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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-866/591 

2020-10-05 

Vilnius 
 

ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIUI AKTUALIŲ TEISĖS AKTŲ, DOKUMENTŲ PROJEKTŲ 

IR PRAKTIKOS 2020 METŲ 40 SAVAITĖS APŽVALGA 

 

 I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

1. ENERGETIKOS MINISTRO IR EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2020-09-28 

ĮSAKYMAS NR. 1-314/4-818 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS 

MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 10 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-256/4-1205 „DĖL REGLAMENTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
susipažinti 

Komentaras: Įgyvendinant ES direktyvos nuostatas įtvirtinta, kad  pastatuose atitiktis 

nustatytiems energijos vartojimo efektyvumo reikalavimams tikrinama: 1) pastatuose įrengtų 

šildymo sistemų ir kombinuotųjų šildymo ir vėdinimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji 

galia didesnė kaip 70 kW, – kartą per penkerius metus; 2) pastatuose įrengtų dujomis 

kūrenamų katilų – ne rečiau kaip kartą per ketverius metus; 3) pastatuose įrengtų oro 

kondicionavimo sistemų ir kombinuotųjų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, kurių 

vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 70 kW, – kartą per trejus metus. Minėti reikalavimai 

yra nustatomi įsakymo projektu patvirtintuose reglamentuose, kurie išdėstomi nauja redakcija. 

Reglamentuose atsižvelgiant į šiuo metu galiojančias įstatymines nuostatas taip pat patikslinti 

juose nurodyti teisės aktai ir pastatų šildymo, vėdinimo bei kondicionavimo sistemų tikrintojų 

mokymą ir priežiūrą vykdančios institucijos.  
 

2. APLINKOS MINISTRO 2020-09-28 ĮSAKYMAS NR. D1-576 DĖL LIETUVOS 

RESPUBLIKOS 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 susipažinti 

Komentaras: Pagal ES direktyvos 2018/844, kuria iš dalies keičiama direktyva 2010/31/ES dėl 

pastatų energinio naudingumo ir direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimus parengti įvairios paskirties C, B, A, A+ ir A++ klasės pastatų suvartojamos 

pirminės energijos kiekių (kwh vienam kvadratiniam metrui šildomo ploto per metus) 

skaičiavimai. Įsakymo projektas papildytas įvairios paskirties C, B, A, A+ arba A++ energinio 

naudingumo klasės pastatų (jų dalių) pirminės energijos sąnaudų apskaičiavimo metodika, 

nustatyti reikalavimai C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės įvairios paskirties 

pastatų norminiams leistiniems pirminės energijos suvartojimams. Nustatytas pirminės 

energijos suvartojimas atsižvelgiant į pastato šildomą plotą. Įsakymo projektas papildytas 

dujinių katilų su absorbciniais šilumos siurbliais efektyvumo vertinimo metodika, kuria 

vadovaujantis nustatomi pastatų energinio naudingumo rodikliai; detalizuoti reikalavimai 

pastato būklės duomenų nustatymui prieš atliekant pastatų energinio naudingumo 

sertifikavimą. Atlikti redakciniai pakeitimai. 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI 

 

1. LŠTA 2020-10-01 RAŠTAS VERT IR ENERGETIKOS MINISTERIJAI NR. 104 DĖL 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS 

KAINĄ susipažinti 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee2f4bd0015f11ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6bef89f0016411ebb74de75171d26d52
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/10/201001_104_LSTA-rastas-VERT_EM_del-reitingavimo.zip
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Komentaras: LŠTA išreiškė susirūpinimą, kad CŠT įmonių reitingavimas tik pagal 

centralizuotai tiekiamos šilumos galutinę kainą nepakankamai korektiškai atspindi faktinę 

padėtį ir galimai klaidina visuomenę, nes lyginamos skirtingo dydžio CŠT įmonės ir jų 

rodikliai. Buvo paprašyta šilumos kainų statistiką pateikti skaidriai ir informatyviai, nurodant 

ir svarbiausias objektyvias aplinkybes kiekviename mieste, o reitinguoti CŠT įmones pagal 

Apraše numatytas grupes, pateiktas galimas reitingavimo pavyzdys. 

 

2. VERT NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS 

KOMISIJOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-231 „DĖL VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS ATSTOVŲ DALYVAVIMO STATYBOS 

UŽBAIGIMO KOMISIJOSE IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ 

TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS (REG. DATA 2020-09-30) susipažinti 

Komentaras: Projekte numatyta galimybė pareiškėjams gauti paslaugą skubos tvarka už 

atitinkamai didesnį įkainį, kuris bus pateiktas atlikus pakeitimus VERT teikiamų energetikos 

įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę 

išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkoje. Numatoma,  kad skubos tvarka energetikos 

įrenginių techninės būklės patikrinimas bus atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos, o pažyma bus išduodama per 1 darbo dieną nuo 

mokėjimą patvirtinančio dokumento pateikimo dienos už atitinkamai didesnį įkainį. Įprasta 

tvarka energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas bus atliekamas per 7‒10 darbo 

dienas nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos, o pažyma išduodama per 2 darbo 

dienas nuo mokėjimą patvirtinančio dokumento pateikimo dienos. Paslaugą suteikiant skubos 

tvarka, pareiškėjų pateikti dokumentai dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams bus įvertinami 

per 2 darbo dienas ir nustačius, kad pateikti ne visi ar netinkami dokumentai Tarybos 

specialistas per aukščiau nurodytą terminą prašys patikslinti teikiamus dokumentus. Įprasta 

tvarka pareiškėjų dokumentai dėl jų atitikties teisės aktams bus įvertinami per 5 darbo dienas. 

