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ŠILUMOS ENERGETIKO GARBĖS ŽENKLO APDOVANOJIMO  

NUOSTATAI 

 

 

1. Bendrosios nuostatos 

 

Lietuvos miestų centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos – modernios 

visuomenės pažangios ekonomikos sudėtinė dalis, patikimai ir saugiai aprūpinanti 

gyventojus šiluma ir karštu vandeniu, nekelianti grėsmės aplinkai, sudaranti palankias 

sąlygas tolesniam šalies energetikos tvariam ir darniam vystymuisi.  

CŠT problematika turi būti svarstoma ir sprendžiama sąveikoje su visa 

Lietuvos energetikos ūkio sistema, jo plėtros interesais ir perspektyva. Tam, kad 

pakreiptume šalies šilumos ūkį teisinga linkme, turime susitelkti ir dirbti bendram 

labui. Norėdami valdyti modernius ir perspektyvius šilumos ūkius, turime ne tik sekti 

laikmečio tendencijas, bet patys tapti inovacijų kūrėjais. Ilgalaikių tikslų 

įgyvendinimui būtina ugdyti ir skatinti Lietuvos šilumos energetikos sektoriaus 

specialistus, mokslo ir technologijų  atstovus  

 

2. Apdovanojimo Šilumos energetiko Garbės ženklu tikslai   

 

Lietuvos energetikos strateginių tikslų sėkmę nulemia ne tik institucijų 

vadovai ir savininkai, bet ir šilumos energetikos sektoriuje dirbantys įvairių pakopų 

darbuotojai, specialistai, kurie rengia ir įgyvendina strateginius tikslus, demonstruoja 

aukštą profesionalumą ir organizuotumą bei profesinės garbės ir žmogiško orumo 

supratimą.  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) šiuo apdovanojimu siekia pagerbti 

ir paviešinti Lietuvos ir pasaulio visuomenei šalies šilumos ūkio sektoriaus įvairių 

pakopų darbuotojus ir specialistus, išsiskiriančius savo iniciatyva, kūrybiškumu, 

sugebėjimu efektyviai dirbti individualiai ir komandoje, sąžiningumu ir pasišventimu 

savo profesijai, nusipelniusius aukšto pripažinimo ir pagarbos. 

 

3. Pretendentai į Šilumos energetiko Garbės ženklo apdovanojimą  

                 

Lietuvos Šilumos energetiko Garbės ženklu gali būti apdovanojami CŠT 

įmonių, valstybinių, mokslo ir visuomeninių institucijų, verslo ir įvairių su šilumos 

energetikos sektoriumi susijusių įmonių bei organizacijų darbuotojai ir asmenys, 

ženkliai prisidėję prie centralizuoto šilumos ūkio raidos ir pasiekę konkrečių, teigiamų 

rezultatų, formuojant ir įgyvendinant Nacionalinės energetikos strategijos bei kitų 

šilumos ūkio vystymąsi formuojančių strateginių teisės aktų  nuostatas.  

 

4. Pasiūlymų apdovanoti Šilumos energetiko Garbės ženklu teikimo 

tvarka 

 

Pasiūlymus apdovanojimui gali teikti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 

nariai ir asocijuoti nariai.  

 

 

 



 

Nustatomas metinis ženklų skyrimo limitas įmonei pagal darbuotojų, dirbančių 

pagrindinėje (šilumos tiekimo) veikloje, skaičių: 

 

Darbuotojų skaičius Garbės ženklų skaičius 

Asociacijos nariai: 

- virš 300 žm. 

-nuo 100-300 žm. 

- nuo 50-100 žm. 

- iki 50 žm. 

 

4 vnt 

3 vnt 

2 vnt 

1 vnt 

Asocijuoti nariai  1 vnt 

Kitos įmonės (ne LŠTA nariai) 1 vnt 

 

Minimalus kandidato į apdovanojimą darbo stažas šilumos energetikos srityje 

turi būti ne mažesnis kaip 10 metų. 

