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LIETUVOS ŠILUMOS 

TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
 

Nr. IS-931/656 

2021-12-30/2021-01-03 

Vilnius 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS TEISĖKŪROS IR TEISĖS 

AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKOS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

 

I SKYRIUS. TEISĖS AKTAI  

 

Šio skyriaus IS-931/656-I-1 priede pateikiama: 

• ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKA, Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01, 

TN: tn (TA rekvizitai), 

o ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKA, plius priedai, Suvestinė redakcija 

nuo 2022-01-01, TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, 

žyma:IS-931/656-I-1-1 priedas 2022-01-03.zip). 

• VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS, 

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. O3E-

1738 redakcija), Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24, TN: tn, (TA rekvizitai), 

o VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ 

APRAŠAS, (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. 

nutarimo Nr. O3E-1738 redakcija), Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24, TN: tn, (šie 

dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar 

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-I-1-2 

priedas 2022-01-03.doc). 

• ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO 

TAISYKLĖS, Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24, TN: tn, (TA rekvizitai), 

o ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO 

TAISYKLĖS, Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24, TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-I-1-3 priedas 2022-01-

03.doc). 

• VIDUTINĖS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOS KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR 

SĄLYGŲ APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24, TN: tn, (TA rekvizitai), 

o VIDUTINĖS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOS KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR 

SĄLYGŲ APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24, TN: tn, (šie dokumentai 

taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti 

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-I-1-4 priedas 2022-

01-03.doc). 

 

Šio skyriaus IS-931/656-I-2 priede pateikiama: 

• EM 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1-377 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 1-274 „DĖL 

ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS 

ĮRENGINIUS, ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, TN: tn, 

o ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS 

ĮRENGINIUS, ATESTAVIMO TAISYKLĖS (Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-377 redakcija) TN: tn, (šie dokumentai 

taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00134B2C104C/ViRFGYVCBP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00134B2C104C/ViRFGYVCBP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF064B6E9656/LoVhfQeIpc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF064B6E9656/LoVhfQeIpc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7f17b40eb5f11eaa12ad7c04a383ca0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7f17b40eb5f11eaa12ad7c04a383ca0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1115e570689b11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1115e570689b11eca9ac839120d251c4
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prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-I-2-1 priedas 2022-

01-03.zip). 

 

Šio skyriaus IS-931/656-I-3 priede pateikiama: 

• RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas 

Nr. V-131 DĖL RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 

27 D. ĮSAKYMO NR. V-64 „DĖL PLANINIŲ PATIKRINIMŲ METU ATLIEKAMŲ 

RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ IR ĮRANGOS BANDYMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO, TN: tn, 

o PLANINIŲ PATIKRINIMŲ METU ATLIEKAMŲ RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ IR 

ĮRANGOS BANDYMŲ SĄRAŠAS (Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. 

gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-131 redakcija), TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi 

LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-I-3-1 priedas 2022-01-03.doc). 

 

Šio skyriaus IS-931/656-I-4 priede pateikiama: 

• VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 

1S-185 DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS  DIREKTORIAUS 2019 M. VASARIO 1 

D. ĮSAKYMO NR. 1S-25 „DĖL PIRKIMŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO, TN: tn, 

o PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS (2021 m. gruodžio 28 d. 

įsakymo Nr. 1S-185 redakcija), TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-931/656-I-4-1 priedas 2022-01-03.doc). 

 

 

 

II SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI IR PASIŪLYMAI; 

 

Šio skyriaus IS-931/656-II-1 priede pateikiama; 

• EM 2021-12-29 teikimas Nr. (21.2-25Mr.)3-2251 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 

32 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 82, 83 IR 181 

STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI, TN: tn, 

• Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 

23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82, 83 ir 181 straipsniais 

įstatymo projekto lyginamasis variantas, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 

22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82, 83 ir 181 

straipsniais įstatymo projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai 

taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti 

prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-II-1-1 priedas 2022-

01-03.zip). 

 

Šio skyriaus IS-931/656-II-2 priede pateikiama:  

• EM 2021-1-28 teikimas Nr. (21.4-25E)3-2245 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl 

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos 

energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto išvadoms gauti, TN: 

tn, 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0177b1a0670d11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0177b1a0670d11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56293210689c11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56293210689c11eca9ac839120d251c4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8fbe3fd0688211ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8fbe3fd0688211ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8fbe3fd0688211ecb2fe9975f8a9e52e
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/12/211228_EM_LYDRASTIS_Nutarimas_277.zip
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energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie 

dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar 

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-II-2-1 

priedas 2022-01-03.zip). 

 

Šio skyriaus IS-931/656-II-3 priede pateikiama:  

• VERT 2021-12-30 teikimas Nr. R2-(TT)-7624 DĖL NUTARIMO PROJEKTO DĖL 

KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS ADMINISTRACINIS NUSIŽENGIMAS 

LAIKOMAS MAŽAI PAVOJINGU, NUSTATYMO, TN: tn, 

o VERT nutarimo „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas 

laikomas mažai pavojingu, nustatymo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, 

(šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti 

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-II-3-1 

priedas 2022-01-03.zip). 

 

Šio skyriaus IS-931/656-II-4 priede pateikiama:  

• AM 2021 12 28 pranešimas. Europos Komisija patvirtino nemokamus apyvartinius taršos 

leidimus 65 įrenginiams, TN: tn, 

• AM 2021-12-28 teikimas Nr. (52)-D8(E)- DĖL EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO 

EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS 

SISTEMOJE 2021–2025 M. LAIKOTARPIU DALYVAUJANČIŲ VEIKLOS 

VYKDYTOJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. 

laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo“ projektas ir Projektą 

lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-931/656-II-4-1 priedas 2022-01-03.zip). 

 

Šio skyriaus IS-931/656-II-5 priede pateikiama:  

• EM 2021-12-30 teikimas Nr. (21.3-25 Mr)3-2264, DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 

ĮSAKYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos 

tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais 

sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo 

sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Projektus 

lydintys dokumentai TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-931/656-II-5-1 priedas 2022-01-03.zip) 

 

Šio skyriaus IS-931/656-II-6 priede pateikiama:  

• AM 2021-12-28 teikimas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 

ĮSAKYMŲ PROJEKTŲ, TN: tn, 

o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 406 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/12/211228_EM_LYDRASTIS_Nutarimas_277.zip
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/70d790d1696d11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=1uu1xby88
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/70d790d1696d11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=1uu1xby88
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/europos-komisija-patvirtino-nemokamus-apyvartinius-tarsos-leidimus-65-irenginiams
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0dae5d4067e711ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0dae5d4067e711ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/18963c20694d11ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/18963c20694d11ecb2fe9975f8a9e52e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/62cf417167ee11ecb2fe9975f8a9e52e
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jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo“ 

pripažinimo netekusiu galios“ projektas; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 

351 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai 

vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 

projektas; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 369 „Dėl Planuojamos ūkinės 

veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo“ 

pripažinimo netekusiu galios“ projektą ir Projektus lydinyus dokumentai TN: tn, (šie 

dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar 

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-II-5-1 

priedas 2022-01-03.zip). 

 

Šio skyriaus IS-931/656-II-7 priede pateikiama:  

• VERT 2021-12-29 posėdžio darbotvarkė TN: tn, 

o VERT 2021-12-29 posėdžio aktualiais klausimais medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip 

pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome 

kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-II-7-1 priedas 2022-01-

03.zip). 

• VERT 2022-01-06 posėdžio darbotvarkė TN: tn. 

 

 

 

III SKYRIUS. TEISĖS AKTŲ TAIKYMO PRAKTIKA 

 

Šio skyriaus IS-931/656-III-1 priede pateikiama  

• Baltpool 2021-12-28 pranešimai apie BK kainas ir indeksus, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-931/656-III-2 priede pateikiama  

• EM 2021-12-29 raštas/atsakymas LŠTA, kopija VERT Nr. (22.2-24 Mr)3- 3-2263 DĖL 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMO PATIKIMUMO. 

 

Šio skyriaus IS-931/656-III-3 priede pateikiama  

• VERT 2021-12-28 pranešimas. 2022 m. sausio mėn. keičiasi tarifai: kaip deklaruoti ir 

apmokėti už gruodį suvartotas gamtines dujas bei elektros energiją? TN: tn, 

• VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT suderino teisės aktus gamtinių dujų sektoriaus 

priežiūrai, TN: tn, 

• VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT pritarė AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi SGD 

terminalu taisyklių pakeitimams, TN: tn, 

• VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT pritarė ESO siekiui įdiegti produktų ir paslaugų 

valdymo sistemą, TN: tn, 

• VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT pakeitė Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir 

sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą, TN: tn, 

• VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT pakeitė Elektros energetikos įmonių apskaitos 

atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimus, TN: tn, 

• VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT suderino UAB „Alytaus šilumos tinklai“ investiciją, 

TN: tn, 

• VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT bei Aplinkos apsaugos departamentas: kartu 

efektyviau apsaugosime aplinką, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-931/656-III-4 priede pateikiama  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/62cf417167ee11ecb2fe9975f8a9e52e
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-29/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-29/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-06/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.baltpool.eu/lt/
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-28/2022-m--sausio-men--keiciasi-tarifai-kaip-deklaruoti-ir-apmoketi-uz-gruodi-suvartotas-gamtines-dujas-bei-elektros-energija.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-suderino-teises-aktus-gamtini%C5%B3-duju-sektoriaus-prieziurai.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-pritare-ab-klaip%C4%97dos-nafta-naudojimosi-sgd-terminalu-taisykliu-pakeitimams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-pritar%C4%97-eso-siekiui-idiegti-produktu-ir-paslaugu-valdymo-sistema.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/pakeite-gamtiniu-duju-imoniu-apskaitos-atskyrimo-ir-sanaudu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-pakeite-elektros-energetikos-imoniu-apskaitos-atskyrimo-ir-sanaudu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-suderino-uab-alytaus-silumos-tinklai-investicija.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-bei-aplinkos-apsaugos-departamentas-kartu-efektyviau-apsaugosime-aplinka.aspx
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• AB „Kauno energija“ 2021-12-27 raštas Nr. E20-1838 LŠTA DĖL ŠILUMOS 

PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ SUMAŽINIMO INICIJAVIMO ir 

priedas ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MONTAVIMO TECHNOLOGIJA IR METODAI, 

TN: tn. 

 

 

 

IV SKYRIUS. VIEŠOJI INFORMACIJA; 

 

Šio skyriaus IS-931/656-IV-1 priede pateikiama:  

• EM 2021 12 29 pranešimas. Šalies gyventojai renkasi saulės jėgaines, TN: tn, 

• AM 2021 12 29 pranešimas. Beveik 7 tūkst. gyventojų tapo gaminančiais vartotojais ir 

naudos švarią elektros energiją, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-931/656-IV-2 priede pateikiama  

• KOMPENSACIJA UŽ BŪSTO ŠILDYMĄ 2022 METAIS: KĄ SVARBU ŽINOTI? 

www.DELFI.lt, 2021 m. gruodžio 28 d., TN: tn, 

• IŠVYDĘ LAPKRIČIO MĖNESIO SĄSKAITAS, DĖL KOMPENSACIJŲ KREIPĖSI 

DVIGUBAI DAUGIAU ŽMONIŲ NEI PERNAI, LNK, 2022 m. sausio 1 d. www.delfi.lt, 

TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-931/656-IV-3 priede pateikiama 

• AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-12-29 pranešimas. Sąskaitos už šildymą vilniečiams auga 

ir toliau: kaip sutaupyti? TN: tn. 

 

 

 

V SKYRIUS. RENGINIAI 

 

Šio skyriaus IS-931/656-V-1 priede pateikiama 

• Šiame skyriuje dokumentų nėra. 

 

 

 

VI SKYRIUS. NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Šio skyriaus IS-931/656-VI-1 priede pateikiama 

• AB „Kauno energija“ 2021 m. gruodžio 29 d. pranešimas. ĮSIGALIOS „KAUNO 

ENERGIJOS“ ŠILUMOS PUNKTŲ IR ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO 

SĄLYGŲ IŠDAVIMO BEI PROJEKTŲ DERINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-931/656-VI-2 priede pateikiama 

• AB „Klaipėdos energija“ 2021-12-29 pranešimas. BE BIOKURO ŠILUMA KLAIPĖDOJE 

KAINUOTŲ TREČDALIU BRANGIAU, TN: tn. 

 

Šio skyriaus IS-931/656-VI-3 priede pateikiama 

• LŠTA INFO. Valstybės strateginio valdymo dokumentai, 

• LŠTA pažyma 2021-12-30, Dėl patekimo į privačią teritoriją 

 

Šio skyriaus IS-931/656-VI-4 priede pateikiama 

• BIOKURO KATILŲ EKSPLOATAVIMO PROBLEMOS DĖL MEDIENOS SKIEDROS 

KURO KOKYBĖS, LŠTA ANALITINĖ KONSULTACINĖ PAŽYMA, 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/12/211227_Kaunas_del-STT-apsaugos-zonu-ribu-sumazinimo.zip
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/salies-gyventojai-renkasi-saules-jegaines
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/beveik-7-tukst-gyventoju-tapo-gaminanciais-vartotojais-ir-naudos-svaria-elektros-energija
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kompensacija-uz-busto-sildyma-2022-metais-ka-svarbu-zinoti.d?id=89059741
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89086765
https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/saskaitos-uz-sildyma-vilnieciams-auga-ir-toliau-kaip-sutaupyti:625
https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/isigalios-kauno-energijos-silumos-punktu-ir-silumos-tiekimo-tinklu-projektavimo-salygu-isdavimo-bei-projektu-derinimo-paslaugu-ikainiai
https://www.klenergija.lt/be-biokuro-siluma-klaipedoje-kainuotu-trecdaliu-brangiau/
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• Paklausimas. Dėl miško kirtimo liekanų, iš kurių gaminamas biokuras 

 

Šio skyriaus IS-931/656-VI-5 priede pateikiama 

• SADM INFO. SVARBU_vartotojų informavimas_kompensacijos už šildymą nuo 2022 

metų_SKRAJUTĖ gyventojams, 

• SADM SKRAJUTĖ 

 

Šio skyriaus IS-931/656-VI-6 priede pateikiama 

• LŠTA pirmadienio webinaras_ katilinių įrenginių futeravimas 
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I SKYRIUS.  

 

TEISĖS AKTAI  
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IS-931/656-I-1 priedas 
 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2009-07-08 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

2021-08-

01 - 

2021-12-
31 

Registravimo 

duomenys: 

Nr. 

109106ANUTA000O3-
96  

Įstaigos 

suteiktas 
nr.: 

O3-96 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 
pagal datą: 

 

Galioja   Įsigalioja 2009-08-02 Priėmė: 
Valstybinė kainų ir 
energetikos 

kontrolės komisija  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: 

Valstybės žinios, 

2009-08-01, Nr. 

92-3959 

Eurovoc 
terminai:   

      Ryšys su ES 

teisės aktais: 
Nėra 

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 
Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 92-3959, i. k. 109106ANUTA000O3-96 

Nauja redakcija nuo 2021-02-01: 

Nr. O3E-3, 2021-01-08, paskelbta TAR 2021-01-08, i. k. 2021-00332 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS 

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS 
_________ 

________ 

 

ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKA, plius priedai, Suvestinė redakcija nuo 2022-01-

01, TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti 

ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-I-1-1 priedas 2022-

01-03.zip). 
__________ 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2013-12-27 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

2021-

12-24 -  

Registravimo 

duomenys: 

2013-12-31 Nr. 

2013-00286  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
O3-759 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 
pagal datą: 

 

Galioja   
Įsigalioja 2014-

01-01 
Priėmė: 

Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės 

komisija  

Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: 
Valstybės žinios, 2013-

12-31, Nr. 141-7143  
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės Nėra 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00134B2C104C/ViRFGYVCBP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00134B2C104C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00134B2C104C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00134B2C104C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00134B2C104C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.00134B2C104C
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.00134B2C104C
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f9195a10519411eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00134B2C104C/ViRFGYVCBP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114
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aktais: 

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24 
Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 141-7143; TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00286 

Nauja redakcija nuo 2021-08-01: 

Nr. O3E-927, 2021-07-29, paskelbta TAR 2021-07-29, i. k. 2021-16735 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO 

PATVIRTINIMO 
___________ 

__________ 

 

VIDUTINĖS BIOKURO KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS, 

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. O3E-1738 

redakcija), TN: tn, Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-931/656-I-1-2 priedas 2022-01-03.doc). 
____________ 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2008-06-28 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

2021-

12-24 -  

Registravimo 

duomenys: 

Nr. 

108106ANUTA000O3-
80  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
O3-80 

Suvestinių 

redakcijų sąrašas 
pagal datą: 

 

Galioja   Įsigalioja 2008-07-06 Priėmė: 
Valstybinė kainų ir 
energetikos 

kontrolės komisija  

Pakeitimų 

projektai: 
Nėra 

Baigiamasis 

poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: 

Valstybės žinios, 

2008-07-05, Nr. 76-

3039 

Eurovoc 
terminai:   

      Ryšys su ES 

teisės aktais: 
Nėra 

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24 
Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 76-3039, i. k. 108106ANUTA000O3-80 

TAR pastaba. 2021 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. O3E-1737 taikomas rengiant ir teikiant 2022 m. vasario mėn. ir 

vėlesnių laikotarpių duomenis 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas 

Nr. O3E-1737, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26877 

Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo 

Nauja redakcija nuo 2019-09-04: 

Nr. O3E-385, 2019-09-02, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13923 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ce937e50f07311eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ee80c072d011e3a017ebc0cf91d114/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF064B6E9656/LoVhfQeIpc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF064B6E9656/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF064B6E9656/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.DF064B6E9656
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.DF064B6E9656
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3fc307d063fb11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ca38b30cd8c11e9929af1b9eea48566
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DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 
 

______________ 
 

ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLĖS, 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-931/656-I-1-3 priedas 2022-01-03.doc). 
_____________ 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Nutarimas 

 

Priėmimo 

data: 
2020-08-31 

 

Galiojanti 

suvestinė 

redakcija: 

2021-

12-24 -  

Registravimo 
duomenys: 

2020-08-31 Nr. 
2020-18209  

Įstaigos 
suteiktas nr.: 

O3E-762 
Suvestinių redakcijų 
sąrašas pagal datą:  

Galioja   
Įsigalioja 2020-

09-01 
Priėmė: 

Valstybinė 

energetikos 
reguliavimo taryba  

Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis 
poveikio 

vertinimas: 

Nėra Paskelbta: 
TAR, 2020-08-31, Nr. 

18209 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24 
Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18209 
 

 
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VIDUTINĖS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOS KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR 

SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 
________ 

___________ 

 

VIDUTINĖS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOS KAINOS NUSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ 

APRAŠAS, Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24, TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA 

serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-931/656-I-1-4 priedas 2022-01-03.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF064B6E9656/LoVhfQeIpc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7f17b40eb5f11eaa12ad7c04a383ca0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7f17b40eb5f11eaa12ad7c04a383ca0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7f17b40eb5f11eaa12ad7c04a383ca0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/f7f17b40eb5f11eaa12ad7c04a383ca0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7f17b40eb5f11eaa12ad7c04a383ca0/asr
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IS-931/656-I-2 priedas 

 

TN: tn 

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-12-29 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-12-29 Nr. 

2021-27497  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
1-377 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Galioja   
Įsigalioja 2021-

12-30 
Priėmė: 

Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis 

poveikio vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2021-12-29, Nr. 

27497 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 4 D. 

ĮSAKYMO NR. 1-274 „DĖL ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI 

ENERGETIKOS ĮRENGINIUS, ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO  

 

2021 m.  gruodžio 29  d. Nr. 1-377  

Vilnius 

 

P a k e i č i u Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, 

atestavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. 

įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, 

atestavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

Energetikos ministras         Dainius Kreivys 

_________ 

 

ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS, 

ATESTAVIMO TAISYKLĖS (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. gruodžio 29 d. 

įsakymo Nr. 1-377 redakcija) TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-

931/656-I-2-1 priedas 2022-01-03.zip). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1115e570689b11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1115e570689b11eca9ac839120d251c4


 

12 

 

IS-931/656-I-3 priedas 

 

TN: tn  

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-12-27 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-12-27 Nr. 

2021-27135  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
V-131 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Neįsigaliojęs   
Įsigalioja 2022-

01-01 
Priėmė: 

Radiacinės saugos 

centras  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2021-12-27, 

Nr. 27135 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 27 D. 

ĮSAKYMO NR. V-64 „DĖL PLANINIŲ PATIKRINIMŲ METU ATLIEKAMŲ 

RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ IR ĮRANGOS BANDYMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-131 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u  Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymą 

Nr. V-64 „Dėl Planinių patikrinimų metu atliekamų radiologinių tyrimų ir įrangos bandymų sąrašo 

patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija: 
 

„RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PLANINIŲ PATIKRINIMŲ METU ATLIEKAMŲ RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ IR 

ĮRANGOS BANDYMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 

1 punktu ir vykdydamas Radiacinės saugos priežiūros reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos 

priežiūros reglamento patvirtinimo“, 27.1.2 papunktį: 

1. T v i r t i n u  Planinių patikrinimų metu atliekamų radiologinių tyrimų ir įrangos 

bandymų sąrašą (toliau – Sąrašas) (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. radiacinės saugos priežiūros pareigūnų atliekamų planinių patikrinimų metu turi būti 

atliekami Sąraše nurodyti radiologiniai tyrimai ar įrangos bandymai vadovaujantis šio įsakymo 2.3 

ir 2.4 papunkčiuose nustatytais kriterijais; 

2.2. šis įsakymas netaikomas: 

2.2.1.  atliekant neplaninius patikrinimus. Neplaninių patikrinimų metu radiologiniai tyrimai 

ar įrangos bandymai gali būti atliekami atsižvelgus į konkrečią situaciją; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0177b1a0670d11eca9ac839120d251c4
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2.2.2.  atliekant patikrinimus nuotoliniu būdu; 

2.3. radiologiniai tyrimai turi būti atliekami: 

2.3.1.  kai ūkio subjektas vykdo registruotą veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais (toliau – veikla su šaltiniais) ir tokia veikla su šaltiniais atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 

2.3.1.1. nuo paskutinių Radiacinės saugos centro (toliau – Centras) atliktų radiologinių 

tyrimų ūkio subjekto veiklos su šaltiniais vietoje praėjo ne mažiau nei 2∙n metų, kur n Radiacinės 

saugos priežiūros reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento 

patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), 1 priedo 3 lentelėje nurodytas planinių patikrinimų dažnumas 

metais; 

2.3.1.2. nustatyta ūkio subjekto veiklos su šaltiniais pokyčių, dėl kurių ūkio subjektas 

privalo parengti statinio ar jo dalies projekto radiacinės saugos dalies korektūrą bei gauti Centro 

sutikimą vykdyti tokius pokyčius (pvz., pakeistas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis (toliau – 

šaltinis) ar jo vieta, pakeista apsauga arba kuris nors jos elementas, pakito pirminės 

jonizuojančiosios spinduliuotės pluošto kryptis, atliktas remontas ar rekonstruotos patalpos); 

2.3.1.3. apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojai) gaunama apšvita viršija 

tirtinuosius lygius arba ribines dozes; 

2.3.1.4. pasibaigęs uždarojo radioaktyviojo šaltinio galiojimo laikas; 

2.3.2.  kai ūkio subjekto vykdomai veiklai su šaltiniais reikia licencijos ar laikinojo leidimo 

vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir tokia veikla su šaltiniais atitinka bent 

vieną iš šių kriterijų: 

2.3.2.1. nuo paskutinių Centro atliktų radiologinių tyrimų ūkio subjekto veiklos su šaltiniais 

vietoje praėjo ne mažiau nei 2∙n metų, kur n Reglamento 1 priedo 1 lentelėje nurodytas planinių 

patikrinimų dažnumas metais; 

2.3.2.2. atitinka šio įsakymo 2.3.1 papunktyje nustatytus kriterijus; 

2.3.3.  kai ūkio subjekto veiklos nereikia įteisinti, tačiau jo vykdoma veikla gali turėti įtakos 

žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant šią veiklą yra tikimybė 

nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą, 

radiologiniai tyrimai turi būti atliekami ir (ar) ėminiai radiologiniams tyrimams turi būti imami 

kiekvieno patikrinimo metu; 

2.4. įrangos bandymai turi būti atliekami, jei ūkio subjekto veikla su šaltiniais atitinka bent 

vieną iš šių kriterijų:  

2.4.1.  pacientų gaunama apšvita viršija rekomenduojamus diagnostinius atskaitos lygius 

(pvz., pakeitus rentgenodiagnostikos įrangos vaizdo gavimo sistemą ir atlikus pacientų dozių 

vertinimą nustatoma, kad viršijami pacientų rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai); 

2.4.2.  darbuotojų gaunama apšvita viršija tirtinuosius lygius arba ribines dozes dėl įtariamo 

įrangos gedimo; 

2.5. kai ūkio subjektas, vykdydamas veiklą su šaltiniais, naudoja kelis šaltinius, 

radiologiniai tyrimai ir (ar) įrangos bandymai atliekami pasirinktinai, įvertinus riziką žalai teisės 

normų saugomoms vertybėms (žmogaus sveikatai ir gyvybei, aplinkai) atsirasti.“ 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

 

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas    Ramunė Marija Stasiūnaitienė 

_________ 

 

PLANINIŲ PATIKRINIMŲ METU ATLIEKAMŲ RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ IR ĮRANGOS 

BANDYMŲ SĄRAŠAS (Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo 

Nr. V-131 redakcija), TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant 

poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-

931/656-I-3-1 priedas 2022-01-03.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0177b1a0670d11eca9ac839120d251c4
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IS-931/656-I-4 priedas 

 

TN: tn 

 

Rūšis: Įsakymas 

 

Priėmimo 

data: 
2021-12-28 

 

Galiojanti suvestinė 

redakcija: 
Nėra 

Registravimo 

duomenys: 

2021-12-29 Nr. 

2021-27499  

Įstaigos 

suteiktas nr.: 
1S-185 

Suvestinių redakcijų 

sąrašas pagal datą: 
Nėra 

Neįsigaliojęs   
Įsigalioja 2022-

01-01 
Priėmė: 

Viešųjų pirkimų 

tarnyba  
Pakeitimų projektai: Nėra 

Baigiamasis poveikio 

vertinimas: 
Nėra Paskelbta: 

TAR, 2021-12-

29, Nr. 27499 
Eurovoc terminai:  

 

      Ryšys su ES teisės 

aktais: 
Nėra 

 

 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUS 

 

Į S A K Y M A S 

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS  DIREKTORIAUS 2019 M. VASARIO 1 D. 

ĮSAKYMO NR. 1S-25 „DĖL PIRKIMŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2021 m. gruodžio 28 d. Nr. 1S-185 

Vilnius 

 

1. P a k e i č i u  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 1S-

25 „Dėl Pirkimų priežiūros taisyklių patvirtinimo“: 

1.1. pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip: 

„Dėl Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklių patvirtinimo“; 

1.2. pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip: 

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 2 

punktu ir 2 dalies 1-5 punktais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 101 straipsnio 1 

dalies 2 punktu ir 2 dalies 1-5 punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos 

ir saugumo srityje, įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalies 1-4, 9 punktais, Lietuvos 

Respublikos koncesijų įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 punktais ir 3 dalies 1-5 punktais, 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalimis:“;  

1.3. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Pirkimų priežiūros taisykles ir išdėstau jas nauja 

redakcija (pridedama).  

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, pirkimų, 

atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, 

kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų, koncesijų suteikimo procedūrų, viešojo 

pirkimo-pardavimo sutarčių, pirkimo-pardavimo sutarčių, koncesijų sutarčių ir vidaus sandorių 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56293210689c11eca9ac839120d251c4


 

15 

vertinimo, pirkimų vykdytojų ir suteikiančiųjų institucijų veiklos tikrinimo procedūros baigiamos 

iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka;  

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                                                       Arūnas Siniauskas 

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas 

_________ 

 

PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS (2021 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1S-

185 redakcija), TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-I-4-1 

priedas 2022-01-03.doc). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/56293210689c11eca9ac839120d251c4
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IS-931/656-II-1 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, 

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, 

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, 

Lietuvos savivaldybių asociacijai, 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, 

Nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijai, 

Lietuvos būsto rūmams, 

AB Vilniaus šilumos tinklams 

2021-12-29                  Nr. (21.2-25Mr.)3-2251 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 

101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 

PAPILDYMO 82, 83 IR 181 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija), įvertinusi 

suinteresuotų institucijų gautas išvadas, pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir 

Įstatymo papildymo 82, 83 ir 181 straipsniais įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas) 

išvadoms gauti. 

Įstatymo projektą paskatino parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021–2024 metų 

teisėkūros plane nurodytas pavedimas – Šilumos ūkio įstatyme numatyti pakeitimus, skatinančius 

ilgalaikį centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų planavimą ir motyvacines priemones 

investicijoms, susijusioms su CŠT sistemų dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumo 

didinimu, šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių sumažinimu, taip pat siekiant spręsti 

kitas šilumos ūkio sektoriaus faktinės situacijos neatitiktis esamam teisiniam reguliavimui.  

