, 

LR šilumos ūkio 

įstatymo Nr. IX-1565 

32 straipsnio 

pakeitimo įstatymas 

(įstatymų paketas 

priimtas 2018-12-18) 

1) siekis, kad Klaipėdos suskystintų gamtinių 

dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) būtinojo kiekio 

paskirtasis tiekėjas perkeltų visą savo veiklą į 

konkurencinę dujų tiekimo rinką ir realizuotų SGD 

terminalo būtinąjį kiekį ekonomiškai naudingiausiu ir 

efektyviausiu būdu rinkos sąlygomis; 

2) Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės 

strategijoje numatytas tikslas didinti Lietuvos dujų (toliau 

– dujų) rinkos likvidumą ir konkurenciją tarp dujų tiekėjų. 

Taip pat nustatyta, kad valstybės reguliuojamą ir (ar) 

remiamą energijos gamybą vykdantys energijos 

gamintojai, kurių suvartojamas dujų kiekis per metus yra 

didesnis arba lygus 50 GWh, ne mažiau kaip 50 proc. 

elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingo dujų 

kiekio per metus įsigytų biržoje. 

ŠŪĮ nustatyti sąnaudų, patirtų įsigyjant dujas ne biržoje, 

pagrįstumo pripažinimo principai, numatant, kad tais 

atvejais, kai kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto 

vandens gamybai, įsigijimas buvo vykdomas ne per biržą, 

pagrįstomis sąnaudomis pripažįstama ir į šilumos ir (ar) 

karšto vandens kainos kintamąją dedamąją gali būti 

įtraukiamos įmonės dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios 

vidutinės biržos kainos. 

LŠTA įvertinusi, kad 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. 

IX-1565 32 straipsnio 

pakeitimo įstatymo 

projektu buvo siūloma 

nustatyti sąnaudų, patirtų 

įsigyjant dujas ne biržoje, 

pagrįstumo pripažinimo 

principus, numatant, kad 

tais atvejais, kai kuro, 

naudojamo šilumos ir (ar) 

karšto vandens gamybai, 

įsigijimas buvo vykdomas 

ne per biržą, pagrįstomis 

sąnaudomis pripažįstama 

ir į šilumos ir (ar) karšto 

vandens kainos kintamąją 

dedamąją gali būti 

įtraukiamos įmonės dujų 

įsigijimo sąnaudos, 

neviršijančios vidutinės 

biržos kainos, numatant 

pareigą Valstybinei kainų 

ir energetikos kontrolės 

komisijai nustatyti tvarką, 

kuria remiantis būtų 

nustatoma vidutinė biržos 

kaina, kreipėsi į LR Seimo 

narius, kad ši ŠŪĮ nuostata 

būtų atidėta metams laiko. 

Pasiūlymą užregistravo 

LRS narys J. Razma, bet 

pasiūlymas buvo atmestas. 

7. LR aplinkos ministro 

2019 m. sausio 11 d. 

įsakymas Nr. D1-23 

dėl LR aplinkos 

ministro 2016 m. 

lapkričio 11 d. 

įsakymo Nr. D1-754 

„Dėl statybos 

techninio reglamento 

str 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio 

naudingumo 

projektavimas ir 

sertifikavimas“ 

patvirtinimo“ 

pakeitimo 

A++ energinio efektyvumo klasei vienas iš 

svarbiausių reikalavimų yra užtikrinti, kad pastato 

suvartotoje energijoje didesnę dalį sudarytų energija iš 

atsinaujinančių energijos šaltinių. Kitaip tariant, parenkant 

pastatui energijos šaltinius būtina atsižvelgti į juose 

esančios energijos dalį iš atsinaujinančių išteklių, tai yra į 

atitinkamo energijos šaltinio santykio tarp atsinaujinančio 

ir neatsinaujinančio pirminės energijos faktoriaus vertę, 

nurodytą Aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio 

reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (toliau – 

Reglamentas) 2 priedo 2.18  lentelėje. 

Vienus iš didžiausių pastate suvartojamos energijos 

kiekių sudaro šiluminė energija pastatui šildyti ir karštam 

vandeniui ruošti, todėl tam tikslui panaudoto energijos 

šaltinio atsinaujinančios ir neatsinaujinančios pirminės 

energijos faktorių santykio vertė gali daryti lemiamą įtaką 

pastato energinio efektyvumo klasei.  Jeigu šio energijos 

šaltinio minėta faktorių santykio vertė nesiekia 1, A++ 

klasės pasiekti nepavyks nepanaudojus papildomų 

energijos šaltinių, gaminančių energiją iš atsinaujinančių 

išteklių (pvz. saulės kolektorių, vėjo elektrinių, šilumos 

siurblių ar pan.).  Jeigu šio energijos šaltinio minėta 

faktorių santykio vertė bus didesnė už 1, susidaro labai 

palankios sąlygos pasiekti A++ klasės pastato energinio 

naudingumo efektyvumą be jokių papildomų energijos 

LŠTA iniciavo STR 

2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo 

projektavimas ir 

sertifikavimas“ 2 priedo 

2.18  lentelės 

atnaujinimą. Buvo 

užsakyta KTU studija, 

kuri nustatė, kad 

daugelyje miestų prie 

CŠT sistemų prijungtų 

naujų pastatų energijos 

efektyvumo klasė gali 

būti pasiekta A++ , nes 

CŠT šilumos gamyba 

atitinka visus tam būtinus 

reikalavimus 



šaltinių, gaminančių energiją iš atsinaujinančių išteklių. 