 

3. VERT NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 

2019 M. RUGPJŪČIO 2 D. NUTARIMO NR. O3E-301 „DĖL VALSTYBINĖS 

ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS TEIKIAMŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ 

TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ 

TECHNINĘ BŪKLĘ IŠDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS (REG. DATA 2020-09-30) susipažinti 

Komentaras: Projekte siūloma nustatyti teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir 

mokėjimo tvarką. Už VERT teikiamas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir 

pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę siūloma nustatyti įmokų objektus pagal 

energetikos įrenginių galios rėžius ir nustatyti jiems fiksuotas kainas. Įmokų objektus siūloma 

nustatyti pagal tinklų ilgių rėžius ir nustatyti jiems fiksuotas kainas. Taip pat siūloma nustatyti 

įmokos dydį už skubos tvarka VERT teikiamas energetikos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugas, taikant 

skubos koeficientą, kuris lygus 2. Skaičiavimuose taip pat įvertintos VERT darbuotojų, 

vykdančių energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos 

įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugą faktiškai patiriamos paslaugos teikimo sąnaudos. 

 

4. VERT NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO 

TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93 „DĖL ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS 

TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a121cf80031b11ebbedbd456d2fb030d?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b4924fe8-5dfd-4e2a-bf49-ae390b7a07e7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f0003d80031b11ebbedbd456d2fb030d?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a45c67fe-92f4-4a8b-91a1-3ae232f459eb
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INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS 

REGULIAVIMO TARYBOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
PROJEKTAS (REG. DATA 2020-09-29) susipažinti 

Komentaras: Projekte numatyta galimybė derinti planuojamas ateinančių metų (kalendoriniai 

metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų 

derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo terminas Tarybai) arba trejų 

metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinės kainos reguliavimo laikotarpio investicijas (iki šio pakeitimo buvo galima derinti tik 

viso trejų metų veiklos plano investicijas). Taip pat numatytas trumpesnis pateikto prašymo 

derinti investiciją išnagrinėjimo terminas tuo atveju, kai pateikiamas prašymas pakartotinai 

derinti su Taryba jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų 

procedūras ar atlikus statybą ūkio būdu.  

 

5. VŠT 2020-09-28 RAŠTAS VERT NR. SD-3078 DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS 

PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADO PROJEKTO KEITIMO PRINCIPŲ 

susipažinti 

Komentaras: VŠT pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl sąvado keitimo principų. Nepritarė 

nuostatai, kad NŠG galėtų matyti ŠT tiekėjo remonto grafikus, nepritarė operatyvinių duomenų 

teikimui nepriklausomiems tiekėjams, nuostatai, kad Baltpool biržoje, kas valandą butų 

teikiami duomenys apie visų ŠT įrenginių faktinę gamybą, pateiktos kitos pastabos ir 

pasiūlymai. 

 

6. VERT NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 

2012 M. RUGSĖJO 14 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS 

KAINOS, REZERVINĖS GALIOS IR IZOLIUOTO ELEKTROS ENERGETIKOS 

SISTEMOS DARBO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS (REG. DATA 2020-09-28) susipažinti 

Komentaras: Projektu keičiama metodika siekiant nustatyti antrinio avarinio aktyviosios 

galios rezervo užtikrinimo, tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo, izoliuoto elektros 

energetikos sistemos darbo paslaugų kainas. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. aktyvavus 

antrinio avarinio aktyviosios galios rezervą elektros energijos kainai nebėra nustatyto 

ribojimo ir elektros energija bus superkama balansavimo rinkoje susiformavusiomis kainomis 

ir į tai, kad, kaip ir ankstesniais metais, vadovaujantis metodika antrinio aktyviosios galios 

rezervo užtikrinimo paslaugos kainoje bus įskaičiuojama ir tos paslaugos investicijų grąža, 

projekte siūloma nustatyti, kad asmens, kuriam pagal metodikos nuostatas nustatyta antrinio 

avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba, per praėjusį 

ataskaitinį y-2 pelnas, gautas pardavus elektros energiją, pagamintą perdavimo sistemos 

operatoriui aktyvavus antrinį avarinį aktyviosios galios rezervą, grąžinamas perdavimo 

sistemos operatoriui ataskaitiniu laikotarpiu (y), mokant lygiomis dalimis per metus. 
 

7. VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL MODERNIZAVIMO FONDO PROJEKTŲ 

ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR  MODERNIZAVIMO FONDO PROJEKTŲ 

ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PROJEKTAS 

(REG. DATA 2020-09-29) susipažinti 

Komentaras: Modernizavimo fondo tikslas – remti 10 valstybių narių, tarp jų ir Lietuvą, 

teikiant paramą investicijoms, kurios padėtų pereiti prie mažo šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio ekonomikos. Norėdama gauti paramą iš Modernizavimo fondo, Lietuva turi 

projektų pasiūlymus (paraiškas) teikti Europos investicijų bankui ir Europos Komisijai. 

Siekiant atrinkti prioritetinius projektus ir juos finansuoti, Aplinkos ministerija parengė 

tvarkos aprašą. Tvarkos aprašo tikslas – nustatyti nacionalinių projektų atrankos tvarką, 

vertinimo kriterijus, tinkamus pareiškėjus, tinkamas finansuoti išlaidas, lėšų išmokėjimo tvarką 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52051ee2023d11ebbedbd456d2fb030d?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=58d6b3ca-4989-4fed-94ca-eae915d76c5b
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/09/200930_VST_d%C4%97l-S%C4%85vado-keitimo-projekto-princip%C5%B3.zip
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1b138e80017511ebbedbd456d2fb030d
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2a009340021d11ebbedbd456d2fb030d
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ir projektų priežiūrą. Planuojama, kad atsakingos institucijos funkcijas už projektų atranką ir 

priežiūrą vykdys Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

 

8. VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL PARAMOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS 

IŠTEKLIŲ PLĖTRAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO PROJEKTAS (REG. DATA 2020-09-28) susipažinti 

Komentaras: Nutarimo projektu siekiama: 1. Paskirti Energetikos 

ministeriją koordinuojančiąja institucija, kuri būtų atsakinga už LR atliekamų mokslinių tyrimų 

atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų arba elektros energijos iš 

atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų koordinavimą ir užtikrintų 

pajamų, gautų vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų ir lėšų iš paramos 

šaltinių tinkamą panaudojimą. 2. Paskirti Mokslo, inovacijų ir technologijų 

agentūrą vykdančiąja institucija, kuri būtų atsakinga už mokslinių tyrimų projektų 

įgyvendinimo organizavimą LR atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. 3 Paskirti LR 

aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą vykdančiąja institucija, kuri būtų 

atsakinga už elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse 

projektų įgyvendinimo organizavimą LR. 4.  Nustatyti paramos atsinaujinančių energijos 

išteklių plėtros Lietuvos Respublikoje galimus paramos šaltinius. 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

1. VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ 

APSKRITYSE 2020-09-30 RAŠTAS NR. (5.28)-S5-167  DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 

8 STRAIPSNIO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO susipažinti 

Komentaras: Po LŠTA kreipimosi į Vyriausybės atstovus apskrityse Vyriausybės atstovas 

Šiaulių ir Telšių apskrityse aprašė LR šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 5 dalies vykdymą 

Akmenės, Plungės, Mažeikių, Šiaulių rajonuose. 

 

2. VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO IR 

UTENOS APSKRITYSE 2020-09-29 RAŠTAS NR. (5.14.)-S3-119 Dėl LR šilumos ūkio 

įstatymo reikalavimų nesilaikymo susipažinti 

Komentaras: Po LŠTA kreipimosi į Vyriausybės atstovus apskrityse Vyriausybės atstovas 

Panevėžio ir Utenos apskrityse aprašė LR šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 5 dalies vykdymą 

Panevėžio ir Utenos apskrityse. 

 

3. LŠTA 2020-09-28 RAŠTAS ENERGETIKOS MINISTERIJAI IR VERT NR. 103 DĖL 

MOKĖJIMO PRANEŠIMUOSE ŠILUMOS VARTOTOJAMS TEIKTINOS 

INFORMACIJOS susipažinti 

Komentaras: LŠTA paprašė LR energetikos ministerijos atidėti 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymo 

Nr. 1-278 (dėl mokėjimo pranešimuose šilumos vartotojams papildomai teiktinos informacijos) 

įsigaliojimą 2021 metų sausio mėnesiui ir nedelsiant patvirtinti 2020 m. rugsėjo 21 d. LŠTA 

organizuotame pasitarime suformuotus išaiškinimus, kurių laikysis CŠT įmonės. VERT 

paprašyta patvirtinti, kad CŠT įmonių išlaidas, kurios bus patirtos minėtiems informaciniams 

įpareigojimams įgyvendinti, bus leista įtraukti į šilumos kainas.  

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/63a97a60014311ebbedbd456d2fb030d
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/09/200930_VAI_Siauliu-ir-Telsiu-apskr_atsak-i-LSTA-92.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/09/200929_VAI_Panevezio_Utenos-apskr_atsak_i-92.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/09/200925_103_LSTA_rastas-EM_del-info-saskaitose_STVT_pakeitimas.pdf