Teikiame apibendrintą informaciją apie Įstatymo projektu sprendžiamas problemas, 

siūlomas problemų sprendimo priemones, priemonių kaštus ir naudą visuomenei:  

I. Sprendžiama 

problema  

Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 

(toliau – Įstatymas) nuostatos nevisiškai ir aiškiai teisiškai reglamentuoja 

kintančią šilumos ūkio sektoriaus veiklą, todėl Įstatymo projektu siekiama: 

1. Aiškiau apibrėžti sąvokas: „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas“, 

„Atliekinė šiluma“, „Karšto vandens tiekimas“, „Šildymo sezonas“, 

„Šilumos dvinarė kaina“, „Šilumos įrenginys“, „Šilumos ūkio specialusis 

planas“, „Šilumos vienanarė kaina“, „Kintamoji šilumos bazinės kainos 

dedamoji“ keičiama į „Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis“, 

„Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji“ keičiama į „Šilumos 

pastoviosios dalies pajamų lygis“, „Šilumos bazinė kaina“ keičiama į 

„Šilumos bazinis pajamų lygis“. 

2. Praplėsti vietos savivaldos įtaką planuojant šilumos ūkio plėtrą ir 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8fbe3fd0688211ecb2fe9975f8a9e52e
mailto:info@enmin.lt
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investicijas. 

3. Nustatyti šilumos tiekėjo 10 metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

plano rengimo gaires. 

4. Tikslinti apsirūpinimo karštu vandeniu teisinį reglamentavimą. 

5. Tikslinti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo tvarką. 

6. Nustatyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo 

(eksploatuotojo) veiklos kriterijus, užtikrinant pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojų veiklos kokybę, sprendžiant atsakomybės, 

kontrolės, įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių taikymo, sankcijų už 

veiklos pažeidimus skyrimą. 

7. Apibrėžti garantinio šilumos tiekimo teisinį reguliavimą. 

8. Įtvirtinti naujus šilumos kainodaros principus.  

9. Atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus.  

II. Siūlomos 

priemonės 

1. Tikslinamos sąvokos: „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas“, 

„Atliekinė šiluma“, „Karšto vandens tiekimas“, „Šildymo sezonas“, 

„Šilumos dvinarė kaina“, „Šilumos įrenginys“, „Šilumos ūkio specialusis 

planas“, „Šilumos vienanarė kaina“, „Kintamoji šilumos bazinės kainos 

dedamoji“ keičiama į „Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis“, 

„Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji“ keičiama į „Šilumos 

pastoviosios dalies pajamų lygis“, „Šilumos bazinė kaina“ keičiama į 

„Šilumos bazinis pajamų lygis“. 

2. Vietos savivaldai nustatoma galimybė ilgesniam laikotarpiui pagal 

nurodytus principus planuoti šilumos ūkio tvarią plėtrą, rengiant 10 metų 

laikotarpio strateginius dokumentus, – šilumos ūkio specialųjį  planą ir 

savivaldybės strateginį šilumos ūkio plėtros planą. 

3. Nustatomos šilumos tiekėjo 10 metų laikotarpio šilumos ūkio 

plėtros plano rengimo gairės. 

4. Tikslinamas apsirūpinimo karštu vandeniu reglamentavimo 

mechanizmas. 

5. Tikslinama daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos 

privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo tvarka. 

6. Papildomai nustatomi pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklos kriterijai, užtikrinant pastato šildymo 

ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojų veiklos kokybę, sprendžiant 

atsakomybės, kontrolės, įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių 

taikymo, sankcijų už veiklos pažeidimus skyrimą. 

7. Nustatomas garantinio šilumos tiekimo teisinio reguliavimo 

mechanizmas.  

8. Įtvirtinami nauji šilumos kainodaros principai, mažinantys 

administracinę naštą, skatinantys investicijas į inovacijas ir centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemų modernizavimą, šilumos tiekimo įmonių paslaugų 

plėtrą, bei sudarantys nediskriminacinę aplinką visiems centralizuotai 

tiekiamos šilumos rinkos dalyviams, būtinomis pagrįstomis sąnaudomis 

užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams. 

9. Atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai. 

III. Priemonių 

kaštai 

Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės ir (ar) 

savivaldybių biudžetų lėšų nereikės. 

IV. Nauda 

visuomenei 

Priėmus Įstatymo projektą būtų užtikrinta šilumos ūkio sektoriaus 

tvari plėtra, skatinant centralizuoto šilumos tiekimo sistemų 

dekarbonizaciją, jų efektyvumo didinimą, pagrįstą investicijų planavimą. 

Įtvirtinus naujus šilumos kainodaros principus, skatinančius investicijas į 
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inovacijas ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimą, 

efektyvių, tvarių technologiškai pažangių šilumos tiekimo sistemų plėtrą 

bei sudarančius nediskriminacinę aplinką visiems šilumos ūkio rinkos 

dalyviams, būtų įgyvendintas Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategijos įgyvendinimo priemonių plane nustatytas tikslas / priemonė – 

mažinti nacionalinio reguliuotojo tikrinamų ir vienasmeniškai nustatomų 

šilumos kainų kiekį. Sprendžiama vartotojų apsirūpinimo karštu vandeniu 

problema sumažintų ginčus tarp šilumos, geriamojo vandens tiekėjų ir 

vartotojų. Įtvirtinus papildomas nuostatas pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojų veiklos kokybei gerinti, nustatant atsakomybės, 

kontrolės, įpareigojimų vykdymo, poveikio priemonių taikymo, sankcijų už 

veiklos pažeidimus skyrimą, tikimasi efektyvesnės veiklos ir kylančių 

ginčų mažėjimo. Kiti Įstatymo projekto nuostatomis įtvirtinami pakeitimai 

šilumos ūkio sektoriaus rinkos dalyviams padės aiškiai ir nedviprasmiškai 

vertinti šilumos ūkio teisinio reguliavimo aspektus. 

Išsamesnė informacija apie Įstatymo projektą pateikta Įstatymo projekto aiškinamajame 

rašte. 

Priėmus Įstatymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Įstatymo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius 

reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus. 

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio 

reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, Įstatymo projekto numatomo 

teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliktas. 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui (antikorupcinis) vertinimas 

atliktas. 

Įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai ir Europos 

Sąjungos teisės aktams. 

Įstatymo projektas teikiamas išvadoms gauti suinteresuotoms institucijoms ir įmonėms, 

paskelbtas TAIS.  

Įstatymo projektas ir jo lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Prašome pastabas ir pasiūlymus dėl 

Įstatymo projekto pateikti per 20 darbo dienų nuo jo paskelbimo TAIS.  

Įstatymo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

(vadovas Karolis Švaikauskas, tel. +370 670 39 352, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt) patarėja 

Vida Dzermeikienė, tel. +370 658 42 175, el. p. vida.dzermeikiene@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 1 lapas. 

2. Įstatymo projektas, 15 lapų. 

3. Įstatymo projekto lyginamasis variantas, 19 lapų. 

4. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 17 lapų. 

5. Įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 3 lapai.  

6. Įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 4 lapai. 
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Projekto lyginamasis variantas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 IR 

35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 82, 83 IR 181 STRAIPSNIAIS  

ĮSTATYMAS 

 

2022  m.                                           d. Nr.  

Vilnius 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką 

šilumos tiekimą šilumos vartotojams;“. 

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas 

iš karšto vandens tiekėjo arba šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o 

geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo, arba 

individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius 

(dujas, elektrą, kietąjį kurą, atsinaujinančius energijos išteklius) geriamajam vandeniui pašildyti 

iki higienos normomis nustatytos temperatūros.“ 

2. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Atliekinė šiluma –  pramonės įmonių pramoninės gamybos technologinio proceso metu 

nepanaudota šilumos energija. pramoniniuose ar energijos gamybos įrenginiuose arba paslaugų 

sektoriuje sukuriama perteklinė šiluma, kuri, nepatekusi į šilumos tiekimo sistemą, 

nenaudojama pasklistų ore arba vandenyje.“ 

3. Papildyti 2 straipsnį 101 dalimi: 

„101. Garantinis šilumos tiekėjas – iš anksto Tarybos paskirtas šilumos tiekėjas, 

vykdantis garantinį šilumos tiekimą, kai šilumos tiekėjui yra sustabdomas ar panaikinamas 

veiklos licencijos galiojimas.“ 

4. Papildyti 2 straipsnį 102 dalimi: 

„102. Garantinis šilumos tiekimas – šilumos tiekimas, vykdomas garantinio šilumos 

tiekėjo, kai šilumos tiekėjui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas.“ 

5. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„13. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens geriamojo vandens 

ir šilumos karštam vandeniui ruošti įsigijimas bei karšto vandens pardavimas karšto vandens 

vartotojams.“ 

6. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„15. Kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji – kintanti šilumos bazinės kainos dalis, 

išreiškiama formule, kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą ir veiklos 

efektyvumo užduotis, nustatytas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba), 

vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu, ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, 

apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų 

gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį.   

Šilumos kintamosios dalies pajamų lygis – kintanti šilumos bazinių pajamų lygio dalis, 

nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo koreguojama 

kasmet pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

7. Pakeisti 2 straipsnio 27 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„27. Pastovioji šilumos bazinės kainos dedamoji – pastovi šilumos bazinės kainos dalis, 

antraisiais ir kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant pastoviosios dedamosios dydį 

metams. 

Šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis – pastovi šilumos bazinio pajamų lygio dalis, 

nustatoma ir šilumos tiekėjo ar reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo koreguojama 

kasmet pagal Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

8. Pakeisti 2 straipsnio 29 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„29. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės 

vykdomosios institucijos sprendimu, kad būtų užtikrinamos higienos normomis  

reglamentuotos vidutinės vidaus patalpų temperatūros šildomuose pastatuose pagal statybos 

techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima 

baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą. Šilumos tiekėjas užtikrina galimybę 

vartotojams savo sprendimu pradėti ir baigti šildymą individualiai.“ 

9. Pakeisti 2 straipsnio 35 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„35. Šilumos bazinė kaina – ilgalaikė šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir 

kintamosios šilumos bazinės kainos dedamųjų, apskaičiuotų pagal Tarybos patvirtintą Šilumos 

kainų nustatymo metodiką, parengtą pagal Tarybos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus Šilumos 

kainų nustatymo metodikos principus, nustatyta ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 

metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį pasirenka savivaldybių tarybos ar šio įstatymo 32 straipsnio 11 

ir 12 dalyse numatytais atvejais – įmonės. Abi kainos dedamosios taikomos šilumos kainoms 

apskaičiuoti. Šilumos bazinė kaina gali būti vienanarė arba dvinarė.  

Šilumos bazinis pajamų lygis – 5 metų laikotarpiui nustatytas pajamų lygis, sudarytas 

iš pastoviosios dalies pajamų lygio ir kintamosios dalies pajamų lygio, apskaičiuotų pagal 

Tarybos patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką.“ 

10. Pakeisti 2 straipsnio 37 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„37. Šilumos dvinarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, mokamos už vidutinę 

šilumos vartojimo galią eurais už kilovatą per mėnesį, ir kintamosios, mokamos euro centais už 

šilumos kilovatvalandę, dedamųjų dalių.“ 

11. Pakeisti 2 straipsnio 39 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„39. Šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai gaminti ir (ar) 

karštam vandeniui gaminti, ruošti, perduoti, vartoti transportuoti ar kaupti.“ 

12. Pakeisti 2 straipsnio 50 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„50. Šilumos ūkio specialusis planas – savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, 

kuriame, įgyvendinant šilumos ūkio priemones, nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos 

vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai, šilumos gamybos įrenginiai, 

tenkinant šilumos vartotojų poreikius mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir 

neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.“ 

13. Pakeisti 2 straipsnio 53 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„53. Šilumos vienanarė kaina – šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios  ir kintamosios 

dedamųjų dalių, mokamų euro centais už kilovatvalandę.“ 

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„8 straipsnis. Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai 

1. Savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio 

specialiuosius planus. Specialiaisiais šilumos ūkio planais atitinkamoje savivaldybės teritorijoje yra 

įgyvendinami Nacionaliniame pažangos plane nustatyti valstybės energetikos politikos strateginiai 

tikslai ir (arba) pažangos uždaviniai ir nacionalinėse plėtros programose suplanuotos šilumos ūkio 

priemonės ir savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas. 

2. Šilumos ūkio specialieji planai rengiami pagal Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo 

ir aplinkos bei energetikos ministrų patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles. 
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3. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius 

vartotojams mažiausiomis būtinomis pagrįstomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo 

poveikio aplinkai. Rengiant šilumos ūkio specialiuosius planus, vadovaujamasi Aplinkos oro 

apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis 

dėl oro užterštumo ir urbanistiniais kriterijais (užstatymo tankis, pastatų aukštingumas, užstatymo 

specifika), taip pat kitais kriterijais, kurie nepažeidžia technologinio neutralumo principo, ir 

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytu energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principu. Šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos 

esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai 

sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad 

būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai. Priimant galutinius sprendimus, būtina 

įvertinti techninių sprendinių ekonominį efektyvumą, poveikio aplinkai mažinimo galimybes ir 

palyginti juos su energijos efektyvumo didinimo priemonėmis, mažinančiomis vartotojų šilumos 

poreikius. 

4. Rengiant savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą, dalyvauja jos teritorijoje esančios 

šilumos, elektros, dujų tiekimo įmonės ir kiti su šilumos ūkiu susiję subjektai bei šilumos vartotojų 

teises ginančios organizacijos. Rengiant ir tvirtinant šilumos ūkio specialiuosius planus, negalima 

nepagrįstai trukdyti vartotojui pasirinkti norimą alternatyvią energijos ar kuro rūšį. Elektros, 

geoterminės energijos ir kiti ekologiškai švarūs šilumos šaltiniai galimi visoje savivaldybės 

teritorijoje.  

5. Šilumos ūkio specialieji planai atnaujinami ne rečiau kaip kas 7 metai 10 metų, 

atsižvelgiant į šilumos ūkio priemones, Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų 

plane, savivaldybės strateginiame šilumos ūkio plėtros plane ir šio įstatymo 1 straipsnyje 

nurodytus tikslus, taip pat šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę 

aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus reikšmingus 

veiksnius. Šilumos ūkio specialieji planai privalo būti atnaujinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 

šilumos ūkio priemonių patvirtinimo ar jų pakeitimų įsigaliojimo. 

6. Tais atvejais, kai savivaldybė nesilaiko šiame įstatyme nustatytų įpareigojimų atnaujinti 

šilumos ūkio specialųjį planą arba kai tuo metu galiojantis šilumos ūkio specialusis planas ar 

teritorijų planavimo dokumentai neatitinka šilumos ūkio priemonių, specialieji planai ar teritorijų 

planavimo dokumentai taikomi tiek, kiek neprieštarauja šioms priemonėms.“  

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 82 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 82 straipsniu: 

„82 straipsnis.  Savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas 

1. Savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas rengiamas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo ir šio įstatymo nuostatomis. 

2. Pagrindinis savivaldybės strateginio šilumos ūkio plėtros plano tikslas yra užtikrinti 

tvarią šilumos ūkio plėtrą, tenkinti vartotojų šilumos poreikius būtinomis pagrįstomis 

sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. 

3. Savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas sudaromas dešimties metų 

laikotarpiui ir tvirtinamas savivaldybės tarybos nutarimu. 

4. Savivaldybės strateginis šilumos ūkio plėtros planas turi būti pagrįstas kaštų ir 

naudos analize.  

5. Savivaldybės strateginiame šilumos ūkio plėtros plane nurodoma: 

1) savivaldybės šilumos ūkio plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų planas 

dešimties metų laikotarpiui, planuojami įgyvendinimo terminai, lėšų poreikis ir lėšų šaltiniai, 

užtikrinant, kad savivaldybės centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje nebus sukuriami 

pertekliniai šilumos gamybos pajėgumai ir (ar) nesusidarys šilumos gamybos pajėgumų 

trūkumo; 

2) centralizuoto šilumos tiekimo perspektyvinės plėtros zonos; 
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3) veiksmingos priemonės šilumos tiekimo patikimumo didinimui, šilumos tiekimo 

paslaugų kokybės gerinimui ir šilumos tiekimo sistemos optimizavimui; 

4) veiksmingos priemonės šilumos suvartojimo paklausos mažinimui, diegiant 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytą energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo pirmumo principą; 

5) potencialūs atsinaujinančių energijos išteklių ir atliekinės šilumos panaudojimo 

šaltiniai ir jų integravimo į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą priemonės; 

6 ) šilumos gamybos įrenginių galių ir papildomų šilumos gamybos įrenginių galių 

poreikio prognozės dešimties metų laikotarpiui; 

7) pagrįstos šilumos tiekimo sistemos poreikių prognozės ir jų prielaidos; 

8) galimybės diversifikuoti centralizuotame šilumos tiekime naudojamus 

atsinaujinančius energijos išteklius. 

6. Parengtas savivaldybės strateginio šilumos ūkio plėtros plano projektas skelbiamas 

savivaldybės interneto svetainėje ir teikiamas viešoms konsultacijoms, pastaboms pateikti 

nustatomas ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų terminas.  

7. Jeigu savivaldybės strateginiame šilumos ūkio plėtros plane nustatomas papildomų 

šilumos gamybos pajėgumų poreikis, savivaldybės skelbia konkursus naujiems pajėgumams 

įrengti. Konkurso sąlygose turi būti numatytas prioritetas efektyvumą didinančioms 

technologijoms, tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo 

kriterijams ir mažiausiai šilumos kainai. Savivaldybės taryba užtikrina, kad organizuojant 

konkursą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo 

principų. Konkurso sąlygų projektas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir dėl šių 

sąlygų konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis. Atlikus konsultacijas konkurso sąlygų 

projektas teikiamas derinti su Taryba.“ 

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 83 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 83 straipsniu: 

„83 straipsnis.  Šilumos tiekėjo vykdoma šilumos ūkio plėtra ir įgaliojimai priimti 

sprendimus dėl investavimo 

1. Šilumos tiekėjas, tiekiantis ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, kas trejus 

metus iki einamųjų metų liepos 1 dienos, parengia ir atitinkamos savivaldybės administracijai 

pateikia tvirtinti dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, kuris yra grindžiamas 

esamu ir numatomu šilumos gamybos poreikiu bei šilumos gamybos pajėgumais. Šilumos 

ūkio plėtros plane nurodomos veiksmingos priemonės, skirtos šilumos tiekimo sistemų 

reikalingam pajėgumui, efektyvumui ir saugumui užtikrinti. 

2. Dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros plane nurodoma: 

1)  šilumos tiekimo sistemos plėtros ir modernizavimo planas, plėtros perspektyvinės 

zonos; 

2) kaštų ir naudos analize pagrįstos planuojamos investicijos, finansavimo šaltiniai;  

3) energijos išteklių poreikių prognozės; 

4) naujų šilumos gamybos įrenginių poreikis (galingumas (MW), prijungimo prie 

centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos vieta ir data), laikantis technologinio neutralumo 

principo, prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas mažinančioms 

technologijoms; 

5) efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo poreikių mažinimo planas; 

6) šilumos tiekimo įmonės paslaugų plėtra ir paslaugų kokybės gerinimo planas; 

7) veiksmingos priemonės energijos nepritekliaus ir šilumos suvartojimo paklausos 

mažinimui, efektyvumo didinimui, tiekimo patikimumo ir konkurencijos didinimui; 

8) perspektyvinė šilumos tiekimo sistemos plėtros analizė, galimybės pereiti prie 

ketvirtosios kartos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos ir plėtoti žemos temperatūros 

tinklus;  



 

24 

9) galimi atsinaujinančių energijos išteklių, atliekinės šilumos panaudojimo šaltiniai ir 

integravimo būdai ir priemonės šilumos tiekimo sistemoje, jų vystymas, planuojamas 

ilgalaikėje perspektyvoje.  

3. Šilumos tiekėjai, bendradarbiaudami su jų veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje 

veiklą vykdančiu skirstomųjų tinklų operatoriumi, kas 4 metus privalo įvertinti galimybę 

panaudoti centralizuoto šilumos ir (ar) vėsumos energijos tiekimo sistemą teikiant lankstumo 

paslaugas, kai tam panaudojamas paklausos valdymas, perteklinės elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių išteklių energijos kaupimas, taip pat įvertinti, ar naudotis 

nustatytomis galimybėmis būtų našiau ir ekonomiškai efektyviau negu alternatyviais 

sprendimais. Šilumos tiekėjai bendradarbiauja teikdami informaciją skirstomųjų tinklų 

operatoriams. Šilumos tiekėjai vertinimo rezultatus pateikia ir (ar) panaudoja rengdami 

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą. 

4. Rengdamas dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, šilumos tiekėjas 

daro pagrįstas prielaidas apie šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo raidą.  

5. Šilumos tiekėjų investiciniai planai derinami šilumos tiekimo įmonės valdyboje ir su 

savivaldybės administracijos direktoriumi. 

6. Savivaldybės administracija dėl dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

plano viešai konsultuojasi su visais esamais ar potencialiais šilumos tiekimo sistemos 

naudotojais ir paskelbia savivaldybės interneto svetainėje konsultavimosi rezultatus. 

7. Savivaldybės administracija išnagrinėja, ar dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio 

plėtros plane įvertinti investavimo poreikiai, kurie buvo nustatyti viešo konsultavimosi metu. 

Savivaldybės administracijos prašymu šilumos tiekėjas privalo iš dalies pakeisti savo 

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planą, jeigu jame neatsižvelgta į savivaldybės 

nurodytus investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti konsultavimosi metu, arba jeigu 

dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros planas nesuderintas su Nacionaliniame 

pažangos plane nustatytais valstybės energetikos politikos strateginiais tikslais ir (arba) 

pažangos uždaviniais ir nacionalinėse plėtros programose suplanuotomis šilumos ūkio 

priemonėmis, taip pat nesuderintas su Nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų 

planu, Šilumos ūkio specialiuoju planu, savivaldybės šilumos ūkio plėtros strategiją ir šio 

įstatymo 1 straipsnyje nurodytais tikslais.  

8. Savivaldybės administracija atlieka dešimties metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros 

plano įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir viešai paskelbia gautus rezultatus. Dešimties 

metų laikotarpio šilumos ūkio plėtros plano nevykdantį šilumos tiekėją savivaldybės 

administracija įpareigoja jį vykdyti.“ 

 

6 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„9 straipsnis. Šilumos tiekimo organizavimas  

1. Savivaldybė, remdamasi šilumos ūkio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą 

šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti. 

2. Jeigu šilumos tiekėjui dėl šio įstatymo 30 straipsnyje nurodytų priežasčių 

sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas ir šis šilumos tiekėjas negali vykdyti šilumos 

tiekimo, šilumos tiekimą vykdo šio įstatymo 181 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtas 

garantinis šilumos tiekėjas, vadovaudamasis šio įstatymo 181 straipsnio nuostatomis. Kitas 

šilumos tiekėjas turi būti paskirtas ne vėliau kaip per vienus metus nuo šilumos tiekėjui 

išduotos licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo šio įstatymo 30 straipsnyje nustatyta 

tvarka. 

3. Jeigu savivaldybės institucija per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą 

nepaskiria kito šilumos tiekėjo, Taryba gali pratęsti garantinio šilumos tiekimo laikotarpį toje 

teritorijoje, vadovaudamasi šio įstatymo 181 straipsnio nuostatomis. Savivaldybės institucija, 

siekdama pratęsti garantinį šilumos tiekimą savivaldybės teritorijoje, Energetikos 

ministerijai, Tarybai ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai turi nurodyti 
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priežastis, dėl kurių nebuvo paskirtas kitas šilumos tiekėjas, ir nurodyti terminą, ne ilgesnį 

kaip vieni metai, per kurį paskirs kitą šilumos tiekėją.“ 

 

7 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą šilumos kiekį 

gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. Šilumos tiekėjas jam priklausančioje aprūpinimo 

šiluma sistemoje atliekinę šilumą, išskyrus pagamintą kogeneracijos būdu ir (ar) deginant 

komunalines atliekas, superka ne aukciono būdu Tarybos patvirtiname Šilumos gamybos ir 

(ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka, ne aukštesne kaip Tarybos 

nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. Jeigu aprūpinimo šiluma 

sistemoje veikia nors vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, prognozuojamas šilumos kiekis, 

reikalingas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, gaminamas ir (ar) superkamas šilumos 

aukciono būdu. Šilumos aukciono būdu gaminama ir (ar) superkama šiluma, atitinkanti kokybės, 

tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Taryba tvirtina Šilumos gamybos ir (ar) 

supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą ir standartines šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, 

privalomas šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, 

ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Taryba, 

tvirtindama Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, privalo atsižvelgti į 

veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančių energijos 

išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą 

mažiausiomis sąnaudomis.“ 

2. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos 

gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) tiesiogiai susijusiems 

su šilumos gamyba ir tiekimu įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar 

naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, Nacionaliniame pažangos plane nustatytus 

atsinaujinančių energijos išteklių pažangos uždavinius įgyvendinančios nacionalinės plėtros 

programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija. Šiuo atveju 

nepriklausomiems šilumos gamintojams privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo 

nustatyta tvarka taikoma 5 metus po projekto finansavimo pabaigos ir šilumos bazinio 

pajamų lygio nustatymo.“  

 

8 straipsnis. 101 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 101 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Vadovaujantis šilumos aukciono rezultatais, šiluma gaminama ir (ar) superkama 

neviršijant aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikių ir atsižvelgiant į aprūpinimo 

šiluma sistemos technines galimybes, kaip numatyta Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais 

sąlygų sąvade ir Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše. Šilumos tiekėjas 

kiekvienam šildymo sezonui nustato ir viešai skelbia vartotojų aprūpinimo šiluma poreikį 

šilumos tiekimo sistemoje. Tais atvejais, kai šilumos gamybos pajėgumai, naudojantys 

atsinaujinančius energijos išteklius ir (ar) deginantys atliekas, ir superkamas atliekinės 

šilumos kiekis neviršija vartotojų aprūpinimo šiluma poreikio atitinkamoje šilumos tiekimo 

sistemoje,  Visais atvejais šiluma gaminama ir (ar) superkama už ne didesnę kainą, negu šilumos 

tiekėjo Tarybos nustatyta tvarka apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Jeigu 

konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje šilumos gamybos pajėgumai, naudojantys 

atsinaujinančius energijos išteklius ir (ar) deginantys atliekas, ir superkamas atliekinės 

šilumos kiekis viršija vartotojų aprūpinimo šiluma poreikį, Taryba gali nustatyti kitokį 

šilumos gamybos ir (ar) supirkimo būdą tokioje šilumos tiekimo sistemoje.“ 

2. Pakeisti 101 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Gaminant ir (ar) superkant šilumą, prioritetas teikiamas mažiausiai pasiūlytai kainai. 

Jeigu siūloma vienoda šilumos kaina, nustatoma ši prioritetų eilė: 
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1) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos 

išteklius arba deginantys atliekas; 

2) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai, naudojantys 

atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantys atliekas; 

3) šilumos gamybos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius arba 

deginantys atliekas; 

4) pramonės įmonių įrenginių atliekinė šiluma; 

54) didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiai; 

65) bendri šilumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) įrenginiai; 

76) iškastinio kuro katilinės.“ 

 

9 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos 

pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, taikant 

vartotojo pasirinktą šilumos kainos formą, t. y. šilumos vienanarę arba šilumos dvinarę kainą. 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka šilumos tiekėjas privalo suteikti slaptažodį 

šilumos vartotojams, kad šie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis susipažinti su šilumos pirkimo–

pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.“ 

 

10 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Daugiabučio namo vartotojams, atsižvelgiant į šilumos punkto įrenginių nuosavybę, 

taikomas šilumos punkto įrenginių nuosavybę atitinkantis apsirūpinimo karštu vandeniu 

būdas. Jeigu šilumos punkto įrenginiai nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir 

daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios 

nuosavybės teise nevaldo ir neįgyja bendrosios nuosavybės teise šio įstatymo 24 straipsnio 2 

dalies nustatyta tvarka, tuomet karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Kai šilumos 

punkto įrenginiai bendrosios nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo savininkams, 

Vartotojai vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta 

tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. ir sudaryti su juo 

karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo 

suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, Jeigu vartotojai pasirenka 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai karštam vandeniui ruošti šiluma perkama iš šilumos 

tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens 

tiekėjo, vartotojai su atitinkamais tiekėjais sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti 

reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Daugiabučio namo 

Nupirkto nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, 

geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. 

Geriamojo vandens tiekimo, apskaitos ir atsiskaitymų už suvartotą geriamąjį vandenį 

karštam vandeniui ruošti tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekis 

nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius 

šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Tarybos patvirtintas 

normas. Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose 

esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Karšto vandens kaina, 

pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį apmokėjimo 

tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje. Nustatant mokesčius už karštą 

vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir 

išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti 

karšto vandens apskaitą tame name. Tuo atveju, kai daugiabučio namo vartotojai karšto vandens 

tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo vartotojais sudaryti karšto 
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vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Daugiabučio namo vartotojams karšto vandens tiekėju 

pasirinkus šilumos tiekėją, karšto vandens tiekimas vykdomas pagal šilumos tiekėjo su 

vartotojais sudarytas karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis. Tuo atveju, kai vartotojai 

nesudaro karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties su šilumos tiekėju, karštas vanduo 

tiekiamas pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrąsias sąlygas.“ 

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas 181 straipsniu 

Papildyti Įstatymą 181 straipsniu: 

„181 straipsnis. Garantinis šilumos tiekimas 

1. Garantinis šilumos tiekimas vykdomas siekiant užtikrinti saugų ir patikimą 

vartotojų aprūpinimą šiluma, vadovaujantis Tarybos patvirtinto Garantinio šilumos tiekimo 

vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis. 