Š. m. sausio 11 d. aplinkos ministerija patvirtino 

naujus Reglamento pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2019 

m. vasario 1 d.,  tarp kurių buvo atnaujinta ir 2 priedo 2.18 

lentelė. 

Pagal iki šiol galiojusius 2.18 lentelės duomenis, 

pateiktų atsinaujinančios ir neatsinaujinančios pirminės 

energijos faktorių vertės buvo apskaičiuotos vertinant 

centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT)  įmonių 2014 

metų rodiklius, kuriais remiantis pastatai, prijungti prie 

CŠT tinklų negalėjo gauti A++ klasės, kadangi vidutinė 

CŠT sektoriaus įmonių atsinaujinančios ir 

neatsinaujinančios pirminės energijos faktorių santykio 

vertė siekė tik 0,44. Tai nebeatitiko dabartinės faktinės 

situacijos, kadangi per pastaruosius keletą metų CŠT 

gamybos rinkoje atsinaujinančių išteklių dalis bendrame 

kuro balanse išaugo iki 70 proc. Kauno technologijos 

universiteto Architektūros ir statybos instituto atlikti  

centralizuotai tiekiamos šilumos pirminės energijos 

faktorių ir CO2 išmetimų į aplinką skaičiavimai patvirtino, 

kad Lietuvoje centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti 

dominuoja atsinaujinantys energijos ištekliai ir pagal 2017 

metų duomenis atsinaujinančios ir neatsinaujinančios 

pirminės energijos faktorių santykio vertė jau sudaro 

1,02. Išanalizavus 46 centralizuotos šilumos tiekėjų 

šiluminės energijos energinio efektyvumo rodiklius 

nustatyta, kad 39 tiekėjų tiekiamoje pastatams šiluminėje 

energijoje didesnę dalį sudaro energija iš atsinaujinančių 

energijos šaltinių. 

Taigi, Lietuvos miestuose susidarė palankiausios sąlygos 

projektuoti ir statyti A++ klasės pastatus, aprūpinamus 

centralizuotai tiekiama šiluma, be jokių papildomų 

investicijų į energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių 

įrangą. 

8. LR Vyriausybės 

2018 m. gruodžio 5 

d. nutarimas Nr. 

1210 Dėl 

Nacionalinės 

energetinės 

nepriklausomybės 

strategijos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

patvirtinimo 

LR Vyriausybė patvirtino  Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių 

planą. Pavedė atsakingiems vykdytojams – Lietuvos 

Respublikos ministerijoms – dalyvauti, o kitoms 

institucijoms ir savivaldybėms rekomenduoti dalyvauti 

vykdant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategijos įgyvendinimo priemonių plano priemones ir 

atsižvelgti į jas rengiant savo strateginius veiklos planus ir 

(ar) kitus planavimo dokumentus. 

LŠTA teikė siūlymus: 

Nusidėvėjusių biokuro 

katilų modernizavimas ir 

(ar) keitimas kitomis AEI 

naudojančiomis 

technologijomis; 

Nuotolinės šilumos, 

geriamojo ir (ar) karšto 

vandens apskaitos 

duomenų nuskaitymo 

sistemos integravimas į 

išmaniųjų elektros 

energijos ir gamtinių 

dujų apskaitos prietaisų 

sistemas (esant 

teigiamiems kaštų ir 

naudos analizės 

rezultatams); Didinti 

naujų šilumos vartotojų 

prijungimo prie 

centralizuoto šilumos 

tiekimo (CŠT) skaičių ir 

t.t. 

Eil. 

Nr. 

2018 m. svarstyti TA 

projektai 
TA projekto nuostatos 

Pastabos, LŠTA pozicija 

ir veiksmai 

1. LR energetikos 

įstatymo Nr. IX-884 

4, 8, 15, 16, 19, 191, 

22, 241, 25, 26, 31, 

Pagrindinis projekto tikslas – VKEKK sujungti su VEI ir 

pavadinti „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“. 