Siekiama apdovanoti tik nepriekaištingos reputacijos darbuotojus, todėl gavus 

bent vieną motyvuotą neigiamą atsiliepimą dėl kandidato į apdovanojimą veiklos 

rezultatų, Tarybai pritarus, paraiška yra atmetama ir toliau nebevertinama. 

Tarybos sprendimu kiekvienais metais profesinės šventės Lietuvos energetikų 

dienos proga iš anksto nustatomas bendras, numatomas įtekti ženklų kiekis. Esant 

daugiau paraiškų nei numatyta kvota, atrenkami daugiausia balų surinkę kandidatai 

pagal papildomus kriterijus:  

 

Papildomi atrankos kriterijai  Įvertinimas  

(balai) 

1. Darbo stažas šilumos energetikos srityje: 

 - nuo 10 iki 20 metų  

 - nuo 20 iki 30 metų  

 - virš 30 metų 

 

 

10 balų 

20 balų 

30 balų  

2. Darbinės veiklos nuopelnai ir rezultatai – papildomi balai 

suteikiami jeigu darbuotojo įgyvendinti projektai, iniciatyvos, 

veikla turėjo teigiamos įtakos: 

 - įmonės (darbovietės) veiklai/ekonomikai  

 - prisidėjo prie CŠT raidos Lietuvoje 

 - prisidėjo prie CŠT raidos Europoje 

  

 

 

 

10 balų 

10 balų 

10 balų 

 

Motyvuotas pasiūlymas apdovanoti asmenį kartu su teikiamo apdovanoti 

asmens gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymu, nurodant jo nuopelnus, formuojant 

ir įgyvendinant centralizuoto šilumos ūkio vystymosi kryptis, pateikiami Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacijai ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki apdovanojimo laiko. 

 

5. Pasiūlymų apdovanoti Šilumos energetiko Garbės ženklu nagrinėjimo 

tvarka 

 

LŠTA administracija gautus pasiūlymus ir kitus dokumentus per 5 dienas 

pateikia Tarybos pirmininkui. Pateikta medžiaga svarstoma ir tvirtinama 

artimiausiame Tarybos posėdyje. Pristatymą apdovanojimui teikia Tarybos  

pirmininkas arba jo įgaliotas tarybos narys.  

Lietuvos šilumos energetikos darbuotojų apdovanojimo Garbės ženklu 

kandidatūros tvirtinamos Tarybos posėdžio nutarimu paprasta dalyvaujančių posėdyje 

tarybos narių balsų dauguma. 



 

6. Apdovanojimo Šilumos energetiko Garbės ženklu tvarka 

 

Apdovanotam asmeniui, įteikiami Garbės ženklas ir apdovanojimo Šilumos 

energetikos Garbės ženklu pažymėjimas. Apdovanojimus įteikia Tarybos pirmininkas 

arba, jo pavedimu, tarybos narys. 

Apdovanojimai įteikiami iškilmingoje aplinkoje, tai gali būti profesinės 

šventės Lietuvos energetikų dienos proga, valstybinių švenčių,  asmeninių ar 

asociacijų bei asociacijos narių - įmonių jubiliejų  progomis. 

Šilumos energetiko Garbės ženklas nešiojamas dešinėje krūtinės pusėje. 

Taryba nutarimą dėl asmens apdovanojimo Lietuvos energetiko Garbės ženklu 

gali pripažinti negaliojančiu, jei darbuotojas nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą, padaro 

grubų drausminį nusižengimą ar nesilaiko visuomenės pripažintų etikos normų. Šiuo 

atveju apdovanotasis Šilumos energetiko Garbės ženklą ir pažymėjimą privalo 

grąžinti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos administracijai.  

Apdovanotų asmenų Lietuvos energetikų Garbės ženklu apskaitą tvarko 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos  administracija. 