2. Garantinį šilumos tiekimą savivaldybės teritorijoje vykdo šio straipsnio 8 dalyje 

nustatyta tvarka paskirtas garantinis šilumos tiekėjas, kai šilumos tiekėjui jo veiklos 

teritorijoje licencijos galiojimas sustabdomas ar panaikinamas. Garantinis šilumos tiekimas 

pradedamas vykdyti nedelsiant nuo sprendimo sustabdyti ar panaikinti šilumos tiekimo 

veiklai išduotą licenciją priėmimo. 

3. Garantinis šilumos tiekėjas garantinį šilumos tiekimą vykdo, kol bus paskirtas kitas 

šilumos tiekėjas arba licencijos sustabdymas bus panaikintas.  

4. Garantinio šilumos tiekimo paslaugų kainą nustato Taryba, vadovaudamasi 

Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka ir 32 

straipsnio nuostatomis.  

5. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, turi teisę 

naudoti visą šilumos tiekimo infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, reikalingą garantiniam 

šilumos tiekimui vykdyti. 

6. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, turi užtikrinti 

saugų, patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą iki šilumos tiekimo ir vartojimo ribos, prižiūrėti 

garantinio šilumos tiekimo veiklos vykdymo metu naudojamą šilumos tiekimo infrastruktūrą, 

kitą valdomą turtą, reikalingą garantiniam šilumos tiekimui. 

7. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, turi teisę 

vykdyti reikalingą šilumos tiekimo infrastruktūros plėtrą ar rekonstrukciją tik išskirtiniais 

atvejais, kai tai būtina kokybiškoms paslaugoms užtikrinti. Šios investicijos turi būti 

suderintos šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.  

8. Garantinis šilumos tiekėjas, vykdydamas garantinį šilumos tiekimą, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinto Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų 

aprašo nuostatomis, perima teises ir pareigas, tiesiogiai susijusias su šilumos tiekimo veikla, 

pagal visas šilumos tiekėjo, kuriam sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas, šilumos 

tiekimo sutartis su vartotojais. Garantinio šilumos tiekėjo perimtų šilumos tiekimo sutarčių 

teisės ir pareigos vartotojams išlieka. 

9. Taryba garantiniu šilumos tiekėju išrenka konkurso būdu tą šilumos tiekimo įmonę, 

kurios yra geriausios finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo rodiklių vertės tarp visų 

regiono šilumos tiekimo įmonių, ir paskiria vykdyti garantinio tiekėjo veiklą kiekvienam 

regionui Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nustatyta tvarka arba 

šio straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka. 

10. Garantinis šilumos tiekėjas turi atitikti šiuos kriterijus:  

1) turi turėti šilumos tiekimo licenciją; 

2) finansinis pajėgumas turi būti ne mažesnis kaip Tarybos nustatyta vertė; 

3) įsiskolinimo lygis turi būti ne mažesnis kaip Tarybos nustatyta vertė. 

11. Jeigu konkursui paraiškos nepateikė nė vienas regiono šilumos tiekėjas, 

atitinkantis garantinio šilumos tiekėjo kriterijus, garantiniu šilumos tiekėju parenkamas 

konkurse dalyvaujantis geriausius kriterijų rodiklius turintis kito regiono šilumos tiekėjas. 
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12. Jeigu per konkurso organizavimo garantiniam šilumos tiekimui vykdyti taisyklėse 

nustatytą terminą noro vykdyti garantinio šilumos tiekimo nepareiškia nė vienas šilumos 

tiekėjas  arba nė vienas šilumos tiekėjas neišrenkamas konkurso nugalėtoju, Taryba privalo 

išrinkti geriausius kriterijų rodiklius turintį šilumos tiekėją regione ir motyvuotu sprendimu 

įpareigoti jį vykdyti garantinį šilumos tiekimą to regiono savivaldybėse esančiose šilumos 

tiekimo sistemose. 

13. Garantinis šilumos tiekėjas skiriamas ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 

14. Taryba kas penkerius metus įvertina, ar konkurso būdu paskirtas ar įpareigotas 

garantinis šilumos tiekėjas atitinka garantiniam šilumos teikėjui taikomus kriterijus, 

nustatytus šio straipsnio 10 dalyje. 

15. Garantinio šilumos tiekimo paslaugų kaina už garantinį šilumos tiekimą vykdyti 

įpareigotam šilumos tiekėjui taikoma tik garantinio šilumos tiekimo metu ir nustatoma 

Garantinio šilumos tiekimo vykdymo tvarkos ir sąlygų apraše nustatyta tvarka.  

16. Garantinis šilumos tiekėjas privalo atskirai tvarkyti su garantinio šilumos tiekimo 

veikla susijusią apskaitą.“ 

 

12 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas   

Pakeisti 20 straipsnį ir ją išdėstyti taip: 

„20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 

1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens 

sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip 

pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar 

tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu 

ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, 

turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą 

kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise 

priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) ir informuoja 

šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjus ar trečiuosius asmenis apie jiems nuosavybės teise 

priklausančių šilumos punktų įrenginių techninę būklę šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas 

atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto 

vandens vartotojų interesais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją 

(eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir 

kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių 

įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Daugiabučio namo butų ir 

kitų patalpų savininkų bendrijos pirmininkas, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės 

veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo ar bendrojo naudojimo objektų administratorius 

privalo pateikti  pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo 

dokumentus, numatytus Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 

(eksploatavimo) taisyklėse. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, 

priežiūros ir naudojimo dokumentai yra neatskiriama daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos priežiūros sutarties dalis. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 

prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reguliuojama veikla 

arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo 
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ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar 

paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. 

Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekėjai ar tretieji asmenys turi organizuoti ir (ar) atlikti jiems nuosavybės teise 

priklausančių šilumos punktų įrenginių remonto darbus, už kuriuos nėra atsakingas pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir kurie nėra įtraukti į 

šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifą. 

2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti 

šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo 

santykiais, išskyrus atvejus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name ir 

patys prižiūri savo ar daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip pat 

asmenys, kartu su šioje dalyje nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei 

pagal Konkurencijos įstatymą. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate skaičiuoja santykinius šilumos 

šildymui, cirkuliacijai ir karštam vandeniui ruošti sunaudojimo rodiklius, vadovaudamasis Tarybos 

patvirtinta skaičiavimo metodika, analizuoja gautus duomenis, teikia juos ataskaitas pastato 

savininkui arba ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, daugiabučio namo 

butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties 

dalyvių įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, pagal kompetenciją 

rengia. Rengia pasiūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo ir teikia juos 

pastato savininkui ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui. Pastato 

savininkas ir (ar) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas nustato būtinas 

priemones dėl privalomųjų reikalavimų pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

ir efektyvumo didinimui užtikrinti. Šioms priemonėms užtikrinti gali būti panaudojamos 

namo bendraturčių kaupiamosios lėšos. Taryba, vykdydama pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) patikrinimą, įvertina pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pateiktas ataskaitas, nustatytų priemonių dėl 

privalomųjų reikalavimų pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir efektyvumo 

didinimui užtikrinti pagrįstumą ir vykdymą. Taryba už nustatytų priemonių nevykdymą 

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali taikyti Tarybos 

nustatytas sankcijas. 

3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato 

bendrojo naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems 

priskirtą kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. 

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) sudaro ir kartu su 

daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba pastato bendrojo 

naudojimo objektų administratoriumi pasirašo pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą ir 

pateikia jį šilumos tiekėjui. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui 

(eksploatuotojui) neparengus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų naujam šildymo 

naujam šildymo sezonui gali būti taikomos Tarybos nustatytos sankcijos. Ginčus tarp šio 

proceso dalyvių sprendžia Taryba. 

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 150 000 gyventojų, jeigu 

savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip. Šis draudimas netaikomas šilumos tiekėjams, kurie pagal 

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą yra sudarę su Energetikos 

ministerija susitarimą dėl energijos sutaupymo ir susitarimo galiojimo laikotarpiu pastate įdiegia 

naujas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, ir šilumos tiekėjams, aptarnaujantiems 

mažiau kaip 5 000 prijungtų vartotojų arba per metus realizuojantiems mažiau negu 50 000 MWh 
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šilumos, taip pat tais atvejais, kai atestuotas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas 

(eksploatuotojas) yra fizinis asmuo, kuris gyvena tame pastate.  

54. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos 

prižiūrėtoją pasirinkti, ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks 

prižiūrėtojas bus pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir šilumos ir (ar) karšto 

vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos atskirai.  

65. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų 

periodinius patikrinimus dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams ne rečiau kaip kartą per 

ketverius metus atlieka Taryba. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimų dėl 

jų atitikties nustatytiems reikalavimams tvarką ir formą nustato Taryba. Taryba, gavusi pranešimą 

dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų neefektyvaus šilumos energijos 

vartojimo, gali atlikti neplaninį to daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų 

patikrinimą ir nustačiusi neatitikimus nustatytiems reikalavimams gali įpareigoti pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) pašalinti nustatytus 

reikalavimų neatitikimus. Už Tarybos įpareigojimų nevykdymą pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojui (eksploatuotojui) gali būti taikomos Tarybos nustatytos 

sankcijos. 

76. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro 

šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto 

vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį. Kol šalys sudaro individualias  

sutartis, šilumos tiekėjo ir (ar)  karšto vandens tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens 

sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykius reglamentuoja šilumos pristatymo buitiniams 

šilumos vartotojams sutarties standartinės sąlygos ir karšto vandens pristatymo buitiniams 

šilumos vartotojams sutarties standartinės sąlygos, kurias tvirtina Vyriausybės įgaliota 

institucija. Kai šilumos tiekėjas ir (ar) karšto vandens tiekėjas yra ir pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos prižiūrėtojas, šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis ir 

(ar) karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis nesudaroma.“ 

 

13 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„22 straipsnis. Vartotojų informavimas 

1. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai informuoja vartotojus apie teikiamas paslaugas, 

paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų kainas, prijungimo prie sistemų kainas bei sąlygas ir 

numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti 

nepriklausomi šilumos gamintojai kasmet viešai informuoja vartotojus apie nustatytas nustatytą 

šilumos bazinį pajamų lygį, šilumos pastoviosios dalies pajamų lygį ir šilumos kintamosios 

dalies pajamų lygį, šilumos bei karšto vandens kainas dedamąsias. Šilumos bazinis pajamų lygis, 

šilumos pastoviosios dalies pajamų lygis ir šilumos kintamosios dalies pajamų lygis bei Kainų 

kainos dedamosios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.“ 

3. Keičiantis šilumos ir (ar) karšto vandens kainoms, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai 

bei šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyti nepriklausomi šilumos gamintojai iki mėnesio 25 

dienos viešai informuoja vartotojus, savivaldybes bei Tarybą apie apskaičiuotas šilumos ir karšto 

vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.“ 

4. Šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių informacija apie metinius finansinius ir veiklos 

rodiklius, veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos 

plėtrą, šilumos bazinį pajamų lygį, šilumos pastoviąją pajamų lygio dalį  ir šilumos kintamąją 

pajamų lygio dalį, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša. 

5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) informacija apie 

jo veiklos pajamas, sąnaudas, sistemų eksploatavimą, kainas ir tarifus, jų struktūrą, paslaugų 
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teikimo sąlygas, taip pat pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) 

ketvirtiniai ir metiniai finansiniai-balansiniai rodikliai, investicijų dydžiai, duomenys apie 

investuotojus, darbuotojų skaičių yra vieši ir turi būti skelbiami energetikos ministro nustatyta 

tvarka. 

6. Informacija apie šilumos tiekimo sistemos energinį naudingumą ir atsinaujinančių 

išteklių energijos procentinę dalį šilumos tiekimo sistemose vieną kartą per metus (už 

praėjusius kalendorinius metus) turi būti viešai skelbiama šilumos tiekėjų interneto 

svetainėje, taip pat, šilumos vartotojams pageidaujant, papildomai nurodoma vartotojui 

išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime).“ 

 

14 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„23 straipsnis. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji 

reikalavimai 

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos privalomuosius reikalavimus. 

2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams vertina pastato šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas), o įgyvendinimą organizuoja pastato 

savininkai ir (arba) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Šilumos 

tiekėjas informuoja pastato savininkus ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojus apie neefektyviai šilumą vartojančius daugiabučius namus.  

3. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos privalomiesiems reikalavimams kontroliuoja Taryba. 

Taryba, nustačiusi, kad daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos neatitinka 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, priima 

sprendimą, įpareigojantį daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją vykdyti 

daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymą, kuris turi būti 

įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 metus nuo Tarybos priimto sprendimo. 

24. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima 

technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate. Namo Daugiabučio namo 

šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas pagal daugiabučio namo šildymo ir karšto 

vandens sistemos privalomuosius reikalavimus įgyvendinamas daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojo, panaudojant daugiabučio namo bendraturčių kaupiamąsias 

lėšas, ir turi gali būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka.“ 

 

15 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„24 straipsnis. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai 

1. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir 

jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise arba pagal susitarimą su jo savininku. 

2. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios 

nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybės teisė gali būti įgyjama: 

1) Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai tvarka išsiperkant 

renovuotų šilumos punktų įrenginius iš trečiųjų asmenų pagal įrenginių likutinę vertę; 

2) įsigyjant (įsirengiant) šilumos punkto įrenginius finansinės nuomos (lizingo) sutarties 

pagrindu; 

3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais. 

3. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių 

bendrosios nuosavybės teise nevaldo, vykdant daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą ir (ar) atnaujinant (modernizuojant) ar keičiant šilumos punkto 

įrenginius, ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemą, išmontuoti šilumos punkto 
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įrenginiai priėmimo–perdavimo aktu grąžinami šilumos punkto savininkui, netaikant šio 

straipsnio 2 dalies nuostatų, jeigu šilumos punkto įrenginių grąžinimas numatytas šilumos ir 

(ar) karšto vandens tiekėjo išduotose techninėse sąlygose, šių įrenginių vietoje sumontuojant 

daugiabučio namo butų ir patalpų savininkų nuosavybės teise valdomus šilumos punkto 

įrenginius.“ 

 

16 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 30 straipsnio 13 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5) derinti su licenciją išdavusia institucija  savivaldybės administracija valdomo turto 

priežiūros ir eksploatavimo planus ir nustatyta tvarka teikti licenciją išdavusiai savivaldybės 

institucijai informaciją apie jų vykdymą;“. 

 

17 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„32 straipsnis. Šilumos kainodara 

1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą 

šilumos energiją pagal šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodyta tvarka nustatytą vienanarę arba 

dvinarę kainą pasirinktinai. Jeigu pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri 

(kombinuota), naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, 

vartotojai už šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal 

dvinarę šilumos kainą. 

2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės 

normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų 

šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų 

(mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei 

apskaitos sąnaudomis. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos ir (ar) karšto 

vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ar karšto vandens kainas. Į šilumos ar 

karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo 

(įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Apyvartinių taršos leidimų prekybos 

pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Šilumos kainų nustatymo metodikoje 

nustatyta tvarka. 

3. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant pagrįstas sąnaudas už kurą, privalo būti 

įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų. 

Kai kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigijimas buvo vykdomas ne per 

energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos ir į 

šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją gali būti įtraukiamos įmonės biokuro ir 

gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios vidutinės biokuro kainos arba vidutinės biokuro 

biržos kainos, arba vidutinės gamtinių dujų biržos kainos. Vidutinę biokuro kainą, vidutinę biokuro 

biržos kainą ir vidutinę gamtinių dujų biržos kainą, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, nustato 

Taryba. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens 

gamybai, sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę biokuro 

biržos kainą ir (ar) gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai energijos išteklių 

biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio 

ar jo dalies ir (ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio. 

5. Šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti diferencijuojamos pagal 

šilumos tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo 

ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo 

sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas 

tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. 

6. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, 

vadovaudamasis šilumos kainų nustatymo metodikomis ir atsižvelgdamas į savivaldybės 
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institucijos ir Tarybos pastabas, parengia ir teikia Tarybai bei savivaldybės institucijai šilumos 

bazinės kainos projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Tarybai bazinės 

kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės 

institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos 

bazinę kainą. Dalyvauti nustatant šilumos bazines kainas kviečiamos šilumos vartotojų teises 

ginančios organizacijos. Kartu nustatomi tiekimo efektyvumo rodikliai. Taryba nustatytas šilumos 

bazines kainas skelbia savo interneto svetainėje. Šilumos tiekėjas, valdantis skirtingose 

savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas, gali teikti Tarybai nustatyti skirtingas šilumos 

bazines kainas šioms sistemoms. Šilumos tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl skirtingų šilumos 

bazinių kainų šilumos tiekimo sistemoms, esančioms skirtingose savivaldybėse, nustatymo, privalo 

jį teikti dėl visų skirtingose savivaldybėse esančių šilumos tiekimo sistemų. Šilumos tiekėjas arba 

savivaldybė turi teisę teisme apskųsti Tarybą dėl nustatytų šilumos bazinių kainų. 

7. Savivaldybių tarybos nustato: 

1) vadovaudamosi Tarybos nustatytomis šilumos bazinėmis kainomis ir Šilumos kainų 

nustatymo metodika – šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus. Pirmaisiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais 

savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgdama į 

Tarybos nustatytas šilumos bazines kainas. Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą terminą 

nenustato šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams, Taryba 

vienašališkai nustato šilumos kainų dedamąsias, lygias šilumos bazinių kainų dedamosioms. 

Tarybos vienašališkai nustatytos šilumos kainų dedamosios skelbiamos viešai ir taikomos nuo kito 

mėnesio pirmos dienos. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų 

ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba; 

2) vadovaudamosi Šilumos kainų nustatymo metodika – įmonių tiekiamos šilumos bazines 

ir kasmet perskaičiuojamas šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir apie tai informuoja Tarybą ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų dedamųjų ikiteismine tvarka 

nagrinėja Taryba; 

3) savivaldybių tarybų nustatytos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau kaip 12 

mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos; 

4) vadovaudamosi Tarybos patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika – ne trumpesniam kaip 3 metų ir 

ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 

priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus.  

8. Šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia 

perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektus ir jų pagrindimą Tarybai bei savivaldybei, kiti 

šilumos tiekėjai – tik savivaldybei. Savivaldybės taryba per 30 dienų nustato šilumos kainų 

dedamąsias. 

9. Savivaldybės tarybos nustatytas šilumos kainų dedamąsias šilumos tiekėjai, realizuojantys 

ne mažiau kaip 10 GWh šilumos, pateikia Tarybai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos kainų 

dedamųjų nustatymo. Taryba nurodo savivaldybei esamus šilumos kainų dedamųjų nustatymo 

pažeidimus. Savivaldybė privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 

Savivaldybei nepašalinus nurodytų pažeidimų arba laiku nenustačius šilumos kainų dedamųjų, 

Taryba įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias. Jos galioja, kol 

pašalinami Tarybos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. 

10. Naujiems šilumos vartotojams, prisijungusiems prie šilumos tiekimo sistemos, leidžiama 

ne ilgiau kaip 3 metams nustatyti šilumos kainų dedamąsias, grindžiamas tiekėjo būtinomis 

(valstybės normuojamomis) ribinėmis šilumos tiekimo šiems vartotojams sąnaudomis. 

11. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto vandens kainų 

nustatymo metodika, parengia ir teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės institucijai karšto vandens 

kainos dedamųjų projektą. Jeigu karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, realizuojantis ne 

mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, arba tiekia karštą vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, 
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savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų 

suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos 

pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato karšto vandens kainos 

dedamąsias. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto vandens kainų dedamąsias nustato 

savivaldybių tarybos. 

12. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatoma šilumos kaina, kuri turi padengti 

šilumos gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas. Šią šilumos kainą nustato šilumos tiekėjas, 

suderinęs su Taryba. Jeigu nėra nustatyta kita šilumos kaina, konkurenciniai šilumos vartotojai už 

suvartotą šilumą atsiskaito šilumos kainomis, nustatytomis ir kitiems šilumos vartotojams. 

13. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai 

ar kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos tiekimo 

sistemas, teikia vienodas šilumos kainų dedamąsias visoms savivaldybėms, šilumos kainų 

dedamąsias nustato šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal 

Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos kainų dedamąsias mutatis 

mutandis taikoma šio straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse numatyta šilumos kainų dedamųjų nustatymo 

procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. 

14. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytas nepriklausomas šilumos gamintojas 

nustato šilumos gamybos kainų dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas 

pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos gamybos kainų dedamąsias 

mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse numatyta šilumos kainų dedamųjų 

nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje nedalyvauja. 

15. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai 

ar kelioms savivaldybėms ir kuris tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto 

vandens kainų dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Karšto vandens 

kainų nustatymo metodiką ir suderinęs su Taryba. Šiuo atveju netaikoma šio straipsnio 9 dalis. 

16. Keičiant šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, įmonės: 

1) atsižvelgdamos į nustatytas šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir 

pakitusias perkamos šilumos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie 

šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas; 

2) atsižvelgdamos į nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias ir pakitusias geriamojo 

vandens ir šilumos kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai praneša apie karšto vandens 

galutines kainas. 

17. Duomenis apie kuro kainas, iš kitų, šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nenumatytų, 

nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainas bei savivaldybių tarybų sprendimus 

apie naujas geriamojo vandens kainas įmonės Tarybai ir (arba) savivaldybėms pateikia iki mėnesio 

10 dienos. 

18. Taryba iki mėnesio 20 dienos viešai informuoja apie kuro, šilumos, perkamos iš kitų, šio 

įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nenumatytų, šilumos gamintojų, ir geriamojo vandens kainas, 

naudotinas skaičiuojant šilumos ir karšto vandens kainas. 

19. Taryba ir savivaldybės kontroliuoja, ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos ir karšto 

vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos ir karšto vandens kainos. 

20. Šilumos ar karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet 

nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro, pirktos šilumos, 

geriamojo vandens faktinių kainų ir nustatant šilumos ar karšto vandens kainas įskaičiuotų kainų 

skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos ar karšto vandens kainų 

dedamąsias. 

1. Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas moka už suvartotą 

šilumos energiją pasirinktinai vienanarę arba dvinarę kainą. Jeigu pastato šildymo ir (ar) 

karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti centralizuotai pagamintą šilumą 

ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį, vartotojai už šilumos perdavimo tinklu jiems tiekiamą 

šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą. 
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2. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos šilumos tiekėjo būtinomis 

pagrįstomis, valstybės reguliuojamomis šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), 

perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų 

įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą 

vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. Minėtoms sąnaudoms 

taikomos veiklos efektyvumo užduotys, nustatytos vadovaujantis Tarybos patvirtintu 

Lyginamosios analizės aprašu. Turto nuomos mokesčiai ir kitos sąnaudos, nesusiję su šilumos 

ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiami į šilumos ir (ar)  karšto vandens 

kainas. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, 

susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. 

Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos 

kainas Tarybos patvirtintoje Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

3. Į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant šilumos tiekėjo būtinąsias pagrįstas 

sąnaudas už kurą, privalo būti įvertinama, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių 

rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų. Jeigu biokuras ir (ar) gamtinės dujos buvo įsigyti 

nepažeidžiant Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų, kaina neribojama. 

Kitoms biokuro rūšims, kuriomis neprekiaujama biržoje, arba buvo nustatyta, kad kuras, 

naudojamas šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, buvo perkamas nesilaikant Energijos 

išteklių rinkos įstatyme numatytų reikalavimų, sąnaudų įtraukimas į šilumos ir (ar) karšto 

vandens kainą ribojamas pagal vidutinę biokuro biržos kainą, kurią nustato Taryba. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens 

gamybai, sąnaudų įtraukimo į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą ribojimas pagal vidutinę 

biokuro biržos kainą ir (ar) gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai 

energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo 

atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies ir (ar) gamtinių dujų biržoje nebuvo galima 

įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio. 

5. Šilumos pajamų lygis ir šilumos kainos, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, gali būti 

diferencijuojami pagal šilumos tiekimo sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo–

pardavimo vietą, tiekimo–vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, 

tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniškumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. 

Diferencijuojant kainas, kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų grupių yra draudžiamas. 

Sprendimas dėl šilumos kainų diferencijavimo turi būti suderintas su savivaldybės taryba ar 

šio straipsnio 19 dalyje numatytu atveju įmonės įstatuose nustatyta tvarka. 

6. Šilumos tiekėjų, realizuojančių ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, šilumos 

bazinį pajamų lygį 5 metams nustato Taryba, kitiems šilumos tiekėjams – savivaldybės 

institucija. 

7. Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, parengia ir likus 5 

mėnesiams iki nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio (arba iki šiuo metu šilumos bazinės 

kainos galiojimo pabaigos) teikia Tarybai ir savivaldybės institucijai šilumos bazinio pajamų 

lygio projektą. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų teikia Tarybai 

pagrįstas pastabas dėl šilumos bazinio pajamų lygio projekto. Taryba, išnagrinėjusi pateiktą 

šilumos bazinio pajamų lygio projektą ir savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 darbo 

dienų jų negavusi, nustato šilumos bazinį pajamų lygį Šilumos kainų nustatymo metodikoje 

nustatyta tvarka.  

8. Taryba, nustatydama šilumos bazinį pajamų lygį, skatina šilumos tiekėjus 

trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu didinti šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo 

efektyvumą, užtikrinti šilumos tiekimo saugumą, inovacijas ir atlikti susijusius mokslinius 

tyrimus. Šilumos tiekimo įmonių pelnas yra perkeliamas į rezervą ir kaupiamas, o po to 

reinvestuojamas, jei finansinio pajėgumo vertinimo metu nustatoma, kad pelnas yra 

mažesnis, nei žemutinė Tarybos nustatyta finansinio pajėgumo reikšmė. Šilumos bazinio 
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pajamų lygio galiojimo laikotarpiu šilumos tiekėjas lygiomis dalimis dalinasi su vartotojais 

dėl šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo efektyvumo padidėjimo gauta nauda. 

9. Šilumos tiekėjas turi turėti parengtus ir su savivaldybės taryba suderintus bei 

savivaldybės įgaliotos institucijos patvirtintus šilumos tiekimo infrastruktūros remonto 

planus.  

10. Savivaldybių tarybos nustato: 

1) vadovaudamosi Tarybos nustatytu šilumos baziniu pajamų lygiu ir Šilumos kainų 

nustatymo metodika, kasmet koreguojamą šilumos metinį pajamų lygį kiekvienam šilumos 

tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus. Pirmaisiais bazinių 

pajamų lygio galiojimo metais, Tarybai nustačius šilumos bazinį pajamų lygį, savivaldybės 

taryba ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nustato šilumos metinį pajamų lygį pirmiesiems 

šilumos bazinio pajamų lygio galiojimo metams. Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą 

terminą nenustato šilumos metinio pajamų lygio pirmiesiems šilumos bazinio pajamų lygio 

galiojimo metams, Taryba vienašališkai nustato šilumos metinį pajamų lygį; 

2) vadovaudamosi Šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos bazinį pajamų lygį ir 

kasmet koreguojamus šilumos metinius pajamų lygius, šilumos tiekėjui, realizuojančiam 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus. 

11. Šilumos bazinį pajamų lygį kasmet koreguoja šilumos tiekėjas, vadovaudamasis 

Šilumos kainų nustatymo metodika. Pakoreguotą šilumos bazinį pajamų lygį (šilumos metinį 

pajamų lygį), vadovaudamasi Šilumos kainų nustatymo metodika, nustato savivaldybės 

taryba. 

12. Šilumos bazinio pajamų lygio koregavimas gali būti peržiūrimas Tarybos, kai 

planuojamas šilumos metinis pajamų lygis, nevertinant kuro ir perkamos šilumos kainų 

įtakos, viršija galiojantį šilumos metinį pajamų lygį 10 procentų ir daugiau arba Tarybos 

atliekamo šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimo metu nustatomas mažėjantis 

šilumos tiekėjo finansinis pajėgumas, arba didesnė nei leistina investicijų grąža. Taryba 

kasmet gali atlikti pasirinktų šilumos tiekėjų šilumos metinių pajamų lygių patikrinimą, 

siekdama įsitikinti, kad jie apskaičiuoti ir nustatyti pagal šio įstatymo ir Šilumos kainų 

nustatymo metodikos nuostatas. 

13. Šilumos tiekėjas parengia ir, likus 3 mėnesiams iki nustatyto šilumos metinio 

pajamų lygio galiojimo pabaigos (arba iki šiuo metu galiojančių šilumos kainų dedamųjų 

galiojimo pabaigos), teikia šilumos bazinio pajamų lygio koregavimo projektą, 

vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika. Šilumos tiekėjai, 

realizuojantys ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, teikia koreguotų šilumos bazinių 

pajamų lygių projektus ir jų pagrindimą savivaldybei, o šio straipsnio 12 dalyje numatytu 

atveju ir Tarybai, kiti šilumos tiekėjai – savivaldybei. Savivaldybės taryba per 30 darbo dienų 

nustato šilumos kainų dedamąsias. Šilumos tiekėjui pranešus Tarybai, kad savivaldybės 

taryba laiku nenustatė šilumos metinio pajamų lygio šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, Taryba įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikiną 

šilumos metinį pajamų lygį. 