Naujoji taryba būtų finansuoja tokiomis proporcijomis: 

Tarybos kitų metų pajamos apskaičiuojamos pagal 

LŠTA išsakė Vyriausybei 

susirūpinimą dėl 

didėsiančios finansinės 

naštos, išlaikant 



32, 34, 341, 36 ir 37 

straipsnių pakeitimo 

ir 9 straipsnio 

pripažinimo 

netekusiu galios 

įstatymo projektas ir 

susiję įstatymų 

projektai 

praėjusių metų atskirų energetikos sektorių energetikos 

įmonių veiklų, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, 

metines pajamas: 2,19 procento šilumos perdavimo veiklos 

pajamų, 0,5 procento elektros energijos perdavimo ir 

skirstymo pajamų bei Vyriausybės nutarimu patvirtintų 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo  

74 straipsnio 2 dalies 2–4 punktuose nustatytas viešuosius 

interesus atitinkančias paslaugas teikiančių asmenų veiklų 

pajamų ir 1,37 procento gamtinių dujų skystinimo 

(pakartotinio dujinimo), perdavimo ir skirstymo veiklų 

pajamų. 

 

Valstybinę energetikos 

reguliavimo tarybą.  

2. Lietuvos Respublikos 

energijos išteklių 

rinkos įstatymo Nr. 

XI-2023 8, 13, 191 ir 

281 straipsnių 

pakeitimo įstatymo 

projektas 

Įstatymo projektu nustatoma, kad prievolė teikti 

pirmenybę energijos išteklių biržai būtų numatyta ne tik 

šilumos tiekėjams ir reguliuojamiems nepriklausomiems 

šilumos gamintojams, bet visiems šilumos aukciono 

dalyviams, tuo sudarant galimybes energijos išteklių 

rinkos dalyviams vienodomis sąlygomis konkuruoti 

biokuro rinkoje naudojantis skaidria, aiškiai sureguliuota ir 

nediskriminaciniais pagrindais veikiančia centralizuota 

prekybos energijos ištekliais birža. 

LŠTA inicijavo projekto 

parengimą aktyviai 

teikdama motyvus apie 

projekto svarbą 

Energetikos ministerijai. 

Šiuo metu projektas 

užregistruotas, bet dar 

LR Seime nepateiktas. 

3. 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“ projektas 

Siekdama sukurti palankesnes sąlygas reguliuojamiems 

šilumos gamintojams sudaryti tiesioginius dvišalius 

biokuro sandorius ir užtikrinti, kad, nustačius energijos 

išteklių biržos pirmenybę, ne biržoje sudaromų sandorių 

rinka toliau sklandžiai veiktų, Energetikos ministerija 

parengė teisės akto pakeitimo projektą. 

Nutarimo projektu siekiama: 

1) Įgyvendinant Įstatymo projekto nuostatas sudaryti 

galimybes energijos išteklių rinkos dalyviams vienodomis 

sąlygomis konkuruoti biokuro rinkoje naudojantis skaidria, 

aiškiai sureguliuota ir nediskriminaciniais pagrindais 

veikiančia centralizuota prekybos energijos ištekliais birža; 

2) Supaprastinti sąlygas greičiau sudaryti tiesioginius 

ekonomiškai naudingesnius dvišalius sandorius; 

3) Atlikti redakcinius pakeitimus dėl priimto Lietuvos 

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymo. 

 

LŠTA teikė savo 

siūlymus, kaip pigiau ir 

greičiau būtų galima 

CŠT įmonėms įsigyti 

biokurą ne energijos 

išteklių biržoje. Tikslas, 

kad jei yra pigesnio 

biokuro ne biržoje, būtų 

galima greitai jį įsigyti, 

taip piginant šilumos 

kainą gyventojams. 

EM žadėjo projektą 

patvirtinti artimiausiu 

metu. 

4. LR valstybės 

paramos 

daugiabučiams 

namams atnaujinti 

(modernizuoti) 

įstatymo Nr. I-2455 3 

straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektas 

Pagrindinis parengto projekto tikslas – didinti šilumos 

energijos vartojimo efektyvumą daugiabučiuose 

pastatuose, kuriuose artimiausiu metu renovacijos atlikti 

nenumatoma. Šia parama siekiama sudaryti galimybę 

atskirai finansuoti tik šilumos punktų modernizavimą, 

kadangi tokios energijos efektyvumo priemonės nauda yra 

ženkli. Uždavinys – tiksliau reglamentuoti valstybės 

paramos teikimo sąlygas ir būdus, sudaryti sąlygas 

pritraukti privatų kapitalą daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) gyvenamuosiuose pastatuose atskirai 

vykdomiems projektams finansuoti, kuriais siekiama 

energijos vartojimo efektyvumo. 

LŠTA aktyviai prisidėjo 

prie LR Seimo narių 

nuomonės formavimo, 

kad modernizavus 

daugiabučių namų vidaus 

šildymo ir karšto 

vandens sistemas galima 

sutaupyti apie 25 proc. 

šilumos bei užtikrinti 

tinkamą CŠT paslaugą – 

neperšildyti ar nešaldyti 

butų. 

 

 

 