 

Priedai: 

1 priedas - pretendento į Šilumos energetiko Garbės ženklo apdovanojimą 

pavyzdinė paraiška pateikiame. 

 

2 priedas - Šilumos energetikos garbės ženklo aprašymas  

 

3 priedas- Šilumos energetikos garbės ženklo pažymėjimo pavyzdys 

 

 

 

 



 

 

Priedas Nr.1 

 

Pretendento į Šilumos energetiko Garbės ženklo apdovanojimą 

pavyzdinė 

PARAIŠKA 

Data 
 

1.Vardas, pavardė _____________________________________________________ 

 

2.Gimimo data (metai, mėnuo, diena) _____________________________________ 

 

3.Gimimo vieta (šalis, vietovė) ___________________________________________ 

 

4.Gyvenamosios vietos adresas ___________________________________________ 

 

5.Tel. el.p. ______________________________________________ 

 

6.IŠSILAVINIMAS: 

6A. Universitetinis arba jam tolygus 

Mokymo įstaigos 

pavadinimas, šalis, 

miestas 

Mokėsi (metai, mėn.) Moksliniai 

laipsniai, 

kvalifikacija 

Pagrindinis 

studijų dalykas Nuo Iki 

     

     

     

     

 

6B. Vidurinis išsilavinimas 

Mokymo įstaigos pavadinimas, tipas, 

šalis, miestas 

Mokėsi (metai, mėn.) Įgytas diplomas ar 

sertifikatas Nuo Iki 

    

    

 

6C.Kitas 

Mokymo įstaigos 

pavadinimas, šalis, 

miestas 

Mokėsi (metai, mėn.) Įgytas 

diplomas ar 

sertifikatas 

Pagrindinis 

studijų dalykas Nuo Iki 

     

     

     

     

 

7.DARBINĖ VEIKLA 

7A.Dabartinė veikla 

 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Dirba nuo 

(metai, 

mėn.) 

Pareigos 

   



 

Pareigų ir darbinės veiklos aprašymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

7B.Ankstesnė darbinė veikla 

Darbovietės pavadinimas 

ir adresas 

Dirbo (metai, mėn.) Pareigos 

Nuo Iki 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

8.Kalbų 

mokėjimas:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9.Trumpa charakteristika, atspindinti siūlomo apdovanojimui asmens veiklą (už 

kokios nuopelnus siūloma apdovanoti, kokie pasiekti konkretūs teigiami veiklos 

rezultatai, ilgametė aktyvi veikla, vystant centralizuotą šilumos tiekimą).  

 

 

 

Paraišką užpildžiusi organizacija ________________________________________ 

 

Organizacijos vadovo parašas_______________                                  vardas pavardė 

Antspaudas 

   

 

 

 



 

 

 

                                                                                               Priedas Nr.2 

 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS TARYBA 

 

 

PAŽYMĖJIMAS Nr._____ 

 

 

Šilumos energetiko 

Garbės ženklo 

apdovanojimas 

 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos tarybos  202__ metų ________________d.   

nutarimu (protokolas Nr.____)    

_____________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

apdovanotas Šilumos energetiko Garbės ženklu. 

Ženklo Nr.____ 

 

 

Tarybos pirmininkas     ________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Priedas Nr.3 

 

ŠILUMOS ENERGETIKO GARBĖS ŽENKLO APRAŠYMAS 
 

 

 
Ženklo dydis 25 mm dydžio (apskritimo formos). Maketas pridedamas.  

Ženklas yra dviejų-trijų tūrinių lygių, dengiamas emalėmis (danga – juvelyrinis stiklo 

emalis, su auksavimu)  

Ženklas gaminamas iš sidabro (praba) 925 metalo.  

Ženklui pritaikomas unikalus įpakavimas (dėžutė, stovelis ar pan.)  

Ženklas turi sertifikatą (individualų ženklinimą) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