14. Savivaldybės tarybos nustatytą šilumos metinį pajamų lygį šilumos tiekėjai, 

realizuojantys ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus ir atitinkantys šio straipsnio 

12 dalyje nurodytus kriterijus, pateikia Tarybai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos 

metinio pajamų lygio nustatymo. Taryba nurodo savivaldybės tarybai esamus šilumos 

metinio pajamų lygio nustatymo pažeidimus. Savivaldybės taryba privalo juos pašalinti ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybės tarybai nepašalinus nurodytų pažeidimų 

arba laiku nenustačius šilumos metinio pajamų lygio, Taryba įgyja teisę vienašališkai 

nustatyti laikiną šilumos metinį pajamų lygį. 

15. Šilumos tiekėjas nustatytą šilumos bazinį pajamų lygį ir šilumos metinius 

pastoviųjų ir kintamųjų dalių pajamų lygius skelbia savo interneto svetainėje. 

16. Savivaldybės tarybos nustatytas šilumos metinis pajamų lygis galioja ne ilgiau kaip 

12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. Tarybos vienašališkai nustatyti laikini šilumos metiniai 
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pajamų lygiai galioja, kol pašalinami Tarybos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 

mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. 

17. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) 

šilumos metinio pajamų lygio ikiteismine tvarka nagrinėja Taryba. Tarybos sprendimai, 

priimti išnagrinėjus skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio 

ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo 

šalis per 30 darbo dienų nuo Tarybos sprendimo dėl ginčo priėmimo nepareiškia skundo 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šilumos 

tiekėjo, realizuojančio mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, skundus dėl savivaldybės 

tarybos nustatyto šilumos bazinio pajamų lygio ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio ne teismo 

tvarka nagrinėja Taryba.  Skundas dėl savivaldybės tarybos sprendimo, nustatančio šilumos 

bazinio pajamų lygį ir (ar) šilumos metinio pajamų lygį šilumos tiekėjui, realizuojančiam 

mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, Tarybai teikiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo 

priėmimo dienos. Šilumos tiekėjo, realizuojančio mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, 

kreipimasis į Tarybą neatima jo teisės kreiptis į teismą. Šioje dalyje nurodyti skundai 

nagrinėjami pagal Tarybos patvirtintas skundų dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos 

bazinio pajamų lygio ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio nagrinėjimo taisykles. Tarybos 

sprendimai, priimti išnagrinėjus skundus dėl savivaldybės tarybos nustatyto šilumos bazinio 

pajamų lygio ir (ar) šilumos metinio pajamų lygio, yra rekomendaciniai. 

18. Jeigu šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso 

vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias šilumos 

tiekimo sistemas, teikia  bendrai vieną šilumos pajamų lygį visoms savivaldybėms, šilumos 

metinį pajamų lygį  nustato šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jį 

pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos metinius pajamų 

lygius mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 7, 10, 11, 13 ir 14 dalyse numatyta šilumos 

metinio pajamų lygio nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje 

nedalyvauja. 

19. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytas nepriklausomas šilumos gamintojas 

nustato šilumos gamybos metinį pajamų lygį įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs 

jį pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo atveju nustatant šilumos gamybos metinį 

pajamų lygį mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 7, 10, 11, 12, 13, 14 ir 16 dalyse numatyta 

šilumos pajamų lygio nustatymo procedūra, o savivaldybių tarybos šioje procedūroje 

nedalyvauja. 

20. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtinta Karšto vandens 

kainų nustatymo metodika, parengia ir teikia Tarybai ir (arba) savivaldybės institucijai 

karšto vandens kainos dedamųjų projektą. Jeigu karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos 

tiekėjas, realizuojantis ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, arba tiekia karštą vandenį 

šio šilumos tiekėjo teritorijoje, savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų 

teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas 

pastabas. Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 darbo dienų jų 

negavusi, nustato karšto vandens kainos dedamąsias Karšto vandens kainų nustatymo 

metodikoje nustatyta tvarka. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto vandens kainų 

dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 

akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris tiekia karštą 

vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens kainų dedamąsias įmonės įstatuose 

nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodiką ir 

suderinęs su Taryba.  

21. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatomas šilumos pajamų lygis, kuris turi 

padengti šilumos gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas. Šį šilumos pajamų lygį 

nustato šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės taryba. Jeigu nėra nustatytas kitas šilumos 

pajamų lygis, konkurenciniai šilumos vartotojai už suvartotą šilumą atsiskaito šilumos 

kainomis, nustatytomis kitiems šilumos vartotojams. 
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22. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Tarybos patvirtinta daugiabučių namų 

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo 

metodika, ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui nustato 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius 

tarifus. 

23. Šilumos tiekėjas gali priimti sprendimą šilumos kainą perskaičiuoti rečiau nei kas 

mėnesį. 

24. Savivaldybės kontroliuoja, ar šilumos tiekimo įmonės teisingai skaičiuoja ir taiko 

šilumos ir karšto vandens kainas, nustačiusios pažeidimus, kreipiasi į Tarybą dėl sankcijų 

taikymo.“ 

 

18 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„35 straipsnis. Investicinių planų Investicijų derinimas 

Investiciniai planai derinami Didesnės kaip 100 000 eurų investicijos derinamos su 

savivaldybės taryba jos Tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybai atsisakius derinti 

šilumos tiekėjo, realizuojančio ne mažiau kaip 25 GWh šilumos per metus, investicijas, tokios 

investicijos šilumos tiekėjo prašymu derinamos su Taryba jos nustatyta tvarka. Šilumos 

tiekėjų skundus dėl savivaldybių tarybų sprendimų derinant investicinius planus ne teismo tvarka 

nagrinėja Taryba.“ 

 

19 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. spalio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jos įgaliotos institucijos ir Valstybinė energetikos 

reguliavimo taryba iki 2022 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

3. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimais, savivaldybių sprendimais ir (ar) 

ūkio subjektų įstatuose nustatyta tvarka nustatytos šilumos bazinės kainos (kainų dedamosios) 

galioja iki Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimuose, savivaldybių sprendimuose ir 

(ar) ūkio subjektų sprendimuose nustatytų datų. Artimiausio šilumos bazinės kainos (kainų 

dedamųjų) perskaičiavimo metu šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios konvertuojamos į 

šilumos pastoviosios ir kintamosios dalių pajamų lygius. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

________ 

 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 

30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82, 83 ir 181 straipsniais įstatymo projektas 

ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių 

archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT 

administratorių, žyma:IS-931/656-II-1-1 priedas 2022-01-03.zip). 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8fbe3fd0688211ecb2fe9975f8a9e52e
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IS-931/656-II-2 priedas 

 

TN: tn  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius,  

tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt, 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Pagal gavėjų sąrašą 

 

 

 2021-12-28 Nr. (21.4-25E)3-2245 

   

NUTARIMO PROJEKTO PATEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti 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“ projektą (toliau – 

Nutarimo projektas).  

Nutarimo projekto tikslas – siekiant teisinio aiškumo patiksinti Įmonių, veikiančių 

energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų 

taisykles (toliau – Taisyklės), užtikrinant Taisyklių atitiktį 2021 m. lapkričio 4 d. priimtiems 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 23 ir 28 straipsnių pakeitimo 

įstatymo (toliau – Įstatymas)1 pakeitimams, susijusiems su reguliuojamų energijos gamintojų 

galimybėmis įsigyti gamtines dujas užbiržinėje rinkoje. Šiais pakeitimais sudarytos lankstesnės 

sąlygos reguliuojamiems energijos gamintojams įsigyti gamtines dujas mažiausiomis sąnaudomis, 

pirkti gamtines dujas ne per tarpininkus, pvz., tiesiogiai tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų 

rinkoje.  

Įstatymo 23 straipsnio 2 dalis nustato, kad tais atvejais, kai gamtinių dujų biržoje dėl 

objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio arba gamtinių dujų 

įsigijimo kaina sutarties sudarymo metu kitais teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra 

mažesnė negu vidutinė gamtinių dujų biržos kaina ir (ar) gamtinių dujų įsigijimas kitais teisės 

aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra ekonomiškai naudingesnis, reguliuojami šilumos ir (ar) 

elektros energijos gamintojai gali teikti prioritetą gamtinėms dujoms įsigyti ne biržoje. 

Siekiant teisinio aiškumo dėl Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo, siūloma 

Taisyklėse detalizuoti gamtinių dujų įsigijimo užbiržiniais sandoriais ekonominio naudingumo su 

gamtinių dujų įsigijimu biržoje palyginimą, taikant tuos pačius principus kaip šiuo metu Taisyklėse 

yra detalizuotas biokuro įsigijimo užbiržiniais sandoriais ekonominio naudingumo palyginimas. 

Siūloma nustatyti, kad ekonomiškai naudingesniu sandoriu būtų laikomas gamtiniu dujų įsigijimas 

5 procentais (ar daugiau) mažesne už gamtinių dujų biržos operatoriaus internetinėje svetainėje 

skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų biržos kainą Lietuvos prekybos 

aikštelėje, arba ne didesnė už Intercontinental Exchange (ICE) tinklalapyje Dutch TTF Gas Futures 

skiltyje skelbiamą atitinkamo pristatymo laikotarpio vidutinę gamtinių dujų ateities sandorių kainą2.  

 
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b205b5f03e2a11ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-b0ge2nj95  
2 TTF (angl. Title Transfer Facility) indeksas yra plačiausiai naudojamas gamtinių dujų kainų indeksas Europoje, 

nurodantis gamtinių dujų kainą didžiausioje ir likvidžiausioje virtualioje gamtinių dujų prekybos aikštelėje Europoje. 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/12/211228_EM_LYDRASTIS_Nutarimas_277.zip
mailto:info@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b205b5f03e2a11ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=-b0ge2nj95
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Įgyvendinant Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies nuostatą dėl gamtinių dujų įsigijimo kitais 

teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais kai tai yra ekonomiškai naudingiau, Taisyklėse 

siūloma nustatyti, kad gamtinių dujų pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, kai 

prognozuojama gamtinių dujų ateities sandorių kaina, kuri skelbiama Intercontinental Exchange 

(ICE) tinklalapyje Dutch TTF Gas Futures skiltyje, einamųjų metų šildymo sezono mėnesiams yra 

3 kartus ar daugiau didesnė už įsigyjančiosios organizacijos prašymu Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos suskaičiuotą svertinę vidutinę gamtinių dujų žaliavos kainą per paskutinius 24 

mėnesius iki planuojamo dvišalio sandorio sudarymo. Energetikos ministerijos vertinimu, tokia 

situacija rinkoje aiškiai indikuotų apie itin neapibrėžtą ateities situaciją rinkoje ir susidariusį 

gamtinių dujų pasiūlos trūkumą Europoje. Šiuo pakeitimu siekiama reguliuojamiems energijos 

gamintojams sudaryti palankesnes sąlygas reaguoti į gamtinių dujų ateities sandorių kainų 

prognozes ir spręsti dėl gamtinių dujų įsigijimo dvišaliais sandoriais, gamtinių dujų rinkos 

išvestinių finansinių priemonių naudojimo. Lankstesnis ir operatyvesnis apsirūpinimo gamtinėmis 

dujomis būdas tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje gali būti ekonomiškai naudingas taip 

pat ir dėl ir geopolitinės situacijos Europoje, kuomet Europos Sąjungoje būtų susiduriama su 

gamtinių dujų importo iš Rusijos Federacijos trikdžiais ar nepakankamumu ir šie veiksniai darytų 

didelę neigiamą įtaką gamtinių dujų kainai, ar keltų neapibrėžtumus dėl gamtinių dujų tiekimo 

saugumo užtikrinimo bei Rusijos Federacijos gamtinių dujų tiekėjų sutartinių įsipareigojimų 

tinkamo įvykdymo. 

Apibendrinant tai kas  išdėstyta, Taisyklių pakeitimais siūloma detalizuoti du gamtinių dujų 

įsigijimo būdus užbiržiniais sandoriais: (i) gamtinių dujų įsigijimas įprastomis rinkos sąlygomis, 

kuomet dvišaliu kontraktu susitariama dėl mažesnės kainos nei gamtinių dujų biržoje (Nutarimo 

projekto 2 punktas); (ii) gaminių dujų kainos įsigijimas esant neįprastai (krizinei) situacijai Europos 

gamtinių rinkoje (Nutarimo projekto 5 punktas). 

Nutarimo projektas ir jo lydimieji dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės darbo reglamento 28.4 ir 28.5 papunkčiu, pastabas ir pasiūlymus prašytume 

pateikti skubos tvarka iki 2021 m. sausio 4 d.  

Projektą parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupė (grupės 

vadovas Karolis Švaikauskas, tel. 8 670 39 352, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt, Energetikos 

konkurencingumo grupės vyriausiasis specialistas Edvinas Varkala, tel. 8 602 47 397, el. p. 

edvinas.varkala@enmin.lt). 

PRIDEDAMA: 

1. Nutarimo projektas, 3 lapai. 

2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 3 lapai. 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 
 

Edvinas Varkala, tel. + 370 602 47 397, el. p. edvinas.varkala@enmin.lt. 

_________ 

 

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 ir 

Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-

931/656-II-2-1 priedas 2022-01-03.zip). 

 
Šis indeksas dažniausiai pasirenkamas gamtinių dujų sandorių kainoms nustatyti, tai yra patikimas kainų didmeninėje 

Europos dujų rinkoje indikatorius, šio indekso svyravimai atspindi situaciją ir prognozes Europos gamtinių dujų rinkoje. 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt
mailto:edvinas.varkala@enmin.lt
mailto:edvinas.varkala@enmin.lt
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/12/211228_EM_LYDRASTIS_Nutarimas_277.zip
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IS-931/656-II-3 priedas 

 

TN: tn  

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 
 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554  

 

Pagal adresatų sąrašą 

 

   

 2021-12-30 

 

Nr. R2-(TT)-7624 

 

 

DĖL NUTARIMO PROJEKTO DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

ADMINISTRACINIS NUSIŽENGIMAS LAIKOMAS MAŽAI PAVOJINGU, 

NUSTATYMO 

 

 

 Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 16 d. priėmė Administracinių 

nusižengimų kodekso 12, 33, 223, 321, 325, 327, 401, 413(1), 558, 560, 569, 578, 579, 589, 608, 

609, 610, 611, 617, 618, 620, 621, 644, 664, 665 straipsnių, XXXIX skyriaus pavadinimo ir priedo 

pakeitimo ir 323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą, kuriuo, be kita ko, buvo 

papildytas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau ‒ ANK) 12 

straipsnis, nurodant, kad šio straipsnio nuostatos dėl mažai pavojingos administracinio nusižengimo 

požymius turinčios veikos, kuomet teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną turintis 

pareigūnas gali jos nepradėti ir pareikšti asmeniui žodinę pastabą, taikomos ir dėl pažeidimų, 

numatytų ANK 325 straipsnyje, 327 straipsnio 1 ir 3 dalyse. 

 Vadovaujantis ANK 589 straipsnio 14 punkto nuostatomis, Valstybinei energetikos 

reguliavimo tarybai (toliau ‒ Taryba) (jos darbuotojams) suteikti įgaliojimai pradėti administracinių 

nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių 

nusižengimų protokolus už ANK 589 straipsnio 14 punkte nurodytus administracinius 

nusižengimus (įskaitant numatytus ANK 325 ir 327 straipsniuose). 

 Taryba, vadovaudamasi ANK 12 straipsnio 2 dalimi, parengė nutarimo dėl kriterijų, 

kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo projektą 

(toliau ‒ Projektas) bei teikia Projektą viešajai konsultacijai. 

Projekto tikslas – nustatyti kriterijus, kuriais vadovaujantis ANK 12 straipsnio 1 dalyje 

nurodyti administraciniai nusižengimai, dėl kurių Taryba turi teisę pradėti administracinio 

nusižengimo teiseną, laikomi mažai pavojingais, taip įgyvendinant ANK 12 straipsnio 2 dalyje 

įtvirtintą įpareigojimą. 

Projektu siūloma: 

1. Nustatyti kriterijus, kuriais vadovaujantis ANK 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti 

administraciniai nusižengimai, dėl kurių Taryba turi teisę pradėti administracinio nusižengimo 

teiseną, būtų laikomi mažai pavojingais.  

2. Nustatyti, kokiais atvejais aukščiau nurodyti kriterijai nėra taikomi ir administracinis 

nusižengimas negali būti laikomas mažai pavojingu.  

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje 

sistemoje (toliau – TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. Taryba, vadovaudamasi 

Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų 

projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/70d790d1696d11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=1uu1xby88
mailto:info@vert.lt
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28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, prašo pastabas ir 

pasiūlymus Projektui pateikti iki 2022 m. sausio 7 d. paštu: Verkių g. 25 C-1, Vilnius, LT-

08223, faksu: (8 5) 2135270, elektroniniu laišku: info@vert.lt. 

Projektą parengė Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus patarėja Simona 

Gavorskaitė, tel. (8 5) 213 3441, el. p. simona.gavorskaite@vert.lt bei vyresnysis patarėjas Povilas 

Šalaševičius, tel. (8 5) 213 6454, el. p. povilas.salasevicius@vert.lt. 

PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis 

nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“ projektas, 1 lapas. 

 

 

Tarybos pirmininkas    Renatas Pocius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Gavorskaitė, tel. (8 5) 213 3441, el. p. simona.gavorskaite@vert.lt 

P. Šalaševičius, tel. (8 5) 213 6454, el. p. povilas.salasevicius@vert.lt 

 
 

_________ 

 

VERT nutarimo „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai 

pavojingu, nustatymo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-II-3-1 priedas 2022-01-03.zip). 

mailto:info@vert.lt
mailto:brigita.stankeviciene@vert.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/70d790d1696d11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=1uu1xby88
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IS-931/656-II-4 priedas 

 

AM 2021 12 28 pranešimas. Europos Komisija patvirtino nemokamus apyvartinius taršos 

leidimus 65 įrenginiams 

TN: tn  

 

Šalies įmonėms, dalyvaujančioms ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apyvartinių 

taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje, paskirstyti nemokami ATL 2021-2025 m. laikotarpiui. Iš 

viso Europos Komisija patvirtino nemokamų ATL kiekius 65 įrenginiams. 

Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į Europos Komisijos sprendimą, išsiuntė derinti 

Aplinkos ministro įsakymo projektą kitoms ministerijoms ir visuomenei. Priėmus šį įsakymą, bus 

pradedamas nemokamų ATL paskirstymas visiems sąraše esantiems įrenginiams. Su sąrašu galite 

susipažinti čia. 

ES ATL prekybos sistemoje 2013-2020 m. dalyvavo arti 90 Lietuvos įmonių. Joms skirtų 

nemokamų ATL paskirstymo lentelę galima rasti Aplinkos ministerijos tinklapio rubrikos „Klimato 

kaita“ porubrikėje „ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji mechanizmai“. 

Prekyba taršos leidimais – pagrindinė ES klimato kaitos politikos priemonė ŠESD išmetimui 

reguliuoti. Šios prekybos sistema veikia visose ES valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, 

Norvegijoje ir Lichtenšteine. Ji šiuo metu apima daugiau nei 11 tūkst. ŠESD išmetančių įrenginių. 

Kiekvienam įrenginiui išduodamų ATL skaičius kasmet tolygiai mažėja. Nustatyta, kad nuo 

2030 m. nemokamai skiriamų ATL apskritai turi nebelikti. Dėl palaipsniui mažėjančio nemokamų 

ATL kiekio veiklos vykdytojai turi investuoti į technologijas, mažinančias į atmosferą išmetamą 

ŠESD kiekį. 
________ 

 

TN: tn  

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9,  LT -01105 Vilnius, 
tel.  (8~5)  266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el . p .  info@am.lt , http: //www.am.lt .  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai 

Energetikos ministerijai 

Žemės ūkio ministerijai 

Susisiekimo ministerijai 

Teisingumo ministerijai 

 

 2021-12-28 Nr. (52)-D8(E)- 

    

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PREKYBOS SISTEMOJE 2021–2025 M. 

LAIKOTARPIU DALYVAUJANČIŲ VEIKLOS VYKDYTOJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų 

įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo 

Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo 

finansinių instrumentų įstatymą“ 2 punktu, parengėme ir siunčiame derinti Lietuvos Respublikos 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/europos-komisija-patvirtino-nemokamus-apyvartinius-tarsos-leidimus-65-irenginiams
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0dae5d4067e711ecb2fe9975f8a9e52e
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/es-atl-prekybos-sistema-ir-jtbkkk-lankstieji-mechanizmai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0dae5d4067e711ecb2fe9975f8a9e52e
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aplinkos ministro įsakymo „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų 

sąrašo patvirtinimo“ projektą (toliau – projektas).  

Projektu siekiama nustatyti nemokamai skiriamų apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) 

kiekį veiklos vykdytojams, vykdantiems Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 

priede nustatytas veiklas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka3 pateikusiems 

paraiškas nemokamiems ATL gauti, laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Pažymime, kad tvirtinamas nemokamai skiriamų ATL kiekis suderintas su Europos 

Komisija pagal reikalavimus, nustatytus Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 

leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos apraše4. 

Šis projektas neįgyvendina Vyriausybės programos nuostatų. 

Priėmus projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. 

Priimtas projektas neturės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai. 

Priimtas projektas neturės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai. 

Projektą skelbiame Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje, kurioje suinteresuoti visuomenės atstovai gali teikti pastabas ir pasiūlymus per nustatytą 

terminą. 

Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo TAIS. 

Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų per nurodytą terminą, bus laikoma, kad projektui 

pritarta.  

 

PRIDEDAMA: 

1. Projektas, 7 lapai. 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas. 

 

 

Aplinkos viceministrė                                                                                         Raminta Radavičienė 

 

 

 

 

T. Aukštinaitis, 8 610 79985, el. p. tomas.aukstinaitis@am.lt 

U. Grikinytė, 8 620 53766, el. p. ugne.grikinyte@am.lt  

_______ 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu 

dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo“ projektas ir Projektą lydintys dokumentai TN: 

tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar 

atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-II-4-1 priedas 2022-

01-03.zip). 

 

 
3 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. D1-220 „Dėl Komisijos deleguotojo 

reglamento (ES) 2019/331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal 

direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, įgyvendinimo“. 
4 Aprašas aptvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 „Dėl 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0dae5d4067e711ecb2fe9975f8a9e52e
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IS-931/656-II-5 priedas 

 

TN: tn  

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius,  

Tel. (8 5) 203 4696, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

 

Pagal gavėjų sąrašą 

 

 2021-12-30 Nr. (21.3-25 Mr)3-2264 

    

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti: 

− Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir 

naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas Nr. 1) ir 

− Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais 

sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių 

standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymo projektas Nr. 2) (toliau kartu 

– Įsakymų projektai). 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios 2021 m. lapkričio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-627, kuriuo pakeistas 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (toliau – EEĮ). Įsakymų projektuose numatyti 

pakeitimai yra susiję su siekiu suderinti šių įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas su EEĮ 

nuostatomis.  

Įsakymų projektuose nustatomos naujos ar tikslinamos šios pagrindinės nuostatos:  

1. Sąvokos (terminai) „leistina naudoti galia“, „išmanioji elektros energijos apskaitos 

sistema“, „išmanusis elektros energijos apskaitos prietaisas“, „elektros energijos apskaitos 

prietaisas“ suderinamos su EEĮ nustatytomis sąvokomis; 

2. Įgyvendinant EEĮ 39 straipsnio 4 dalį, siūlomos įtvirtinti nuostatos dėl asmens duomenų 

tvarkymo ir privatumo užtikinimo, nustatant kokiais tikslais skirstomųjų tinklų operatorius renka, 

kaupia, naudoja ir kitaip tvarko duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis EEĮ 48 

straipsnio 10 dalimi, skirstomųjų tinklų operatorius, organizuojantis išmaniųjų elektros energijos 

apskaitos sistemų diegimą, turės parengti atskiras asmens duomenų tvarkymo ir saugumo 

užtikrinimo, duomenų saugumo pažeidimų valdymo, taip pat prieigos prie duomenų taisykles, 

kurios bus skelbiamos skirstomųjų tinklų operatoriaus interneto svetainėje; 

3. Įgyvendinant EEĮ 48 straipsnio 7–9 dalis, siūlomos įtvirtinti nuostatos dėl išmaniosios 

elektros energijos apskaitos sistemų įdiegimo, įskaitant nuostatas dėl galimos ankstesnės 

(išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos įdiegimas bus galimas sistemos įdiegimo tiek 

pirmojo, tiek antrojo etapo metu) išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos įdiegimo 

neįgaliems asmenims. Siūloma nustatyti, kad tokiu atveju neįgalieji asmenys kartu su prašymu 

skirstomųjų tinklų operatoriui papildomai turės pateikti asmens neįgalumą patvirtinančią 

informaciją – neįgaliojo pažymėjimo numerį ir jo galiojimo datą arba neįgaliojo pažymėjimo 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/18963c20694d11ecb2fe9975f8a9e52e
mailto:info@enmin.lt
http://enmin.lrv.lt/
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kopiją. Taip pat nustatoma, kad išmaniosios elektros energijos apskaitos sistema turės būti įdiegta 

ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo tokio vartotojo prašymo gavimo dienos; 

4. Atsižvelgiant į EEĮ 59 straipsnį patikslintos nuostatos dėl atsakomybės už disbalansą 

elektros energijos rinkoje, taip pat patikslintos Įsakymo projekto Nr. 1 nuostatos; 

5. Atsižvelgiant į EEĮ 51 straipsnio 5 dalies, EEĮ 59 straipsnio nuostatas, taip pat į tai, kad 

pasikeitę kitų teisės aktų pavadinimai ar jų reguliavimo apimtis, patikslintos kitos Įsakymų projektų 

nuostatos.  

Įsakymų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti per 10 darbo dienų nuo 

Įsakymų projektų paskelbimo TAIS. 

Įsakymų projektus parengė Energetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės 

(vadovas Karolis Švaikauskas, tel. 8 670 39 352, el. p. karolis.svaikauskas@enmin.lt) patarėja 

Aušra Grėbliūnaitė, tel. 8 602 46 290, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt. 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir 

naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 12 lapų; 

2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir 

naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 12 lapų; 

3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais 

sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių 

standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 3 lapai; 

4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr.1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais 

sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių 

standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 3 lapai. 

 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aušra Grėbliūnaitė, tel. 8 602 46 290, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt  

________ 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 

„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl 

Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo 

paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir 

Projektus lydintys dokumentai TN: tn (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, 

esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-

931/656-II-5-1 priedas 2022-01-03.zip). 

mailto:karolis.svaikauskas@enmin.lt
mailto:ausra.grebliunaite@enmin.lt
mailto:ausra.grebliunaite@enmin.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/18963c20694d11ecb2fe9975f8a9e52e
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IS-931/656-II-6 priedas 

 

TN: tn  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT -01105 Vilnius, 
tel.  8 706 63661, faks. 8 706 63663, el .  p . info@am .lt , http:/ /am.lrv.l t.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370 

 

Adresatams pagal sąrašą 

 

 

 

 2021-12-28    

    

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PROJEKTŲ 

 

Aplinkos ministerija teikia derinti: 

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas 1), 

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 406 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių 

įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 

galios“ projektą (toliau – Projektas 2), 

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 351 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių 

įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 

galios“ projektą (toliau – Projektas 3), 

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 369 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų 

rizikos vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą 

(toliau – Projektas 4). 

Vadovaujantis Aplinkos ministerijos nuostatų 7 punktu ir 7.2 papunkčiu, vienas svarbiausių 

Aplinkos ministerijos veiklos tikslų yra formuoti valstybės politiką poveikio aplinkai vertinimo 

srityje ir organizuoti, koordinuoti jos įgyvendinimą. 

Atliepiant veiklos plėtotojų skundus dėl skirtingo planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūrų taikymo vertinant poveikį kraštovaizdžiui ir biologinei 

įvairovei, siekiant aiškaus reglamentavimo, vienodo PAV kriterijų taikymo visoms veikloms ir 

tinkamo ypatingųjų statinių (iš jų ir vėjo elektrinių) PAV detalizavimo reglamentavimo, ir 

atsižvelgiant į tai, kad eksploatuojant vėjo elektrines didžiausias tikėtinas poveikis galimas 

visuomenės sveikatai, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2021 m. liepos 26 d.  įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo“ (toliau – aplinkos ministro 2021-07-26 įsakymas Nr. 

D1-433) pakeistas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, 

papildant poveikio visuomenės sveikatai, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei vertinimo 

principus.  

Aplinkos ministro 2021-07-26 įsakymo Nr. D1-433 3 punkto pavedimu 2021 m. liepos–

lapkričio mėn. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) ir 

savivaldybių atstovai atliko „lauko darbus“, apimančius vertingiausių panoramų ir vizualiai 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/62cf417167ee11ecb2fe9975f8a9e52e
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reikšmingų objektų horizontalios apžvalgos laukų (azimuto kampų) matavimus, aprašymus 

kiekviename apžvalgos taške (regykloje) ir stebėjimo taške, duomenų surinkimą. VSTT sudarė ir su 

savivaldybėmis aptarė vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų sąrašą ir 

vizualiai raiškių gamtos ir (ar) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apžvalgos taškų sąrašą.  

