
LŠTA įmonių 2021-10-28 d. pasitarimo apibendrinimai 

 

1. Šilumos tarybos posėdyje spalio 21 d. nutarta Konkurencijos šilumos gamyboje problemos 

sprendimą perduoti VERT, pastabų ŠŪĮ projektui laukti iki lapkričio 5 d., atskirai 

suformuoti politiką dėl platesnio SM3 biokuro naudojimo ir dėl daugiabučių priežiūros 

gerinimo.     

 

2. Išplatintas EM paruoštas ŠŪĮ projektas – laukiama pastabų ir siūlymų iki 2021-10-29, 

ministerijai turime perduoti iki lapkričio 5 dienos. Dalį gavome, apibendrinsime iki 

lapkričio 5 d. 

 

3. Vykdoma apklausa dėl SM3 naudojimo problemų ir perspektyvų. Gauta nemažai 

informacijos ir pasiūlymų. Technologinių problemų sprendimui planuojama vykdyti LŠTA 

tyrimą. Pirminis pranešimas šiandien.   

 

4. Paskelbti  VERT Šilumos supirkimo aprašo ir Biokuro vidutinės kainos aprašo 

projektai. 

 

5. Paskelbta  VERT konsultacija dėl Šilumos aukciono reglamento pakeitimo. 

 

6. LRS Ekonomikos komiteto posėdis spalio 20 d. dėl energijos kainų stabilizavimo. 

 

7. Pradėjo veiklą Dekarbonizacijos grupės, valdžios įstaigos skelbia vis naujus strateginius 

dokumentus.  

- Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano atnaujinimas (iki 2024 m. 

birželio) 

 

8. Vilnius uždraudė deginti anglis ir durpes nuo 2023.06.01. Kada uždraus malkas 

miestuose? 

 

9. VIVA paskolomis susidomėjo tik vien CŠT įmonė. VIVA atsisako formuoti paskolų 

priemonę dėl mažo poreikio. 

 

10. Išplatinta doc. dr. Kęstučio Buinevičiaus pažyma BIOKURO KATILŲ KOROZIJA – 

PRIEŽASTYS IR PREVENCINĖS PRIEMONĖS; 

 

11. VERT organizuoja šilumos sąnaudų apskaitos mokymus spalio 20, 27 ir lapkričio 3 d.: 

RAS organizavimo tema; RVA parengimo ir sąsajos su reguliuojamos veiklos kainodara 

tema ir Mokymai Investicijų planavimo ir derinimo tema. 

 

12. Iki lapkričio 5 d. laukiama įmonių info  dėl 2021-2027 m. ES SF skaitmenizavimo 

priemonės apie rinkoje esančių šilumos apskaitos prietaisų, karšto vandens skaitiklių 

bei jų montavimo, o taip pat nuotolinės duomenų nuskaitymo įrangos 

įsigijimo/įrengimo, įskaitant projektavimo darbus, kainas. Info (apie nuo 2018 m. 

vykdytus pirkimus) reikalinga ESFA atliekamam fiksuotų įkainių tyrimui. 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/KB-pazyma-Biokuro-katilu-korozija-2021-10-13.pdf
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/KB-pazyma-Biokuro-katilu-korozija-2021-10-13.pdf


13. Valstybės kontrolė (VK) atlieka tyrimą „Centralizuoto šilumos tiekimo vertinimas”. 

Visos įmonės sutiko, kad LŠTA pateiktų turimą info.  

 

14. Ruošiamasi pakartotinai kreiptis į EM dėl CŠT tinklų ir jų technologinių priklausinių 

apsaugos zonų 5 metrų dydžio pakeitimo (Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

pakeitimai). LŠTA apklausė kitas ES šalis – Latvijoje ir Estijoje atstumai 2-3 m. (kaip ir 

pas mus nustatyti įstatymuose), kitos valstybės nereglamentuoja.  

 

15. Išverstas AGFW normų 602 dokumentas apie CŠT vamzdynų slėginius bandymus, 

pavadinimu „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų sandarumo ir stiprumo 

bandymai“. 

 

16. Dėl kuro įsigijimo ne biržoje (LŠTA pažyma, įstatymo projektų paketas)  

 

17. Asociacija 2021-10-15 išsiuntė raštą DĖL GALIMO VERT  

NEVEIKIMO,  MAŽINANT ŠILUMOS KAINAS VARTOTOJAMS nusiųsta ir į LRS. 

 

18. LŠTA planuoja užsakyti tyrimą Dėl biokuro SM3 deginimo galimybių dabar 

eksploatuojamuose vandens šildymo katiluose. 

 

2 dalis: Biokuro SM3 naudojimo problemų ir perspektyvų aptarimas – 

diskusija. (pranešimas pridedamas) 

K Buinevičius įvardijo biokuro tiekėjų poziciją dėl biokuro kokybės (biokuro tiekėjai gali, bet 

nenori užtikrinti Baltpool specifikacijose nurodytų biokuro kokybės parametrų) 

 

 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/10/21_10_28_zemarusio_biokuro_naudojimo_problemos_perspektyvos.pdf