Projektu 1 siūloma: 

- patvirtinti vertingiausių šalies kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų sąrašą; 

- patvirtinti vizualiai raiškių gamtos ir (ar) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

apžvalgos taškų sąrašą; 

- patikslinti rizikos analizės vertinimo principus; 

- Agentūrai nustatyti pareigą patikrinti, ar ataskaitos viešinimo ir visuomenės 

informavimo procedūros atliktos pagal teisės aktų reikalavimus; 

- patikslinti Agentūros veiksmus, gavus ataskaitą po pakartotinio viešinimo procedūros, 

- patikslinti reikalavimus viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita procedūroms; 

- nustatyti pareigą pranešime apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo pradžią nurodyti planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) apytikslias 

koordinates; 

- pataisyti redakcinio pobūdžio netikslumus. 

Aplinkos ministerija, sistemiškai įvertinusi vykdomų PAV procesų metu kylančius teisinio 

reglamentavimo neaiškumus, Aplinkos ministerijoje gautus paklausimus dėl PAV teisinio 

reglamentavimo, Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo 

rekomendacijų R 44-03, Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai 

vertinimo rekomendacijų R 43-03 ir Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo 

rekomendacijų R 41-02 (toliau visos kartu – Rekomendacijos) turinį ir aktualumą, atsižvelgdama į 

praktinį jų taikymą ir trūkumus, siekdama aiškesnio reglamentavimo, vienodo teisės aktų taikymo, 

kitų teisės aktų nuostatų nedubliavimo, siūlo: 

Projektu 2, atsižvelgiant į tai, kad: 1) PAV tvarkos aprašas 2021 m. liepos 26 d. aplinkos 

ministro įsakymo Nr. D1-433 papildytas nuostatomis dėl VE PAV, 2) Planuojamos ūkinės veiklos 

(vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos R 44-03 pasenusios ir didžiąja 

dalimi dubliuoja PAV tvarkos aprašo nuostatas, 3) rekomendacijos nebeatitinka šiandieninės 

situacijos ir poreikių, pripažinti netekusiomis galios; 

Projektu 3, atsižvelgiant į tai, kad: 1) 2017 m. lapkričio 1 d įsigaliojus PAV tvarkos aprašui, 

Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos 

R 43-03 iš dalies dubliuoja jo nuostatas, 2) Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 14 straipsnio 1 

dalyje nustatytas draudimas reguliuoti (tvenkti (patvenkti) ir kitais būdais keisti vandens lygį, gylį ir 

(arba) krantų liniją) upes ir (arba) ežerus, išskyrus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatyme nustatytus atvejus, 3) pasikeitus hidroelektrinių veiklos teisiniam reguliavimui, aktuali 

rekomendacijų nuostatų dalis, apibūdinanti hidrotechninių statinių charakteristikas, iš esmės atitinka 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 109 „Dėl tvenkinių 

naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ patvirtintų tvenkinių 

naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) 1 priedo 12.3 papunktyje nustatytas 

hidrotechninių statinių charakteristikas, 4) rekomendacijos nebeatitinka šiandieninės situacijos ir 

poreikių, pripažinti netekusiomis galios; 

Projektu 4: 1) siekiant supaprastinti teisinį reglamentavimą papildant PAV tvarkos aprašą 

aktualiomis planuojamos ūkinės veiklos rizikos analizės nuostatomis, 2) atsižvelgiant į tai, kad 

planuojamos ūkinės veiklos rizikos analizės atlikimas išsamiai reglamentuojamas Ūkio subjekto, 

kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinėse rekomendacijose, 

patvirtintose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“, 3) rekomendacijos nebeatitinka šiandieninės 

situacijos ir poreikių, pripažinti netekusiomis galios. 

Projektais nenumatomi nauji informaciniai įpareigojimai, todėl administracinė našta 

nevertinama.  
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Teisės akto projektas perkelia 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo,  iš 

dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES Tekstas svarbus EEE 2014 

m. balandžio 16 d. nuostatas. Atitikties lentelė pridedama. 

Teisės aktų projektus įtraukiant į teisės sistemą kitų teisės aktų priimti nereikės. 

Projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS), kur su Projektais gali susipažinti suinteresuotos institucijos ir visuomenė. Kitų 

konsultavimosi su visuomene būdų nenumatyta. 
Prašome išvadas dėl Projektų pateikti per 12 darbo dienų nuo jo paskelbimo TAIS.  

Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad 

Projektams pritarta. 

Projektus parengė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės (vadovas 

Vitalijus Auglys, el. p. vitalijus.auglys@am.lt) vyriausioji specialistė Rasa Griškevičienė (tel. +370 

695 11585, el. p. rasa.griskeviciene@am.lt), vyriausias specialistas Mindaugas Raulinaitis (tel. 

+370 695 41925, el. p. mindaugas.raulinaitise@am.lt), Gamtos apsaugos politikos grupės (vadovas 

Algirdas Klimavičius, el. p. algirdas.klimavicius@am.lt) vyriausias specialistas Eduardas 

Vaitkevičius (tel. +370 616 35652, el. p. eduardas.vaitkevicius@am.lt).  

PRIDEDAMA: 

1. Projektas 1, 9 lapai. 

2. Projekto 1 lyginamasis variantas, 11 lapų. 

3. Projektas 2, 1 lapas. 

4. Projektas 3, 1 lapas. 

5. Projektas 4, 1 lapas. 

6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai. 

7. Atitikties lentelė, 25 lapai. 

 

 

Aplinkos viceministrė                                                                                        Raminta Radavičienė  

 

 

 

R. Griškevičienė, tel. +370 695 11585, el. p. rasa.griskeviciene@am.lt 

_______ 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 

m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

tvarkos  aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 406 „Dėl 

Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 

44-03 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas; Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 

351 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo 

rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas; Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 

liepos 16 d. įsakymo Nr. 369 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo 

rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektą ir Projektus lydinyus 

dokumentai TN: tn, (šie dokumentai taip pat saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui 

susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-II-6-1 

priedas 2022-01-03.zip). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32011L0092&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014L0052&locale=lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/62cf417167ee11ecb2fe9975f8a9e52e
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IS-931/656-II-7 priedas 

 
Tarybos 2021-12-29 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:00 val. 

TN: tn 

 
II dalis 

1. Dėl UAB „Schindler – Liftas“ energetikos darbuotojų mokymo programos derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 
Dalyvauja: UAB „Schindler – Liftas“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

2. Dėl UAB „Klaipėdos liftas“ energetikos darbuotojų mokymo programos derinimo. 

Pranešėjas – Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas Edmundas Tunaitis 
Dalyvauja: UAB „Klaipėdos liftas“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 

3. Dėl UAB „Biržų vandenys“ 2020–2023 metų investicijų. 
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Simona Kulikauskienė 

Dalyvauja: Biržų rajono savivaldybėsadministracijos, UAB „Biržų vandenys“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
4. Dėl UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2021 metų investicijų. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas 

Dalyvauja: Alytaus miesto savivaldybės administracijos, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
5. Dėl UAB „Akmenės energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. 

Pranešėja – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sandra Grinienė 

Dalyvauja: Akmenės rajono savivaldybės administracijos, UAB „Akmenės energija“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

6. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo. 

Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Achema“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB 
„Ignitis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 
7. Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 

pakeitimo. 

Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Lina Karpavičiūtė 
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Gren Lietuva“, UAB „Ignitis“, UAB 

„Intergas“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 
*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

8. Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių, AB „Amber Grid“ 

gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių pakeitimo projektų derinimo ir dėl 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės 

reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 

pakeitimo (papildomas klausimas). 
Pranešėjas – Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Raimondas Balčiūnas 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos,Lietuvos biodujų asociacijos, Lietuvos elektros 

energetikos asociacijos, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, 

Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacijos, AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Energijos 
skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos nafta“, AB 

„Panevėžio energija“, AB „Šiaulių energija“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Achema Gas Trade“, 

UAB „Dolaurus“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Haupas“, 
UAB „Ignitis“, UAB „Imlitex“, UAB „Intergas“, UAB „Jetgas“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, 

UAB „Litesko“, UAB „Scener“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-29/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/schindler-liftas-mokymo-programa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/klaipedos-liftas-mokymo-programa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/birzu-vandenys.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/alytaus-silumos-tinklai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/akmenes-energija.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/klaipedos-nafta-taisykles.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/klaipedos-nafta-taisykles.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/gd_raas_apraso_pakeitimai.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/gd_raas_apraso_pakeitimai.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/amber_grid_p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/amber_grid.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
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9. Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl 

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (papildomas klausimas). 

Pranešėjas – Elektros skyriaus patarėja Laima Kasparavičiūtė 

Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Ignitis grupė“, UAB „EPSO-G“, AB 
„Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB, AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“, 

UAB „Dainavos elektra“, UAB „Ignitis“, UAB „Ignitis gamyba“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga, elektroninis dokumentas* 

*Elektroninį dokumentą atsidaryti galite pasinaudoję nuoroda https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 
10. 10. Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ projekto „Produktų užsakymų ir 

stebėjimo informacinė sistema“ derinimo (papildomas klausimas). 

Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Lina Karpavičiūtė 
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 

 

Kiti klausimai. 
 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: 

Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą 
Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į 

rengėjus (pranešėjus). 

_______ 

 

VERT 2021-12-29 posėdžio aktualiais klausimais medžiaga TN: tn, (šie dokumentai taip pat 

saugomi LŠTA serverių archyvuose, esant poreikiui susipažinti ar atsisiųsti prašome kreiptis į 

asociacijos IT administratorių, žyma:IS-931/656-II-7-1 priedas 2022-01-03.zip). 

_________ 

 
Tarybos 2022-01-06 posėdis (nuotoliniu būdu) 9:30 val. 

TN: tn  

 

II dalis 
1. Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2021 metų investicijų. 

Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Gintarė Klovienė 

Dalyvauja: Elektrėnų savivaldybės administracijos, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai. 

Posėdžio medžiaga 
2. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ 2019–2021 metų investicijų. 

Pranešėjas – Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas 

Dalyvauja: Marijampolės savivaldybės administracijos, UAB „Litesko“ atstovai. 
Posėdžio medžiaga 

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ investicijų projekto „SGD laivo-saugyklos įsigijimas“ derinimo (papildomas 

klausimas). 

Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Justas Valaitis 
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Achemos grupė“ 

atstovai. 

Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas 
4. Kiti klausimai. 

Kilus klausimams dėl posėdžio organizavimo, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistes: 

Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, el. paštu grazina.songailaite@vert.lt, tel. 8 (682) 70 309 arba Jurgitą 
Ramanavičienę, el. paštu jurgita.ramanaviciene@vert.lt, tel. 8 (636) 94 474, dėl medžiagos turinio – į 

rengėjus (pranešėjus). 

 

https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/energetikos_aprasas_p.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/elektros_apskaitos_aprasas.adoc
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/eso-projektas_pazyma_viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-12-29/eso-projektas_nutarimo_proj_viesas.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-29/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2022-01-06/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-06/elektrenu-komunalinis-ukis.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-06/litesko-marijampole.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-06/sgdt-kn-pazyma-viesa.pdf
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2022-01-06/sgdt-kn-nutarimo_pr-viesas.pdf
mailto:grazina.songailaite@vert.lt
mailto:jurgita.ramanaviciene@vert.lt
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IS-931/656-III-1 priedas 

 

 Baltpool 2021-12-28 pranešimai apie BK kainas ir indeksus 

TN: tn  

 

 
Paskutinis taškas 2021-12-28 

 
 

Vėliausio 2021-12-28 aukciono rezultatai 

BK prekybos rodikliai prieš aukcioną 10 00 

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 71 680 25.98 +3.04 % 51 380 27.03 30.26 7 770 

M01-2022  Smulkinta mediena 36 680 26.29 +9.59 % 0 0.00 0.00 0 

M02-2022  Smulkinta mediena 58 520 24.70 +1.34 % 88 480 23.91 32.07 5 600 

Q01-2022  Smulkinta mediena 27 300 24.48 -1.96 % 0 0.00 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 3 850 10.50 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 120 38.10 -1.81 % 1 510 39.61 49.06 1 430 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 70 15.50 0.00 % 140 14.30 18.50 140 

Lignino ir biokuro mišinys 

https://www.baltpool.eu/lt/
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SPOT  
Lignino ir biokuro 
mišinys 

700 17.00 0.00 % 1 330 17.00 0.00 0 

 

BK prekybos rodikliai po aukciono 14 00  

Vėliausias aukcionas 
Kitas aukcionas 

Pirkimo Pardavimo 

Laikotarpis Produktas 

Sandorių 

kiekis, 

MWh 

Vėliausia 

kaina,  

Eur/MWh 

Kainos 

pokytis 

Amount, 

MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Average 

price, 

Eur/MWh 

Amount, 

MWh 

Smulkinta mediena 

SPOT  Smulkinta mediena 67 130 27.31 +5.57 % 10 920 26.88 0.00 0 

M02-2022  Smulkinta mediena 12 600 26.46 +6.65 % 60 760 23.89 0.00 0 

M03-2022  Smulkinta mediena 1 750 25.00 0.00 % 21 000 20.38 0.00 0 

Q02-2022  Smulkinta mediena 0 - 0.00 % 3 850 10.50 0.00 0 

Medienos granulės 

SPOT  Medienos granulės 1 370 41.27 +7.63 % 120 38.00 0.00 0 

Kuro durpės 

SPOT  Kuro durpės 140 15.20 0.00 % 0 0.00 0.00 0 

Lignino ir biokuro mišinys 

SPOT  
Lignino ir biokuro 

mišinys 
1 330 17.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0 
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IS-931/656-III-2 priedas 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, 

faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327 

 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 

 

Kopija 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 

 

 2021-12-29 

Į 2021-10-06 

 

Nr. (22.2-24 Mr)3- 3-2263 

Nr. 92 

 

DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMO PATIKIMUMO 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacijos 2021 m. spalio 6  d. raštą Nr. 92 „Dėl energijos išteklių tiekimo 

patikimumo“, kuriame išreiškiamas nuogąstavimas dėl galimos gamtinių dujų krizės, prašoma 

pateikti informaciją kaip jai pasiruošti, siekiant išvengti skaudžių padarinių.  

Kaip žinia, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas5 įpareigoja energetikos 

įmones, kurių šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 

MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją, turėti energijos išteklių 

rezervinių atsargų šaltuoju metų periodu. Energijos išteklių rezervinių atsargų kiekis šaltuoju metų 

periodu turi būti ne mažesnis, negu energetikos įmonės vidutiniškai suvartoja per 10 kalendorinių 

dienų, skaičiuojant pagal trejų praėjusių kalendorinių metų 10 kalendorinių dienų vartojimo vidurkį 

šaltuoju metų periodu. Šaltuoju metų periodu laikomas laikotarpis nuo lapkričio 1 dienos iki kovo 

31 dienos imtinai. Šiltuoju metų laikotarpiu (nuo balandžio 1 dienos iki spalio 31 dienos imtinai) 

energijos išteklių rezervinių atsargų poreikį ir kiekį nustato energetikos įmonės. 

Tokių įmonių energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir 

naudojimo tvarką reglamentuoja Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, 

kaupimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės)6. 

Vadovaujantis Energetikos įstatymu7 ir vykdant Taisyklių ir Energijos išteklių rezervinių 

atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos 

aprašo8 reikalavimus, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kontroliuoja energijos išteklių 

rezervinių atsargų kaupimą ir tvarkymą. Apie energetikos įmones, nevykdančias rezervinių atsargų 

kaupimo apimčių reikalavimų ar valdančias gamybos įrenginius be rezervinių atsargų naudojimo 

įrenginių ir tuo pažeidžiančias veiklos sąlygas, yra informuojamos atitinkamos savivaldybės, 

pateikiant tokių energetikos įmonių sąrašus su patikrinimo duomenimis. 

 
5 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 29 straipsnis. 
6 Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-227 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų 

sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“. 
7 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 27 punktas. 
8 Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 

O3E-234 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų 

pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

mailto:info@enmin.lt
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Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, matyti, kad minėti teisės aktai nustato pareigą energetikos 

įmonėms kaupti energijos išteklių rezervines atsargas, tokiu būdu užtikrinant šilumos energijos 

tiekimo patikimumą vartotojams, esant bet kokiems atsiradusiems trikdžiams, susijusiems su 

energijos išteklių ar energijos tiekimu. Energetikos ministerija nustato bendruosius rezervinio kuro 

sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo reikalavimus. Todėl manome, kad energetikos įmonė, 

kaip asmuo9, kuris verčiasi energetikos veikla10, apimančia energijos išteklių ar energijos žvalgymą, 

gavybą, perdirbimą, gamybą, laikymą, transportavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, prekybą, 

rinkodarą, energetikos objektų ir įrenginių įrengimą ir (ar) eksploatavimą, visų pirma turėtų pati 

įvertinti visas rizikas, susijusias su energijos išteklių tiekimu , ir priimti atitinkamus sprendimus, 

siekiant patikimo šilumos energijos tiekimo. 

Vykdant prekybą biokuro rezervo produktais, taikomos Prekybos biokuro rezervo 

produktais taisyklės11. BALTPOOL UAB, vadovaudamasi šiomis Prekybos biokuro rezervo 

produktais taisyklėmis, organizuoja prekybą biokuro rezervo produktais bei administruoja biržos 

elektroninę prekybos sistemą, kurioje prekiaujama biokuro rezervo produktais. Šiose taisyklėse yra 

nustatyta, kad biržoje prekyba biokuro rezervo produktais organizuojama, biokuro rezervo produktų 

pirkimo-pardavimo sandoriai sudaromi bei vykdomi mutatis mutandis taikant Energijos išteklių 

biržos reglamento12 bendrosios dalies bei specialiosios dalies „Prekyba biokuru“ nuostatas, 

Prekybos biokuro produktais sąlygų13 bei Biokuro tiekimo tipinių sąlygų14 nuostatas.  

Vertinant biokuro pasiūlą rinkoje atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė, Valstybinių miškų urėdija, UAB BALTPOOL š. m. rudenį ėmėsi papildomų veiksmų 

tam, kad būtų padidinti miško kirtimo liekanų paruošimo kiekiai ir pasiūla rinkoje, supaprastintos 

bei pagerintos šių kirtimo liekanų įsigijimo sąlygos. Energetikos ministerija kreipėsi į savivaldybes, 

ragindama šilumos gamyboje naudoti daugiau vietinių miško kirtimo atliekų – pigiausio biokuro iš 

medienos skiedrų. Biokurą naudojančių šilumos tiekėjų pareiga yra užsitikrinti technologines 

galimybes naudoti kiek galima įvairesnį biokurą, įskaitant ir miško kirtimo atliekas – SM3 tipo 

medienos skiedras, tai yra viena iš priemonių kuria šilumos tiekėjai didina tiekimo patikimumą ir 

atsparumą biokuro pasiūlos kiekių rinkoje svyravimams. Dėl gamtinių dujų kainodaros Energetikos 

ministerija pateikė nuomonę Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai 2021 m. spalio 14 d. raštu. 

Energetikos ministerija kartu su AB „Amber Grid“ ir UAB „Ignitis“ įvertino Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacijos siūlymus keisti šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą susijusį su gamtinių dujų 

vartojimo pajėgumų nustatymo tvarka. Atlikus alternatyvų vertinimą, remiantis AB „Amber Grid“ 

ir UAB „Ignitis“ pateiktais skaičiavimais ir modeliavimu, galima konstatuoti, kad Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacijos siūlomi pakeitimai neturėtų pastebimos įtakos šilumos vartotojų sąskaitoms. Net 

ir padidinus didžiausių gamtinių dujų vartojimo parų skaičių iki 10-ties parų (keičiant šiuo metu 

galiojančių 5 didžiausių gamtinių dujų vartojimo parų per metus, apmokestinamų taikant 

trumpalaikių pajėgumų koeficientą 0,05, skaičių), tai turėtų mažesnį nei 1 proc. efektą šilumos 

vartotojų sąskaitoms. 

 Papildomai pažymime, kad Energetikos ministerija parengė ir viešosioms 

konsultacijoms (iki 2022 m. sausio 4 d.) pateikė derinti 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, 

 
9 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 7 dalis. 
10 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 13 dalis. 
11 Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės, patvirtintos BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2013 m. 
liepos 31 d. įsakymu Nr. 13-IS-23. 
12 Energijos išteklių biržos reglamentas, patvirtintas Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 

d. nutarimu Nr. O3E-763 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 

O3-201 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“. 
13 Prekybos biokuro produktais sąlygos, patvirtintos BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. 

įsakymu Nr. 13-IS-23. 
14 Biokuro tiekimo tipinės sąlygos, patvirtintos BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. 

įsakymu Nr. 13-IS-23. 
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pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas)15. Nutarimo 

projektu siekiama reguliuojamiems energijos gamintojams sudaryti palankesnes sąlygas reaguoti į 

gamtinių dujų ateities sandorių kainų prognozes ir spręsti dėl gamtinių dujų įsigijimo dvišaliais 

sandoriais, gamtinių dujų rinkos išvestinių finansinių priemonių naudojimo, kas leistų lanksčiau ir 

efektyviau apsirūpinti gamtinėmis dujomis tarptautinėje gamtinių dujų ir suskystintų gamtinių dujų 

rinkoje. 

 

 

 

Energetikos viceministrė     Inga Žilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrė Šeškevičienė, tel. 8 602 46864, el. p. giedre.seskeviciene@enmin.lt 
 
 
 

 
15 https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bcad3db067e311ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUU

ID=7933c300-e7b6-4e70-b1ae-991bc54dec77 
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IS-931/656-III-3 priedas 

 

VERT 2021-12-28 pranešimas. 2022 m. sausio mėn. keičiasi tarifai: kaip deklaruoti ir 

apmokėti už gruodį suvartotas gamtines dujas bei elektros energiją?  

TN: tn  

 

Visuomeninio elektros tiekimo ir gamtinių dujų buitiniai vartotojai, t. y. tie, kuriems 

kainos yra valstybės reguliuojamos bei neturintys nuotolinės apskaitos, gruodžio mėnesį suvartotą 

gamtinių dujų ir elektros energijos kiekį turi deklaruoti iki paskutinės 2021 m. gruodžio  mėnesio 

dienos ir už jį atsiskaityti ne vėliau  kaip iki 2022 m. sausio mėnesio paskutinės dienos tam, 

kad gruodžio mėnesį suvartotai energijai nebūtų taikomi nauji tarifai, galiosiantys nuo 2022 m. 

sausio 1 d. Atsiskaitant už suvartotą energijos kiekį iki 2022 m. sausio 31 d., bus taikomos kainos ir 

tarifai, galioję 2021 m. gruodžio mėnesį, už kurį ir yra atsiskaitoma. 

Tai reiškia, kad vartotojai 2021 m. gruodžio mėnesį suvartotą gamtinių dujų ir elektros 

energijos kiekį turi deklaruoti ne vėliau, kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. ir už jį atsiskaityti iš 

karto arba ne vėliau, kaip iki 2022 m. sausio 31 d., taikydami 2021 m. gruodžio mėnesį 

galiojusius tarifus. 

Tuo atveju, jei vartotojas 2021 m. gruodžio mėnesį suvartotą gamtinių dujų ir elektros 

energijos kiekį deklaruos vėliau, t. y. ne iki paskutinės 2021 m. gruodžio mėnesio dienos, šis 

kiekis bus vertinamas kaip suvartotas kitą mėnesį ir bus taikomi nauji tarifai, galiosiantys nuo 

2022 m. sausio mėnesio. Vadinasi, jei 2021 m. gruodžio mėnesį suvartotą gamtinių dujų ir elektros 

energijos kiekį vartotojas deklaruos 2022 m. sausio mėnesį, atsiskaitant už jį bus taikomi nuo 2022 

m. sausio 1 d. galiosiantys nauji tarifai. 

_________ 

 

VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT suderino teisės aktus gamtinių dujų sektoriaus 

priežiūrai  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino teisės aktų pakeitimus, kurių 

tikslas: užtikrinti, jog teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma gamtinių dujų perdavimo sistema 

būtų suteikiama objektyviai ir sąžiningai, nediskriminuojant atskirų sistemos naudotojų, bei 

atsižvelgiant į tai, kad atsiranda nauja Lietuvos–Lenkijos dujų jungtis (GIPL), bei taisyklių 

nuostatas harmonizuojant su taisyklėmis, taikomomis Latvijos, Estijos bei Suomijos dujų rinkose. 

Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse 

numatyta: 

• GIPL pajėgumai bus paskirstomi per Lenkijos pajėgumų paskirstymo platformą, o 

sistemos naudotojai, ketinantys transportuoti dujas per GIPL, privalo sudaryti sutartį su 

platformos operatoriumi. 

• Bus teikiamos valandinės kiekio paraiškos, o GIPL pajėgumai bus paskirstomi kaip 

valandiniai pajėgumai (kWh/valandą). 

• Pajėgumai bus užsakomi visoms paros valandoms (arba likusioms valandos einamosios 

paros pajėgumų atveju). Konkrečios valandos pajėgumų užsakyti galimybės nėra. 

• Galimybė teikti vienpuses (single-sided) kiekio paraiškas GIPL taške. 

• Galimybė į sistemą įleisti dujas pagamintas iš atsinaujinančių energijos šaltinių – 

numatytas virtualus žaliųjų dujų įleidimo taškas. 

• Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones turės pateikti visi sistemos naudotojai bei 

nustatyta minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma. 

• Dujų metai prasidės spalio 1 d., (pereinamieji 2022 m. dujų metai bus  nuo sausio 1 d. 

iki spalio 1 d.). 

• Atsisakyta kiekio paraiškų teikimo vidiniame išleidimo taške. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-28/2022-m--sausio-men--keiciasi-tarifai-kaip-deklaruoti-ir-apmoketi-uz-gruodi-suvartotas-gamtines-dujas-bei-elektros-energija.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-suderino-teises-aktus-gamtini%C5%B3-duju-sektoriaus-prieziurai.aspx
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• Du vidiniai išleidimo taškai (nelieka kainų diferenciacijos pagal per metus 

transportuojamą dujų kiekį). 

• Sistemos naudotojas atleidžiamas nuo mokėjimo už nuolatinius perdavimo pajėgumus, 

kai ribojimas užtrunka ilgiau nei 14 dienų per metus. 

AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėse atlikti 

pakeitimai: 

• Numatyta galimybė perleisti balansavimo atsakomybę kitam sistemos naudotojui. 

• Numatytas neutralumo mokesčio apskaičiavimas bei taikymas. 

• Vietoj dabar tiekimo įmonių teikiamų tiekimo grafikų numatyta, kad abi dujų pirkimo-

pardavimo sandorio šalys teiks sandorio pranešimus (trade notification). 

• Sandorio pranešimai turi būti pateikiami ne vėliau nei likus 30 minučių iki dujų paros 

pabaigos (nelieka galimybės duomenis tikslinti pasibaigus dujų parai, t. y. nelieka 

„praėjusios dienos produkto“). 

Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo 

metodikoje atlikti pakeitimai: 

• Bendrovė sistemos naudotojams taikomą paros disbalanso mokestį ir balansavimo 

neutralumo mokestį nustatys vadovaudamasi parengtomis ir su VERT suderintomis 

taisyklėmis.  

• Bendrovė bus finansiškai neutrali pinigų srautų, susijusių su balansavimo veikla, 

atžvilgiu.  

• Nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su bendrovės patiriamomis 

sąnaudomis dėl praeities laikotarpių (2021 m. ir 2022 metų sausio bei vasario mėnesių). 

• Metodikoje įtvirtinama sąvoka „neutralumo mokesčio dedamoji“, kuria bus 

apibrėžiamas susidaręs skirtumas dėl šių praeities laikotarpių.  

• Balansavimo neutralumo mokestį kas mėnesį mokės visi sistemos naudotojai arba toks 

mokestis bus mokamas jiems proporcingai transportuojamam jų gamtinių dujų kiekiui. 

Pakeitimais bus užtikrinamas bendrovės finansinis neutralumas ir padidintas 

balansavimo veiklos skaidrumas. 

Teisės aktų nuostatos įsigalios nuo 2022 m. kovo 1 d. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

________ 

 
VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT pritarė AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi SGD 

terminalu taisyklių pakeitimams  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į suskystintų gamtinių 

dujų (SGD) terminalo naudotojų poreikius bei rinkos situaciją, pritarė AB „Klaipėdos nafta" 

parengtiems Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimams. 

Taisyklės užtikrins paprastesnę prieigą prie SGD terminalo. Visiems rinkos dalyviams, 

norintiems pasinaudoti SGD terminalu, parengta vienoda bendroji sutartis, o pajėgumų užsakymas 

bus atliekamas pasirašant specialiąsias sąlygas prie galiojančios sutarties.  

Įtraukiama sąvoka „Neplanuotas krovinys“: neplanuotu kroviniu laikomas į SGD terminalą 

pristatomas krovinys, kuriam pajėgumai yra suteikiami ne metinės pajėgumų skirstymo procedūros 

metu, o dujų metų (laikotarpis nuo spalio iki spalio mėn.) eigoje, teikiant prašymą nustatyta tvarka. 

Taip pat išskirti skirtingi pageidaujamų dujovežių atvykimo laikotarpiai SGD krovai ir SGD 

perkrovai. 

Įtraukiama SGD operatoriaus atliekama ūkio subjektų ir sandorių su susijusiomis šalimis 

tikrinimo procedūra. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

_________ 

 

https://www.vert.lt/Puslapiai/default.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-pritare-ab-klaip%C4%97dos-nafta-naudojimosi-sgd-terminalu-taisykliu-pakeitimams.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-29/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx


 

60 

VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT pritarė ESO siekiui įdiegti produktų ir paslaugų 

valdymo sistemą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ (ESO) projektą „Produktų užsakymų ir stebėjimo informacinė sistema“, kuris 

finansuojamas bendrovės nuosavomis (skolintomis) lėšomis. 

Bendrovė siekia nauja, saugia produktų ir paslaugų valdymo sistema pakeisti šiuo metu 

naudojamą pažeidžiamą ir technologiškai pasenusią Naujų vartotojų programą (NVP). Šią programą 

bendrovė elektros energijos ir gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo paraiškų bei su šia veikla 

susijusių dokumentų kūrimui, naujų elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojų prijungimo 

procesų valdymui naudoja nuo 2002 metų.  

Turėdama elektros energijos ir gamtinių dujų produktų ir paslaugų valdymui skirtą naują 

sistemą, bendrovė nebepatirs tam tikrų sąnaudų, susijusių su šiuo metu eksploatuojama NVP: bus 

sumažinta sistemos nestabilumo rizika, tikimasi, kad sumažės vartotojų pakartotinių kreipimųsi per 

skirtingas platformas apdorojimas, nereikės atlikti NVP pertvarkymo siekiant atitikti Bendro 

duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, galima bus apjungti galios didinimo bei gaminančio 

vartotojo prijungimo paslaugų užsakymą į vieną paraišką. 

Įgyvendinus projektą bendrovės gamtinių dujų skirstymo kaina vidutiniškai mažės 0,05 

Eur/MWh arba 0,96 proc., lyginant su situacija, kai projektas nebūtų įgyvendinamas, o elektros 

skirstymo kaina mažėtų 0,08 ct / kWh, arba 2,50 proc. 

Bendrovė Produktų užsakymų ir stebėjimo informacinę sistemą ketina nuomoti. 

Išsamiai susipažinti su 2021-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

________ 
 
VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT pakeitė Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir 

sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Gamtinių dujų įmonių apskaitos 

atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą. 

Tikslas - numatyti su VERT suderintų projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios įmonės 

eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės (OPEX 

projektai), sąnaudų apskaitos principus. 

• Aprašas papildytas, numatant, jog Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų 

naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka su 

VERT suderintų OPEX projektų faktinių sąnaudų dalis, viršijanti VERT sprendime dėl 

atitinkamo OPEX projekto derinimo numatytą sąnaudų sumą, negali būti įtraukiama į 

reguliuojamas kainas. 

• Patikslinta pajamų ir sąnaudų ataskaitos forma, koreguojant nepaskirstytinų sąnaudų 

atvaizdavimą gamtinių dujų įmonės pajamų ir sąnaudų ataskaitoje. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

________ 

 

VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT pakeitė Elektros energetikos įmonių apskaitos 

atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimus  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Elektros energetikos įmonių 

apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą (Sąnaudų paskirstymo aprašas). 

Atlikti esminiai pakeitimai: 

Dėl Kaupimo įrenginių 

https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-pritar%C4%97-eso-siekiui-idiegti-produktu-ir-paslaugu-valdymo-sistema.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-29/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/pakeite-gamtiniu-duju-imoniu-apskaitos-atskyrimo-ir-sanaudu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-29/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-pakeite-elektros-energetikos-imoniu-apskaitos-atskyrimo-ir-sanaudu.aspx
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Sąnaudų paskirstymo apraše numatyta: išskirta energijos kaupimo veikla, apibrėžta 

nepaskirstomųjų sąnaudų dalis, numatyta pareiga teikti reguliuojamos veiklos ataskaitas. Taip pat 

keičiami Sąnaudų paskirstymo aprašo priedai, elektros energijos kaupimo įrenginiams (baterijoms) 

numatomas 10-15 m. nusidėvėjimo normatyvas. 

Dėl investicinių projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios elektros energetikos įmonės 

eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės (OPEX 

projektai) 

VERT pakeitus Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių 

investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašą (Investicijų derinimo aprašas), šiame apraše 

nustatyta OPEX projektų derinimo tvarka. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti, kad reguliuojamų 

kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, į kurių sudėtį įeina 

reguliuojamų kainų paslaugos (produktai), nebūtų priskiriama su VERT suderintų OPEX projektų 

faktinių sąnaudų apimtis, viršijanti VERT sprendime dėl atitinkamo OPEX projekto derinimo 

numatytą sąnaudų sumą, aprašas papildytas nuostatomis, draudžiančioms tai atlikti. 

Dėl investicijų į Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modeliu 

optimizuotą ir neoptimizuotą turtą 

Siekiant užtikrinti, kad būtų galima tinkamai atlikti įmonių faktinių investicijų į LRAIC 

modelio optimizuotą ir neoptimizuotą turtą palyginimą su LRAIC modeliu nustatytu investicijų 

poreikiu, įvertinant ne tik pinigine išraiška, bet ir šio turto elementų kiekius. Sąnaudų paskirstymo 

aprašas papildytas nuostatomis, pagal kurias atitinkamai perdavimo tinklų operatorius ir 

skirstomojo tinklų operatorius turėtų teikti faktinių investicijų į LRAIC modelio optimizuoto ir 

neoptimizuoto pagrindinio turto elementus vertę, nurodant ir elementų, į kuriuos buvo atliktos 

faktinės investicijos, kiekius pagal pagrindines turto elementų grupes. Šios nuostatos galios tik 

teikiant reguliuojamos veiklos ataskaitas už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius metus. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.  

________ 

 

VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT suderino UAB „Alytaus šilumos tinklai“ investiciją  

TN: tn  

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 

2021 metų investiciją, kurios vertė – 69,94 tūkst. Eur. Investicija yra suderinta ir su Alytaus miesto 

savivaldybės taryba. 

Bendrovė investavo į sistemos modernizaciją – įsigijo tinkamos galios dūmų recirkuliacijos 

ventiliatorių su dažnio keitikliu biokatilui. Pagal naujai sumontuoto ventiliatoriaus galią buvo 

parinkti ir sumontuoti dūmų srauto matuokliai. 

Įdiegtos priemonės leis sumažinti sudeginamo biokuro kiekį, reikalingą papildomai drėgmei 

biokure išgarinti, bei išsilydžiusių medžiagų kiekį verdančiame sluoksnyje. Tokiu būdu bus 

palaikoma reikiama 840-880℃ verdančio sluoksnio temperatūra. Kartu bus sumažinti keičiamo 

smėlio kiekiai, sumažės rizika katilui sustoti dėl verdančio sluoksnio išsilydymo.  

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA. 

________ 

 

VERT 2021-12-29 pranešimas. VERT bei Aplinkos apsaugos departamentas: kartu 

efektyviau apsaugosime aplinką  

TN: tn  

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius ir 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktorius Raimondas 

Sakalauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri leis keistis informacija bei vykdyti 

bendras veiklas energetikos bei aplinkosaugos srityse. 

https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-29/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-suderino-uab-alytaus-silumos-tinklai-investicija.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/posedziai/2021-12-29/tarybos-posedis-nuotoliniu-budu.aspx
https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2021-metai/2021-gruodis/2021-12-29/vert-bei-aplinkos-apsaugos-departamentas-kartu-efektyviau-apsaugosime-aplinka.aspx
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„Džiaugiamės galimybe bendradarbiauti, keistis sukaupta patirtimi bei įžvalgomis. Tikimės, 

jog bendros VERT bei AAD ekspertų pastangos leis greičiau ir efektyviau imtis veiksmų, siekiant 

užkirsti kelią aplinkos taršai nuotekų tvarkymo srityje, užtikrinti patikimą ir saugią energetikos 

srities veiklą“, – tvirtina VERT pirmininkas R. Pocius. 

„Pasirašytas susitarimas svarbus ne tik tam, kad mūsų institucijos efektyviau ir operatyviau 

bendradarbiautų organizuodamos bendrus patikrinimus ar keisdamosi informacija. Tikslai, kurių 

siekiame, pirmiausia susiję su būtinybe stiprinti aplinkosauginių pažeidimų prevenciją energetikos 

ir vandentvarkos ūkio sektoriuose“, – teigia R. Sakalauskas. 

VERT ir AAD bendradarbiaus tiriant galimai padarytus pažeidimus aplinkosaugos, 

energetikos, nuotekų tvarkymo srityse; vertinant informaciją dėl licenciją turinčių nuotekų 

tvarkytojų vykdomos nuotekų tvarkymo atitikties kokybės reikalavimams; dėl efektyvesnės 

hidroelektrinių kontrolės. 

AAD informuos VERT apie galimai daromus energetikos ūkio subjektų ir nuotekų 

tvarkytojų pažeidimus, apie veiklą neatitinkančią aplinkos apsaugos reikalavimų, kai kyla grėsmė, 

kad bus padarytas neigiamas poveikis aplinkai, pavojus žmonių sveikatai. VERT informuos AAD 

apie kontroliuojamų ūkio subjektų veiklą galimai neatitinkančią aplinkos apsaugos reikalavimų, kai 

gali būti padarytas tiesioginis neigiamas poveikis aplinkai. 

VERT ir AAD taip pat susitarė iš anksto suplanavus organizuoti ir vykdyti bendrus ūkio 

subjektų patikrinimus, kai reikalingos viena kitos kompetencijos ir specialios žinios. 

________ 
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IS-931/656-III-4 priedas 
 

TN: tn  

 

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ 

 
Akcinė bendrovė 

Raudondvario pl. 84 

LT-47179 Kaunas 

Tel. 8 800 11011 

El. p. info@kaunoenergija.lt 

www.kaunoenergija.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 

Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314 

A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas 
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  2021-12-27 Nr. E20-1838 

 

 

DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ SUMAŽINIMO 

INICIJAVIMO 
 

Kreipiamės į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją su prašymu inicijuoti veiksmus, kad būtų 

pakeistos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 

bei kitų susijusių teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonų, kuriose nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribas, sumažinant jų dydį. 

Šiuo metu galiojančio Įstatymo 48 straipsnyje šilumos perdavimo tinklų dalims ar šilumos 

perdavimo tinklų technologiniams priklausiniams nustatytas toks šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonų dydis: 

1) antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens 

perdavimo tinklų vamzdynų atžvilgiu – po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu 

vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta (siūlytina šią ribą mažinti 

iki 2-3 metrų, priklausomai nuo šilumos tiekimo tinklų diametro (iki DN250 ir virš)). 

2) šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens 

bei drenažo siurblinių, grupinių šilumos punktų atžvilgiu – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių 

įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta (siūlytina šią ribą mažinti iki 2 metrų). 

3) išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų 

drenažo vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių atžvilgiu – išilgai šių 

priklausinių esanti žemės juosta, po 5 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir įrenginių 

išorinių ribų bei žemė po šia juosta (siūlytina šią ribą mažinti iki 2 metrų). 

Įstatymu nustatytas šilumos perdavimo tinklų dalių ar šilumos perdavimo tinklų 

technologinių priklausinių (toliau bendrai kartu įvardinami kaip Šilumos tinklai) 5 metrų apsaugos 

zonos dydis objektyviai yra per didelis, neracionalus, todėl tikslinga ir reikalinga jį sumažinti dėl 

žemiau nurodytų argumentų: 

1) Šilumos tinklų klojimo bei rekonstravimo darbų vykdymo technologija bei metodai yra 

iš esmės pasikeitę (skirtingai nei teisės aktai, reguliuojantys Šilumos tinklų apsaugos zonų ribas), ir 

tam, kad pakloti naujus tinklus ar rekonstruoti esamus (bei vykdyti atitinkamus žemės kasimo 

darbus) – 5 metrų apsaugos zonos į abi puses nuo Šilumos tinklų tikrai nereikia, o visiškai pakanka 

2-3 metrų, priklausomai nuo Šilumos tinklų diametro. Plačiau – prie rašto pateikiamame priede. 

2) Šilumos tiekėjams aktyviai rekonstruojant esamus Šilumos tinklus ar plečiant savo 

infrastruktūrą ir prijungiant naujus šilumos vartotojus bei tuo tikslu tiesiant naujus tinklus, jų 

apsaugos zonos miesto teritorijoje (kur didelis užstatymas) itin dažnai papuola į privačios 

nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, dėl ko reikalinga gauti šių žemės sklypų savininkų 

sutikimus. Vertinant ilgalaikę bendrovės patirtį pasakytina, kad dažnai ne visi savininkai 

geranoriškai duoda sutikimus, dėl ko kyla ginčai, atskirais atvejais neišvengiama ir bylinėjimosi 

teisme, o tai stabdo projektų vykdymo eigą, nusikelia darbų vykdymo terminai ir pan. Taip pat už 

https://lsta.lt/wp-content/uploads/2021/12/211227_Kaunas_del-STT-apsaugos-zonu-ribu-sumazinimo.zip
mailto:info@lsta.lt
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sutikimų gavimą neretai tenka mokėti kompensacijas žemės sklypų savininkams, todėl pabrangsta 

remontai ir statybos. Su visomis aukščiau paminėtomis problemomis nebūtų susiduriama, jei 

Šilumos tinklų apsaugos zonos dydis būtų mažesnis. 

Pvz., bendrovė ne kartą susidūrė su situacija, kai reikalinga gauti žemės sklypų savininkų 

sutikimą Šilumos tinklų tiesimui ar rekonstrukcijai, nors apsaugos zona privačiame žemės sklype 

įsiterpia tik 0,5 m. ar mažiau, o dažniausiai klojamų kvartalinių tinklų skersmuo yra DN50, kuriems 

pakloti iškasos plotis siekia vos 0,8 m.  

3) Neretai tam, kad gauti žemės sklypų savininko sutikimą, šilumos tiekėjui tenka sutikti 

su jo reikalavimu ir iš savo pusės leisti jam užstatyti Šilumos tinklų apsaugos zonos dalį, esančią jo 

žemės sklype. Taigi nors Įstatymu ir nustatytos specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos 

apsaugos zonose, tačiau apsaugos zonos dalis, kuri netrukdo vykdyti žemės kasimo darbų, vis tiek 

būna užstatomos, o šilumos tiekėjai priversti dėl to sutikti.  

4) Naujai klojami Šilumos tinklai atitinka LST EN 13941 standartą ir yra visiškai saugūs, 

turintys lydinčią gedimų kontrolės sistemą, dėl ko defektai greitai ir tiksliai nustatomi konkrečioje 

vietoje bei pašalinami su minimaliais žemės kasimo darbais. 

5) Taip pat pabrėžtina, kad esami seni Šilumos tinklai yra gelžbetoniniuose kanaluose, 

todėl tinklų trūkimo metu visas vanduo kanalais nukreipiamas į drenažo sistemas ir netoliese 

esamiems pastatams neturi įtakos, t.y. dėl avarijų iškasos plotis Šilumos tinklams pakeisti (remonto 

darbams atlikti) nepadidėja, todėl defektai taip pat pašalinami su minimaliais žemės kasimo darbais. 

6) Vertinant ir ES valstybių praktiką, kiek mums žinoma, taip pat nėra nustatyta tokios 

didelės 5 metrų apsaugos zonos Šilumos tinklams, nevertinat kitų aplinkybių: gylio, paklojimo 

būdo, skersmens ir kt. Pvz., Estijoje Šilumos tinklų apsaugos zonos ribos yra mažesnės ir nustatytos 

priklausomai nuo vamzdyno skersmens (požeminiams vamzdynams): iki DN200 – apsaugos zona 2 

metrai, o didesnio nei 200 mm vamzdyno skersmens atveju – 3 metrai. Latvijoje požeminiams 

Šilumos tinklams galioja 2 metrų apsaugos zonos riba, nepriklausomai nuo tinklų skersmens (beje, 

ankščiau taikė 3 m., dabar susimažino iki 2 m.). Švedija ir Suomija apskritai netaiko jokio 

reglamentavimo dėl apsaugos zonų dydžio nustatymo, tai yra individualus žemės savininko ir 

šilumos tiekimo įmonės susitarimas, jeigu nusprendžia apsaugos zonas taikyti (tik Suomijoje 

nustatyti tam tikri ribojimai, kur neleidžiama statyti jokių nuolatinių/stacionarių konstrukcijų virš  

požeminių Šilumos tinklų linijos). 

7) Dėl Šilumos tinklų apsaugos zonomis sukeliamų nuosavybės valdymo ir naudojimosi 

apribojimų, Įstatymo pagrindu nustatyta prievolė šilumos tiekėjams mokėti kompensacijas žemės 

sklypų savininkams. Kuo didesnė apsaugos zona, atitinkamai tuo daugiau galimybių, kad ji įsiterps 

į privačius žemės sklypus, ar jame užims daugiau vietos, o šilumos tiekėjui teks mokėti didesnę 

kompensaciją. Vadinasi, taikant nepagrįstai per dideles Šilumos tinklų apsaugos zonas, šilumos 

tiekėjai yra priversti prisiimti papildomus finansinius kaštus kompensacijų išmokėjimui, kurie 

vėliau įvertinami, nustatant šilumos kainas vartotojams. Vadinasi, apsaugos zonų ribų mažinimas 

tuo pačiu leistų sumažinti ir šilumos tiekėjų finansinius kaštus bei sumažinti šilumos kainas 

vartotojams. Bendrovės skaičiavimu Šilumos tinklų apsaugos zonos 1 kv. m. kainuoja ~10,0-15,0 

Eur. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, siūlome inicijuoti Įstatymo 48 straipsnio pakeitimus, 

siūlydami tokią šio straipsnio redakciją: 

 48 straipsnis. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis 

1. Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens 

perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona – išilgai antžeminio šilumos perdavimo tinklų vamzdyno 

ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdyno esanti žemės juosta, kurios 

ribos yra: 

1) įvadiniams, kvartaliniams ir skirstomiesiems šilumos tiekimo tinklams, kurių diametrai 

yra DN20-250 – po 2 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas 

bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta; 
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2) magistraliniams ir skirstomiesiems šilumos tiekimo tinklams, kurių diametrai yra 

≥DN300 – po 3 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu 

būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.   

2. Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens 

bei drenažo siurblinių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta 

išilgai antžeminio šilumos perdavimo tinklų vamzdyno ir aplink šių įrenginių ir (ar) statinių 

išorines ribas ir žemė po šia juosta. 

3. Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo 

vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių apsaugos zona – išilgai šių 

priklausinių esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų 

ir įrenginių išorinių ribų bei žemė po šia juosta. 

Esant poreikiui, esame pasirengę pateikti papildomą informaciją ar paaiškinimus. 

PRIDEDAMA: Šilumos tiekimo tinklų montavimo technologija ir metodai, 3 lapai. 

 

Generalinis direktorius     Tomas Garasimavičius 

 

 

V. Macionis, tel. (8 37) 30 56 00, el. p. v.macionis@kaunoenergija.lt  
__________ 

 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MONTAVIMO TECHNOLOGIJA IR METODAI 

 

1. Magistralinių ir skirstomųjų šilumos tinklų ≥DN300 esant tranšėjos įgilinimui 0,95 ÷3,0 m, iškasos 

plotis svyruoja nuo 2,45 m iki 7,4 m. 

 
2. Įvadinių, kvartalinių ir skirstomųjų šilumos tinklų DN20 ÷ DN250 esant tranšėjos įgilinimui 0,6 

÷2,5 m, iškasos plotis svyruoja nuo 1,24 m iki 4,30 m. 
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3. Įvertinant šiuolaikines technologijas, po gatvėmis, įvažiavimais ir kitose sudėtingose vietose, 

šilumos tinklai montuojami ir keičiami prakalimo ar prastūmimo technologija, dėkluose. 

 

Vamzdyno pratraukimo dėkle schema: 

 
4. Kvartaliniuose tinkluose apie 20 proc. tinklų yra kanaluose, tuomet jie remontuojami ir prižiūrimi 

nenaudojant kasimo darbų. 

Vamzdyno pratraukimo esamame kanale schema: 

 
5. Montuojant naujus vamzdynus nenaudojami gelžbetoniniai kanalai, todėl iškasa ir darbų zona 

ženkliai sumažėja.  

Bekanalinių vamzdynų gamintojų rekomendacija montavimui: 

 
6. Naudojami gamykloje iš anksto izoliuoti vamzdynai, nereikia montuoti izoliacijos objekte, dėl ko 

nereikalinga didelė darbų zona. 

Pvz. Gamykloje izoliuotų T1; T2 vamzdynų tranšėjos pjūvis montuojant grunte: 

 
7. Naudojami kvartaliniams tinklams TWIN tipo vamzdynai ( du vamzdžiai viename apvalkale) dėl ko 

iškasa sumažėja. 

Pvz. Gamykloje izoliuotų T1-T2 TWIN vamzdynų tranšėjos pjūvis montuojant grunte: 
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8. Naujiems vamzdynams nereikalingas lydintis drenažas, dėl ko nereikalinga papildoma žemės 

iškasa. 

9. Šilumos tinklų atjungimui naudojamos ženkliai mažesnės kompaktinio dydžio rutulinės sklendės, 

nereikalaujančios jokio aptarnavimo. 
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INFORMACIJA; 
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IS-931/656-IV-1 priedas 

 

EM 2021 12 29 pranešimas. Šalies gyventojai renkasi saulės jėgaines 

TN: tn  

 

 
 

Lietuvoje saulės jėgainėmis elektrą sau pasigaminantys ir ją naudojantys gyventojai, 

vadinami gaminančiais vartotojais, vis dažniau renkasi investuoti į žalios energijos gamybą. Per 

pastaruosius dvejus metus fizinių ir juridinių asmenų, kurie ant savo vartojimo objektų įsirengė 

saulės modulius, kiekis padidėjo penkis kartus. Nors šiemet augimo tempas išliko stabilus nuo 

pernai metų, lyginant su 2019 m., įvykęs gaminančių vartotojų skaičiaus šuolis yra itin didelis. Šių 

metų gruodį bendras tokių vartotojų skaičius pasiekė 14 tūkst., iš kurių beveik 93 proc. yra privatūs 

gyventojai, o likę 7 proc. – įmonės. 

„Pasirinkdami žaliosios energetikos kelią gyventojai didina savo gyvenamųjų namų 

energetinį savarankiškumą. Tapti gaminančiais vartotojais skatina eilė faktorių:  galimybė sumažinti 

išlaidas ir pasinaudoti suteikiama parama, tobulėjančios technologijos ir noras  prisidėti prie gamtos 

puoselėjimo“, – sako energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė. 

Nuosavų namų savininkai dažniausiai renkasi individualių saulės elektrinių įrengimą ant 

savo stogų – tam labiausiai tinka šlaitinio tipo stogai, nors rinkoje atsiranda ir daugiau inovatyvių 

instaliacijos būdų, ypač aktualių besistatantiems naujus namus ar įrenginėjantiems komercines 

patalpas. Tuo tarpu neturintys galimybės saulės jėgainės įsirengti ant savo vartojimo objekto, gali 

rinktis investuoti į nutolusią saulės elektrinę. Tokiu atveju, elektros gamybos procesas vyksta 

gretimame sklype arba toli nuo vartojimo vietos esančiame taške šalies teritorijoje, o klientai tampa 

nutolusiais gaminančiais vartotojais. Tai yra puiki alternatyva ir tiems, kurių stogas nėra tinkamas 

saulės elektrinei įrengti, ir norintiems elektrinės priežiūrą pilnai patikėti tiekėjui. 

Elektros ir dujų skirstymo bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenimis, 

būtent nutolusių gaminančių vartotojų augimas yra įgavęs ypač didelį pagreitį. Praėjusiais metais, 

kai Lietuvoje buvo pirmą kartą pilnai panaudotas nuotolinių saulės parkų modelis, didžiausią dalį 

klientų sudarė privatūs gyventojai, tačiau šiemet 48 proc. šiuose parkuose sukuriamos galios yra 

priskiriama verslo klientams. ESO taip pat atkreipia dėmesį, kad ženkliai auga prijungiamų 

elektrinių galia, o tam didelės įtakos turi teikiama parama. 2020 m. gyvenamuosiuose namuose 

įrengtų elektrinių vidutinė galia buvo 8kW, o šiemet – 10kW. Atitinkamai verslo klientų elektrinių 

vidutinė galia siekė 34 ir 43 kW. 

Ant savo namo stogo saulės elektrinę įsirengęs Vilniaus rajono gyventojas Mindaugas 

Sakalauskas pasakoja labiausiai besidžiaugiantis, kad elektrinė pakankamai efektyviai gamino 

energiją ne tik vasarą, bet ir nykesniais mėnesiais, tokiais kaip balandis ar spalis. Be to, nors 

individualia elektrine naudojasi dar tik nuo šiuo metų kovo, pašnekovas jau dabar pastebi jos 

teikiamą finansinę naudą. „Elektrinės atsipirkimą labiau bus galima įvertinti praėjus ilgesniam 

eksploatavimo terminui, bet šiuo metu galiu tik pasakyti, kad elektros suvartojimas namuose 

ženkliai išaugo, nes pradėjome naudotis daugiau elektrinių prietaisų, skirtų, pavyzdžiui, karšto 

https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/salies-gyventojai-renkasi-saules-jegaines
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vandens ruošimui. Be saulės jėgainės, mėnesiui už elektros energiją sumokėtume virš 100 eurų, o 

dabar sumokame apie 20“, – sako M. Sakalauskas. 

Pagal naująjį 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos projektą, investicijos į saulės, 

vėjo elektrinių bei kaupimo įrenginių fiziniams asmenims įrengimą turėtų siekti 164 mln. eurų, t.y. 

apie 22 mln. eurų kasmet septynerių metų laikotarpiu. Jei projektas sulauks Europos komisijos 

pritarimo, tikėtina, kad kvietimai pagal naująją investicijų programą fiziniams asmenims bus 

skelbiami kitų metų pabaigoje. Energetikos ministerija prognozuoja, kad iki 2050 m. Lietuvoje iš 

atsinaujinančių energijos išteklių elektrą patys gamins apie 500 tūkst. vartotojų. 

Ministerija taip pat primena, kad kaip ir šiemet, kitų metų pradžioje gyventojai vėl bus 

kviečiami teikti paraiškas dėl finansinės paramos saulės elektrinių įrengimui ir įsigijimui iš 

nuotolinių parkų. 2021 m. individualių saulės elektrinių įrengimui buvo skirta daugiau nei 10 mln. 

eurų, o elektrinių įsigijimui iš nuotolinių parkų – beveik 4 mln. 2022 m. iš Europos Sąjungos (ES) 

paramos lėšų ketinama skirti apie 4,1 mln. eurų saulės elektrinių įrengimui namų ūkiuose bei 1,2 

mln. eurų elektrinių įsigijimui iš nuotolinių parkų. Kvietimus paramai gauti skelbs Aplinkos 

projektų valdymo agentūra savo interneto svetainėje www.apva.lt. 

________ 
 

AM 2021 12 29 pranešimas. Beveik 7 tūkst. gyventojų tapo gaminančiais vartotojais ir naudos 

švarią elektros energiją 

TN: tn  

 

 
 

Per 2021 m. atsinaujinančius energijos išteklius naudoti elektros energijos reikmėms 

apsisprendė dar beveik 7 tūkst. gyventojų: 5,5 tūkst. įsirengė saulės elektrinę ant gyvenamųjų 

namų, o dar 1,4 tūkst. įsigijo saulės elektrines iš saulės parkų. Jiems išmokėta daugiau kaip 16 mln. 

eurų kompensacijų. 

Vidutiniškai vienas namų ūkis įsirengė beveik 8 kW galios elektrinę. Bendra per 2021 m. 

įrengtų saulės elektrinių galia siekia daugiau kaip 43 MW, o vidutinė vieno projekto kompensacinė 

išmoka siekia apie 2,5 tūkst. eurų.  

Vienas namų ūkis iš saulės elektrinių parko vidutiniškai įsigijo 4,5 kW galios elektrinę, už 

kurią kompensuojama 1453 eurų. Tai puiki galimybė naudoti saulės elektrinėje pagamintą švarią 

elektros energiją gyvenantiems daugiabučiuose ar namuose su netinkama stogo danga.  

Kompensuojama 323 eurų už vieną kilovatą elektrinės galios nepriklausomai nuo to, ar 

elektrinė įrengiama ant stogo, ar įsigyjama iš saulės parkų. 

Per 2021 m. pavasarį vykusį kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Elektros energijos iš 

atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ finansavimo kreipėsi kiek 

daugiau nei 4 tūkst. gyventojų, kurie nusprendė tapti gaminančiais vartotojais ir naudoti švarią 

elektros energiją.  

Numatyta, kad jiems už investicijas į elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos 

įrenginių įrengimą bus išmokėta beveik 11 mln. eurų. Daugiausiai paraiškų buvo pateikta iš 

Vilniaus m., Vilniaus r. Kauno r., Kauno m. ir Klaipėdos r. savivaldybių. Tačiau galimybe įsirengti 

saulės elektrines naudojasi ir mažesnių savivaldybių gyventojai. 

2021 m. pagal priemonę saulės elektrinėms iš saulės parkų įsigyti skelbti du kvietimai teikti 

projekto registracijos formas. Patvirtinta beveik 2,5 tūkst. paraiškų, pareiškėjams planuojama 

išmokėti 4,2 mln. eurų. Daugiausia paraiškų sulaukta iš didžiųjų miestų gyventojų, t.y. Vilniaus, 

Kauno ir Klaipėdos. 

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/beveik-7-tukst-gyventoju-tapo-gaminanciais-vartotojais-ir-naudos-svaria-elektros-energija
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Nuo priemonių įgyvendinimo pradžios iš viso saulės elektrines įsirengė daugiau kaip 11 

tūkst. namų ūkių. Jiems už atliktas investicijas jau išmokėta daugiau kaip 27 mln. eurų. Dar 2,5 

tūkst. namų ūkių įsigijo elektrines iš saulės parkų, jiems už investicijas į atsinaujinančius išteklius iš 

viso jau išmokėta per 3,5 mln. eurų. 

Nauji kvietimai teikti paraiškas saulės elektrinėms įsirengti ar įsigyti iš saulės parkų bus 

paskelbti iš karto po Naujųjų metų – sausio 10 d., o paraiškas bus galima teikti iki vasario 11 d. 
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IS-931/656-IV-2 priedas 

 

KOMPENSACIJA UŽ BŪSTO ŠILDYMĄ 2022 METAIS: KĄ SVARBU ŽINOTI? 

www.DELFI.lt, 2021 m. gruodžio 28 d. 

TN: tn  

 

Nuo 2022 m. dvigubėja valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, taikomas būsto 

šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti. Taigi, kompensaciją už būsto šildymą gaus 

daugiau nepasiturinčių šalies gyventojų. Jiems kompensuojama mokesčio už būsto šildymą 

dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP 

dydžių (258 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (387 Eur) vienam 

gyvenančiam asmeniui.  

„Nepasiturintys šalies gyventojai papildomos finansinės naštos dėl pabrangusio šildymo 

neturėtų pajusti, valstybė jiems kompensuos būsto šildymo išlaidas. Šia parama kitais metais galės 

pasinaudoti ne viena sunkiau besiverčianti šeima ar vienišas asmuo“, – sako socialinės apsaugos ir 

darbo ministrė Monika Navickienė. 

Kam priklauso kompensacija už būsto šildymą? 

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek 

būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ar pan.). 

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas: 

• kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2; 

• kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 

m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2. 

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos 

už 70 m2 naudingąjį būsto plotą. 

1 PAVYZDYS. Vienišo pensinio amžiaus asmens pajamos – 489 Eur (vidutinė senatvės 

pensija turint būtinąjį stažą). 

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: 

(489 Eur – 387 Eur (3 VRP)) x 10 proc. = 10,20 Eur 

Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo pajamas turi mokėti ne daugiau kaip 

10,20 Eur, šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį būsto plotą (50 m2) 

kompensuojamos. 

Tad, jeigu vieno gyvenančio asmens sąskaita už būsto šildymą sudaro, pavyzdžiui, 50 Eur, 

jam būtų kompensuojama 39,80 Eur. 

2 PAVYZDYS. 4 asmenų šeima (2 suaugę + 2 vaikai), pajamos – 1066 Eur (2 MMA). 

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: 

((1066 Eur – 25 proc. (neįskaitytina darbinių pajamų dalis) – 1032 Eur (2 VRP x 4 šeimos 

nariai)) x 10 proc. = 0 Eur 

Tai reiškia, kad šeimai už normatyvinį būsto plotą (70 m2) būtų 100 proc. kompensuojamos 

būsto šildymo išlaidos. 

SVARBU. Apskaičiuojant pajamas būsto šildymo išlaidų kompensacijai, neįskaitytina darbo 

užmokesčio, nedarbo socialinio draudimo išmokos dalis (priklausomai nuo šeimos sudėties – nuo 

20 iki 40 proc.), išmoka vaikui (vaiko pinigai). 

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir 

preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt 

esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle. 

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo? 

Gyventojai dėl būsto šildymo, taip pat karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų 

skyrimo gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę (prašymai priimami ir seniūnijose) 

arba elektroniniu būdu spis.lt 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kompensacija-uz-busto-sildyma-2022-metais-ka-svarbu-zinoti.d?id=89059741
https://www.delfi.lt/temos/monika-navickiene
https://www.delfi.lt/temos/mma
http://spis.lt/
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Karantino ir ekstremalios situacijos metu bei 6 mėnesius po jų atšaukimo nepasiturintiems 

gyventojams kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir būsto šildymo, 

karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų) jų turimas turtas nevertinamas. 

 
Kompensacija už būsto šildymą 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos info. 

 

 
________ 

https://g3.dcdn.lt/images/pix/kompensacija-uz-busto-sildyma-89059787.jpg
https://www.delfi.lt/
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IŠVYDĘ LAPKRIČIO MĖNESIO SĄSKAITAS, DĖL KOMPENSACIJŲ KREIPĖSI 

DVIGUBAI DAUGIAU ŽMONIŲ NEI PERNAI 

LNK, 2022 m. sausio 1 d. www.delfi.lt, 

TN: tn 

 

Išvydę lapkričio mėnesio sąskaitas, dėl kompensacijų už būsto šildymą, kreipėsi 

gerokai daugiau žmonių nei pernai.  

LNK žurnalistų kalbintos Janinos bute termometras rodo 22 laipsnius šilumos. Senjorė 

nesiskundžia, sako, kad šilumos kambariuose pakanka. 

Kai šilumos pakankamai Janinai namuose ir šlepečių neprireikia. Namie gera, bet už tai 

sąskaita už šildymą šokiruoja. „120 eurų išeina mokėti“, – apie lapkričio sąskaitą už šildymą sakė 

moteris. 

Greta Janinos gyvenantis kaimynas Vladimiras gavo panašią šildymo sąskaitą už lapkričio 

mėnesį. 

Spustelėjus šaltukui didžiulių sąskaitų už šildymą sulaukė visi Upytės kaime esančio 

daugiabučio gyventojai. 

Tačiau visi pilnos sąskaitos sumos nemokėjo, nes gavo kompensacijas. „Oi, jei 

nekompensuotų, tai neišeitų gyventi, niekaip neišeitų. Mano pensija – 340 eurų, jei sumokėčiau 

120, dar yra telefonas, viskas išeitų apie 200 eurų. Už 100 nepragyvenčiau“, – kalbėjo Upytės 

kaimo gyventoja Janina. 

Kita namo gyventoja Bronislava sako, kad kompensacija yra apie 80 eurų. 

„Iš 111 atimkite 80 eurų ir jau labai gerai“, – sakė moteris. 

Upytės kaimo gyventojai nėra išimtis. Panevėžio rajone šiemet prašančių kompensacijų už 

šildymą skaičius išaugo. „Lyginant su praeitais metais viso sezono, buvo 1170 gavėjų. Dabar už 3 

mėnesius jau turime apie 1200“, – LNK sakė Panevėžio rajono savivaldybės socialinės paramos 

skyriaus vedėja Virginija Savickienė. 

Šiauliuose kompensacijų išmokėta kone dvigubai daugiau nei pernai. „Per praėjusius metus 

kreipėsi 3041 pilietis. Šiais metais jau kreipėsi per 5 tūkstančius piliečių dėl kompensacijų už 

šildymą“, – kalbėjo Šiaulių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vincas 

Urbonavičius. 

„Aš moku tiek, kiek manęs prašo“, – apie šildymo sąskaitas sakė viena moteris. 

Kita kalbėjo, jog gyvena renovuotame name, tad dar nepajuto sąskaitų šuolio. 

Sostinėje šildymas brangiausias. Spalį dėl kompensacijų kreipėsi 7 tūkstančiai, lapkričio 

mėnesį – 15 tūkstančių gyventojų. Nepasiturinčių vilniečių šildymas valstybei jau kainavo beveik 

pusę milijono eurų. „Ir paramos prašančių skaičius ir piniginės išmokos siekia maždaug 20 procentų 

didesnes sumas nei tuo pačiu laikotarpiu pernai“, – sakė Vilniaus miesto vicemeras Valdas 

Benkunskas. 

Gyventojai dėl būsto šildymo kompensacijų turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos 

savivaldybę ar seniūniją. Prašymus galima teikti ir elektroniniu būdu, internete yra ir kompensacijos 

skaičiuoklė. „Aš nežinau, kur eiti, tai ir neinu, žinokit“, – kalbėjo viena senyvo amžiaus moteris. 

Kreipimųsi dėl kompensacijos antplūdžio laukiama kitąmet. Nuo sausio dvigubės valstybės 

remiamų pajamų dydis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, kad pinigų nepritrūks. 

„Papildomai yra numatyta 16 milijonų eurų. Tai tikrai nepritrūksime“, – LNK sakė Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Audrius Bitinas. 

Panašiai kalbėjo ir Vilniaus vicemeras V. Benkunskas. „Ir savivaldybė savo biudžete yra 

išsitraukusi 2 milijonus eurų. Jei matysime, kad toms kompensacijoms yra didesnis poreikis bus 

koreguojama“, – sakė jis. 

Kompensacijos priklauso tiek būstą šildant centralizuotai, tiek malkomis, dujomis, elektra. 

„Žiūrime į pajamas, turtas nevertinamas, žiūrimas normatyvas. Atitinkamai, ar gyvena vienas 

žmogus, ar šeima“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo viceministras. 

http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=89086765
https://www.delfi.lt/temos/kompensacija
https://www.delfi.lt/temos/sildymas
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Bet kompensacijos priklauso toli gražu ne visiems. Šilumos tinklai sulaukia skambučių iš 

įvairiausių klientų. „Nebūtinai nepasiturintys žmonės yra, tarp jų yra tokių, kurie turi keletą butų su 

žymiai didesniu plotu, nei standartinis trijų kambarių butas. Yra klientų, kurių butai yra ir 90 ir 120 

kvadratinių metrų“, – sakė Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo departamento vadovas 

Laurynas Jakubauskas. 

Kam kompensacija nepriklauso, bet sąskaitą vis tiek sunku apmokėti, gali kreiptis dėl 

mokėjimo atidėjimo. Atidėtą dalį teks grąžinti su palūkanomis. „Šiai dienai turime kol kas tik 23 

klientus, kurie pasirašė susitarimą su mumis išdėstyti mokėjimus per ateinantį vasaros periodą“, – 

sakė L. Jakubauskas. 

Visą LNK reportažą žiūrėkite čia: https://lnk.lt/video-embed/59cd863f-73bb-4027-91b7-

8288e6e5c1cc/isvyde-lapkricio-menesio-saskaitas-del-kompensaciju-uz-busto-sildyma-kreipesi-

gerokai-daugiau-zmoniu-nei-pernai-i-zinios?jwsource=cl,  

 
 

https://lnk.lt/video-embed/59cd863f-73bb-4027-91b7-8288e6e5c1cc/isvyde-lapkricio-menesio-saskaitas-del-kompensaciju-uz-busto-sildyma-kreipesi-gerokai-daugiau-zmoniu-nei-pernai-i-zinios?jwsource=cl
https://lnk.lt/video-embed/59cd863f-73bb-4027-91b7-8288e6e5c1cc/isvyde-lapkricio-menesio-saskaitas-del-kompensaciju-uz-busto-sildyma-kreipesi-gerokai-daugiau-zmoniu-nei-pernai-i-zinios?jwsource=cl
https://lnk.lt/video-embed/59cd863f-73bb-4027-91b7-8288e6e5c1cc/isvyde-lapkricio-menesio-saskaitas-del-kompensaciju-uz-busto-sildyma-kreipesi-gerokai-daugiau-zmoniu-nei-pernai-i-zinios?jwsource=cl
http://www.lnk.lt/
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IS-931/656-IV-3 priedas 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 2021-12-29 pranešimas. Sąskaitos už šildymą vilniečiams auga ir 

toliau: kaip sutaupyti?  

TN: tn  

 

Dėl drastiškai išaugusių gamtinių dujų kainų ir padvigubėjusios biokuro kainos šį 

šildymo sezoną vilniečiai už šildymą moka ir mokės kur kas daugiau nei praėjusį, kai šilumos 

kaina buvo viena mažiausių Lietuvoje. Sausio mėnesį centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 

jau pasiekė 10,07 ct/kWh, gruodį ji buvo  8,74 ct/kWh, augs ir kitais mėnesiais. Nors 

didžiausią įtaką sąskaitai už šildymą turi šilumos kaina ir lauko oro temperatūra, tačiau 

efektyviai šilumą vartojantys gyventojai gali sutaupyti. AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – 

VŠT) specialistai sako, kad sąskaitos dydis priklauso ir nuo pačių gyventojų sprendimų, 

vartojimo įpročių. Net ir be didelių investicijų sąskaitos gali būti mažesnės, o namuose - šilta 

ir jauku.  

Efektyvus energijos vartojimas – galimybė sutaupyti 

Kuro kainoms ir oro temperatūrai įtakos daryti negali nei klientai, nei šilumos tiekėjas, tačiau 

sąskaitų už šildymą dydis tiesiogiai priklauso ir nuo kiekvieno buto gyventojo galimybių taupyti, 

pageidaujamų komforto sąlygų ir reguliavimo ypatumų. „Energetinį efektyvumą lemiančias 

priemones galima skirtyti į tris kategorijas. Pirmoji - tai paprasti, elementarūs veiksmai, kuriuos 

savo butuose gali atlikti patys gyventojai. Antroji yra susijusi su namų administratoriais ir šilumos 

punktais. Trečioji, reikalaujanti daugiau investicijų ir laiko – renovacija“, – sako VŠT Klientų 

aptarnavimo centro Apskaitos prietaisų administravimo grupės vadovas Juozas Paulėkas. 

Prieš šildymo sezoną arba net ir jam prasidėjus galima atlikti veiksmus, kurie sąskaitas už 

šildymą sumažins nežymiai, bet namuose bus šilčiau, tam didelių investicijų nereikės. 

Veiksmai, kurie padės išlaikyti šilumą namuose  

Langų, durų sandarinimas ir profilaktinė patikra. Jeigu name langai yra nekokybiški arba 

seni, reikėtų pasirūpinti, kad šiluma per juos neišeitų į lauką. Plyšius tarp stiklo ir lango rėmo bei 

tarp lango rėmo ir sienos rekomenduojama užsandarinti silikoninėmis ar kitomis izoliacinėmis 

medžiagomis. Taip būstas bus geriau apsaugotas nuo šalčio ir kambaryje temperatūra pakils. Taip 

pat periodiškai reikėtų sureguliuoti langus, kad sandarinimo juostos gerai priglustų prie langų rėmų, 

tą paprastai atlieka tuo užsiimantys specialistai. 

Šilumą atspindintys ekranai. Nuo šilumos prietaisų sklindanti šiluma neretai tenka ne 

kambariui, o įsigeria į sieną, todėl ant už radiatorių esančios sienos rekomenduojama priklijuoti 

šilumą atspindinčius ekranus. Tai – foliją primenanti kiek storesnė medžiaga, kuri atspindi iki 90 

proc. infraraudonųjų spindulių ir lemia patalpos oro temperatūros padidėjimą 1–2 laipsniais. Ją 

nebrangiai galima įsigyti statybinių prekių parduotuvėse. 

Neužstatyti radiatoriai. Patartina neužstatyti radiatorių baldais, neuždengti užuolaidomis, 

nedžiaustyti skalbinių, nes tai trukdo šilumai sklisti į kambarį. Be to, reikėtų nepamiršti, kad dulkės 

taip pat trukdo šilumai sklisti patalpoje, todėl šildymo prietaisų paviršius reikėtų reguliariai 

nuvalyti. 

Teisingas patalpų vėdinimas. Patalpas reikėtų vėdinti ne ilgiau kaip 10-15 minučių iki galo 

atidarius langus ir sudarius trumpalaikį skersvėjį, kuris pakankamai išvėdintų patalpą, padėtų 

išvengti drėgmės ir kvapų kaupimosi. Jeigu bute ant radiatorių yra termostatiniai ventiliai, vėdinant 

juos reikia nustatyti ant * arba 0 padalos. Geriau vėdinti intensyviai, bet trumpai, negu vėdinti ilgą 

laiką. Išeinant iš kambario reikėtų uždaryti langus ir orlaides. Tai leis namuose palaikyti pastovią 

temperatūrą. Prieškambario, laiptinės ir kitų vėsesnių patalpų duris reikėtų laikyti uždarytas. 

Sutaupyti padės ir tvarkingas šilumos punktas 

Šilumos punktas yra vienas esminių namo vidaus inžinerinių įrenginių, tiesiogiai susijusių su 

karšto vandens ir šilumos tiekimu. Modernus, atnaujintas šilumos punktas ne tik užtikrina sklandų 

šilumos tiekimą, bet ir leidžia sutaupyti. Tai priklauso nuo namų administratoriaus ir vidaus sistemų 

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/saskaitos-uz-sildyma-vilnieciams-auga-ir-toliau-kaip-sutaupyti:625


 

77 

prižiūrėtojo darbo kokybės, gyventojų reiklumo. „Pastebime tendenciją, kad šilumos punktų 

priežiūra realybėje būna nepakankama, nors tinkamai sutvarkytas šilumos punktas gali sumažinti 

sąskaitas už šildymą net iki 15 proc. Minimaliais parametrais veikiantis šilumos punktas yra 

efektyvus ir taupo energiją. Dažnai gyventojai nežino, kokios būklės yra jų namo šilumos punktas. 

Nors už šią inžinerinę namo dalį atsakingi namų administratoriai, objektyviai įvertinti šilumos 

punkto būklę ir pateikti rekomendacijas, kaip jį efektyviai sutvarkyti, gali mūsų specialistai. 

Kviečiame gyventojus pasinaudoti šia paslauga ir kreiptis jau dabar – tai pats tinkamiausias laikas“,  

– sako J. Paulėkas. 

Modernizavus arba atnaujinus šilumos punktą ar atskirus jo komponentus pakeitus į 

automatizuotus, įrengus valdymo automatiką ir lauko oro temperatūros jutiklius būtų galima 

nustatyti į butus teikiamos šilumos grafikus – dienos-nakties, darbo dienų ar savaitgalio režimais. 

Taip butai būtų šildomi tik tiek, kiek reikia pagal lauko oro temperatūrą.  

Netolygus šilumos paskirstymas pastate yra dažnai pasitaikanti problema. Klientai skundžiasi, 

kad vienoje pastato dalyje radiatoriai būna perkaitinami, o kitoje nepakankamai šyla. Tinkamai 

sumontuota ir prižiūrima šilumos balansavimo įranga daugiabutyje leidžia tolygiai paskirstyti 

šilumą ir ekonomiškai ją vartoti bei taupyti. 

Efektyviausias būdas – pastato renovacija  

Šilumos vartojimo kiekis, o taip pat ir sąskaitų dydis priklauso ne tik nuo lauko oro 

temperatūros, bet ir nuo konkretaus pastato būklės. Tą įrodo ir skirtingi daugiabučių namų šilumos 

suvartojimo duomenys. Net ir identiškai atrodantiems pastatams apšildyti gali prireikti nevienodo 

kiekio šilumos. Tik vieni šilumą vartoja efektyviai, o kiti šildo orą. Tuo nesunkiai galima įsitikinti 

palyginus skirtingų daugiabučių namų šilumos suvartojimo duomenis. Juos galima rasti 

internetinėje VŠT svetainėje www.chc.lt esančioje rubrikoje „Daugiabučių namų šilumos 

suvartojimas“. Gyventojams paieškoje tereikia suvesti savo namo adresą. 

Tuomet, kai namas yra senos statybos ir neatnaujintas, palaikyti tinkamą patalpų temperatūrą 

reikia daugiau šilumos energijos, vadinasi, ir daugiau finansinių išlaidų šildymui. Jeigu buto 

kvadratiniam metrui šildyti suvartojamos šilumos kiekis per mėnesį siekia 25 kWh ir daugiau, 

derėtų rimtai apsvarstyti galimybę atlikti pastato renovaciją. „Gyventojai, kurių senos statybos 

namas yra renovuotas, ne tik pasigerina savo gyvenimo kokybę, padidina būsto vertę, prisideda prie 

klimato kaitos mažinimo, bet ir ženklai sutaupo šildymo išlaidoms – renovuotų namų šildymo 

sąskaitos būna apie 30 – 40 proc. mažesnės negu nerenovuotų“, - sako VŠT Klientų aptarnavimo 

departamento direktorius Laurynas Jakubauskas. 

Įsivertinti namo energetinį efektyvumą, pastato šilumos pralaidumą gali padėti termovizinis 

tyrimas. Esant žemesnei nei –10 C˚ temperatūrai specialiu prietaisu – termovizoriumi – padaromos 

nuotraukos, kurios atskleidžia net ir naujo namo šiluminės izoliacijos trūkumus, statybos darbų 

broką. Šį tyrimą gali atlikti ir VŠT specialistai. Surinkti duomenys padės objektyviai įvertinti 

daugiabučio namo būklę ir apsispręsti dėl renovacijos. 

________ 

 

 

 

 

http://www.chc.lt/
https://savitarna.chc.lt/saskaitos/estates
https://savitarna.chc.lt/saskaitos/estates
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IS-931/656-V-1 priedas 
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IS-931/656-VI-1 priedas 

 

 AB „Kauno energija“ 2021 m. gruodžio 29 d. pranešimas.  

TN: tn  

 

ĮSIGALIOS „KAUNO ENERGIJOS“ ŠILUMOS PUNKTŲ IR ŠILUMOS TIEKIMO 

TINKLŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO BEI PROJEKTŲ DERINIMO 

PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d., AB „Kauno energija“ valdybos sprendimu, bus pradėti taikyti 

įkainiai bendrovės išduodamoms šilumos punktų ir šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygoms 

bei derinamiems projektams. 

Pagal naujus įkainius bus apmokestintos „Kauno energijos“ tretiesiems asmenims teikiamos 

paslaugos – bendrovės išduodamos šilumos punktų ir šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygos 

bei derinami šilumos punktų ir šilumos tiekimo tinklų projektai. 

 

Eil. 

Nr. 
Įkainio pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Kaina be 

PVM, Eur 

Kaina su 

PVM, Eur 

1. Šilumos punkto projektavimo sąlygų išdavimas 1 80,13 96,96 

2. Šilumos punkto projekto derinimas 1 61,64 74,58 

3. Šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų išdavimas 1 43,15 52,21 

4. Šilumos tiekimo tinklų projekto derinimas 1 61,64 74,58 

 

Pagal nustatytą vidaus tvarką ir remiantis gerąja verslo bei viešojo sektoriaus praktika, 

aukščiau paminėtos paslaugos (šilumos punkto ir šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų 

išdavimas ir projekto derinimas) „Kauno energijos“ klientams bus pradėtos teikti tik gavus paslaugų 

užsakymo prašymą kartu su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu (bankinio mokėjimo išrašu). 

Dėl paslaugų užsakymo bei kilus papildomiems klausimams kreiptis: 

info@kaunoenergija.lt, 8 800 11011.  

AB „Kauno energija“ – centralizuotai šilumą ir vėsumą gaminanti bei tiekianti ir 

inovatyvius energetikos sprendimus diegianti bendrovė. Šilumą bendrovė tiekia daugiau nei 120 

tūkst. vartotojų Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke. Bendrovės 2020 m. apyvarta – 43,5 mln. Eurų. 

 
 

https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/isigalios-kauno-energijos-silumos-punktu-ir-silumos-tiekimo-tinklu-projektavimo-salygu-isdavimo-bei-projektu-derinimo-paslaugu-ikainiai
https://www.kaunoenergija.lt/dazniausiai-uzduodami-klausimai/ikainiai-silumos-punktu-ir-tiekimo-tinklu-projektavimo-salygoms-bei-projektu-derinimui-2877
mailto:info@kaunoenergija.lt
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IS-931/656-VI-2 priedas 

 

 AB „Klaipėdos energija“ 2021-12-29 pranešimas.  

TN: tn  

 

BE BIOKURO ŠILUMA KLAIPĖDOJE KAINUOTŲ TREČDALIU BRANGIAU 

 

 
  

Nuo sausio mėnesio Klaipėdos ir Gargždų miestų centralizuotai tiekiamos šilumos 

vartotojams paslaugos vėl pabrangs. Paskaičiuota, jog pirmąjį 2022 m. mėnesį šilumos kaina AB 

„Klaipėdos energija“ klientams bus 12,8 proc. didesnė nei gruodį. 

Pagrindine priežastimi, visą šį šildymo sezoną lemiančią šilumos kainos augimą, išlieka 

kuro kainų kilimas: per metus gamtinės dujos pabrango 178 proc., biokuras 57 proc., iš 

nepriklausomų gamintojų pirkta šiluma 37 proc. Vien per pastarąjį mėnesį gamtinių dujų kaina 

išaugo 17,2 proc., o superkama šiluma – 21,8 proc. 

Mažiausiai per pastarąjį mėnesį brango biokuras – nepilnai 1 proc. 

„Investicijos į nuosavus biokurą deginančius katilus pasiteisino ir duodą akivaizdžią naudą 

mūsų klientams. Biokuras išlieka  pigiausia ir pagrindine mūsų naudojama kuro rūšimi. Dėl 

atšiauresnių oro sąlygų ir nedirbant keliems nepriklausomiems gamintojams šį šildymo sezoną mes 

pilnu pajėgumu išnaudojame savo šešis biokuro katilus. Jeigu vietoj biokuro tektų deginti gamtines 

dujas, šilumos kaina klaipėdiečiams būtų 33 proc. brangesnė“, – sakė Antanas Katinas, AB 

„Klaipėdos energija“ generalinis direktorius. 

Bendrovės ankstesniais metais sukauptos mazuto atsargos taip pat naudojamos šilumos 

gamybai. Mazutas net 63 proc. pigesnis už gamtines dujas, tad jo deginimas įtakoja šilumos kainos 

mažėjimą. 

Pažymėtina, kad gruodį Klaipėdoje dirbantys nepriklausomi šilumos gamintojai nepatiekė 

tiek šilumos, kiek buvos suplanuota. 

„Vienas nepriklausomas gamintojas šiaurinėje miesto dalyje sustojo dėl gedimo, kiti negali 

patiekti suplanuoto šilumos kiekio dėl techninių ar teisinių priežasčių. Todėl, siekiant patikimai 

aprūpinti šiluma šiaurinę Klaipėdos dalį, įjungiame Danės gatvėje esančios elektrinės katilus“, – 

aiškino Marius Prelgauskis, AB „Klaipėdos energija“ technikos direktorius.    

Suskaičiavus visus sausio mėnesio kuro kainų, perkamos šilumos pokyčius ir bendrovės 

pastoviąsias sąnaudas, kurios nedidėjo ir nesikeis visą šildymo sezoną, šilumos kilovatvalandė AB 

https://www.klenergija.lt/be-biokuro-siluma-klaipedoje-kainuotu-trecdaliu-brangiau/
https://www.klenergija.lt/wp-content/uploads/2019/11/IMG_6799-4.jpg
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„Klaipėdos energija“ klientams pirmąjį 2022 m. mėnesį kainuos 6,51 cento (be PVM). Tarp 5 

didžiųjų šalies miestų tai trečias rodiklis. 

 

2022 m. sausio mėn. Lietuvos didžiųjų miestų šilumos kainos 
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IS-931/656-VI-3 priedas 

 

LŠTA INFO. Valstybės strateginio valdymo dokumentai 
 

 

1. Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“. Rengiamas naujas 

dokumentas https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050 

2. Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų planas (NEKSP). Vyksta atnaujinimas, 

sukurta dekarbonizacijos darbo grupė. 

3. Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija 

(https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20neprikl

ausomybes%20strategija_2018_LT.pdf ) 

4. 2021–2030 metų nacionalinės energetikos plėtros programa (projektas); 

5. Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/89b9df10d3c711e49a8e8a8aa8141086/asr ); 

6. Lietuvos ilgalaikė renovacijos strategija (https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-

bustas/ilgalaike-renovacijos-strategija ); 

7. 2021-2030 m. nacionalinis pažangos planas (https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-

vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas ) 

8. Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkė (https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-

patvirtino-nacionaline-klimato-kaitos-valdymo-darbotvarke ) 

9. Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija (https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/a3b8f760ea5711e4a4809231b4b55019/ENfDQFswSg ) 

10. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAC62D7F8C15/TAIS_396083 ); 

11. APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMA 

(projektas derinamas iki lapkričio 10 d. https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6226fd01357911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearch

Results=0&searchModelUUID=ce756f88-1151-4e98-8468-e4348ece8f3f ) 
 

Visi aukščiau išvardinti dokumentai yra valstybės strateginio valdymo dokumentai. Tai 

reiškia, kad jie apima visumą procesų, skirtų ilgalaikei ir darniai valstybės pažangai užtikrinti 

(aplinkos analizę, sprendimų dėl planavimo dokumentų rengimo priėmimą, planavimo dokumentų 

rengimą, tvirtinimą, įgyvendinimą, stebėseną, vertinimą, atsiskaitymą už pasiektus rezultatus).  

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“  („Lietuva 2050“ rengiama, projektą 

numatoma parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui iki 2023 m. kovo 10 d.), Lietuvos 

ilgalaikė renovacijos strategija, 2021-2030 m. nacionalinis pažangos planas, Nacionalinė klimato 

kaitos valdymo darbotvarkė yra strateginio lygmens planavimo dokumentai, kuriuose 

suplanuojamos valstybės pažangai užtikrinti reikalingos prielaidos (valstybės pažangos vizija ir 

vystymosi kryptys, strateginiai tikslai ir pažangos uždaviniai, teritorijų panaudojimo funkciniai 

prioritetai, taip pat kiti elementai, skirti 10 metų arba ilgesnės trukmės). 

Tuo tarpu Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų planas (NEKSP), Nacionalinė 

energetinės nepriklausomybės strategija, 2021–2030 metų nacionalinės energetikos plėtros 

programa (projektas), Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa, Nacionalinė 

aplinkos apsaugos strategija, Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, Apsaugos ir klimato kaitos 

valdymo plėtros programa (projektas derinamas iki lapkričio 10 d.) yra programavimo lygmens 

planavimo dokumentai. Juose yra numatytos strateginio lygmens planavimo dokumentų 

įgyvendinimo būdai ir sąlygos (nustatomos priemonės pažangos uždaviniams įgyvendinti, 

išankstinės sąlygos, kurias regionų plėtros tarybos ir regiono savivaldybės turi įgyvendinti ir 

užtikrinti jų laikymąsi, skirti 4–10 metų trukmės planavimui) (žr. 1 pav.). 

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/lietuva-2050
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20nepriklausomybes%20strategija_2018_LT.pdf
https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20nepriklausomybes%20strategija_2018_LT.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/edf7cb40324311ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1c5659c8-5cfa-4a51-b339-a7a04fc93684
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/89b9df10d3c711e49a8e8a8aa8141086/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/89b9df10d3c711e49a8e8a8aa8141086/asr
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-bustas/ilgalaike-renovacijos-strategija
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-bustas/ilgalaike-renovacijos-strategija
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-patvirtino-nacionaline-klimato-kaitos-valdymo-darbotvarke
https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-patvirtino-nacionaline-klimato-kaitos-valdymo-darbotvarke
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a3b8f760ea5711e4a4809231b4b55019/ENfDQFswSg
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a3b8f760ea5711e4a4809231b4b55019/ENfDQFswSg
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAC62D7F8C15/TAIS_396083
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAC62D7F8C15/TAIS_396083
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6226fd01357911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ce756f88-1151-4e98-8468-e4348ece8f3f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6226fd01357911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ce756f88-1151-4e98-8468-e4348ece8f3f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6226fd01357911ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ce756f88-1151-4e98-8468-e4348ece8f3f
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1 pav. Strateginio valdymo planavimo dokumentų lygmenys. Sudaryta pagal LR Strateginio 

valdymo įstatymą. 
 

Iš visų šių dokumentų daugiausiai nuostatų susijusių su šilumos ūkiu yra išdėstytų 

Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plane ir Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 

2015–2021 metų programoje, todėl šiuos dokumentus galima laikyti strateginiais šilumos ūkio 

dokumentais ir siekiant inicijuoti teisės aktų susijusių su šilumos ūkiu pataisas, vadovautis minėtais 

dokumentais. 

Pvz. dėl teisės aktų sąsajų: 2021-2030 metų nacionaliniame pažangos plane yra numatytas 

„5 strateginis tikslas – gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“. 

Atsiželgiama į tai, kad „tikslai, susiję su konkurencijos elektros energijos ir dujų tiekimo rinkoje 

didinimu ir intensyvesne energetikos integracija į ES rinką ir sistemas, išlieka aktualūs <...>, todėl 

svarbu užtikrinti veiksmingą energetikos politiką, orientuotą į gilesnę vidaus energetikos rinkos 

integraciją, energijos šaltinių diversifikavimą ir tiekimo saugumo gerinimą, didinant energetikos 

sektoriaus konkurencingumą ir skatinant tvarią, atsinaujinančių išteklių pagrindu plėtojamą vietinę 

elektros energijos gamybą“. Šiam tikslui pįgyvendinti iškeliamas vienas iš uždavinių „Integruoti 

Baltijos šalių elektros energetikos sistemą į Europos sistemą, iki 2025 m. sujungti šias sistemas 

veikti sinchroniniu režimu. Įgyvendinus uždavinį, bus panaikinta iki šiol trukusi energetinė 

Lietuvos ir Baltijos šalių izoliacija nuo ES, kai energetikos sistemos dažnį centralizuotai valdo ir 

koordinuoja dispečerinė Maskvoje“. Vienas iš strateginio tikslo poveikių rodiklis numatytas 

energetinio saugumo koeficientas. 

Atitinkamai pagal tai Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje numatyta, 

kad vienas iš Lietuvos interesų siekiant ES energetikos politikos tikslų yra energetinio saugumo ES 

Baltijos jūros regione užsitikrinimas. Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 

2021-2030 m. numatyta viena iš priemonių - energetikos sektoriaus pažeidžiamumo mažinimas 

(atlikti tyrimus ir įvertinti energetikos sektoriaus pažeidžiamumą klimato kaitai, įvertinti rizikas ir 

nustatyti pažeidžiamiausias vietas) ir t.t. 
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LŠTA pažyma 2021-12-30 

 

Dėl patekimo į privačią teritoriją 

 

 Tiekiant įvairias energetines ir komunalines paslaugas buitiniams vartotojams dažnai 

susiduriama su poreikiu patekti į privačią teritoriją ar patalpas, siekiant patikrinti energijos 

apskaitos prietaisus ar jų parodymus, aptikti ir pašalinti gedimus, užkardyti energijos grobstymą ir 

panašiai. Gali atsirasti būtinybė, patikrinti koks kuras deginamas, jeigu tai susiję su šildymo būdų 

teritoriniu reglamentavimu ar aplinkos teršimu ir t.t.      

 

Teisinis reglamentavimas ir įgyvendinimas 

 

Konstitucijos 24 straipsnyje įtvirtintas asmens būsto neliečiamumas yra žmogaus teisė, 

kurios interpretavimas glaudžiai susipynęs su privataus gyvenimo neliečiamumu - be gyventojo 

sutikimo įeiti į būstą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta tvarka 

tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar 

turtą. To paties straipsnio antrojoje dalyje įvardytos sąlygos, kurioms esant be asmens sutikimo 

galima įeiti į jo būstą. Tokį leidimą gali duoti teismas arba numatyti įstatymas, tačiau tik tais 

atvejais, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą 

ar turtą. Jeigu įstatymas nustatytų kitokius pagrindus, jie galėtų būti traktuojami kaip 

prieštaraujantys Konstitucijai. Šios teisės interpretavimui svarbios Kriminalinės žvalgybos, 

Baudžiamojo proceso kodekso ir kai kurių kitų įstatymų nuostatos, kurios detalizuoja konstitucines 

asmens būsto neliečiamumo nuostatas. Atkreiptinas Europos teisingumo teismo išaiškinimas byloje, 

kai turintys atlikti patikrinimus valdžios pareigūnai (atstovai) užėjo be savininko leidimo tikrinti 

privataus vynuogyno. Teisingumo teismas pasisakė dviem aspektais:  

1. Jeigu, asmuo gavo valstybės paramą veiklai vykdyti, tai tokiu atveju turėtų būti 

preziumuojama, kad asmuo priėmęs paramą  savaime  sutinka buti tikrinamas bet 

kada, netgi iš anksto apie tai neįspėjus tiek savininko, tiek jo atstovo, jeigu tokio asmens 

kontaktai viešai prieinami arba žinomi. Teisingumo teismas atkreipia dėmesį, kad 

svarbu nustatyti neinformavimo iš anksto aplinkybę, kadangi tuomet būtų paaiškinta 

patekimo, be savininko sutikimo į jo žemės nuosavybę, aplinkybė, kaip antai, kad 

nebūtų iškraipytos faktinės ir tikrosios aplinkybės, kad šios aplinkybės nebūtų pateiktos 

savo naudai ir tai iškraipytų objektyvią tikrovę. Taip pat sprendime pabrėžiama, kad jei 

ES nereglamentuojamas kokios nors teisės įgyvendinimas, tuomet vadovaujamasi 

nacionalinės teisės normomis tiek, kiek tai neprieštarautų ES teisei.  

2. Europos teisingumo teismas taip pat – pasisakė apie patekimą į neaptvertą ir aptvertą 

teritoriją. Bet koks patekimas į privačią aptvertą teritoriją, laikytinas žymiai 

rimtesniu pažeidimu ir pareigūnams siekiant patekti į tokią teritoriją, reikia turėti 

svarius argumentus, kaip pvz: pavojus žmogaus sveikatai ar gyvybei gelbstint arba 

pagal nacionalinę teisę turėti tam tikrų institucijų leidimus, pvz: teismo nutartis, 

prokuroro ar įgalioto pareigūno nutarimus ir kt.  

Šiuo metu LR teritorijoje į fizinio ar juridinio asmens namus ar patalpas galima patekti, 

siekiant atlikti būtinus darbus:  

1. LR civilinio kodekso 4.83 str. 5 d. nustato, kad buto ir kitų patalpų savininkas 

(naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute 

ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir 

kitokią įrangą.   

 Minėtos Civilinio kodekso nuostatos yra sunkiai įgyvendinamos, jeigu savininkas 

nesutinka įsileisti įgaliotų asmenų į savo butą ar kitas patalpas, nes nėra teisinių poveikio 

priemonių, todėl šių priemonių nustatymas, pvz.: sankcijų – baudų nustatymas padėtų užtikrinti 

įgaliotų atstovų teisę patekti į privačią teritoriją, kai patalpų savininkai geranoriškai atsisako 
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bendradarbiauti ar įsileisti į patalpas. Taip pat išplėtus bendros dalinės nuosavybės savininkų ar ir 

naudotojų teisių ir pareigų apibrėžimus naujame bendrųjų taisyklių sąvade, daugeliu atveju būtų 

išvengti nesusipratimai su butų ar patalpų savivinkais (nuomotojais) ir kt.   

 

LR šilumos ūkio įstatymo 26 str. 1 ir 2 d. nustato: 

1. Šilumos tiekėjo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba karšto 

vandens tiekėjo įgalioti atstovai turi teisę, ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikę 

raštišką prašymą buto ir (ar) kitų patalpų savininkui, patekti į savininkui priklausančias 

patalpas, kad galėtų apžiūrėti ar remontuoti šildymo ir karšto vandens sistemą ar 

apskaitos prietaisus, taip pat sustabdyti karšto vandens tiekimą įsiskolinusiam savininkui.  

2. Jeigu butų ir (ar) kitų patalpų savininkai atsisako įleisti šilumos tiekėjo, namo šildymo ir 

karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba karšto vandens tiekėjo įgaliotus atstovus pagal 

jų pateiktą raštišką prašymą į savininkams priklausančias patalpas, šilumos tiekėjas, 

namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas arba karšto vandens tiekėjas, pagal 

energetikos ministro patvirtintas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles įforminę 

savininkų atsisakymą, turi teisę šių patalpų savininkų suvartotą šilumos ir karšto 

vandens kiekį nustatyti pagal tokiems atvejams Tarybos nustatytą metodiką.  

Jeigu įvyktų vamzdyno avarija (prakiuro radiatorius) viename iš butų, o buto šeimininkų 

nėra, tokiu atveju namo administratorius ar kitas asmuo gali užsukti pagrindiniame vamzdyje 

tekantį vandenį, tačiau šis sprendimas turės poveikį visiems namo gyventojams, todėl ir žalą patiria 

visi tame name gyvenantys butų savininkai.   

 

LR statybos įstatymo 47 str. 1 d. 5 p. nustato: 

Leisti statinių naudojimo priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų pareigūnams, 

atliekantiems savo funkcijas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patekti į naudojamą 

statinį, butą ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti juos; pateikti šiems pareigūnams su statinio, 

buto ir kitų gyvenamųjų patalpų naudojimu ir jų technine priežiūra susijusius dokumentus.  

 

Teisinio įgyvendinimo mechanizmas 

 

Tačiau ką daryti, jei asmuo neįsileidžia tarnybines funkcijas vykdančių įgaliotų asmenų į 

savo patalpas ir neketina artimiausiu laiku įsileisti? Namų bendrijų atstovai ar administratoriai 

neturi nei teisės, nei galimybės patekti į butą be jo savininko sutikimo. Dažniausiai, esant tokiai 

situacijai, svarstytina, kad iškvietus policijos pareigūnus problema būtų išspręsta, tačiau praktika 

rodo, kad ir policija šiuo atveju vargu ar kuo nors bus naudinga.  

 LR policijos veiklos įstatymo 18 str. 1 d. 3 p. numato, kad policijos pareigūnas, 

persekiodamas asmenį, įtariamą padarius nusikalstamą veiką, ar nusikaltėlį, besislepiantį nuo 

teisėsaugos institucijų, taip pat siekdamas užkirsti kelią daromai nusikalstamai veiklai, bet kuriuo 

paros laiku gali įeiti į fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančias gyvenamąsias ar 

negyvenamąsias patalpas. Atsisakius paklusti, policijos pareigūnai turi teisę jėga atidaryti patalpas. 

 Ši teisė taip pat suteikiama stichinės nelaimės ar katastrofos atveju. Ar šildymo sistemos avarija 

prilygintina stichinei nelaimei ar katastrofai? Taigi, teks rasti buto savivinką arba kreiptis į 

teismą, kad priimtų sprendimą dėl patekimo į butą, tačiau per šį laiką nuostoliai gyventojams ar 

gamtai tik didės. Jei niekaip nepavyks „prisibelsti“, tuomet kito būdo, kaip kreiptis į teismą, 

neturėsite. Į teismą gali kreiptis gyvenamąjį namą eksploatuojanti bendrija, namo administratorius 

arba šilumą tiekianti įmonė - tai susitarimo reikalas. Kiekvienas teisminis procesas individualus, 

tačiau svarbu įrodyti, kad:  

1. tarnybines funkcijas vykdantiems įgaliotiems asmenims į butą patekti būtina;  

2. minėti asmenys į butą patekti negali (nėra jokių kontaktinių duomenų, giminaičių ar 

kitų asmenų kuriems būtų patikėti raktai nuo būsto) ;  

3. esama situacija sukelia objektyvių nuostolių kitų butų gyventojams (asmenys lieka 

be geriamojo vandens, šildymo, elektros, ypač šaltuoju sezonu) ir pan.  
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 Patartina prašyti teismo įpareigoti sprendimą vykdyti skubiai. Teismui priėmus sprendimą, 

galima jį perduoti vykdyti antstoliui. Šiuo atveju antstoliai pagal savo kompetenciją gali imtis visų 

būtinų priemonių priverstiniam teismo sprendimo įvykdymui, įskaitant ir policijos pareigūnų 

pasitelkimą. Teisės aktai numato atsakomybę butų savininkams, kurie nepaiso savo kaimynų ar 

namų bendrijų teisėtų interesų, manydami, kad toks elgesys jiems nesukels jokių neigiamų 

pasekmių. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad LR civilinio kodekso 6.263 str. nustato, jog kiekvienas 

asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) 

nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šiuo konkrečiu atveju žala gali atsirasti dviem atvejais: 

savininkas, nuomininkas neįsileidžia darbuotojų, kad sutvarkytų įvykusią jo bute vamzdyno avariją 

arba nustatomas šilumos grobstymo atvejis, kai savavališkai perplanuojama šildymo sistema be 

jokių teisės aktuose numatytų leidimų. Žalą, padarytą asmeniui ar jo turtui, o įstatymų numatytais 

atvejais ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.   

Kreipdamiesi į teismą dėl patekimo į butą reikia tuo pat metu reikalauti ir nuostolių 

atlyginimo, kadangi antstolis, vykdydamas teismo nutarimą, užfiksuos ir padarytą žalą kaimynams. 

Antra – pralaimėjus teisminį procesą, buto savininkui (nuostolio atsiradimo kaltininkui) gali tekti 

padengti ne tik savo, bet ir kitos pusės patirtas teismines išlaidas. Trečia, savivaldybės gali taikyti 

butų savininkams administracinę atsakomybę. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

patvirtintose Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo 

taisyklėse numatyta, kad visi asmenys gali pranešti savivaldybės administracijai apie taisyklių 

pažeidimus. Taisyklių reikalavimus pažeidę asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn. 

Surašyti administracinio nusižengimo kodekso, protokolus už taisyklių pažeidimus turi teisę 

savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti savivaldybės pareigūnai. Praktika rodo, kad 

išankstinis butų savininkų supažindinimas su galima atsakomybe neretai leidžia avarijų 

pasekmių likvidavimo klausimus išspręsti geranoriškai, išvengiant anksčiau aptartų problemų ir 

procedūrų, visoms suinteresuotoms pusėms taupant laiką ir pinigus. 

Apibendrinus galima daryti išvada, kad būtų tikslinga paruošti atmintinę, kurioje būtų 

aiškiai surašytos asmenų teisės ir pareigos susijusios su įgaliotų asmenų patekimu į jų 

gyvenamas patalpas energijos apskaitos prietaisų ar jų parodymų patikrinimui, siekiant aptikti 

ir pašalinti gedimus, užkardyti energijos grobstymą ir panašiai. Tokią atmintinę periodiškai siųsti 

gyventojams kartu su sąskaitomis. Patekimas į asmens bustą taip pat bus aktualus ir Vilniaus miesto 

savivaldybės darbuotojams ir su tuo susijusios įstaigoms, kai nuo 2023 m. birželio 1 d. įsigalios  

nedeginimo kietojo kuro medžiagomis, anglimis, durpių briketais reikalavimai, kadangi tai taip pat 

susiję su patekimu į privačią asmens nuosavybę.  Atsižvelgiant į civilio kodekso, antrosios knygos 

2.23 str. 2 d. įstatymo leidėjas aiškiai numato: Privataus gyvenimo pažeidimu laikomas neteisėtas 

įėjimas į asmens gyvenamąsias ir kitokias patalpas, aptvertą privačią teritoriją, neteisėtas asmens 

stebėjimas, neteisėtas asmens ar jo turto apieškojimas, asmens telefoninių pokalbių, susirašinėjimo 

ar kitokios korespondencijos bei asmeninių užrašų ir informacijos konfidencialumo pažeidimas, 

duomenų apie asmens sveikatos būklę paskelbimas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką bei kitokie 

neteisėti veiksmai.  

  Iš aukščiau pateiktos informacijos matyti, kad bet koks patekimas į privačią asmens 

valdą galimas tik motyvuotu sprendimu ir kiekvienu atveju turėtų dalyvauti policijos pareigūnai, 

kuriems valstybė suteikė valdingus įgaliojimus. Iš apžvelgtos situacijos matyti, kad jokie 

savivaldybių nutarimai skubiai nebūtų įgyvendinti be pareigūnų įsikišimo.   

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal konstitucijos 24 str. 2 d. asmens būsto, teritorijos ar jo patalpų 

neliečiamumas, nėra baigtinis, tačiau jų išimtys “išsimėčiusios” per kelis teisės aktus, todėl būtų 

tikslingas šias nuostatas surinkti į atmintinę, ją periodiškai siųsti tiek gyventojams, tiek 

institucijoms, tuomet kiltų mažiau teisinio nesusikalbėjimo užuomazgų, o tai taip pat prisidėtų prie 

visuomenės švietimo ir, galimai, padėtų išvengti neleistinų veiklų. 

Prasidėjus tikrinimams dėl neleistino kuro deginimo (taršos šaltinių paieškos) ir gyventojams 

neleidžiant tikrintojams patekti į namus ar kitas patalpas, kad įvertinti šildymo būdą, kuro rūšį ar 

atlikti kitų funkcijų, darytina prielaida, kad gali neveikti savivaldybių priimti sprendimai, kuriais 
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draudžiama kūrenti kietąjį kurą.  Tai suponuoja mintį, kad jeigu gyventojams bus pigiau, jie ir toliau 

naudos iškastinį kurą, teršdami gyvenamąją aplinką. 

 

Rekomendacijos: Tikslingas teisių ir pareigų sąvadas arba atmintinė, kurie periodiškai 

būtų pridėti prie sąskaitų gyventojams. Tai atliktų informavimo funkciją, kuri padėtų ilgainiui 

siekti tarpusavio aiškesnio dialogo. Įmonėms svarbu (jeigu dar neturi) nusimatyti vidinį algoritmą 

dėl tokių tikrinimų pagal esamą poreikį, įtariant piktnaudžiavimo šildymo sistemų rekonstravimu, 

kurie galimai atlikti be jokių leidimų. Esant tam tikroms situacijoms, kai atlikus (tyrimą) ar 

pritaikius legalius metodus ir nustačius neteisėtą šilumos energijos vartojimą, sistemų perdarymą, 

kreiptis į teisėsaugą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, pateikiant visą turimą medžiagą.  Esant tam 

tikroms situacijoms, kai būsto šeimininkai, nuomininkai - išvykę ir dėl objektyvių priežasčių  nėra 

galimybės susisiekti, kai nustatyta jog jų bute ar kitoje jų teisėtai naudojamoje patalpoje įvyko 

vamzdyno avarija, kreiptis į teismą su objektyviu prašymu leisti patekti į asmens būstą, kad būtų 

likviduotos avarijos pasekmės. Esant didelių materialinių nuostolių rizikai, į privačią patalpą 

galimai būtų galima skubiai įeiti su policija, tačiau reikia išaiškinimo (apibrėžimo), kas tai yra 

didelė žala.  
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Dėl miško kirtimo liekanų, iš kurių gaminamas biokuras 

 
From: Rasa Liškauskaitė <rasoslis@gmail.com>  

Sent: Wednesday, December 29, 2021 5:04 PM 
To: Valdas Lukoševičius <valdas.lukosevicius@lsta.lt>; Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija <info@lsta.lt> 

Subject: Dėl miško kirtimo liekanų, iš kurių gaminamas biokuras 

 

Laba diena, 

lipdau rašinėlį apie lietuvišką biokurą. Asociacija LITBIOMA jau seniai kalba apie 

prastesnės (SM3) kokybės biokuro naudojimo skatinimą, ne kartą kreipėsi į Aplinkos ministeriją, 

Energetikos ministeriją, Valstybinių miškų urėdija, tačiau apčiuopiamos naudos, pasak asociacijos, 

kol kas dar nesimato. Lietuva yra puikus sėkmės istorijos pavyzdys – dėl biokuro šilumos kaina 

šalyje sumažėjo apie procentų. Deja, šiuo metu situacija sudėtinga – dėl per ilgo ir per didelio 

importo iš Baltarusijos sugriauta biokuro tiekimo grandinė šalyje, nėra reikiamos žaliavos gamybos 

iš Valstybinių miškų urėdijos. 

Gamintojai teigia, kad šilumininkai nenori pirkti mūsų šalyje pagaminto lietuviško 

biokuro. Ir energetikos ministras Dainius Kreivys kalba apie tai, kad miškuose turime didelį 

kiekį šakų, miško valymo atliekų, bet jos nepatenka į katilus. Jo nuomone,  tai yra netvarka. 

Rinka rodo, kad to vadinamo prastesnio biokuro atsiranda vis daugiau, tačiau jo nenorima 

pirkti. Gal galėtumėte pakomentuoti esamą situaciją, pasakyti savo nuomonę.  

 
Nuoširdžiai dėkoju. 

Su šventiniais linkėjimais 

Rasa Liškauskaitė 
8 680 31110 

Interneto puslapis miskininkas.eu 

 

 

mailto:rasoslis@gmail.com
mailto:valdas.lukosevicius@lsta.lt
mailto:info@lsta.lt
http://miskininkas.eu/


 

114 

 

IS-931/656-VI-5 priedas 

 

SADM INFO. SVARBU_vartotojų informavimas_kompensacijos už šildymą nuo 2022 

metų_SKRAJUTĖ gyventojams 

 

LR Prezidentūros iniciatyva, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) kartu su 

Energetikos ministerija prašo šilumos tiekimo įmonių atspausdinti ir kartu su gruodžio, sausio 

mėnesio šilumos sąskaitomis gyventojams išplatinti pridedamą skrajutę apie naujai taikomą 

kompensacijų tvarką už būsto šildymą nuo 2022 metų. Tokiu būdu gyventojai būtų plačiau 

informuoti ir atkreiptų dėmesį apie savo galimybes kreiptis dėl kompensacijos.  

Pridėtas parengtas vizualas yra tinkamas spaudai. Taip pat šią informaciją galite viešinti 

savo įmonės interneto svetainėje ir kitose komunikavimo priemonėse.  

Būtume dėkingi, jei atsakant į šį el.laišką mus informuotumėte, ar Jūsų įmonė pagal 

galimybes planuotų atspausdinti ir kartu su šilumos sąskaitomis išsiųstų vartotojams pridedamą 

skrajutę? 

SADM šią informaciją jau išplatino vakar: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/kompensacija-

uz-busto-sildyma-2022-metais-ka-svarbu-zinoti 

 
Pagarbiai,  
Ramunė Gurklienė 

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 

Vyriausioji specialistė 

tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

_____________________ 

 

Kompensacija už būsto šildymą 2022 metais: ką svarbu žinoti? 

  

Nuo 2022 m. dvigubėja valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, taikomas būsto 

šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti. Taigi, kompensaciją už būsto šildymą gaus 

daugiau nepasiturinčių šalies gyventojų. Jiems kompensuojama mokesčio už būsto šildymą 

dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP 

dydžių (258 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (387 Eur) vienam 

gyvenančiam asmeniui. 

„Nepasiturintys šalies gyventojai papildomos finansinės naštos dėl pabrangusio šildymo 

neturėtų pajusti, valstybė jiems kompensuos būsto šildymo išlaidas. Šia parama kitais metais galės 

pasinaudoti ne viena sunkiau besiverčianti šeima ar vienišas asmuo“, – sako socialinės apsaugos ir 

darbo ministrė Monika Navickienė. 

 

Kam priklauso kompensacija už būsto šildymą? 

 

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y.  tiek 

būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis ar pan.). 

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:  

• kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2;  

• kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 

m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2. 

 

Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos 

už 70 m2 naudingąjį būsto plotą.  

  

1 PAVYZDYS. Vienišo pensinio amžiaus asmens pajamos – 489 Eur (vidutinė senatvės 

pensija turint būtinąjį stažą). 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/kompensacija-uz-busto-sildyma-2022-metais-ka-svarbu-zinoti
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/kompensacija-uz-busto-sildyma-2022-metais-ka-svarbu-zinoti
http://www.lsta.lt/
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Būsto šildymo  išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: 

(489 Eur – 387 Eur (3 VRP)) x 10 proc. = 10,20 Eur 

Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo pajamas turi mokėti ne daugiau kaip 

10,20 Eur, šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį būsto plotą (50  m2) 

kompensuojamos. Tad, jeigu vieno gyvenančio asmens sąskaita už būsto šildymą sudaro, 

pavyzdžiui, 50 Eur, jam būtų kompensuojama 39,80 Eur. 

2  PAVYZDYS. 4 asmenų šeima (2 suaugę + 2 vaikai), pajamos – 1066 Eur (2 MMA). 

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: 

((1066 Eur – 25 proc. (neįskaitytina darbinių pajamų dalis) – 1032 Eur (2 VRP x 4 šeimos 

nariai)) x 10 proc. =  0 Eur 

Tai reiškia, kad šeimai už normatyvinį būsto plotą (70 m2) būtų 100 proc. 

kompensuojamos būsto šildymo išlaidos. 

 

SVARBU. Apskaičiuojant pajamas būsto šildymo išlaidų kompensacijai, neįskaitytina 

darbo užmokesčio, nedarbo socialinio draudimo išmokos dalis (priklausomai nuo šeimos 

sudėties – nuo 20 iki 40 proc.), išmoka vaikui (vaiko pinigai). 

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir 

preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt 

esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.  

 

Kur kreiptis dėl kompensacijų skyrimo? 

  

Gyventojai dėl būsto šildymo, taip pat karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų 

skyrimo gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę (prašymai priimami ir seniūnijose) 

arba elektroniniu būdu www.spis.lt 

Karantino ir ekstremalios situacijos metu bei 6 mėnesius po jų atšaukimo 

nepasiturintiems gyventojams kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir 

būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų) jų turimas turtas nevertinamas 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspis.lt%2F&data=04%7C01%7CTomas.Kavaliauskas%40socmin.lt%7C040ec910205d4e35d59908d9c9e56a7d%7C6062c8a2d35346c292d80dd75d1f4b63%7C1%7C0%7C637762809796690035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hlu5m1Epb1zR4hpbJDQAYLWCuyVIzHfzdLHiniNg%2BxE%3D&reserved=0
https://spis.lt/Skaiciuokles/BustoSildymoIslaiduKompensacijos
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IS-931/656-VI-6 priedas 

 

LŠTA pirmadienio webinaras_ katilinių įrenginių futeravimas 

 

Kvietimas_LŠTA pirmadienio webinaras_ katilinių įrenginių futeravimas 

 

Kviečiame sausio 3 d. (pirmadienį) 14.00 val. į LŠTA šilumos tiekimo įmonių ir ekspertų 

nuotolinį seminarą, kurio metu UAB „Švykai“ atstovai pristatys futeruotės paslaugą (paviršių 

dengimas karščiui ir ugniai atspariomis, termoizoliacinėmis bei chemiškai atspariomis 

medžiagomis), įrengimo ypatumus ir kitas technologines naujoves (antikorozinė, priešgaisrinė 

apsauga) aktualias šilumos tiekimo įmonėms.  

 

Prisijungimo nuoroda: 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  

Click here to join the meeting  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 
Pagarbiai,  

 
Ramunė Gurklienė 
LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA 
Vyriausioji specialistė 
tel. 8-5-2667097 mob. 8-686-98627 www.lsta.lt 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY0NmNmMjAtZjZjOC00ZjczLWJjYWQtNTc5ZDM4NDIwYzgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=bc11ab96-d4c1-4136-a734-f028d069d6bc&tenantId=b3ab2ab3-5a25-499b-be61-2579b2d1269f&threadId=19_meeting_NjY0NmNmMjAtZjZjOC00ZjczLWJjYWQtNTc5ZDM4NDIwYzgx@thread.v2&messageId=0&language=en-US
http://www.lsta.lt/

